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ACTA DE LA SESSIÓ PLE2021/5 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE SANT 

VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1a. CONVOCATÒRIA EL 25 DE 

MARÇ DE 2021. 

 

Identificació de la sessió 

Núm.: PLE2021/5 

Caràcter: ORDINÀRIA 

Data: 25 de març de 2021 

Horari: de 19.47 a 22.07 hores 

Sessió telemàtica 

 

 

Assistents 

 

- Sr.President VICTOR LLASERA ALSINA (JUNTS) 

- Sra.Vocal LYDIA GERÓNIMO GUARDIOLA (JUNTS) 

- Sra.Vocal SONIA MIQUEL SUÑÉ (JUNTS) 

- 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) 

- Sr.Vocal CRISTIAN GARRALAGA ALONSO (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.- ACTES PENDENTS D'APROVAR. 

 PLE2021/4 ORDINÀRIA 25/02/2021. 

Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 

Tercer.- PRP2021/381   DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D'ALCALDIA 

NÚM. 324 DE DATA 10/03/2021 DE TANCAMENT COMPTABLE DE L'ANY 2020. 

Quart.- PRP2021/383   DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL 

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT (PMP) DEL 3R TRIMESTRE DE L'ANY 2020. 

Cinquè.- PRP2021/367   DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MITJÀ DE 

PAGAMENT (PMP) DEL 4T TRIMESTRE ANY 2020. 

Sisè.- PRP2021/349   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 

MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA GENERAL NÚM. 62 REGLAMENT 

REGULADOR DEL SERVEI PÚBLIC D'ESTACIONAMENT DE VEHICLES A MOTOR 

EN ZONES ESPECIALS I DETERMINADES DE LA VIA PÚBLICA, SOTA CONTROL 

HORARI LIMITAT "ZONA BLAVA". 

Setè.- PRP2021/353   PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 TAXA PER 

L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN VIES 

PÚBLIQUES MUNICIPALS. 

Vuitè.- PRP2021/380   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 

RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 309 DE DATA 10/03/2021 DE 

DESISTIMENT DE LES ACCIONS JUDICIALS D'OCUPACIÓ A PRECARI DEL 

PROCEDIMENT DE DESNONAMENT DE LA FINCA CAN DELÀS. 

Novè.- PRP2021/401   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE 

LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL (RLLT) DE L'ANY 

2021, EN MOTIU DE L'AUGMENT RETRIBUTIU DEL 0,9%, ADEQUACIÓ 

SINGULAR DE DIVERSOS LLOCS DE TREBALL I LA CREACIÓ DE DOS LLOCS 

DINS DEL COS DE LA POLICIA LOCAL. 

Desè.- PRP2021/400   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ PROVISIONAL, SI 

ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NNSS UA 8 EL ROCAR NORD. 

Onzè.- PRP2021/163   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 

RESCAT DEL DRET FUNERÀRI NÍNXOL NÚMERO 9. 

 



 

 

Dotzè.- PRECS I PREGUNTES. 

 

Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR. 

 PLE2021/4 ORDINÀRIA 25/02/2021. 

 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 1 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 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 SÍ 

 

El de Ple acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió ordinària 

celebrada en data 25/02/2021. 

 

 

 

Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 

 

 



 

 

La senyora Secretària accidental informa als regidors/es que han estat 

publicats diferents anuncis als diaris oficials des del dia 24/02/2021 fins el dia 

24/03/2021, des del darrer ple ordinari fins a l’actualitat: 

 En data 2/03/2021 publicació en el BOPB Informació pública durant el 

termini de 20 dies per formular al·legacions en relació a l’aprovació 

inicial del Projecte d’urbanització de renovació de la vorera nord del tram 

de la Carretera de Sant Vicenç entre les cruïlles del c/ de les Freixes i el 

c/ de la Puntaire, projecte aprovat per decret d’alcaldia de data 

22/02/2021. 

 En data 2/03/2021 publicació en el BOPB Informació pública durant el 

termini de 20 dies per formular al·legacions i reclamacions que s’estimin 

oportunes sobre l’expedient d’autorització d’usos provisionals del sòl i 

d’obres de caràcter provisional. 

 En data 4/03/2021 publicació en el BOPB de l’aprovació definitiva de la 

Relació de Llocs de treball per a l’exercici 2021. 

 En data 4/03/2021 publicació en el BOPB de l’aprovació definitiva del 

Pressupost General, les bases d’execució, i la plantilla de personal 

funcionari, laboral i eventual per a l’exercici 2021. 

 En data 5/03/2021 publicació en el BOE de diversos expedients 

sancionadors. 

 En data 10/03/2021 publicació en el BOPB Anunci de nomenament 

temporal com agents de policies interins. 

Així mateix, es dona compte de la relació de decrets signats des del darrer Ple 

ordinari que van del número 217 al 392 corresponents al 2021,  es transcriu en 

l’acta el corresponent llistat com també es publica al portal de transparència. 

Del contingut íntegre de tots els decrets els regidors en són coneixedors per 

correu electrònic.  

 

Codi 
Data 
resolució Títol 

2021/217 17/02/2021 AJUT ECONOMIC PAGAMENT DE LLOGUER 

2021/218 17/02/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 9809 

2021/219 17/02/2021 RESOLUCIÓ ARXIU MULTES RELACIÓ Nº 21007090 

2021/220 17/02/2021 

ASSIGNACIÓ DE TASQUES DE RECAPTACIO EN EFECTIU DELS 
PARQUÍMETRES DEL MUNICIPI  



 

 

2021/221 17/02/2021 

APROVACIÓ PADRO DE QUOTES DE L'ESCOLA ESPORTIVA MARÇ 
2021  

2021/222 17/02/2021 APROVACIO PADRO QUOTES ESCOLA BRESSOL MARÇ 2021 

2021/223 17/02/2021 
APROVACIÓ PROGRAMA DE RESTAURACIÓ VOLUNTÀRIA C 
ALZINES 8 

2021/224 17/02/2021 AJUT PER LLOGUER I SUBMINISTRES  

2021/225 17/02/2021 

APROVACIO DE FACTURES I ALTRES DESPESES DIVERSES I 
ORDENACIÓ DEL SEU PAGAMENT 

2021/226 17/02/2021 RESOLUCIÓ RECURS MULTES RELACIÓ Nº 21007107  

2021/227 17/02/2021 
RETIRADA, TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS DE LA 
CONSTRUCCIÓ DE LA PARCEL·LA UBICADA A LA RIERA DEL GORG 
PER REQUERIMENT DE L'ARC 

2021/228 19/02/2021 APROVACIO PAGAMENTS, RELACIO T/2021/2 

2021/229 19/02/2021 

NOMENAMENT DE DIVERSOS AGENTS DE POLICIA INTERINS   

2021/230 21/02/2021 CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRA MENOR C.BELLESGUARD 9 CASA 1 

2021/231 21/02/2021 
RESOLUCIÓ SOL·LICITUD INDEMNITZACIÓ PER SUSPENSIÓ 
CONTRACTE SERVEI NETEJA IMMOBLES LOT 3   

2021/232 21/02/2021 APROVACIÓ BASES 14È CONCURS DE FOTOGRAFIA 2021  

2021/233 21/02/2021 AVANÇAMENT A COMPTE DE LA NÒMINA DE FEBRER 2021 

2021/234 21/02/2021 
RESOLUCIÓ SOL·LICITUD INDEMNITZACIÓ PER LA SUSPENSIÓ DEL 
CONTRACTE PEL SERVEI DE NETEJA D'IMMOBLES LOT 1 I LOT 2 

2021/235 21/02/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 31181/20 

2021/236 21/02/2021 LLICÈNCIA CÀNON AIGUA DEFINITIU C.COSTA DAURADA,35 6-3  

2021/237 21/02/2021 GUAL D'OFICI AV DE LES BILBENYES 17 

2021/238 21/02/2021 
LIQUIDACIO RENOVACIÓ PÒLISSES D'ASSEGURANCES DE 
RESPONSABILITAT CIVIL DE VEHICLES ANY 2021 I 
REGULARITZACIO 2020 

2021/239 21/02/2021 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR SERVEI ENGINYER PALAT 

2021/240 21/02/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21007819 

2021/241 21/02/2021 
RESOLUCIÓ DEFINITIVA EXP. SANCIONADOR 2021/26-1356 OVP 
SENSE AUTORITZACIÓ  

2021/242 21/02/2021 SOL·LICITUD DE CONTRAGUAL CARRER MARIMAR 2 

2021/243 21/02/2021 INTERPARTES, S.L. PRESTACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS  

2021/244 22/02/2021 CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI 25/02/2021 A LES 19.45 HORES. 

2021/245 22/02/2021 
PROJECTE D'URBANITZACIÓ RENOVACIÓ DE LA VORERA NORD 
DEL TRAM DE LA CTRA DE SANT VICENÇ ENTRE LES CRUÏLLES 
DEL CARRER DE LES FEIXES I EL CARRER DE LA PUNTAIRE 

2021/246 24/02/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 9648  

2021/247 24/02/2021 
INCOACIÓ D’EXPEDIENT DISCIPLINARI A TREBALLADORS 
LABORALS DERIVAT D’ABOCAMENT DE RUNES A LA RIERA DEL 
BALÍS 

2021/248 24/02/2021 PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ 21008507 

2021/249 24/02/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21008966 



 

 

2021/250 24/02/2021 
APROVACIO I ORDRE DE PAGAMENT FACTURA DOMINIS 
SVMONTALT.CAT i SVMONTALT.ORG 

2021/251 
24/02/2021 

INCENTIUS PER SUBSTITUCIÓ CAP BRIGADA MUNICIPAL  

2021/252 24/02/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21008219  

2021/253 24/02/2021 CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRA MENOR C.DE LES PUNTES 6  

2021/254 24/02/2021 AJUT ECONÒMIC PER TRACTAMENT TERAPÈUTIC 

2021/255 24/02/2021 LIQUIDACIÓ PER HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL BRIGADA 

2021/256 24/02/2021 
RESOLUCIÓ DEFINITIVA EXP. SANCIONADOR 2020/978-1357 
ABOCAMENT MATALÀS ÀREA CONTENIDORS 

2021/257 24/02/2021 INCENTIUS PER PODA BRIGADA FEBRER 2021  

2021/258 24/02/2021 PROPOSTA DECRET APROVACIÓ PLECS OBRES RIERA BALIS  

2021/259 24/02/2021 
APROVACIO I PAGAMENT COTITZACIONS DEL PERSONAL GENER 
2021 

2021/260 24/02/2021 

INFORME AUTORITZACIÓ COMISSIÓ DE SERVEIS COM A 
INTERVENTOR A L'AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA 
SOL·LICITADA PER AQUELL AJUNTAMENT I EL SENYOR FRANCESC 
ORTIZ AMAT  

2021/261 24/02/2021 ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI RÀDIO A MONTCAU 

2021/262 
24/02/2021 

AJUT ECONÒMIC LLOGUER DE LA VIVENDA 

2021/263 
25/02/2021 

APROVACIÓ I PAGAMENT NOMINA FEBRER 2021 

2021/264 

25/02/2021 

ANUL·LACIÓ DECRET 2021/250 CORRESPONENT A L'APROVACIÓ I 
ORDRE DE PAGAMENT FACTURA DOMINIS SVMONTALT.CAT I 
SVMONTALT.ORG  

2021/265 

01/03/2021 

APROVACIÓ CONVENI PER LA UTILITZACIÓ DEL PATI DE L’ESCOLA 
SOT DEL CAMP PEL CLUB DE PATINATGE ARTÍSTIC DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT  

2021/266 

01/03/2021 

AUTORITZACIONS PER L'ALIMENTACIÓ DE LES COLÒNIES DE 
GATS DE SANT VICENÇ DE MONTALT   

2021/267 

01/03/2021 

APROVACIÓ PROJECTE AMPLIACIÓ FRANJA PERIMETRAL (PPU) 
DELS NUCLIS DE POBLACIÓ DE COMA DE BO I MILANS DEL BOSCH  

2021/268 
01/03/2021 

LLICÈNCIA CÀNON AIGUA DEF. SOL NAIXENT 1 

2021/269 
01/03/2021 

RETORN IMPORT INGRESSAT INDEGUDAMENT 

2021/270 
01/03/2021 

RETORN IMPORT ABONAT PER ERROR 

2021/271 
02/03/2021 

PROPOSTA DECRET RETORN GARANTIA GUINGUETA 3  

2021/272 
02/03/2021 

ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21009333 

2021/273 
02/03/2021 

PROPOSTA DECRET RETORN GARANTIA GUINGUETA 2 

2021/274 

02/03/2021 

APROVACIO PAGAMENT A LA TGSS PER EMBARGAMENT DE 
CRÈDITS 



 

 

2021/275 

02/03/2021 

NOMENAMENT AGENT DE POLICIA INTERÍ PER SUBSTITUIR AGENT 
EN COMISSIÓ DE SERVEIS  

2021/276 
02/03/2021 

PROPOSTA DECRET RETORN GARANTIA GUINGUETA 4 

2021/277 

02/03/2021 

INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 
21009599 

2021/278 
02/03/2021 

PROPOSTA DECRET RETORN GARANTIA GUINGUETA 1 

2021/279 

03/03/2021 

MODIFICACIO DATES D'INICI I FINALITZACIO D'UNA COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

2021/280 
03/03/2021 

APROVACIO BAIXA R EBUT ESCOLA ESPORTIVA 

2021/281 

03/03/2021 

INICI EXP. SANCIONADOR 2021/283-1357 CRITS I SOROLLS 
INTERIOR DOMICILI QUE PERTORBEN EL DESCANS VEÏNAL 
(TRADUÏT AL CASTELLÀ 

2021/282 

03/03/2021 

APROVACIÓ BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DEL 
PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE 
MONITORS PER A LES ESTADES ESPORTIVES D’ESTIU 2021. 

2021/283 

03/03/2021 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA EXP. SANCIONADOR ABREUJAT 2021/177-
2527 NO FER ÚS MASCARETA OBLIGATÒRIA 

2021/284 
03/03/2021 

PROPOSTA ADJUDICACIÓ MANTENIMENT EXPENEDORS 

2021/285 

03/03/2021 

RESOLUCIÓ DENEGACIÓ RECUSACIÓ INSTRUCTOR I ALTRES EXP. 
SANCIONADOR 2021/233-1356 INCOMPLIMENT HORARI 
TANCAMENT 

2021/286 

03/03/2021 
APROVACIÓ SOL·LICITUD DELS RECURSOS DEL CATÀLEG DE 
SERVEIS DE L’ANY 2021.  

2021/287 

03/03/2021 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA EXP. SANCIONADOR 2021/116-2527 NO 
FER ÚS MASCARETA OBLIGATÒRIA  

2021/288 
03/03/2021 

LLICÈNCIA CÀNON AIGUA C.BELLESGUARD 9 CASA 9  

2021/289 

03/03/2021 

RECTIFICACIÓ I ESMENA DECRET 2019/180 DEVOLUCIÓ TAXA 
CERT.URB. BAIXADA DE LA RIERA 13-15 

2021/290 

03/03/2021 

PROPOSTA DECRET TARGETES D'ESTACIONAMENT ZONA BLAVA I 
VERDA 

2021/291 
03/03/2021 

ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21010208  

2021/292 
03/03/2021 

LLICÈNCIA CÀNON AIGUA P. MARQUÈS CASA RIERA 7  

2021/293 

03/03/2021 

BAIXA I RETORN DE REBUTS CORRESPONENTS A QUOTES DE 
L'ACTIVITAT DE CREART 

2021/294 03/03/2021 PROPOSTA DECRET ADJUDICACIÓ SENYALS I PINTURA BLANCA 



 

 

SENYALITZACIÓ  

2021/295 

04/03/2021 

INCENTIUS EN MOTIU DE LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE 
CATALUNYA CELEBRADES EN DATA 14 DE FEBRER DE 2021. 

2021/296 
04/03/2021 

PROPOSTA DECRET RETOLACIÓ VEHICLES POLICIA LOCAL 

2021/297 

04/03/2021 

DISTRIBUCIÓ SUBVENCIÓ ELECCIONS AL PARLAMENT DE 
CATALUNYA 14 DE FEBRER DE 2021 PER PART DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA. 

2021/298 

04/03/2021 

PROPOSTA DECRET CONTRACTE MENOR EDICIÓ VIDEO PUBLI 
APP BEESAFE 

2021/299 
04/03/2021 

GRATIFICACIONS A LA POLICIA LOCAL GENER-FEBRER 2021 

2021/300 
05/03/2021 

BASES DEL CONCURS DE POESIA A INSTAGRAM DIA MUNDIAL DE 
LA POESIA 

2021/301 
05/03/2021 

PROPOSTA DECRET ADJUDICACIÓ MENOR VESTUARI POLICIA 

2021/302 

05/03/2021 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A 
PINTAR L’ESPAI DEL CAU JOVE. 

2021/303 
05/03/2021 

PROPOSTA DECRET CONTRACTE MENOR càmera Torrassa  

2021/304 

05/03/2021 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT 
PER A L’ACTUALITZACIÓ DE L’EQUIPAMENT D’ÀUDIO DEL CAU 
JOVE. 

2021/305 10/03/2021 
CONTRACTE MENOR D'OBRES DE LA PLATAFORMA ÚNICA C. SANT 
ANTONI-ENTORN ESGLÈSIA  

2021/306 10/03/2021 
AUTORITZACIO DE PAS MARXA CICLOTURISTA GRAN FONDO 
ONVELO  

2021/307 10/03/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21011650 

2021/308 10/03/2021 CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRA MENOR C.OMS 5  

2021/309 10/03/2021 DESISTIMENT PROCEDIMENT DESNONAMENT CAN DELAS 

2021/310 10/03/2021 PROPOSTA RECLAMACIÓ PATRIMONIAL PER POSSIBLES DANYS 
EN MUR OCASIONAT PEL REG MUNICIPAL 

2021/311 10/03/2021 AJUT ECONÒMIC  

2021/312 10/03/2021 LLICENCIA GUAL D'OFICI CAMI DEL CEMENTIRI 5  

2021/313 10/03/2021 LLICENCIA GUAL D'OFICI CARRER LA TORRASSA 8 

2021/314 10/03/2021 

APROVACIO PAGAMENT SUBVENCIO 2020 ATORGADA AL CLUB DE 
FUTBOL SALA SANTVICENTI  

2021/315 10/03/2021 DEVOLUCIÓ FIANÇA C.PRÈVIA C.COSTA DAURADA 37 BLOC 6, 3-2 

2021/316 10/03/2021 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT 
PER L’ADQUISICIÓ DE CORTINES NOVES PER L’ESPAI DEL CAU 
JOVE. 

2021/317 10/03/2021 PARADA DE VENDA DE ROSES DIADA DE SANT JORDI 2021  



 

 

2021/318 10/03/2021 
REDUCCIÓ PARCIAL TAXA MVNS PER NO PODER MUNTAR ELS 
DISSABTES AL MERCAT 

2021/319 10/03/2021 

APROVACIÓ PAGAMENT PROVISIÓ DE FONS PER DESPESES 
VENÇUDES DEL PROCEDIMENT. RECURS CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU Nº 363/2020  

2021/320 10/03/2021 
INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 
21011042 

2021/321 10/03/2021 RETORN GARANTIA DEFINITIVA ELECTRICITAT BOQUET  

2021/322 10/03/2021 CONTRACTE MENOR DEFENSA JURÍDICA  54-2021-E  

2021/323 10/03/2021 MODIFICACIÓ CRÈDIT 1-21 INCORPORACIÓ ROMANENTS 

2021/324 10/03/2021 PROPOSTA DECRET LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2020  

2021/325 10/03/2021 ADJUCICACIÓ MANTENIMENT SEMÀFORS  

2021/326 10/03/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21010750 

2021/327 10/03/2021 APROVACIO PAGAMENT LIQUIDACIO IRPF FEBRER 2021 

2021/328 10/03/2021 PROPOSTA DECRET ADJUDICACIÓ MENOR ARXIU 

2021/329 10/03/2021 

PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21011041  

2021/330 10/03/2021 
PROPOSTA DECRET DESIGNAR LLETRAT PROCEDIMENT 
CONTENCIÓS  54/2021-E 

2021/331 10/03/2021 DEIXAR SENSE EFECTE PETICIÓ DE COMISSIÓ DE SERVEIS  

2021/332 12/03/2021 
DECRET RESOLUCIÓ ALLEGACIONS INCOACIÓ DE NOU I 
APLICACIÓ MESURA PROVISIONAL 

2021/333 12/03/2021 LLICENCIA PARADA VENDA DE ROSES DIADA SANT JORDI 2021  

2021/334 12/03/2021 
CONTRACTE MENOR PEL SUBMINISTRAMENT D'UNA MÀQUINA 
FREGADORA INDUSTRIAL 

2021/335 12/03/2021 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ PAVIMENT DE CAUTXÚ PER 
CIRCUIT DE CALISTÈNIA  

2021/336 12/03/2021 BAIXA ACTIVITAT AV. MONTALTNOU 56 

2021/337 12/03/2021 
CONTRACTE SUBMINISTRAMENT EQUIPAMENT CIRCUIT 
CALISTÈNIA RIERA DEL GORG 

2021/338 12/03/2021 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR FUNDACIÓ PERE TARRES 

2021/339 12/03/2021 LLICÈNCIA GUAL D'OFICI CARRER VINYES D'EN MANDRÍ 64 

2021/340 12/03/2021 PROPOSTA DECRET DECLARA DESERT LOT 5 GUINGUETA 5 

2021/341 12/03/2021 RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR 2021/244-2537 LLADRUCS GOS 
PERTORBEN DESCANS VEÏNAL 

2021/342 12/03/2021 LLICÈNCIA GUAL D'OFICI AV. BILBENYES 31 

2021/343 12/03/2021 LLICÈNCIA GUAL D'OFICI AV. MONTALTMAR 8  

2021/344 12/03/2021 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA 
REALITZACIÓ DE TALLERS DE ROBÒTICA, PROGRAMACIÓ, 
IMPRESSIÓ I DISSENY 3D, EDICIÓ DE VIDEOJOCS I EDICIÓ DE 
VÍDEO  

2021/345 12/03/2021 
PROPOSTA DECRET CONTRACTE MENOR ASSESSORAMENT 
RRHH 

2021/346 12/03/2021 LLICENCIA GUAL D'OFICI AV. BIBLENYES 32  

2021/347 12/03/2021 PROPOSTA DECRET ADJUDICACIÓ LOT 1 GUINGUETA 1 

2021/348 12/03/2021 LLICÈNCIA GUAL D'OFICI CARRER MILANS DEL BOSCH 6  

2021/349 12/03/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 9742  



 

 

2021/350 12/03/2021 PROPOSTA DECRET ADJUDICACIÓ LOT 3 GUINGUETA 3 

2021/351 15/03/2021 
CONVOCATÒRIA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PLE 
ORDINÀRIA I TELEMÀTICA 18/03/2021 A LES 19.45 HORES. 

2021/352 15/03/2021 
APROVACIO ENCÀRREC PROVISIONAL DE FUNCIONS DEL CAP DE 
LA BRIGADA A UN OPERARI  

2021/353 18/03/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21012170  

2021/354 18/03/2021 
PROPOSTA DECRET DESIGNAR MEMBRES MESA I FIXAR DATA 
OBERTURA SOBRE 

2021/355 18/03/2021 LLICÈNCIA DE GUAL CARRER CAN CALLELA 31  

2021/356 18/03/2021 AJUT ECONÒMIC PER PAGAMENT DE SUBMINISTRES  

2021/357 18/03/2021 
DEVOLUCIÓ FIANÇA COMUNICACIÓ PRÈVIA OBRES MÍNIMES 
AV.MONTALTNOU 68 

2021/358 18/03/2021 CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT CADIRA AMFÍBIA  

2021/359 18/03/2021 APROVACIO CARREC QUOTES ESCOLA DE MÚSICA MARÇ 2021  

2021/360 18/03/2021 
PROPOSTA DECRET ADJUDICACIÓ MENOR ASSESSORAMENT 
INTERVENCIÓ I SECRETARIA 

2021/361 18/03/2021 PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21012448 

2021/362 18/03/2021 AJUT ECONÒMIC PER PAGAMENT DE LLOGUER VIVENDA  

2021/363 18/03/2021 AVANÇAMENT A COMPTE DE LA NOMINA DE MARÇ 

2021/364 18/03/2021 PROPOSTA DECRET ADJUDICACIÓ GUINGUETES LOT 4 GU4  

2021/365 18/03/2021 LLICÈNCIA GUAL D'OFICI CAMÍ DEL CEMENTIRI 8 

2021/366 18/03/2021 
CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRA MENOR P. MARQUÈS CASA 
RIERA, 19, 5 - 1 

2021/367 18/03/2021 
DEVOLUCIÓ FIANCES LLICÈNCIA OBRA MAJOR AV. MONTALTMAR 
18  

2021/368 18/03/2021 
CONTRACTE MENOR D'OBRA PER L'AMPLIACIÓ DEL DESPATX DE 
L'ÀREA D'ESPORTS 

2021/369 18/03/2021 
PROPOSTA DECRET CONTRACTE MENOR REDUCTOR VELOCITAT, 
SENYALS I GUALS 

2021/370 18/03/2021 APROVACIO CÀRREC QUOTES ESCOLA BRESSOL ABRIL 2020 

2021/371 18/03/2021 AJUT ECONÒMIC PER PAGAMENT DE SORTIDES ESCOLARS  

2021/372 18/03/2021 PROPOSTA DECRET ADJUDICACIÓ GUINGUETES LOT 2 GU2 

2021/373 18/03/2021 APROVACIO CARREC QUOTES ESCOLA ESPORTIVA ABRIL 2021 

2021/374 18/03/2021 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A PER A 
LA CONTRACTACIÓ MENOR DELS SERVEIS EXTERNS PER A LA 
REALITZACIÓ D’UN CURS DE JARDINERIA D’ARBORICULTURA I 
ESPORGA DESTINAT PELS JOVES DEL MUNICIPI.  

2021/375 18/03/2021 
APROVACIO I PAGAMENT COTITZACIONS DEL PERSONAL DEL MES 
DE FEBRER 2021 

2021/376 18/03/2021 CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRA MENOR C. BILBENYES 31 

2021/377 18/03/2021 
APROVACIO I ORDENAMENT DE PAGAMENT DE FACTURES I 
ALTRES DESPESES DIVERSES MARÇ 2021 

2021/378 18/03/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 9641  

2021/379 18/03/2021 
ACABAMENT ARRENDAMENT BÉ PATRIMONIAL C/ TRAMUNTANA 
NÚM. 27 

2021/380 18/03/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21012944 

2021/381 18/03/2021 
ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS ACTUACIÓ MUSICAL DIA 
MUNDIAL DE LA POESIA 

2021/382 18/03/2021 ADJUDICACIÓ MENOR ALARMA INSTITUT ESTEVE ALBERT  

2021/383 18/03/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 9679 



 

 

2021/384 18/03/2021 ADJUDICACIÓ MENOR APP BEESAFE  

2021/385 18/03/2021 ADJUDICACIÓ MENOR DRON  

2021/386 18/03/2021 PROPOSTA DECRET CONTRACTACIÓ PLACES OFICIS COT 

2021/387 18/03/2021 
PROPOSTA DECRET CONTRACTACIÓ PERSONAL PROCÉS OFICIS 
LLIURE 

2021/388 19/03/2021 
RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENUNCIES EXP. 8883, 8677, 7756 I 
8870  

2021/389 19/03/2021 BAIXA REBUT DUPLICAT ESCOLA ESPORTIVA FEBRER 2020 

2021/390 19/03/2021 APROVACIO PAGAMENTS DE LA RELACIÓ T/2021/3 

2021/391 19/03/2021 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER POSSIBLES DANYS TANCA I 
BARRI 

2021/392 19/03/2021 
PROPOSTA DECRET CONTRACTE MENOR ASSESSORAMENT 
JURÍDIC EXTERN  

 

 

 

 

Tercer.- PRP2021/381   DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET 

D'ALCALDIA NÚM. 324 DE DATA 10/03/2021 DE TANCAMENT 

COMPTABLE DE L'ANY 2020.    

 

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el senyor Cristian 

Garralaga, regidor de Gestió Econòmica, exposa l’assumpte. Fa un resum dels 

antecedents, exposa les principals dades i destaca principalment que tot i que 

les previsions no eren optimistes amb motiu de l’increment de despesa 

sanitària i social per la Covid-19 i una davallada important dels ingressos, 

finalment s’ha pogut tancar el 2020 amb un resultat positiu, gràcies a l’ingrés a 

final d’any de plusvàlues i llicències d’obres i subvencions extraordinàries al 

final de l’exercici. Destaca així mateix que, tot i que l’Estat va permetre trencar 

la regla de la despesa i els criteris d’estabilitat pressupostària per als exercicis 

2020 i 2021, es compleixen tots els criteris d’estabilitat, endeutament, regla de 

la despesa i període mitjà de pagament. 

 

Es transcriu la proposta tot seguit: 

 

Identificació de l’expedient :  

 

Departament/ Sol·licitant: INTERVENCIO 

Expedient:  2021/357-1641   

Contingut: DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 324 

DE DATA 10/03/2021 DE TANCAMENT COMPTABLE DE L'ANY 2020. 

 



 

 

En data 10 de març de 2021 s’ha emès decret d’alcaldia núm. 324 del que cal 

donar compte al Ple. A continuació es transcriu el decret d’alcaldia: 

“DECRET NÚM. 324 

 

Identificació de l’expedient : 

 

 

Departament/ Sol·licitant: INTERVENCIO 

Expedient: 2021/357-1641 

Contingut: APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2020 

 

 

D’acord amb el que determina el Text Refós de la Llei d’Hisendes Local RDL 

2/2004 de 5 de març, en el seu art. 191, i atès que la intervenció ha format 

l’expedient de la liquidació de l’any 2019. 

 

Emès així mateix informe per part de la secretaria-intervenció en relació a 

l'expedient de liquidació i compliment dels objectius previstos a la Llei Orgànica 

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

capacitat de finançament, objectiu del deute i regla de la despesa. 

 

 

LEGISLACIÓ APLICABLE 

 

La Legislació aplicable és la següent: 

 

— Els articles 163, 191 i 193 del Text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

— Els articles 89 a 105 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 

desplega el capítol I del títol VI de la Llei 9/1988, de 28 de desembre, 

reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

 

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

d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

 

— Els articles 28 i 30 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern. 

 



 

 

— L’article 16 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova 

el Reglament de desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 

d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals. 

 

— L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura 

dels pressupostos de les entitats locals. 

 

— L’Ordre EHA/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la 

instrucció del model normal de comptabilitat local. 

Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb 

la legislació aplicable i el President de l’entitat local procedeix a la seva 

aprovació. 

 

Per tant, 

 

RESOLC 

 

Primer. Aprovar la Liquidació del Pressupost Municipal de l'exercici 2020 

d'acord amb el següent detall: 

 

- Romanent de Tresoreria 

 

 

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA 

    2020 2019 

1 (+) FONS LÍQUIDS   4.798.704,30   4.951.655,39 

2 (+) DEUTORS PENDENT COBRAMENT   1.784.798,50   1.521.753,83 

  Exercici corrent 672.971,33   541.233,00   

  Exercicis tancats 1.061.073,43   935.020,28   

  Operacions no pressupostaries 50.753,74   45.500,55   

3 (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT   957.434,56   987.494,25 

  Exercici corrent Obligacions pendents 208.717,78   275.680,94   

  Exercicis tancats Obligacions pendents 189.416,98   162.588,45   

  Operacions no pressupostaries 559.299,80   549.224,86   

4 (+) PARTIDES PENDENTS D’APLICAR   -50.040,61   -45.616,44 

  Cobraments realitzats pendents d’aplicar 50.040,61   45.616,44   

  Pagaments realitzats pendents d’aplicar 0,00   0,00   



 

 

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)   5.576.027,63   5.440.298,53 

II. Saldos de cobrament dubtós   646.231,31   580.030,04 

III Excés de finançament afectat   0,00   0,00 

IV 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES 

GENERALS (I-II-III) 

 

4.929.796,32 

 

4.860.268,49 

 

 

- Resultat pressupostari 

 

 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
        

CONCEPTES 
Drets Reconeguts 

Nets 

Obligacions 

Reconegudes 

Netes 

Ajustos 
Resultat 

Pressupostari 

a) Operacions Corrents 8.323.405,03 7.257.846,16   1.065.558,87 

b) Operacions de Capital 200.000,00 949.586,84   -749.586,84 

1. Total operacions no financeres (a+b) 8.523.405,03 8.207.433,00   315.972,03 

c) Actius Financers         

d) Passius Financers   141.062,73   -141.062,73 

2. Total operacions financeres (c+d)   141.062,73   -141.062,73 

I. Resultat Pressupostari de l'Exercici 

(I=1+2) 8.523.405,03 8.348.495,73   174.909,30 

  

  

    

Ajustos 

  

    

3. Crèdits gastats finançats amb romanent 

de tresoreria per a despeses generals 

  

856.625,43   

4. Desviacions de finançament negatives 

de l'exercici 

  

    

5. Desviacions de finançament positives de 

l'exercici 

  

    

II. Total Ajustos (II=3+4+5) 

  

856.625,43   

  

   

  

Resultat Pressupostari Ajustat (I+II)       1.031.534,73 

 

 

 

c)  Romanents de crèdits 

 

 

Saldo a 31-12-2020 
TOTAL Despesa Despeses  

Despeses financeres 
despeses corrent de capital 

Crèdit definitiu 9.474.223,68 7.948.491,03 1.379.669,92 146.062,73 



 

 

Obligacions reconegudes netes 8.348.495,73 7.257.846,16 949.586,84 141.062,73 

Romanent de crèdit 1.125.727,95 690.644,87 430.083,08 5.000,00 

 

 

 

Segon.-  Trametre còpia de la liquidació aprovada a l’Administració de l’Estat i 

a la Comunitat autònoma en compliment de l’art. 193.5 del RDL 2/2004 de 5 de 

març el qual aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes locals i en concordança 

amb l’art. 91 del RD 500/1990, de 20 d’abril. 

 

 

Tercer.- Donar compte dels acords anteriors al Ple Municipal, d'acord amb allò 

que disposa l'article 193.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i 90.2 del Reial 

decret 500/1990, de 20 d’abril. 

 

Quart.- Ordenar la remissió de còpia d’aquesta liquidació als òrgans 

competents, tant de la Delegació d’Hisenda com de la Comunitat Autònoma.” 

 

El Ple es dona per assabentat del contingut del decret anteriorment transcrit. 

 

INTERVENCIONS 

 

El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, demana la 

paraula per felicitar-se perquè el romanent líquid de tresoreria és positiu. Per 

dos factors, la quantitat de subvencions pel Covid i els ingressos per plusvàlues 

i llicències d’obres. Normalment quan es preveu el pressupost aquests imports 

van a la baixa. També és important felicitar-se perquè la FMC i l’ACM amb 

representants dels municipis no va voler atorgar el romanent a l’estat. També 

vol significar que l’endeutament és de 326.176,21 euros i els crèdits existents 

tenen interessos molt baixos. El deute públic és del 3,91% que és baixíssim i 

això ens congratula. Aprofita per tornar a reclamar que a la propera modificació 

de crèdit es retorni el 3% que es va augmentar de l’IBI per retornar-lo als 

ciutadans. 

 

 

Quart.- PRP2021/383   DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL 

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT (PMP) DEL 3R TRIMESTRE DE L'ANY 

2020    

 



 

 

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  Tot seguit pren la paraula el regidor de 

Gestió Econòmica, senyor Cristian Garralaga, qui esposa l’assumpte. 

 

Identificació de l’expedient :  

 

Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE GESTIO ECONOMICA 

Expedient:  2021/485 

Contingut: DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT 

(PMP) DEL 3R TRIMESTRE DE L'ANY 2020. 

 

 

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

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

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

30 de setembre de 2020. 

 

INFORME 

 

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

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

període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques, 

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

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

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

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

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

comercials. 

 

Aquest mesurament amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor 

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

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

correspongui. 

 

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

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

període mitjà de pagament a proveïdors referit al trimestre anterior: 

 

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

històrica. 

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



 

 

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

històrica. 

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

seva sèrie històrica. 

 

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

l'entitat local. 

 

Segon. Legislació aplicable: 

 

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

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

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

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

pressupostària i sostenibilitat financera. 

 

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

pressupostària i sostenibilitat Financera. 

 

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

obligacions de subministrament d'informació previstes en la llei orgànica 

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

 

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

en compte: 

 

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

sistema equivalent. 

 

Les certificacions mensuals d'obra aprovades. 

 

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

 

 Les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguin la 

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

nacional. 

 

 Les obligacions pagades amb càrrec al Fons per al finançament dels 

pagaments a proveïdors. 

 



 

 

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

conseqüència d'embargaments, manaments d'execució, procediments 

administratius de compensació o actes anàlegs dictats per òrgans 

judicials o administratius. 

 

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

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

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

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

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

seu pendent de pagament acumulat. 

 

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

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

entitats dependents. 

 

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

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

ràtio d'operacions pendents de pagament. 

 

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

Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril. 

 

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

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

realitzar els pagaments: 

 

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

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

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

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

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

data de pagament material per part de l'Administració. 

 

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

 

Ràtio operacions pagades: 1,01 dies 

 



 

 

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

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

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

 

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

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

pagaments pendents. 

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

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

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

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

publicades. 

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

presenta els següents resultats: 

 

Ràtio d’operacions pendents de pagament: 258,84 dies 

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

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

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

comercial: 

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

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

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

realitzats + import total de pagaments pendents) 

 

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

Període mitjà de pagament: 11,50 dies 

 

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

El període mitjà de pagament a proveïdors global és de 11,50 dies, inferior al 

termini màxim de pagament legalment establert de conformitat amb la 

normativa de morositat. 

 

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

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

amb el període mitjà de pagament legalment previst. 

 



 

 

El Ple es dona per assabentat de l’informe del període mitjà de pagament del 

3t Trimestre de l’any 2020. 

 

 

 

Cinquè.- PRP2021/367   DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MITJÀ DE 

PAGAMENT (PMP) DEL 4T TRIMESTRE ANY 2020. 

 

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el senyor Cristian 

Garralaga, regidor de Gestió Econòmica, exposa l’assumpte: 

 

Identificació de l’expedient :  

 

Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE GESTIO ECONOMICA 

Expedient:  2021/486   

Contingut: DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT 

(PMP) DEL 4T TRIMESTRE DE L'ANY 2020. 

 

 

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

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

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

31 de desembre de 2020. 

 

INFORME 

 

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

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

període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques, 

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

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

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

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

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

comercials. 

 

Aquest mesurament amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor 

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

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

correspongui. 



 

 

 

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

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

període mitjà de pagament a proveïdors referit al trimestre anterior: 

 

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

històrica. 

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

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

històrica. 

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

seva sèrie històrica. 

 

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

l'entitat local. 

 

Segon. Legislació aplicable: 

 

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

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

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

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

pressupostària i sostenibilitat financera. 

 

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

pressupostària i sostenibilitat Financera. 

 

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

obligacions de subministrament d'informació previstes en la llei orgànica 

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

 

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

en compte: 

 

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

sistema equivalent. 

 

Les certificacions mensuals d'obra aprovades. 

 

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



 

 

 

 Les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguin la 

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

nacional. 

 

 Les obligacions pagades amb càrrec al Fons per al finançament dels 

pagaments a proveïdors. 

 

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

conseqüència d'embargaments, manaments d'execució, procediments 

administratius de compensació o actes anàlegs dictats per òrgans 

judicials o administratius. 

 

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

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

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

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

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

seu pendent de pagament acumulat. 

 

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

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

entitats dependents. 

 

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

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

ràtio d'operacions pendents de pagament. 

 

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

Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril. 

 

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

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

realitzar els pagaments: 

 

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

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

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

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



 

 

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

data de pagament material per part de l'Administració. 

 

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

 

Ràtio operacions pagades: 4,11 dies 

 

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

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

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

 

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

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

pagaments pendents. 

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

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

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

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

publicades. 

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

presenta els següents resultats: 

 

Ràtio d’operacions pendents de pagament: 110,05 dies 

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

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

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

comercial: 

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

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

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

realitzats + import total de pagaments pendents) 

 

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

Període mitjà de pagament: 14,16 dies 

 

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



 

 

El període mitjà de pagament a proveïdors global és de 14,16 dies, inferior al 

termini màxim de pagament legalment establert de conformitat amb la 

normativa de morositat. 

 

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

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

amb el període mitjà de pagament legalment previst. 

 

El Ple es dona per assabentat de l’informe del període mitjà de pagament del 

4t Trimestre de l’any 2020. 

 

 

Sisè.- PRP2021/349   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA GENERAL NÚM. 62 REGLAMENT 

REGULADOR DEL SERVEI PÚBLIC D'ESTACIONAMENT DE VEHICLES A 

MOTOR EN ZONES ESPECIALS I DETERMINADES DE LA VIA PÚBLICA, 

SOTA CONTROL HORARI LIMITAT "ZONA BLAVA".  

   

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  En aquest assumpte pren la paraula 

per a fer la seva exposició el primer tinent d’alcalde, senyor Sergi Rabat 

Fajardo, qui explica la novetat relativa al punt a tractar, que és la posada en 

marxa de les zones vermelles exprés, que serveixen per fer gestions i aparcar 

de forma gratuïta durant un quart d’hora prop de les zones comercials. Es 

transcriu íntegrament la proposta: 

 

“Vist l’informe emès, pel Cap de la Policia Local en relació a la modificació de 

l’ordenança general núm. 62 Reglament regulador del servei públic 

d’estacionament de vehicles a motor en zones especials i determinades de la 

via pública, sota control horari limitat “zona blava” atès que es pretén habilitar 

un nou sistema d’estacionament amb limitació horària i amb comprovant horari 

per tal d’afavorir que es puguin fer compres i gestions ràpides anomenades 

ZONES EXPRÉS. 

 

 

Vist que per Provisió d'Alcaldia es va sol·licitar informe de Secretaria en relació 

amb el procediment i la Legislació aplicable per modificar l'Ordenança general 

núm. 62 Reglament regulador del servei públic d’estacionament de vehicles a 

motor en zones especials i determinades de la via pública, sota control horari 

limitat “zona blava”. 

 



 

 

Vist l'Informe de Secretaria de data 5 de març de 2021 i de conformitat amb el 

que es disposa en els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

Reguladora de les Bases del Règim Local, 178 del Text Refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, 

de 28 d'abril, i 63 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats 

Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, es PROPOSA AL PLE DE 

LA CORPORACIÓ l’adopció dels següents acords. 

 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança general núm. 62 

Reglament regulador del servei públic d’estacionament de vehicles a motor en 

zones especials i determinades de la via pública, sota control horari limitat 

“zona blava”, tot aprovant el text refós, en els termes que es detalla a 

continuació: 

 

“Article 2 

ZONES BLAVES: 

Amb l'objectiu de garantir la necessària rotació en la 

utilització dels espais d'estacionament a determinades 

hores a les zones de la vila amb una major concentració 

de comerços o serveis públics o privats, es podran establir 

limitacions horàries d'aquests, mitjançant parquímetres o 

altres sistemes de control amb o sense pagament. La 

senyalització horitzontal que delimiti aquests 

estacionaments serà de color blau. 

 

 

ZONES VERDES: 

Amb l'objectiu de facilitar l'aparcament als veïns dins la 

seva zona de residència, es podran establir restriccions 

d'estacionament als no residents a la vila, que poden 

consistir a: 

- Places exclusives per a veïns - Places preferents en les 

que hi poden estacionar tots els vehicles amb la diferència 

que els veïns ho fan de forma gratuïta, i els no residents 

paguen les tarifes generals i poden estar subjectes a 

limitació horària. 

La senyalització horitzontal que delimiti aquests 

estacionaments serà de color verd. 

 

ZONES EXPRÉS: 

 
 

 



 

 

Amb l’objectiu de beneficiar la rotació de l’estacionament de 

vehicles i es puguin fer gestions ràpides, amb limitació horària i 

amb comprovant horari. 

La senyalització horitzontal amb marques vials de color vermell 

i amb senyal vertical reguladora.” 

 

Segon.- Sotmetre a informació pública la modificació de l'Ordenança, 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 estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o 

suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament 

sense necessitat d'acord exprés pel Ple. El termini d’informació pública 

començarà a comptar des del dia de la darrera de les publicacions. 

L’expedient restarà exposat al públic a la Secretaria de la Corporació, i el text 

de l’ordenança també en la pàgina web municipal, a fi que s’hi puguin presentar 

reclamacions i/o al·legacions. 

 

Tercer.- Transcorregut el període d’informació pública, sense havent-se’n 

presentat cap al·legació ni reclamació, l’acord d’aprovació inicial s’entendrà 

elevat a definitiu sense l’adopció d’acord exprés, procedint a la publicació del 

text íntegre de l’ordenança modificada en el Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona, i entrarà en vigor quan hagi transcorregut el termini de quinze dies 

hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases de règim local.” 

 

 

B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del 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 portaveu del PSC, senyora Esther Padilla Enríquez, manifesta que votaran a 
favor d’aquest punt. No obstant, manifesta que té entès que a Arenys de Mar 
han posat en marxa una zona similar i la controlen amb parquímetre. Cal posar 
la matrícula i es dona màxim 15 minuts. Creu que aquí no hi haurà tan control 
perquè la gent pot anar canviant el rellotge i a Arenys a partir del quart d’hora 



 

 

tocaria pagar. Pregunta quan està previst canviar els parquímetres de Sant 
Vicenç. 
 
El senyor Cristian Garralaga, regidor de Gestió Econòmica, li respon que es 
compraran uns nous parquímetres, tal i com es va preveure al pressupost, que 
permetran també posar els tiquets de la zona exprés. Els actuals no ho 
permeten. Fins a la nova licitació, la solució dels rellotges horaris és 
provisional. Els rellotges es donen als comerços i a l’ajuntament. 
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, manifesta que troba 
que la proposta és positiva, i recorda que el seu grup portava una similar al 
programa electoral. El fet que tot fos zona blava incrementava el cost que tenia 
una persona de fora que volia venir a comprar als comerços locals. La proposta 
agrada al comerç. Potser es podria posar més temps, tot i que potser 15 minuts 
facilitaran la rotació. El sistema de control policial no li sembla malament, tot i 
que si es pot modernitzar, millor. Quan es proposen coses bones pel poble, 
sempre hi donarà suport. 
 
Tot seguit, pren la paraula el regidor no adscrit, senyor Francesc Guillem 
Molins. 
Va tenir un problema amb la recepció d’informació i a la Comissió Informativa 
esperava que li expliquessin bé els assumptes. Demana més informació. Per 
què es publiciten informacions abans que s’aprovin pel plenari? Hi ha bon rotllo 
i per això li diu que recorda l’ànsia que tenia l’anterior alcalde en publicar 
temes, a vegades es pot tornar en contra. Quan va ser regidor de mobilitat ja va 
plantejar una solució semblant, potser ha trigat massa i tot en posar-se en 
marxa. Troba que és bona la rotació, però sempre amb control policial. No 
obstant, no està d’acord amb la preparació del ple, amb les formes de com ha 
anat la preparació del plenari, per això el seu vot serà negatiu en aquest punt. 
 
A continuació, el senyor Miquel Àngel Martínez, regidor no adscrit, manifesta 
que no entrarà a valorar la modificació de l’article de l’ordenança. Sí ha trobat a 
faltar que se’ls informés per la web abans que a ells. La gent els pregunta. 
Sempre que va una proposta a Ple hi ha informes i no ha sabut trobar el de 
mobilitat.  Pregunta si s’ha consultat als comerciants. 
 
El senyor Robert Subiron, regidor no adscrit, exposa que es tracta d’una bona 
proposta pels comerços. No obstant, la notícia s’ha sabut per la pàgina web, 
demana que es tingui cura amb això perquè els regidors tinguin la informació 
abans, si no, no poden donar respostes a la gent que pregunta. Es pregunta 
també si al carrer Ginesta, on també hi ha comerç i s’hi poden fer gestions, si 
s’ha estudiat posar allà alguna zona exprés. 
 
La senyora Lydia Gerónimo Guardiola, regidora de Mobilitat, respon al senyor 
Martínez que l’informe de Mobilitat està a la carpeta del regidor a la seva 
disposició. Explica també que es va fer una prova al nucli històric a demanda 



 

 

dels veïns i va tenir molt bona acollida. Després es va provar a Montalpark. Al 
carrer Ginesta encara no ho han tingut en compte de moment. 
 
El senyor alcalde pren la paraula per manifestar que el senyor Guillem té part 
de raó, potser s’ha corregut massa. Intentaran millorar-ho. El dia a dia se’ls 
menja. La decisió no obstant és bona i agrada molt. Per tant, lamenta la 
situació i reitera que s’intentarà millorar. 
 
El senyor Subiron afegeix que els comerços del carrer Ginesta ho han 
comentat. Sap que a Montalpark estan contents amb la decisió. El Sorli ja 
compta amb aparcament privat, per tant queda el carrer Ginesta. Demana que 
ho estudiïn. 
 
El senyor alcalde li respon que ho tindran en compte i ho estudiaran, perquè 
podria estar bé. 
 
 
C.- VOTACIÓ  
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 1 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc Guillem 

Molins) 

1 NO 

CUP 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel Martínez 

i Camarasa) 

1 ABST 

Regidor no adscrit (Robert Subiron Olmos) 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 1 SÍ 



 

 

Alonso) 

 

El de Ple acorda, per majoria absoluta, aprovar els acords detallats 

anteriorment. 

 

 

Setè.- PRP2021/353   PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 TAXA PER 

L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN VIES 

PÚBLIQUES MUNICIPALS.    

 

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  El senyor Sergi Rabat Fajardo, primer 

tinent d’alcalde, pren la paraula per fer un resum de la proposta d’acord que es 

transcriu tot seguit: 

 

Identificació de l’expedient :  

 

Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 

Expedient:  2021/465-1861   

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

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 TAXA PER 

L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN VIES 

PÚBLIQUES MUNICIPALS. 

 

Vist l'informe del Cap de la Policia Local per a la modificació de l'Ordenança 

fiscal núm. 19 Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en 

vies públiques municipals, en el que es proposa la següent modificació: 

 

S’haurà d’incloure a l’article 6è de l'Ordenança fiscal núm. 19 Taxa per 

l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en vies públiques 

municipals, la quota tributària d’estacionament que es fixa en 5€/dia i 2,5€ 

a partir de les 15.00 hores. 

 

Vist l'informe de Secretaria en relació amb el procediment i la Legislació 

aplicable per procedir a la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 19 Taxa per 

l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en vies públiques municipals, 

que va ser emès en data 5 de març de 2021. 



 

 

Vist l'informe favorable econòmic financer emès per l’interventor de la 

Corporació en data 10 de març de 2021.  

 

Conforme a l'article 54 del Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, ES 

PROPOSA AL PLE DE LA CORPORACIÓ l’adopció dels següents acords: 

PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal 19 

reguladora de la Taxa estacionament de vehicles de tracció mecànica en les 

vies públiques, amb la redacció que a continuació es detalla:  

 

“Article 6è. Quota tributària 

 

La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es 

fixa en la tarifa continguda en l'apartat següent. 

 

1. Per als supòsits d'estacionament de vehicles de durada limitada 

s’aplicarà la següent tarifa: 

                 EUROS  

                                              

Estacionament d’un vehicle per 15 minuts               0,40                 

       

Estacionament d'un vehicle per mitja hora o fracció 0’80 

Estacionament d'un vehicle per una hora.                       1,60 

Estacionament del vehicle per una hora i mitja                2,40 

Estacionament del vehicle per dues hores i mitja    

(tarifa exclusiva per al Pg Marquès de Casa Riera)        4,00 

Taxa diària de 5€ d’estacionament d'un vehicle al  c/ Lledoners, 

2,50€ a partir de les 15h. 

  

2. Abonaments: 

 

Per als supòsits d'estacionament de vehicles sense limitació en la 

seva durada s’estableix un sistema d’abonaments anuals que es 

facilitarà a aquells qui ho sol·licitin i que reuneixin aquestes 

condicions:  

 

-Tarifa 1a................................. 70,00 euros anuals per vehicle.  

a) -Vehicles de persones que són titulars d’un bé immoble o ho és la 

seva parella o algun familiar de primer grau. 



 

 

b) -Vehicles de persones que són arrendatàries d’algun bé immoble o 

ho és la seva parella o algun familiar de primer grau. 

c) -Vehicles de persones que acreditin tenir el seu lloc de treball a Sant 

Vicenç de Montalt 

d) - Activitats empresarials amb domicili fiscal a Sant Vicenç de Montalt 

poden adquirir un màxim de dos distintius sense que hi consti la 

matrícula del vehicle, on hi figurarà el nom de l’activitat.  

 

 

-Tarifa 2a................................. 140,00 euros anuals per vehicle.  

a) -Vehicles de visitants habituals no inclosos a la tarifa 1ª. 

 

3. Quedaran exempts d’aquesta taxa: 

 

 Els vehicles  que disposin de distintiu de Resident Autoritzat de Sant 

Vicenç de Montalt vigent l’any en curs, excepte a la Zona Blava del 

Passeig Marquès Casa Riera en el període comprès entre els dies 1 

de maig fins al 31 d’octubre,  

 

 Els vehicles  que disposin de distintiu de Resident Autoritzat de 

Caldes d’Estrac o Sant Andreu de Llavaneres vigent l’any en curs, 

sempre i quan hagi un conveni vigent entre l’Ajuntament de Sant 

Vicenç de Montalt i els respectius ajuntaments esmentats en aquest 

punt, en aquelles Zones Blaves que s’assenyalin en els citats 

convenis.  

 

4.   Les sancions, per estacionament en zona d’estacionament limitat 

amb l’obligatori pagament de la Taxa per l’estacionament de vehicles 

de tracció mecànica en les vies publiques municipals, contemplades 

en l’article 12è. de l’Ordenança 25 de Circulació de Sant Vicenç de 

Montalt podran ser anul·lades pel denunciat amb el pagament de 10 

EUROS dins de les 2 hores següents a la interposició de la 

denúncia. 

 

SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant 

exposició d'aquest en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí 

Oficial de la Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els 

interessats podran examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimin 

oportunes. 



 

 

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest 

Ajuntament www.svmontalt.cat 

TERCER. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a 

l'expedient, en el termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la 

base de l'article 17.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 

Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

QUART. Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure els documents 

relacionats amb aquest assumpte. 

 
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 Esther Padilla Enríquez, portaveu del PSC, manifesta que estan a 
favor d’aquest punt. 
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, manifesta que la 
modificació potser s’hauria d’explicar millor i donar explicacions més àmplies a 
la ciutadania. 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, explica que la 
zona del pàrquing de Lledoners ha passat per diferents etapes, es va arranjar i 
va ser de pagament amb vigilant, després va passar a ser gratuït, comportant 
un desgavell important i felicita el govern perquè sigui de pagament amb 
parquímetre, però creu que no hauria de ser tot l’any perquè poca gent hi 
aparcarà a l’hivern. Han copsat l’opinió dels veïns? Pregunta com queda amb el 
conveni de les 3 Viles i si està vigent o s’ha de renovar. Pel que fa a les tarifes 
no té res a dir, quan algú rep un servei, s’ha de pagar. 
 
El senyor Subiron recorda també les fases del pàrquing de Lledoners. Durant 
els mesos d’estiu es fa un ús molt important de la zona per gent de fora i serà 
un recurs per donar servei a diferents sectors de la població i benefici per la 
gent de Sant Vicenç. Troba que és una bona iniciativa, creu que amb 
parquímetres no tindrem tants problemes com amb vigilant, perquè passava 
molta calor, calia posar-hi un wc, etc. Hi haurà un ingrés per les arques 
municipals, creu que és una bona acció i el vot serà positiu. 
 
La senyora Lydia Gerónimo Guardiola, regidora de Mobilitat, respon al senyor 
Martínez que ell no va demanar l’opinió. Era una actuació que la tenien 
pensada feia temps, que s’hi ubicarà un parquímetre i era una demanda dels 
veïns. 



 

 

 
El senyor Martínez replica que sí que van demanar opinió als veïns, però la 
gent que tenia distintiu no podia aparcar. Van tenir certs problemes perquè era 
el primer any, però es va recuperar la despesa feta ja el primer any. Va 
funcionar bé i es va donar feina a una persona del poble durant els mesos de 
primavera i estiu. 
 
 
C.- VOTACIÓ  
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 1 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 SÍ 

Regidor no adscrit (Robert Subiron Olmos) 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 SÍ 

 

El de Ple acorda, majoria absoluta, aprovar els acords detallats anteriorment. 

 

 

Vuitè.- PRP2021/380   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

LA RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 309 DE DATA 



 

 

10/03/2021 DE DESISTIMENT DE LES ACCIONS JUDICIALS D'OCUPACIÓ 

A PRECARI DEL PROCEDIMENT DE DESNONAMENT DE LA FINCA CAN 

DELÀS.    

 

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el senyor alcalde 

exposa l’assumpte. Dona lectura al Decret que es transcriu tot seguit i que cal 

ratificar: 

 

“En data 10 de març de 2021 s’ha emès decret d’alcaldia núm. 309 de 

desistiment de les accions judicials d’ocupació a precari del procediment de 

desnonament de la finca Can Delàs, que a continuació es detalla: 

 

 

“DECRET NÚM. 309 

 

Identificació de l’expedient:  

 

Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 

Expedient: 2020/1263-1605 

Contingut: DESISTIMENT DE LES ACCIONS JUDICIALS D’OCUPACIÓ A 

PRECARI DEL PROCEDIMENT DE DESNONAMENT DE LA FINCA CAN 

DELAS 

 

ANTECEDENTS 

 

Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 1282/20220 de data 6 de novembre de 2020, 

ratificat en el Ple celebrat en data 26 de novembre de 2020, es va acordar 

iniciar accions judicials contra el Sr. Mohammed El Mahdati i altres ignorats 

ocupants de l’habitatge existent a la finca de titularitat municipal coneguda per 

Manso Casbella de Torrentbó o Can Delàs situada al terme municipal d’Arenys 

de Munt, amb l’objecte de recuperar la possessió efectiva del mateix. 

 

Mitjançant informe del Cap de la Policia Local de Sant Vicenç de Montalt emès 

en data 24 de febrer de 2021, es fa constar que la finca esmentada es troba 

totalment tapiada i no hi consta cap persona a l’interior, i que el Sr. Mohammed 

El Mahdati ha deixat constància que ja no viu a l’esmentada direcció, mitjançant 

instància presentada en aquest ajuntament en data 12 de febrer de 2021 

(registre d’entrada número 1176). 

 



 

 

En data 9 de març de 2021 s’ha emès informe de secretaria sobre la legislació 

aplicable i el procediment a seguir. 

 

Pel present, 

 

RESOLC 

 

Primer.- Desistir de les 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, donat que a la vista de la situació 

acreditada per la Policia Local, la demana ha perdut el seu objecte ja que 

l’habitatge ja ha estat desocupat. 

 

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

celebri.” 

 

Cal ratificar aquesta resolució pel Ple de la Corporació. 

 

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 Esther Padilla Enríquez, portaveu del PSC, manifesta que el seu 
vot serà favorable en aquest punt. 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, qui argumenta que està 
clar que per coherència, si no està ocupat, per què cal seguir amb les 
actuacions judicials. Demana al senyor alcalde quin cost ha tingut tota 
l’actuació per culpa de gent amb “jeta i falta d’ètica”.  
Sap que és molt difícil controlar les ocupacions, però quan hi hagi indicis, 
demana que s’actuï amb contundència. 
 
Pren la paraula a continuació, el senyor Miquel Àngel Martínez, regidor no 
adscrit, qui manifesta que millor que sigui així, per evitar responsabilitat civil i 
més encara si era un ocupa amb plantacions. No cal seguir per tant amb el 
procediment judicial si l’ocupa marxa, però cal tenir cura perquè no es torni a 
ocupar Can Delàs perquè està en un estat lamentable. 
 
El senyor Robert Subiron, regidor no adscrit, recorda que ja va votar a favor 
d’iniciar les accions judicials, i per tant, també està d’acord en desistir si 



 

 

l’ocupant no hi és. Cal tenir cura i les zones detectades tapiar-les i tancar-les bé 
per evitar accions com aquestes. A la regidora de Governació li demana que es 
faci una tasca de prevenció i que es faci seguiment per la Policia Local, com a 
proposta per treballar d’ara endavant. 
 
La senyora Lydia Gerónimo Guardiola, regidora de la Policia, apunta que s’ha 
senyalitzat el perímetre de perill a Can Delàs i que miraran la resta de zones.  
 
Pren la paraula el senyor alcalde per manifestar que es va detectar perquè 
Endesa va detectar que havien punxat la llum. Quan hi van poder accedir van 
veure una plantació amb làmpades i testos. Marxant finalment han fet un favor 
a l’Ajuntament. Aquesta finca és un problema i entre tots s’hauria de buscar un 
acord per posar-la a la venda o una altra solució, perquè tenim mala peça al 
teler. 
 
El senyor Guillem li pregunta al senyor alcalde si la xifra del cost li dirà. 
 
El senyor alcalde li respon que li passarà la xifra exacta de lletrat i procurador. 
Ara ha fet una bona tasca la brigada amb el tancament portes i finestres.   
 
C.- VOTACIÓ  
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 1 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 



 

 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 SÍ 

 

El Ple acorda, per unanimitat, la ratificació del decret d’alcaldia de desistiment 

de les accions judicials d’ocupació a precari del procediment de desnonament 

de la finca Can Delàs. 

 

 

Novè.- PRP2021/401   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ INICIAL, SI 

ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 

(RLLT) DE L'ANY 2021, EN MOTIU DE L'AUGMENT RETRIBUTIU DEL 0,9%, 

ADEQUACIÓ SINGULAR DE DIVERSOS LLOCS DE TREBALL I LA 

CREACIÓ DE DOS LLOCS DINS DEL COS DE LA POLICIA LOCAL.    

 

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació la regidora de Recursos 

Humans, senyora Sònia Miquel Suñé, pren la paraula per exposar l’assumpte. 

Resumeix la proposta d’acord que es transcriu tot seguit, donant les oportunes 

explicacions i arguments del seu contingut: 

 

Fets 

La Mesa General de matèries comunes es va reunir el passat dia 24 de febrer i 

va adoptar el següents ACORDS: 

 

o Incrementar la massa salarial per a tots els conceptes retributius 

dels empleats/des públics de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 

Montalt segons el regulat a l’article 18 de la LGPE per a l’exercici 

2021. 

 

o Modificar la Relació de Llocs de Treball incorporant dos llocs més 

al Cos de la Policia Local 

 



 

 

o Procedir a l’adequació retributiva de 8 llocs de treball, proveïts 

amb 15 places, les quals pertanyen al Subgrup professional C2, 

categoria d’auxiliar administratiu.  

 

Els acords anteriors es motiven i s’especifiquen seguidament: 

 

 

1.Increment massa salarial 

 

Segons la LGPE per a l’exercici 2021 els increments retributius del personal 

funcionarial es podrà incrementar fins a un màxim del 0,9% respecte a les 

retribucions vigents a 31 de desembre de 2020. Respecte al personal en règim 

laboral, els increments sobre la massa salarial seran d’un màxim del 0,9%. 

 

2.Llocs de treball del subgrup professional C2 perfil professional auxiliar 

administratiu. 

 

Els llocs de treball del subgrup professional C2, categoria auxiliar administratiu 

s’han d’adequar a la nova política retributiva municipal per mantenir els criteris 

d’equitat interna que va marcar l’esmentada política. Pel número d’efectius i per 

la seva distribució en els diferents serveis municipals cal una adequació en 

aquest sentit, tal i com ho estableix l’article 18 de la LGPE per a l’exercici 2021. 

Son 8 els llocs de treball afectats dins de la Relació de Llocs de Treball, 

proveïts amb 15 places. Els llocs de treball són els següents: 

 Auxiliar Administratiu/va de suport a la Policia Local proveït per les 

places amb codi 39 i 40. 

 Auxiliar Administratiu/va d’OAC proveït per les places amb codi 38 i 114. 

 Auxiliar Administratiu/va de SG i Atenció al Públic proveït per les places 

amb codi 75, 76 i 80. 

 Auxiliar Administratiu/va  CAP proveït per la plaça amb codi 74. 

 Auxiliar Administratiu/va  Serveis Territorials proveït per la plaça amb 

codi 37. 

 Auxiliar Administratiu/va de SG i Intervenció amb codi 40, 41, 115 i 77. 

 Auxiliar Administratiu/va de l’Escola de Música amb codi 78. 

 Auxiliar Administratiu/va de la Biblioteca amb codi 79. 

L’adequació singular passa per una adaptació retributiva dels factors associats 

al Complement Específic que centra la política retributiva municipal. No és que 



 

 

hagi hagut un canvi de funcions en els diferents llocs de treball, sinó que 

aquestes funcions s’han d’adequar en valor a l’esmentada política. Tot això 

s’ha de fer mantenint alhora l’equitat interna dins del propi subgrup C2, en 

aquest cas igualant tots els valors del Complement Específic, i entre aquest 

subgrup i la resta de grups i subgrups professionals de la Plantilla Orgànica. 

Per tal de mantenir aquesta situació en l’equilibri retributiu, es va acordar un 

increment per a tots els llocs de treball del Subgrup C2 abans relacionat de 

1.354,24€/anuals. El cost total de l’adequació és de 25.457,00€/anuals. 

D’aquests una part es cobriran amb els 8.275,95€ que comporta el 0,30% de la 

massa salarial de l’any 2020, destinada precisament a adequar entre d’altres 

aspectes valors del Complement Específic i que va quedar pendent d’aplicació. 

La resta es suportarà amb les partides adients del Capítol I De les despeses de 

personal segons el criteri tècnic de la intervenció municipal. 

3.Creació dels llocs de treball d’Agent interí amb arma i d’Agent interí 

sense arma dins del Cos de la Policia Local. 

La nova doctrina judicial sobre la possibilitat que els Agents interins del Cos de 

la Policia Local puguin portar armes i el canvi normatiu que ha comportat 

l’aprovació del nou article 104 bis del Decret Legislatiu 1/1997, porta com a 

conseqüència la necessitat de crear aquests dos nous llocs de treball. 

La política retributiva actual respecte als Agents del Cos de la Policia Local és 

la següent:  

Lloc de treball Sou Base

Nivell 

Complement 

Destí

Valor 

Complement 

 Destí

Complement 

Específic
Retribució anual

Diferències 

Retribucions 

Bàsiques

Diferències 

Retributives 

Complementàries

Diferències 

retributives totals

Agent F-C 10727,38 12 3951,64 17764,1 32443,12

Agent F-I 9092,76 10 3269,7 8461,32 20823,78 1634,62 9984,72 11619,34

Funcionari 

pràctiques
9092,76 10 3269,7 8461,32 20823,78 1634,62 9984,72 11619,34

 

No hi ha diferència retributiva entre un Agent interí i un Agent en pràctiques, 

quan en el primer cas pot haver acumulat molts anys d’experiència. Aquest fet, 

ha comportat que l’Ajuntament  en els darrers anys hagi tingut problemes per 

retenir els Agents nomenats en pràctiques amb molta experiència prèvia a 

l’Ajuntament de Sant Vicenç, i per tant, a punt d’accedir al Cos amb la condició 

de funcionari de carrera. 

Davant d’aquesta situació, s’ha estudiat una nova política retributiva que es 

descriu a continuació: 



 

 

 

 

 

Retribució amb augment de 0,9% per a l'any 2021 

    
Lloc de treball 

Sou 

Base 

Nivell 

Complement 

Destí 

Valor 

Complement 

Destí 

Complement 

Específic 

Retribució 

anual 

Diferències 

Retribucions 

Bàsiques 

Diferències 

Retributives 

Complementàries 

Diferències 

retributives 

totals 

Agent F-C 10823,9 12 3987,2 18282,45 33093,55       

Agent F-I (ARMA) 9174,56 10 3299,1 16537,47 29011,13 1649,34 2433,08 4082,42 

Agent F-I (SENSE 

ARMA) 
9174,56 10 3299,1 12537,47 25011,13 1649,34 6433,08 8082,42 

Funcionari 

pràctiques 
9174,56 10 3299,1 8537,47 21011,13 1649,34 10433,08 12082,42 

 

La valoració s’ha fet tenint en compte només el Complement Específic, ja que 

per norma amb rang de llei, els Agents interins no agafen el subgrup 

professional C1 fins que no adquireixen la condició de funcionari de carrera. 

Per tant, els llocs de treball d’Agent F-I amb arma i sense arma tenen el Sou 

Base i Triennis associats al valor del Subgrup C2. A més és coherent des d’un 

punt de vista organitzatiu i retributiu mantenir el nivell 10 del Complement de 

Destí, al tenir aquests llocs de treball menys complexitat organitzativa en les 

seves funcions, o dit d’un altre manera, estan situats en el darrer esglaó 

organitzatiu dins del Cos. 

Amb caràcter general, l’accés a la condició de funcionari interí en el Cos de la 

Policia Local segueix amb els mateixos requisits i processos que fins ara, res a 

canviat en aquest sentit. Els mateixos portaran arma sempre i quan s’hagin 

seguit els protocols i cursos associats i requerits per la Direcció de la Policia 

Local de Sant Vicenç de Montalt i l’òrgan competent a tal efecte de la 

Generalitat de Catalunya. 

A més i aquí està la novetat, la posició intermèdia d’aquests dos nous llocs de 

treball respon al fet que si un aspirant, amb la condició d’agent funcionari interí 

a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt aprova el procés de selecció previ a 

fer el curs a l’Escola de Policia de Catalunya, no se’l nomenarà funcionari en 

pràctiques, sinó continuarà com a Agent Interí amb arma o sense arma en 

funció de si té els cursos i permisos adients a tal efecte. En canvi, tots els 

aspirants externs a l’Ajuntament, se’ls nomenarà funcionaris en pràctiques. 

Per tant, la nova política retributiva en el cas de l’Agent de la Policia Local serà 

la següent havent aplicat l’augment del 0,9%: 



 

 

 Agent Funcionari de Carrera: 32.155,10€ anuals per tots els conceptes 

fixos i periòdics.  

 Agent Funcionari Interí amb arma: 29.011,13€ anuals per tots els 

conceptes fixos i periòdics. 

 Agent Funcionari Interí sense arma: 25.011,13€ anuals per tots els 

conceptes fixos i periòdics. 

 Agent Funcionari en pràctiques: 21.011,13€ anuals per tots els 

conceptes fixos i periòdics. 

 

Fonaments de dret 

 Llei 11/2021, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat 

per a l’any 2021, 

 RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de 

l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, 

 Decret 214/1990, de 30 de juliol, per el qual s’aprova el Reglament del 

Personal al servei de les entitats locals, 

 Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, per el qual s’aprova la refosa 

en un Text Únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a 

Catalunya en matèria de funció pública, 

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

Primer.- Aprovar un increment de les retribucions del 0,9% de tots els 

conceptes salarial per a tots els empleats/des públics de l’Ajuntament de Sant 

Vicenç de Montalt respecte a les vigents a 31 de desembre de 2020 en termes 

d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació, amb efectes a 1 de gener 

de 2021.  

Segon.- Aprovar l’adequació retributiva de 8 llocs de treball, proveïts amb 15 

places que pertanyen al Subgrup professional C2, categoria d’auxiliar 

administratiu, d’acord amb el que es va pactar a la Mesa General de matèries 

comunes, celebrada el 25 de febrer d’enguany.  

Tercer.- Aprovar la creació dels llocs d’Agent Interí amb arma i d’Agent interí 

sense arma, d’acord amb el que es va pactar a la Mesa General de matèries 

comunes, celebrada el 24 de febrer d’enguany.  

Quart.- Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’any 2021 

pel que fa a l’increment de retribucions del 0.9% i pel que fa als anteriors punts 

segon i tercer tot detallat a l’ANNEX I 



 

 

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

al Departament de Recursos Humans per a la seva aplicació.



 

 

Carrer Sant Antoni, 13 

08394 Sant Vicenç de  Montalt 
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RELACIO DE LLOCS DE TREBALL 

 

                 

 

 

Enquadrament 

orgànic 
CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS DEL LLOC 

Altres 

característiques   
REQUISITS   

Altres 

requisits    
          

Codi Lloc DENOMINACIÓ LLOC 
Àmbit de 

treball 

Subgrup 

Classif 
CD  Escala 

Sub 

Escala 
Funcions 

Reserva 

Lloc 

 Forma de 

provisió 
Titulació 

Nivell 

Català 

Idioma, 

Carnet de 

conduir, 

Carnet 

manipulació 

aliments, 

d'instal·lació 

elèctrica, 

etc. 

Complement 

Específic 

Complement 

Específic 

addicional 

Tipologia 

Jornada 

Possibilitat 

Teletreball 
Dotació 

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   13.183,24   

Jornada 

Estàndard 37,5 

hores 

SÍ 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   13.183,24   

Jornada 

Estàndard 37,5 

hores 

SÍ 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   13.183,24   

Jornada 

Estàndard 37,5 

hores 

SÍ 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   13.183,24   

Jornada 

Estàndard 37,5 

hores 

SÍ 1 

9 
Administratiu/va de SG i 

Secretaria 
SG C1 16 AG Adm. 9 F CO 

Batxillerat, FP de segon grau o 

C.F de grau superior 
C1   9.512,44   

Jornada 

Estàndard 37,5 

hores 

SÍ 2 

  Administratiu/va d'OAC  SG C1 16 AG Adm.   F CO 
Batxillerat, FP de segon grau o 

C.F de grau superior 
C1   9.512,44   

Jornada 

Estàndard 37,5 

hores 

SÍ 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.  19.931,80   

Jornada 

Especial 40h 

Torns rotatius 

NO 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.  23.169,30   

Jornada 

Especial 40h 

Torns rotatius 

NO 2 

61 Agent Interí amb arma 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.  16.537,50   

Jornada 

Especial 40h 

Torns rotatius 

NO 1 

65 Agent Interí sense arma G C2 10 AE SE 63 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.  12.537,42   

Jornada 

Especial 40h 

Torns rotatius 

NO 4 

66 Agent en pràctiques G C2 10 AE SE 64 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.  8.537,48   

Jornada 

Especial 40h 

Torns rotatius 

NO 3 

5 Arquitecte/a    ST A1 26 AE Tec. 5 F  CO Arquitectura     C1   19.548,76 

Complement 

Funcions Fitxa 

05: 5.042,94 

Jornada 

Estàndard 37,5 

hores 

SÍ 1 

6 Arquitecte/a tècnic/a ST A2 20 AE Tec. 6 F  CO 
Arquitectura tècnica o 

Enginyeria d'edificació   
C1   15.906,38   

Jornada 

Estàndard 37,5 

hores 

SÍ 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   8.018,36   

Jornada 

Especial 

Reduïda 

Específic 37,5 

hores 

SÍ 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   8.018,36   

Jornada 

Estàndard 37,5 

hores 

SÍ 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   8.018,36   

Jornada 

Estàndard 37,5 

hores 

SÍ 3 

  Auxiliar adm. de SP SP C2 14 AG Aux.   F CO 
Graduat escolar, FP de primer 

grau o C.F.G.M. 
C1   8.018,36   

Jornada 

Estàndard 37,5 

hores 

SÍ 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   8.018,36   

Jornada 

Estàndard 37,5 

hores 

SÍ 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   8.018,36   

Jornada 

Especial 37,5 

hores 

SÍ 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   11.237,38   

Jornada 

Estàndard 40 

hores 

SÍ 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   9.669,38   

Jornada 

Estàndard 37,5 

hores 

SÍ 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   8.018,36   

Jornada 

Especial 37,5 

hores 

SÍ 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   8.018,36   

Jornada 

Estàndard 37,5 

hores 

SÍ 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   8.018,36   

Jornada 

Estàndard 37,5 

hores 

SÍ 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   10.358,46   

Jornada 

Estàndard 37,5 

hores 

SÍ 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. 13.746,60 

Complement 

Disponibilitat 

Parcial: 1.700,16 

Jornada 

Estàndard 37,5 

hores 

NO 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   13.746,60   

Jornada 

Estàndard 37,5 

hores 

NO 0 

  
Cap d'àrea de Serveis 

Generals  
SG A1/A2 24 AG     F LL.D. 

Llicenciatura, grau / o 

diplomatura universitària 
C1       

Pendent 

Jornada 
SÍ 0 

  
Cap d'àrea de Serveis 

Territorials 
ST A1/A2 24 AG     F LL.D. 

Llicenciatura, grau / o 

diplomatura universitària 
C1       

Pendent 

Jornada 
SÍ 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. 23.890,30 

Complement 

Disponibilitat 

Total: 3.962,28 

Jornada 

Especial 40 

hores 

NO 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   18.786,46 

Complement 

Disponibilitat 

Parcial: 1.700,16 

Jornada 

Estàndard 40 

hores 

SÍ 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.  24.357,62   

Jornada 

Especial 40 

hores 

NO 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.  26.519,22 

Complement 

Disponibilitat 

Total: 3.962,28 

Jornada 

Especial 40 

hores 

NO 1 

53 Conserge d'escoles SP AP 12 AE Sub 53 L CO 
Certificat d'escolaritat o 

equivalent  
B1   7.051,24   

Jornada 

Especial 

Reduïda 

Específic 37,5 

hores 

NO 2 

52 

Conserge 

d'instal·lacions 

municipals 

SP AP 12 AE Sub 52 L CO 
Certificat d'escolaritat o 

equivalent  
B1   7.051,24   

Jornada 

Especial 37,5 

hores 

NO 4 

23 Conserge-Notificador/a ST AP 2 AE Sub. 23 F CO 
Certificat d'escolaritat o 

equivalent  
B1   7.683,20   

Jornada 

Estàndard 37,5 

hores 

NO 1 

  
Coordinador/a de 

Serveis personals 
SP A1/A2       59   LL.D. 

Llicenciatura, grau /o 

diplomatura universitària 
C1       

Pendent 

Jornada 
SÍ 0 

30 Director/a Biblioteca SP A2 24 AE Tec. 30 L CO 

Diplomatura o grau en 

Biblioteconomia i 

Documentació 

C1   7.724,36   

Jornada 

Especial 37,5 

hores 

SÍ 1 

63 Mestre/a Escola bressol SP A2 26 AE Tec. 63 L Rotatiu  

Diplomatura o grau en 

Magisteri especialitat en 

Educació Infantil. 

C1   5.941,88 
Complement 

Direcció: 4.662,70 

Jornada 

Especial 37,5 

hores 

NO 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   15.512,70 
Complement 

Direcció: 3.438,68 

Jornada 

Especial 

Reduïda 

Específic 37,5 

hores 

SÍ 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   10.729,60   

Jornada 

Especial 37,5 

hores 

NO 6 

27 Educador/a social SP A2 18 AE Tec. 27 L CO 
Diplomatura o grau en 

Educació social  
C1 C.C. 9.140,32   

Jornada 

Estàndard 37,5 

hores 

SÍ 1 



 

 

  Enginyer/ tècnic/a  ST A2 20 AE Tec.   F  CO Enginyeria tècnica  C1 C.C. 15.906,38   

Jornada 

Reduïda 

Específic 37,5 

hores 

SÍ 0 

2 Interventor/a SG A1 26 HN Int 2 FH 
Concurs 

habilitació  

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. 

*   20.221,18 

Complement 

Funcions Fitxa 

02: 5.763,38 

Jornada 

Especial 37,5 

hores 

SÍ 1 

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   9.098,46   

Jornada 

Especial 

Reduïda 

Específic 37,5 

hores 

NO 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   9.098,46   

Jornada 

Estàndard 37,5 

hores 

SÍ 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. 16.984,52   

Jornada 

Especial 40 

hores 

NO 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. 17.005,66   

Jornada 

Especial 40 

hores 

NO 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. 14.378,70   

Jornada 

Especial 40 

hores 

NO 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. 14.378,70   

Jornada 

Especial 40 

hores 

NO 1 

49 Operari/ària polivalent ST C2 9 AE SE 49 L CO Graduat escolar B1 C.C. 12.072,62   

Jornada 

Especial 40 

hores 

NO 5 

50 
Operari/ària Brigada 

Municipal 
ST AP 9 AE SE 50 L CO Certificat d'escolaritat B1 C.C. 10.440,92   

Jornada 

Especial 40 

hores 

NO 4 

25 Professor/a de música SP A2 22 AE Tec. 25 L CO 

Diplomatura o grau en 

Magisteri especialitat en 

educació musical. 

C1   15.512,70   

Jornada 

Reduïda 

Específic 37,5 

hores 

SÍ 9 



 

 

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. 12.072,62   

Jornada 

Especial 40 

hores 

NO 1 

1 Secretari/ària SG A1 26 HN Sec 1 FH 
Concurs 

habilitació  

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. 

*   24.261,16 

Complement 

Funcions Fitxa 

01: 8.645,14 

Jornada 

Especial 37,5 

hores 

SÍ 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   20.304,06   

Jornada 

Estàndard 37,5 

hores 

SÍ 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 polítiques o titulació 

equivalent. 

C1   20.304,06   

Jornada 

Estàndard 37,5 

hores 

SÍ 1 

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   16.848,02 

Complement 

Disponibilitat 

Parcial: 1.700,16 

Jornada 

Estàndard 40 

hores 

SÍ 1 

29 
Tècnic/a mitjà/ana 

d'esports  
SP A2 18 AE Tec. 29 L CO Diplomatura o grau  C1   14.201,60 

Complement 

Disponibilitat 

Parcial: 1.700,16 

Jornada 

Especial 40 

hores 

SÍ 1 

31 

Tècnic/a mitjà/ana 

Promoc.eco. i Inserció 

laboral 

SP A2 18 AE Tec. 31 L CO Diplomatura o grau  C1   5.615,54   

Jornada 

Estàndard 

Reduïda 

Específic 37,5 

hores 

SÍ 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. 11.209,10   

Jornada 

Estàndard 37,5 

hores 

NO 2 

26 Treballador/a Social SP A2 18 AE Tec. 26 L CO 
Diplomatura o grau en Treball 

social  
C1 C.C. 9.140,32   

Jornada 

Estàndard 37,5 

hores 

SÍ 1 

3 Tresorer/a  SG A1 22 HN Tre 3 FH 
Concurs 

habilitació  

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. 

*   19.316,08   

Jornada 

Especial 

Reduïda 

Específic 37,5 

hores 

SÍ 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.  6.097,98   

Jornada 

Especial 37,5 

hores 

NO 1 

51 Operari de medi ambient ST AP 9 AE SE 51 L CO 
Certificat d'escolaritat o 

equivalent  
B2 C.C.  8.036,00   

Jornada 

Especial 40 

hores 

NO 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   9.098,46   

Jornada 

Especial 37,5 

hores 

SÍ 1 

57 

Tècnic Mitjà de 

Participació Ciutadana, 

Comerç i Turisme 

SP A2 18 AG Tec. 57 F CO Diplomatura o grau  C1   10.862,32   

Jornada 

Estàndard 40 

hores 

SÍ 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   20.304,06   

Jornada 

Estàndard 37,5 

hores 

SÍ 1 

64 Monitor temporades SP C1 11 AE SE 33 
 

CO 
Batxillerat, FP de segon grau o 

C.F de grau superior 
C1   3.293,08   

Jornada 

Especial 

Reduïda 

Específic 37,5 

hores 

NO 0 
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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 portaveu del PSC, Esther Padilla Enríquez, exposa que estan contents. El 
senyor Sandoval va impulsar que es revisés el sou des interins. Es tracta d’un 
reconeixement als treballadors i hi votaran a favor. 
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, diu que la pregunta 
és per què dos i no un o tres llocs de treball. 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, manifesta que no veu 
clara la diferència. Té preguntes per la senyora Gerónimo. Quina diferència hi 
ha entre els uns i els altres? Per què hi ha una diferència tan àmplia entre els 
funcionaris amb arma i els funcionaris en pràctiques.? Quins tipus d’arma 
porten els interins amb arma? 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, pren la paraula 
per felicitar-se perquè es tracta d’un reconeixement als treballadors. Se 
n’alegra de l’augment als auxiliars, també se n’alegra de les distincions entre 
policies. Recorda que l’ajuntament els pagava els costos formatius i després 
marxaven. Es va signar un pacte d’alcaldes i es va proposar que no marxessin 
a altres ajuntaments. Creu que si se’ls retribueix més bé, no marxaran. 
 
El senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, manifesta que troba bé 
l’increment del 0,9%, també de l’augment als auxiliars perquè va ser un acord 
de la legislatura passada entre totes les forces polítiques amb el comitè i se 
n’alegra que s’apliqui. Recorda que l’anterior alcalde imposava variacions en 
l’ordre de l’aplicació de la valoració i en canvi aquest govern es compromet 
amb el que s’havia pactat. Pregunta si aquest govern implementarà la valoració 
durant la legislatura. Votarà a favor. 
 
La senyora Sònia Miquel Suñé, regidora de RRHH, respon al senyor Pérez que 
no s’han creat dues places, sinó que dos llocs de treball, que poden estar 
ocupats per diferents persones en el mateix lloc de treball. Explica al senyor 
Guillem que el funcionari en pràctiques és aquell que està a l’Escola, segons 
les bases generals. Hi ha l’arma elèctrica i la de defensa extensible i necessiten 
formació específica. Al senyor Subiron li respon que s’està treballant per 
aplicar-la i es farà l’esforç de completar l’aplicació de la valoració de llocs de 
treball aquest any però recorda que el gran gruix ja està aplicat.  
 
La senyora Lydia Gerónimo Guardiola, regidora de la Policia Local, també 
respon a les preguntes del senyor Guillem pel que fa a la formació que 
necessiten els agents. El funcionari en pràctiques ve regulat per les bases 



 

 

generals, són els que estan a l’Escola. Portaran dues armes prohibides, arma 
elèctrica i defensa extensible, i les dues necessiten formació específica.  
Necessiten aquesta formació, més un any de carrera. Afegeix que, a part de la 
instrucció regular que es fan a tots els agents, fan també psicotècnics bianuals 
regulats per la Llei 16/91 de les Policies Locals. Els agents també fan instrucció 
de tir i d’intervenció. 
 
 
C.- VOTACIÓ  
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 1 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 ABST 

9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc Guillem 

Molins) 

1 SÍ 

CUP 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel Martínez 

i Camarasa) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Robert Subiron Olmos) 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 SÍ 

 

El de Ple acorda, per majoria absoluta, aprovar els acords detallats 

anteriorment. 

 

 

 



 

 

Desè.- PRP2021/400   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ PROVISIONAL, 

SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NNSS UA 8 EL ROCAR 

NORD. 

 

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació, el senyor Alcalde 

exposa als assistents els trets principals de la proposta d’acord que es transcriu 

tot seguit: 

 

 

VIST la resposta a les al·legacions i del resultat dels informes sectorials a la 

tramitació de l’expedient 2019/1212 de MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES 

NORMES SUBSIDIÀRIES A LA UA 8 – ROCAR NORD per a la seva aprovació 

provisional. 

 

VIST l’informe emès en data 3 de març de 2021 per l’Arquitecte Municipal 

Nicolau Maluquer Artigal, amb el següent contingut: 

 

 

 

EXPEDIENT:   2020/1212-2245 

ASSUMPTE:  INFORME TÈCNIC DE RESPOSTA A LES 

AL·LEGACIONS i DE RESULTAT DELS INFORMES 

SECTORIALS A LA TRAMITACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 

PUNTUAL DE NORMES SUBSIDIÀRIES A LA UA 8 – 

ROCAR NORD PER A LA SEVA APROVACIÓ 

PROVISIONAL.  

 

FETS 

 

En data 02 de març de 2021, mitjançant instància amb núm. de registre 

d’entrada a l’Ajuntament 2021/1661 en Carlos Jorge de Miguel (amb raó social: 

Brugueras, Alcantara Garcia Bragado) presenta el document de la “Modificació 

puntual de les Normes complementàries i subsidiàries de planejament de Sant 

Vicenç de Montalt a l’àmbit de la UA8, Rocar Nord” (versió de febrer de 2021) i 

sol·licita l’aprovació provisional per part del Ple de l’Ajuntament així com 

la remissió del document, un cop aprovat, a la Comissió Territorial d’Urbanisme 

corresponent per tal que puguin aprovar-lo definitivament. 

 

 



 

 

1. ANTECEDENTS  

 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada en data 27 de febrer de 2020, va 

aprovar inicialment la “Modificació puntual de les Normes complementàries i 

subsidiàries de planejament de Sant Vicenç de Montalt a l’àmbit de la UA8, 

Rocar Nord” a l’empara de: 

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la 

Llei d'urbanisme de Catalunya (en endavant TRLU), modificat per la Llei 

3/2012, per la Llei 2/2014, per la Llei 3/2015, per la Llei 16/2015 (d’ara 

endavant TRLUC).  

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’urbanisme (d’ara endavant RLUC). 

- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre 

protecció de la legalitat urbanística (d’ara endavant RPLU). 

- Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, que aprova les Normes 

complementàries del Reglament per l’execució de la Llei Hipotecària sobre 

inscripció en el Registre de la propietat dels actes de naturalesa urbana. 

- Reial Decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 

valoracions de la Llei de sòl. 

- Reial Decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text 

Refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana. 

- Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 

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

de la mobilitat generada. 

- Revisió de les Normes Subsidiàries de Planejament de Sant Vicenç de 

Montalt, aprovades per la Comissió territorial d’Urbanisme de Barcelona, en 

sessió de 12 de febrer de 1986. 

- Text refós de les Normes urbanístiques del planejament general, 

aprovat per la CTU de Barcelona en sessió de 18 de juliol de 2005.  

-  

Les propostes del document aprovat inicialment es sintetitzen en: 

- Ajustar el traçat del sistema viari previst per les Normes subsidiàries de 

planejament en l’àmbit de la UA8 per millorar la connectivitat amb l’entorn: 

augmentar la secció del vial interior fins a una amplada de 8 m, concentrar 

el traçat viari a l’entorn de la zona verda en un únic eix, i prolongar el carrer 

de l’Alba fins al carrer del Rocà per eliminar el cul de sac, entre d’altres. 

- Establir la cessió de sòl per ampliar el voral de la carretera BV-5031 (franja 

mínima de 2 m). 



 

 

- Definir una parcel·la mínima més petita que la definida en les Normes 

subsidiàries de planejament vigents, la qual s’ajusti millor a les 

preexistències anteriors a la seva aprovació i permeti l’efectiva redistribució 

de beneficis i càrregues entre els propietaris per tal de possibilitar el 

desenvolupament del polígon d’actuació. En aquest sentit, es proposa reduir 

la parcel·la mínima de 2000 a 1.500 m2, fet que comporta un increment 

teòric màxim de 8 parcel·les a l’àmbit d’actuació, si bé la memòria aportada 

estima que l’augment real serà de 4 parcel·les, atenent als condicionants 

que suposen les finques ja edificades. 

- Augmentar la superfície de zones verdes, donant compliment a l’increment 

requerit per l’augment del nombre màxim de parcel·les, sense modificar el 

seu emplaçament. 

- Establir la cessió del 10% de l’aprofitament de la UA8 a favor de 

l’Ajuntament. 

- Definir el sistema d’actuació de reparcel·lació en la modalitat de 

compensació bàsica. 

 

 

2. TRÀMIT D’INFORMACIÓ PÚBLICA 

 

En data 27 de febrer de 2020 el Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 

va aprovar inicialment la “Modificació puntual de les Normes complementàries i 

subsidiàries de planejament de Sant Vicenç de Montalt a l’àmbit de la UA8, 

Rocar Nord”. El document es va sotmetre a informació pública pel període d’un 

mes mitjançant edictes al tauler d’anuncis de l’Ajuntament (de data 5 de març 

de 2020), al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un diari de premsa 

periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal (Diari El Punt, de 11 de març de 

2020) i es va sol·licitar els informes als organismes sectorials afectats, d’acord 

amb els articles 85.4 i 85.5 del TRLUC. 

 

Durant el període d’informació pública l’expedient va restar a disposició en les 

dependències d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt (Plaça 

del Poble número 5), de 9:00 a 14:00hores, de dilluns a divendres hàbils, per 

tal que qualsevol persona el pogués examinar o obtenir-ne còpies i, si esqueia, 

per a que presentés les al·legacions que es consideressin pertinents. Així 

mateix, i segons determina l’article 69.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 

de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es va disposar la 

publicació de la documentació normativa i complementària de Modificació 

aprovada inicialment en la web municipal, accessible a través de l’adreça 

electrònica http://www.svmontalt.cat. 



 

 

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt va notificar l’aprovació inicial i 

sol·licitar els informes a organismes afectats per raó de les seves competències 

sectorials. Els organismes als quals se’ls hi va sol·licitar informe són els 

següents:  

 

 Oficina territorial d'acció i Avaluació Ambiental (Generalitat de 

Catalunya). 

 Agència Catalana de l’Aigua (Generalitat de Catalunya). 

 Direcció General de Protecció Civil (Generalitat de Catalunya). 

 Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat (Diputació de 

Barcelona). 

 Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat (Generalitat de 

Catalunya). 

 Autoritat del Transport Metropolità (ATM). 

 Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera  

(Generalitat de Catalunya). 

 Secretaria de Polítiques Digitals (Generalitat de Catalunya). 

 Bombers  (Generalitat de Catalunya). 

 Endesa Distribució Eléctrica SA. 

 Nedgia Catalunya S.A. 

 Sorea. 

 Telefònica. 

 

Simultàniament al tràmit d'informació pública i d’acord amb l’article 85.7 del 

TRLUC, es va concedir audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals 

confina amb Sant Vicenç de Montalt sense obtenir-ne cap resposta i son: 

 

 Ajuntament de Caldes d’Estrac 

 Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 

 Ajuntament d’Arenys de Munt 

 

3. VALORACIÓ DELS INFORMES EMESOS PELS ORGANISMES 

AFECTATS 

 

3.1 Relació dels informes emesos: 

A continuació es relacionen els organismes sectorials i les corporacions a les 

quals s’ha sol·licitat informe després de l’aprovació inicial del document:  

 



 

 

 organisme 
data de 

sol·licitud 

núm. de 

registre 

 i data 

valoració 

1 

Oficina territorial 

d'acció i Avaluació 

Ambiental 

06/03/2020 
2021/890  

de 04/02/2021 

FAVORABLE  

amb condicions 

2 
Agència Catalana 

de l’Aigua 
06/03/2020 

2020/4603 

De 

29/06/2020 

FAVORABLE  

amb 

consideracions 

3 
Direcció General 

de Protecció Civil 
06/03/2020 

2020/3913 

De 

10/06/2020 

FAVORABLE  

amb condicions 

4 

Gerència de 

Serveis 

d'Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

19/07/2020 - Sense resposta 

5 

Direcció General 

d’Infraestructures 

de Mobilitat 

06/03/2020 
2020/4315 

de 19/06/2020 
No afecta l’àmbit 

6 

Autoritat del 

Transport 

Metropolità 

06/03/2020 
2020/3393 

de 18/05/2020 
FAVORABLE  

7 

Direcció General 

d’Energia, 

Seguretat 

Industrial i 

Seguretat Minera 

06/03/2020 
2020/3671 

de 30/05/2020 
FAVORABLE 

8 
Secretaria de 

Polítiques Digitals 
06/03/2020 

2020/2269 

de 30/03/2020 
FAVORABLE 

9 Bombers 06/03/2020 - Sense resposta 

10 
Endesa Distribució 

Eléctrica SA 
06/04/2020 - Sense resposta 

11 
NEDGIA 

Catalunya S.A. 
06/04/2020 

2020/2989 

de 30/04/2020 
FAVORABLE 

12 SOREA S.A.U 06/04/2020 
2020/4853 

de 08/07/2020 
FAVORABLE 

13 Telefònica 06/04/2020 - Sense resposta 



 

 

14 
Consell Comarcal 

del Maresme 
13/01/2021 

2021/840 

de 02/02/2021 
FAVORABLE 

 

Fins a la data de l’Aprovació Provisional del present document, s’han emès vuit 

informes d’organismes que seguidament s’analitzen. 

 

3.2. Resum del contingut dels informes i valoració de la possible incidència 

sobre la figura de planejament en tràmit per part del tècnic municipal: 

 

3.2.1. INFORME 1: OFICINA TERRITORIAL D'ACCIÓ I AVALUACIÓ 

AMBIENTAL 

En data 28 de gener de 2021, l’Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental, 

va emetre informe i la seva opinió en els termes següents: 

 

- Caldrà promoure la preservació dels exemplars arboris autòctons existents 

en els espais lliures d’edificació de les parcel·les, especialment en terrenys 

amb pendent elevat, espais careners i espais de vora, llevat que es justifiqui 

el contrari per motius fitosanitaris o de prevenció d’incendis. 

- Caldrà establir la necessitat de minimitzar els moviments de terres en els 

terrenys amb pendent elevat de les parcel·les previstes, així com restaurar 

ambientalment els talussos existents o que es puguin generar, prioritzant, 

en cas que sigui necessari, l’ús de tècniques de bioenginyeria amb 

preferència a d’altres tractaments de tipus més dur (murs, esculleres, etc.). 

En el cas concret dels terrenys amb major pendent del límit nord de l’àmbit, 

els quals acullen part dels hàbitats d’interès comunitari identificats i 

confronten amb la capçalera del torrent de can Solà, el sòl no urbanitzable i 

la carretera BV-5031, caldrà incorporar-los al sistema d’espais lliures 

proposat o bé regular-los explícitament com a espais lliures privats no 

edificables. 

- Per tal d’atendre a les determinacions de l’article 27 de la Llei 16/2017, de 

l’1 d’agost, del canvi climàtic, i a fi de què les noves àrees residencials 

siguin el màxim d’autosuficients energèticament, es recorda que les noves 

edificacions s’hauran d’ajustar a la definició d’edifici de consum d’energia 

gairebé nul establerta en la disposició addicional quarta del Reial Decret 

 

Vistes les conclusions de l’informe, es va considerar necessari traslladar les 

observacions a l’equip redactor de la Modificació per tal de valorar com 

introduir-les al document d’aprovació provisional.  

 



 

 

En coherència amb l’anterior, el document de l’Aprovació Provisional incorpora 

les prescripcions abans esmentades se la següent manera: 

 

A la Memòria: 

 

- S’incorpora un nou apartat al punt 2.3 Descripció de la Modificació Puntual 

en relació a l’impacte paisatgístic de la proposta. 

 

 

En les Normes Urbanístiques: 

 

- S’afegeix un nou punt 11 a l’article 113.1bis Subzona 4d Rocar Nord, on es 

determina que els projectes d’edificació de les parcel·les hauran de 

promoure la preservació dels exemplars arboris autòctons existents 

en els espais lliures d’edificació, especialment en terrenys amb 

pendent elevat, espais careners i espais de vora, llevat que es justifiqui 

el contrari per motius fitosanitaris o de prevenció d’incendis. 

 

- S’afegeix un nou punt 11 a l’article 113.1bis Subzona 4d Rocar Nord, on es 

determina que els projectes d’edificació hauran d’establir la necessitat 

de minimitzar els moviments de terres en els terrenys amb pendent 

elevat de les parcel·les previstes, així com restaurar ambientalment els 

talussos existents o que es puguin generar, prioritzant, en cas que 

sigui necessari, l’ús de tècniques de bioenginyeria amb preferència a 

d’altres tractaments de tipus més dur (murs, esculleres, etc.). 

 

- S’afegeix un nou punt 9 a l’article 113.1bis Subzona 4d Rocar Nord, on es 

determina, de conformitat amb l’informe emès per la Oficina Territorial 

d’Acció i Avaluació ambiental (OTAABA20200038) de data 28 de gener de 

2021, que els terrenys de les parcel·les amb major pendent del límit 

nord de l’àmbit, els quals acullen part dels hàbitats d’interès 

comunitari identificats i confronten amb la capçalera del torrent de Can 

Solà, el sòl no urbanitzable i la carretera BV-5031, es regulen 

explícitament com a espais lliures privats no ocupables per 

l’edificació.  

 

- S’afegeix un nou punt 11 a l’article 113.1bis Subzona 4d Rocar Nord, on es 

determina, que els projectes d’edificació de les parcel·les hauran 

d’atendre a les determinacions de l’article 27 de la Llei 16/2017, de 1 

d’agost, del canvi climàtic, a fi de que les noves àrees residencials 



 

 

siguin el màxim d’autosuficients energèticament. Les noves 

edificacions s’hauran d’ajustar a la definició d’edifici de consum 

d’energia gairebé nul establerta en la disposició addicional quarta del 

Reial Decret 56/2016, de 12 de febrer, pel qual es transposa la Directiva 

2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 

2012. 

 

- S’afegeix un nou punt 11 a l’article 113.1bis Subzona 4d Rocar Nord, on es 

determina, que els projectes d’edificació de les parcel·les hauran 

d’atendre a la normativa ambiental vigent. 

 

- Es modifica l’article 12 Gestió, desenvolupament i execució de la 

modificació de les Normes de la Modificació afegint un nou punt 2 normativa 

ambiental al punt e) Projecte d’urbanització, amb el següent redactat: 

 

2. El projecte d’urbanització, haurà d’atendre a la normativa ambiental 

següent: 

 

- Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 

acústica, i Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el 

seu Reglament. 

- Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei reguladora de residus. 

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de 

gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 

regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 

demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de 

la construcció. 

- Reial decret 396/2006, de 31 de març, per el que s’estableixen les 

disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs 

amb risc d’exposició a l’amiant. 

 

Als Plànols d’Ordenació: 

 

- Es modifica el plànol normatiu O.1 Zonificació proposada i es grafia amb 

una trama, el sòl privat no ocupable per l’edificació. 

 

 

3.2.2. INFORME 2: AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA 



 

 

En data 25 de juny de 2020, l’Agència Catalana de l’Aigua, va emetre informe i 

la seva opinió en els termes següents: 

 

- En relació amb l’abastament, s’informa FAVORABLEMENT donat que el 

municipi de Sant Vicens de Montalt es troba dins l’àmbit de la xarxa ATLL. 

En cas de connexió a la xarxa municipal, el peticionari haurà de disposar del 

corresponent permís de connexió a la xarxa d’abastament. 

 

- En relació amb el sanejament, s’informa FAVORABLEMENT però amb les 

següents consideracions: 

a) En cas de connexió al sistema de clavegueram municipal, el peticionari 

haurà de disposar del corresponent permís d’abocament segons el 

Decret 130/2003 de 13 de maig (Reglament dels Serveis Públics de 

Sanejament). 

b) A aquest respecte s’indica que l’augment en la generació d’aigües 

residuals derivada de la modificació plantejada és assumible per la 

depuradora de Sant Andreu de Llavaneres, disposant de capacitat 

suficient per assumir les noves aportacions segons el darrer informe del 

Consell Comarcal del Maresme. Tot i això, caldrà disposar de l’informe 

favorable de la entitat gestora de la EDAR, com a titular del servei, 

confirmant que la depuradora disposa de capacitat suficient per assumir 

les noves aportacions corresponents a l’augment en la generació 

d’aigües residuals derivada de la modificació plantejada. 

c) L’Agència Catalana de l’Aigua considera que la proposta referent a 

l’àmbit Rocar Nord, merita taxa d’accés a infraestructures en alta atès 

que es realitzarà un canvi de l’ús urbanístic passant d’industrial a 

residencial. 

d) L’import aproximat i orientatiu de la taxa de sanejament que hauran de 

fer front el sector en cas de formalitzar la connexió a les infraestructures 

de sanejament en alta existents és de 16.823 € s/IVA. En el moment de 

l'aprovació definitiva del projecte d'urbanització ha de restar acreditat 

que el subjecte passiu ha satisfet la taxa a l'Agència Catalana de l'Aigua. 

e) Els projecte d’urbanització preveurà una xarxa separativa d’aigües 

residuals conduïdes a la xarxa de clavegueram municipal, i d’aigües de 

pluja, amb la precaució de col·locar elements de registre que impedeixin 

el pas de papers, cartrons, plàstics, i altres elements en suspensió, 

abans d’evacuar-les aigües a la xarxa hidrogràfica superficial. 

f) L’Ajuntament haurà de comunicar a l’Agència Catalana de l’Aigua els 

projectes d’urbanitzacions segons l’article 78 del Reglament del domini 

públic hidràulic, aprovada pel Reial decret 1290/2012, de 7 de setembre. 



 

 

 

- Pel que fa a la inundabilitat, s’informa FAVORABLEMENT. No obstant, al 

trobar-se el sector limitant amb la capçalera del Torrent de Can Solà, el 

projecte constructiu haurà de tenir en compte aquest sistema hidrològic i 

respectar les consideracions establides al RDPH, sobretot pel que fa a la 

seva servitud de pas. 

 

- En relació amb les afeccions mediambientals, s’informa 

FAVORABLEMENT. 

 

Vistes les conclusions de l’informe, i en relació a la necessitat de disposar de 

l’informe favorable de la entitat gestora de la EDAR (confirmant que la 

depuradora disposa de capacitat suficient per assumir les noves aportacions 

corresponents a l’augment en la generació d’aigües residuals derivada de la 

modificació plantejada), en data 13 de gener de 2021 es va sol·licitar el 

corresponent informe al Consell Comarcal del Maresme, el qual es valora més 

endavant. Pel que fa a la resta de consideracions, es considera que en general 

no tenen incidència al document d’aprovació provisional de la Modificació en 

tràmit i que fan referència a aspectes que caldrà tenir en compte o aplicar 

durant el procés d’urbanització.  

 

No obstant, en relació als apartats c), d) i e) de l’informe el document de 

l’Aprovació Provisional, a les Normes Urbanístiques incorpora un nou punt 3 

Abastament i sanejament al punt e) Projecte d’urbanització de l’article 12 

Gestió, desenvolupament i execució de la modificació, amb el següent redactat: 

 

3. Abastament i sanejament: 

 

- El projecte d’urbanització preveurà una xarxa separativa d’aigües 

residuals conduïdes a la xarxa de clavegueram municipal, i 

d’aigües de pluja, amb la precaució de col·locar elements de 

registre que impedeixin el pas de papers, cartrons, plàstics i altres 

elements en suspensió, abans d’evacuar les aigües a la xarxa 

hidrogràfica superficial. 

- L’import aproximat i orientatiu de la taxa de sanejament que haurà 

de fer front el sector per formalitzar la connexió a les 

infraestructures de sanejament en alta existent és de 16.823 € 

S/IVA. En el moment de l’aprovació definitiva del projecte 

d’urbanització ha de restar acreditat que el subjecte passiu ha 

satisfet la taxa a l’Agència Catalana de l’Aigua. 



 

 

 

 

3.2.3. INFORME 3: DIRECCIÓ GENERAL DE PROTECCIÓ CIVIL 

En data 08 de juny de 2020, la Direcció General de Protecció Civil, va emetre 

informe i la seva opinió en els termes següents: 

 

De la valoració de l’expedient respecte els riscos en matèria de protecció civil i 

tenint en compte el marc normatiu, es considera necessari incloure les següent 

prescripcions tècniques: 

1) Incendis forestals 

Pel que fa al risc d’incendis forestals, caldrà que la part normativa de la 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NNSS DE PLANEJAMENT A L’ÀMBIT 

DE LA UA8 “EL ROCAR NORD” SANT VICENÇ DE MONTALT incorpori les 

mesures obligatòries de prevenció d’incendis forestals, en particular allò que 

estableixen: el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen 

mesures de prevenció d’incendis forestals, la Llei 5/2003, de prevenció 

d’incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i 

instal·lacions en terrenys forestals i la seva modificació per la Llei 2/201 4, 

de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 

públic. 

2) Gestió dels riscos 

Per tal de garantir la correcta gestió dels riscos que afecten el municipi, es 

recorda que, d’acord amb el Decret 155/2014, el municipi ha d’elaborar els 

PAM que té en nivell d’obligació. A més, s’aconsella que inclogui els que es 

troben en nivell de recomanació, en el marc del Document Únic Municipal 

de Protecció Civil (DUPROCIM). 

 

Vistes les conclusions de l’informe, es va considerar necessari traslladar les 

observacions a l’equip redactor de la Modificació per tal de valorar com 

introduir-les al document d’aprovació provisional.  

 

En coherència amb l’anterior, el document de l’Aprovació Provisional incorpora 

les prescripcions abans esmentades se la següent manera: 

 

En les Normes Urbanístiques: 

 

- S’afegeix un nou punt 4 mesures de protecció d’incendis forestals al punt e) 

Projecte d’urbanització de l’article 12 Gestió, desenvolupament i execució 

de la modificació, amb el següent redactat: 

 



 

 

4. Mesures de protecció d’incendis forestals: 

 

- El projecte d’urbanització haurà d’incorporar les mesures 

obligatòries de prevenció d’incendis forestals, en particular allò que 

estableixen el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen 

mesures de prevenció d’incendis forestals, la Llei 5/2003 de 

prevenció en urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i 

instal·lacions en terrenys forestals i la seva modificació per la Llei 

2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives i 

financeres del sector públic. 

- Assegurar l’existència d’una franja exterior de protecció d’almenys 

vint-i-cinc metres d’amplada al voltant, lliure de vegetació seca i 

amb la massa arbòria aclarida que compleixi les característiques 

que s’estableixin per reglament. 

- Disposar d’una xarxa d’hidrants homologats per a l’extinció 

d’incendis que compleixi les característiques establertes per 

decret. 

 

- S’afegeix un nou punt 11 a l’article 113.1bis Subzona 4d Rocar Nord, on es 

determina, que els projectes d’edificació de les parcel·les hauran de 

mantenir el terreny de totes les parcel·les i zones verdes interiors a la 

franja de protecció de prevenció d’incendis forestals en les mateixes 

condicions que s’estableixin per a les franges de protecció i mantenir 

nets de vegetació seca els vials de titularitat privada, tant els interns 

com els d’accés i les cunetes. 

 

 

3.2.4. INFORME 4: GERÈNCIA DE SERVEIS D'INFRAESTRUCTURES 

VIÀRIES I MOBILITAT. 

Sense resposta 

 

3.2.5. INFORME 5: DIRECCIÓ GENERAL D’INFRAESTRUCTURES DE 

MOBILITAT. 

En data 14 de juny de 2020, la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat, 

va emetre informe i la seva opinió en els termes següents: 

 

Pel que fa a la incidència de la modificació puntual en la carretera BV5031 

correspon informar a la Diputació de Barcelona. Pel que fa a les 

infraestructures de mobilitat de titularitat de la Generalitat de Catalunya, res no 

s’oposa a l’aprovació d’aquesta modificació puntual. 



 

 

 

Vistes les conclusions de l’informe, es considera que no tenen incidència al 

document d’aprovació provisional de la Modificació en tràmit. 

 

3.2.6. INFORME 6: AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ. 

En data 15 de maig de 2020, l’Autoritat del Transport Metropolità, va emetre 

informe i la seva opinió en els termes següents: 

 

Tot i que la present Modificació varia lleugerament la superfície de zona verda i 

la superfície vial, des de l’ATM es considera que no cal que la tramitació de la 

Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Sant Vicenç de Montalt a 

l’àmbit de la UA8 “El Rocar Nord”, hagi d’anar acompanyat del corresponent 

estudi d’avaluació de la mobilitat generada segons el Decret 344/2006. Es 

recorda que segons l’article 4 del Decret 344/2006, “l'amplada mínima dels 

carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable amb la senyalització corresponent 

a zona 30, d'acord amb el que estableix el Reglament general de circulació, ha 

de ser de 10 metres”. Així mateix, es recomana que tots els usos generadors 

de mobilitat que vinculats al desenvolupament d’aquesta modificació puntual de 

planejament tinguin en compte tant els criteris del Decret (amplades, dotació 

d’aparcament...) així com d’altres elements legislatius vigents, en aspectes com 

l’accessibilitat dels vianants, les condicions per a la circulació de ciclistes, el 

nombre de places d’aparcament de bicicletes o les reserves de punts de 

recàrrega per a vehicle elèctric, entre d’altres. En aquest sentit, al web de l’ATM 

es pot consultar la guia de suport a la redacció dels EAMG per tal de facilitar 

aquesta tasca (https://www.atm.cat/web/ca/guiesiaplicacions.php). 

 

Vistes les conclusions de l’informe, es considera que no tenen incidència al 

document d’aprovació provisional de la Modificació en tràmit. 

 

3.2.7. INFORME 7: DIRECCIÓ GENERAL D’ENERGIA, SEGURETAT 

INDUSTRIAL I SEGURETAT MINERA. 

En data 06 de maig de 2020, la Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial 

i Seguretat Minera, va emetre informe i la seva opinió en els termes següents: 

 

Electricitat: 

Havent analitzat la documentació aportada per l’aprovació inicial de la 

Modificació Puntual, es comprova que inclou la descripció de les xarxes 

bàsiques de subministrament d’energia elèctrica existents i les noves 

infraestructures elèctriques bàsiques necessàries per la implantació dels 

diferents plans urbanístics. 



 

 

Per tant, s’emet informe favorable. 

Tot i així recordar que per qualsevol modificació o ampliació de les línies 

elèctriques, cal que sol·liciteu, a l’empresa distribuïdora que correspongui, de 

forma concreta i detallada, el subministrament elèctric per a cada unitat 

d’actuació o projecte d’urbanització, per tal de procedir a dissenyar la xarxa 

d’alta tensió i baixa tensió necessàries per alimentar-los. 

 

Hidrocarburs: 

Us informem que en el cas que s’hagin de realitzar l’extensió de la xarxa o 

qualsevol obra en el subsòl que afecti als gasoductes, haureu de contactar amb 

el titular de la xarxa (NEDGIA CATALUNYA, SA) per tal que us facilitin els 

plànols d’ubicació de les xarxes, així com les precaucions a adoptar en el cas 

que puguin resultar afectades, i per suposat s’hauran de respectar les servituds 

perpètues derivades de l’existència d’aquestes conduccions. Per ampliacions 

futures de les xarxa de distribució s’haurà de respectar la reglamentació vigent. 

 

Mines: 

En la zona de la modificació puntual (UA8 “El Rocar Nord”) i revisades les 

dades de què disposa aquesta Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial 

i Seguretat Minera no hi ha cap dret miner en vigor; dins de la modificació 

puntual (UA8 “El Rocar Nord”) al terme municipal de Sant Vicenç de Montalt. 

 

 

 

Seguretat industrial: 

En l’àmbit municipal de l’estudi no hi ha implantat cap establiment AG. Els 

establiments AG més propers al municipi de Sant Vicenç de Montalt estan 

ubicats al terme municipal de Mataró a més de 2000 metres de l’àmbit 

d’actuació. 

Emetem un informe FAVORABLE ja que la zona de la consulta es troba a més 

de 2000 m de l’establiment AG del municipi més proper. 

 

Vistes les conclusions de l’informe, es considera que no tenen incidència al 

document d’aprovació provisional de la Modificació en tràmit. 

 

 

3.2.8. INFORME 8: SECRETARIA DE POLÍTIQUES DIGITALS. 

En data 20 de març de 2020, la Secretaria de Polítiques Digitals, va emetre 

informe i la seva opinió en els termes següents: 

 



 

 

En atenció a la valoració anterior i al detall de les observacions descrites, 

aquest Servei emet informe favorable a la Modificació puntual de les Normes 

complementàries i subsidiàries de planejament de Sant Vicenç de Montalt a 

l’àmbit de la UA8, Rocar Nord. 

Tot i això, es recomana que en els projectes d’urbanització es prenguin en 

consideració les recomanacions tècniques de l'Acord de Govern de MEITel. 

 

3.2.9. INFORME 9: BOMBERS. 

Sense resposta 

 

3.2.10. INFORME 10: ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÉCTRICA SA 

Sense resposta 

 

3.2.11. INFORME 11: NEDGIA CATALUNYA S.A. 

En data 17 d’abril de 2020, l’empresa Nedgia Catalunya S.A., va emetre 

informe i la seva opinió en els termes següents: 

 

El proyecto que se realiza está cerca de la red de distribución de gas y sus 

instalaciones auxiliares, protegidas jurídicamente por las correspondientes 

servidumbres de paso y autorizaciones administrativas, de las cuales es titular 

Nedgia y que se han de tener en cuenta a todos los efectos.  

 

En todo caso y de acuerdo con el Reglamento de Redes, han de poner en 

conocimiento de la Unidad del Servicios Técnicos Cataluña Norte Telf. 

934029237 - uinicio@nedgia.es la fecha del inicio de las obras, así como las 

aclaraciones que consideren necesarias. 

 

Vistes les conclusions de l’informe, es considera que no tenen incidència al 

document d’aprovació provisional de la Modificació en tràmit. 

 

 

3.2.12. INFORME 12: SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO 

DE AGUAS, S.A.U 

En data 23 de juny de 2020, l’empresa SOREA, Sociedad Regional de 

Abastecimiento de Aguas, S.A.U, va emetre informe i valoració de la instal·lació 

de la xarxa , plànol xarxa actual i proposada al Sector Rocar Nord , al T.M. de 

Sant Vicenç de Montalt.  

 

Vistes les conclusions de l’informe, es considera que no tenen incidència al 

document d’aprovació provisional de la Modificació en tràmit. 



 

 

 

3.2.13. INFORME 13: TELEFÒNICA 

Sense resposta 

 

3.2.14. INFORME 14: CONSELL COMARCAL DEL MARESME 

En data 1 de febrer de 2021, el Consell Comarcal del Maresme, va emetre 

informe i la seva opinió en els termes següents: 

 

Les principals instal·lacions del sistema de sanejament en alta de Llavaneres 

(EDAR i EBARs afectades) poden assumir l’augment de cabal que es generi de 

la connexió de les aigües residuals del sector Rocar Nord, al terme municipal 

de Sant Vicenç de Montalt. 

 

Vistes les conclusions de l’informe, es considera que no tenen incidència al 

document d’aprovació provisional de la Modificació en tràmit i donen 

compliment al requeriment de l’informe de l’ACA (informe 2) en relació a la 

necessitat de disposar de l’informe favorable de la entitat gestora de la EDAR. 

 

 

4. VALORACIÓ DE LES AL·LEGACIONS DE PARTICULARS 

 

Durant el període d’informació pública, amb registre d’entrada a l’Ajuntament 

2020/3606 de data 28 de maig de 2020 es va rebre una única al·legació 

presentada per Miquel Àngel Pigem i de las Heras amb NIF 40312493W on 

s’exposava que les modificacions (en referència a la Modificació puntual de les 

normes subsidiàries a l'àmbit entre av Montalnou, c/xaloc i av/Toni Sors, a la 

Modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament de Sant Vicenç 

de Montalt en diversos àmbits de l’antic sector del golf i a la Modificació puntual 

de les NNSS del Rocar nord)  no compleixen amb les directrius i prescripcions 

de l’article 97 del decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text 

refós de la llei d'urbanisme. Troba en falta la justificació en l’interès general i de 

criteris i directrius de sostenibilitat urbanística de les mateixes, tenint en compte 

que ens trobem en el marc d’unes normes de planejament no adaptat.   

 

Finalment sol·licitava la retirada de la modificació en tràmit i que es procedís a 

la revisió de les Normes. 

 

En data 21 de juliol de 2020 es va trametre l’al·legació presentada a l’equip 

redactor de la Modificació perquè en el termini de 10 dies elaboressin l’informe 

de valoració corresponent. En data 29 de juliol de 2020 i amb núm. de registre 



 

 

d’entrada 2020/5478  l’equip redactor va trametre informe el qual es transcriu a 

continuació: 

 

Primera.- L’al·legació que presenta el Sr. Pigem es refereix alhora a les tres 

Modificacions Puntuals de les NNSS que, segons sembla, està tramitant 

l’Ajuntament, i ho fa sense distingir ni discriminar entre elles, limitant-se a dir, 

de manera genèrica i rutinària, que -suposadament- cap d’elles no compleix les 

directrius de l’art. 97 del TRLUC i que falta en totes elles la justificació de 

l’interès general i dels criteris i directrius de sostenibilitat urbanística, sense 

més explicacions i sense cap concreció.  

 

I en base a tan lacòniques i insubstancials manifestacions conclou l’escrit 

demanant que es retirin les modificacions i es procedeixi a la Revisió de les 

Normes Subsidiàries.  

 

Segona.- Al nostre entendre, la autèntica finalitat de les referides al·legacions 

presentades pel sr. Pigem no és la de formular una critica mínimament seriosa 

al contingut de les Modificacions Puntuals que es troben en tràmit, sinó 

simplement la de comparèixer en els expedients per tal de intentar figurar en 

ells com a “interessat” (art. 4. de la Llei 39/2015), concepte aquest que, en 

aquest cas, ens sembla improcedent i no se li pot atorgar, doncs l’al·legant no 

esgrimeix cap dret o interès legítim que pugui resultar afectat per les 

resolucions que es dictin, ni diu tampoc representar a cap associació o 

organització representativa d’interessos col·lectius. Com diem, l’autor de 

l’al·legació s’ha limitat a enumerar o anunciar suposats vicis, sense molestar-se 

ni tan sol en explicar-los o raonar-los mínimament, el que suposa un ús 

clarament instrumental i desviat de l’acció pública urbanística.  

 

Sigui com vulgui, davant una critica tan insubstancial, genèrica i infundada com 

és aquesta, probablement no caldria anar més enllà, i n’ha prou amb 

desestimarla per la seva evident manca de contingut i fonamentació.  

 

Dit això, els meus representats, en llur condició de propietaris dels terrenys de 

la UA 8 Rocar Nord (i, per tant, ells sí “interessats directes”), volen deixar palès 

que, en tot cas, l’expedient de la Modificació Puntual de les NNSS aprovat 

inicialment i referit a aquest àmbit (únic al que, per raons obvies, ens referirem, 

ja que som aliens i desconeixedors del contingut dels altres dos expedients que 

es tramiten i que no ens afecten) si compleix folgadament amb els requisits 

exigits pel TRLUC, com de fet ja està sobradament acreditat en la pròpia 

documentació de la Modificació.  



 

 

 

Tercera.- Començant pel suposat incompliment de les prescripcions i directrius 

de l’art. 97 TRLUC que esmenta l’al·legació, val a dir el següent: 

 

La Modificació de les NNSS en la UA 8 Rocar Nord dedica l’apartat 2.1 de la 

seva Memòria precisament a justificar la conveniència i oportunitat de la 

Modificació als efectes del previst a l’art. 97 del TRLUC.  

Transcrivim a continuació aquest apartat (que l’al·legant Sr. Pigem sembla 

desconèixer)  

1.1JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DE LA 

MODIFICACIÓ DE LES NNSS  

“Transcorreguts més de 33 anys d’ençà l’aprovació del planejament general del 

municipi, sense que hagi estat possible desenvolupar aquesta UA, es fa evident 

la necessitat d’adaptar les determinacions del planejament si es pretén 

aconseguir la integració del present àmbit en el règim del sòl urbà consolidat.  

Als efectes del previst en l’article 97 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de 

Catalunya, DL. 1/2010 de 3 d’agost, s’exposen seguidament els elements que 

justifiquen la necessitat de la iniciativa, l’oportunitat i conveniència, en relació 

als interessos públics i privats concurrents, així com la inexistència de cap dels 

elements que obliguin a una valoració negativa de la proposta.  

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

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

l’Alba i prolongant aquest vial fins connectar-lo amb el carrer del Rocà. La 

MP també preveu ampliar la secció del carrer interior de la UA-8, fins a una 

amplada total de 8 m, el que permetrà millorar l’espai destinat als vianants. 

També es preveu la cessió de terrenys per ampliar el voral de la carretera 

BV-503, que suposarà una millora de la infraestructura viaria.  

És per això que es considera d’interès públic rellevant per Sant Vicenç de 

Montalt, alhora que també beneficia els titulars dels terrenys on es 

desenvolupa la modificació.  

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

valoració negativa de la proposta.  

L’ordenació proposada és coherent amb el model de planejament del terme 

municipal de Sant Vicenç de Montalt i no entra en contradicció amb cap dels 



 

 

principis de desenvolupament urbanístic sostenible, doncs no s’incrementa 

la superfície de sostre edificable.  

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

verdes. La MP preveu un increment de la superfície total de les zones 

verdes, i una millora de la seva funcionalitat, sense afectar cap sòl de 

sistema públic preexistent. “ 

L’apartat 2.2. de la mateixa Memòria descriu els objectius i criteris de la 

Modificació, tot dient el següent:  

“Els objectius de la Modificació Puntual són els següents:  

a) Ajustar el traçat del sistema viari previst a les NNSS per la UA-8 “Rocar 

Nord” per millorar la connectivitat de l’entorn (augmentar la secció del vial 

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

per eliminar el cul de sac).  

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

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

carretera).  

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

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

anteriors a l’aprovació del planejament vigent, que permeti l’efectiva 

redistribució de beneficis i càrregues entre els propietaris, per tal de 

possibilitar el desenvolupament del polígon.  

d) Augmentar la superfície de les zones verdes, donant compliment a 

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

l’augment del nombre màxim de parcel·les.  

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

de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt.  

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

compensació bàsica.”  

Com veiem, els objectius de la Modificació son diversos, però responen a un 

evident interès públic. De fet, no només no hi ha increment de sostre en relació 

al planejament anterior (les NNSS), sinó que hi ha reducció; el petit increment 

de densitat o nombre de parcel·les (8 parcel·les teòriques, 4 reals) es necessari 

per a permetre el desenvolupament del sector a càrrec dels propietaris; 

s’incrementen les cessions de vialitat i de zones verdes i, a més, es genera una 



 

 

fins ara inexistent cessió d’aprofitament a favor de l’Ajuntament (10%) amb el 

conseqüent benefici pel patrimoni públic del sòl i habitatge del Municipi; i es 

millora la connectivitat de la UA amb la trama urbana i la mobilitat interna, 

atorgant més amplada al vial interior, eliminació del cul de sac, etc. 

En definitiva, des del punt de vista de l’interès general que esmenta l’al·legació, 

i sense perjudici de que estem davant una modificació menor, de molt poca 

entitat, objectivament la mateixa representa un conjunt de millores en la 

ordenació d’aquest àmbit residencial que redunden en benefici dels interessos 

públics municipals, i pretendre el contrari, com ho fa l’al·legació, és pura 

demagògia.  

I pel que fa al concepte jurídic també indeterminat de la “sostenibilitat 

urbanística”, que és merament enunciat en l’al·legació, podem dir el mateix: 

justament, els objectius de la Modificació són entre d’altres els de propiciar i 

garantir aquesta sostenibilitat, i tots els canvis que es proposen van en aquesta 

direcció, com es pot veure de l’anàlisi dels mateixos: 

 Augmentar l’amplada del vial interior, per millorar les condicions 

d’accessibilitat a les parcel·les.  

 Ajustar el traçat en planta de la xarxa viària, per millorar la connectivitat de 

la UA8 amb la resta de la trama urbana. Així es donarà continuïtat al carrer 

de l’Alba fins connectar amb el carrer del Rocà, tot eliminant el cul de sac 

previst al planejament vigent.  

 Preveure la cessió de terrenys per ampliar el voral de la carretera BV-503 

(cessió mínima franja de 2,00 metres paral·lela a la carretera) que suposarà 

una millora  

 Ajustar els llindars de les zones verdes als canvis derivats de les 

modificacions més amunt esmentades, sense variar l’emplaçament previst 

al planejament general.  

 Augmentar la superfície de les zones verdes, donant compliment a 

l’increment de reserves per a sistemes urbanístics per l’augment del nombre 

màxim de parcel·les.  

 Es preveu la reducció de la superfície de la parcel.la mínima de 2.000 m² a 

1.500 m².” En conclusió, és palmari que l’al·legació del sr. Pigem és 

totalment infundada, es troba orfe de contingut i ha de ser desestimada 

íntegrament per aquest Ajuntament.  



 

 

Per tot això  

DEMANO A V.I.: Que tingui per presentat aquest escrit, per comparegut al 

subscrit en nom e interès dels propietaris de la UA 8 “Rocar Nord”, per fetes les 

anteriors manifestacions en resposta a les al·legacions formulades en el tràmit 

d’informació pública pel Sr. Pigem i de las Heras, i acordi a la major brevetat 

l’aprovació provisional de l’expedient de MPNNSS en l’àmbit de la UA 8 Rocar 

Nord, amb desestimació de les referides al·legacions. 

Vistes les conclusions de l’informe de valoració, es considera que hi ha 

suficients arguments per tal de poder continuar amb el tràmit del document de 

la Modificació i es proposa desestimar la l’al·legació presentada. Tot i així, i 

amb la voluntat de completar la resposta, s’estima oportú fer les següents 

apreciacions: 

1. En el moment d’aprovació de les NNSS86 es tenia clar que s’havia de 

completar la urbanització i realitzar les cessions previstes en l’àmbit per tal 

de poder incorporar aquest sòl al sòl urbà consolidat, motiu pel qual es va 

delimitar la UA8. En aquest sentit, la proposta que s’ha aprovat inicialment 

treballa en la mateixa línia, considerant el mateix àmbit, els mateixos 

estàndards de cessió de sistemes (tot i que endreçats lleugerament 

diferents) incorporant, a més, les noves obligacions de cessió tant del 10% 

de l’aprofitament com les derivades de l’increment de la densitat 

d’habitatges proposada. 

 

2. Per tal de contextualitzar la intervenció, cal apuntar que es tracta d’una 

modificació de planejament basada en fer viable una actuació urbanística 

que en 33 anys ha estat impossible d’executar a partir d’introduir els 

següents canvis: 

a) Alteració de la densitat d’habitatges al reduir la parcel·la mínima de 

2.000 m2 a 1.500 m2. 

b) Establir una nova disposició dels espais lliures i de la xarxa viaria interna 

de la unitat d’actuació. Aquesta última pensada per ser optimitzada a 

nivell de costos i de serveis urbans en funció de la nova parcel·lació 

prevista. 

c) Prolongació del carrer de l’Alba donant continuïtat al carrer de Ponent 

fins al carrer del Rocar, completant la xarxa viària. 

 

3. Si comparem la proposta de les NNSS86 (UA 8) amb la proposta del POUM 

aprovat al desembre de 2011 (PA 14), es constata que l’actuació és la 

mateixa amb petites variacions, mantenint els objectius estructurants, per tal 



 

 

de dotar l’àmbit d’espais lliures i completar la xarxa viaria fins la connexió 

amb el carrer de Rocar. En aquest sentit, la solució plantejada manté els 

objectius de les NNSS86 i no implica l’alteració dels paràmetres bàsics de 

de l’ordenació establerta pel planejament vigent. A més, en compliment de 

les disposicions de l’article 100 del TR DL 1/2010, amb l’increment de 

sistemes de cessió així com la voluntat de facilitar la gestió urbanística de 

l’àmbit, entenem que son elements que garanteixen i reforcen la preservació 

del interès general. 

 

4. En quant a criteris i directrius de sostenibilitat urbanística, el document 

incorpora a l’Annex 4 l’Informe de Sostenibilitat Econòmica, on es compara 

les despeses anuals derivades de les infraestructures i cessions realitzades 

que aniran a càrrec de l’Ajuntament un cop rebudes per aquest i les 

recaptacions de l’IBI anuals de les 33 parcel·les que s’executarien, donant 

un balanç positiu. A més, es considera que amb l’informe de sostenibilitat 

presentat s’assoleixen els objectius malgrat no s’incloguin altres paràmetres 

a part de l’IBI, com poden ser l’ICIO o les despeses futures com a 

matriculacions de vehicles dels nous residents, etc., i que justificaria una 

sostenibilitat més elevada. 

 

 

5. CANVIS AL DOCUMENT DE L’APROVACIÓ PROVISIONAL 

 

Com a conseqüència de les observacions dels informes sectorials rebuts dels 

organismes consultats i de la resposta a l’al·legació presentada pel particular 

es realitzen els següents canvis al document aprovat inicialment, els quals 

s’ordenen per cadascunes de les parts que conformen el document: 

 

A la memòria 

Es modifiquen, incorporen i complementen els següents aspectes: 

S’incorpora un nou apartat al punt 2.3 Descripció de la Modificació Puntual en 

relació a l’impacte paisatgístic de la proposta. 

 

A la normativa: 

Es modifiquen, incorporen i complementen els següents aspectes: 



 

 

A l’article 9 Nou article 113.1bis de les NNUU de les NNSS de planejament pel 

qual s’afegeix un nou article, s’incorpora el punt 9, amb el següent redactat: 

 

“9. De conformitat amb l’informe emès per la Oficina Territorial d’Acció i 

Avaluació ambiental (OTAABA20200038) de data 28 de gener de 2021, els 

terrenys de les parcel·les amb major pendent del límit nord de l’àmbit, els quals 

acullen part dels hàbitats d’interès comunitari identificats i confronten amb la 

capçalera del torrent de Can Solà, el sòl no urbanitzable i la carretera BV-5031, 

no podran esser ocupats per l’edificació. En el plànol normatiu queden grafiats 

amb una trama aquests terrenys on no es podrà implantar l’edificació.“ 

 

A l’article 9 Nou article 113.1bis de les NNUU de les NNSS de planejament pel 

qual s’afegeix un nou article, s’incorpora el punt 11, amb el següent redactat: 

 

“11. Els projectes d’edificació de les parcel·les: 

 

- Hauran de promoure la preservació dels exemplars arboris autòctons 

existents en els espais lliures d’edificació, especialment en terrenys amb 

pendent elevat, espais careners i espais de vora, llevat que es justifiqui el 

contrari per motius fitosanitaris o de prevenció d’incendis. 

 

- Hauran d’establir la necessitat de minimitzar els moviments de terres en els 

terrenys amb pendent elevat de les parcel·les previstes, així com restaurar 

ambientalment els talussos existents o que es puguin generar, prioritzant, 

en cas que sigui necessari, l’ús de tècniques de bioenginyeria amb 

preferència a d’altres tractaments de tipus més dur (murs, esculleres, etc.). 

 

- Hauran d’atendre a les determinacions de l’article 27 de la Llei 16/2017, de 

1 d’agost, del canvi climàtic, i a fi de que les noves àrees residencials siguin 

el màxim d’autosuficients energèticament. Les noves edificacions s’hauran 

d’ajustar a la definició d’edifici de consum d’energia gairebé nul establerta 

en la disposició addicional quarta del Reial Decret 56/2016, de 12 de febrer, 

pel qual es transposa la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del 

Consell, de 25 d’octubre de 2012. 

 

- Hauran de mantenir el terreny de totes les parcel·les i zones verdes interiors 

a la franja de protecció de prevenció d’incendis forestals en les mateixes 

condicions que s’estableixin per a les franges de protecció i mantenir nets 

de vegetació seca els vials de titularitat privada, tant els interns com els 

d’accés i les cunetes. 



 

 

 

A l’article 12 Gestió, desenvolupament i execució de la modificació, s’afegeixen 

tres apartats nous dins l’apartat e) Projecte d’urbanització, amb el següent 

redactat: 

 

2. El projecte d’urbanització, haurà d’atendre en tot cas a la normativa 

ambiental següent (o a la que substitueixi): 

- Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i 

Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el seu Reglament. 

- Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei reguladora de residus. 

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de 

residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció 

i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 

deposició controlada dels residus de la construcció. 

- Reial decret 396/2006, de 31 de març, per el que s’estableixen les 

disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc 

d’exposició a l’amiant. 

 

3. Abastament i sanejament: 

- El projecte d’urbanització preveurà una xarxa separativa d’aigües residuals 

conduïdes a la xarxa de clavegueram municipal, i d’aigües de pluja, amb la 

precaució de col·locar elements de registre que impedeixin el pas de 

papers, cartrons, plàstics i altres elements en suspensió, abans d’evacuar 

les aigües a la xarxa hidrogràfica superficial. 

- L’import aproximat i orientatiu de la taxa de sanejament que haurà de fer 

front el sector per formalitzar la connexió a les infraestructures de 

sanejament en alta existent és de 16.823 € S/IVA. En el moment de 

l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització ha de restar acreditat que el 

subjecte passiu ha satisfet la taxa a l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 

4. Mesures de protecció d’incendis forestals: 

- El projecte d’urbanització haurà d’incorporar les mesures obligatòries de 

prevenció d’incendis forestals, en particular allò que estableixen el Decret 

64/1995, de 7 de març, pel qual d’estableixen mesures de prevenció 

d’incendis forestals, la Llei 5/2003 de prevenció en urbanitzacions, nuclis de 

població, edificacions i instal·lacions en terrenys forestals i la seva 

modificació per la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, 

administratives i financeres del sector públic. 



 

 

- Assegurar l’existència d’una franja exterior de protecció d’almenys vint-i-cinc 

metres d’amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria 

aclarida que compleixi les característiques que s’estableixin per reglament. 

- Disposar d’una xarxa d’hidrants homologats per a l’extinció d’incendis que 

compleixi les característiques establertes per decret. 

 

 

Als plànols: 

Es modifiquen, incorporen i complementen els següents aspectes: 

 

Es modifica el plànol normatiu O.1 Zonificació proposada i es grafia amb una 

trama, el sòl privat no ocupable per l’edificació: 

 

 
Plànol d’ordenació O.1 Zonificació proposada del document d’aprovació 

provisional 

 

 

CONCLUSIONS 



 

 

Analitzada la documentació presentada en data 02 de març de 2021, mitjançant 

instància amb núm. de registre d’entrada a l’Ajuntament 2021/1661, els 

informes sectorials disponibles i els canvis introduïts al document aprovat 

inicialment, s’informa favorablement el document d’aprovació provisional 

de la “Modificació puntual de les Normes complementàries i subsidiàries de 

planejament de Sant Vicenç de Montalt a l’àmbit de la UA8, Rocar Nord”, 

proposant-se continuar amb la seva tramitació. 

La qual cosa s’informa als efectes escaients i segons el lleial saber i entendre 

del tècnic que el subscriu als efectes oportuns. No obstant això, l'Ajuntament 

decidirà i resoldrà el que cregui més convenient. 

 

VIST l’informe FAVORABLE de data 8 de març de 2021 emès per part de la 

Secretària Accidental, amb el següent contingut: 

 

 

INFORME-PROPOSTA DE SECRETARIA 

EXPEDIENT: 2020/1212-2245 

ASSUMPTE: Aprovació provisional de la modificació puntual de les Normes 

complementàries i subsidiàries de planejament de Sant Vicenç de Montalt a 

l’àmbit de la UA8, Rocar Nord. 

 

En compliment d’allò previst a l'article 3.3.d), punt 7è, del Reial Decret 

128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 

d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, em pertoca emetre 

el següent informe-proposta: 

ANTECEDENTS 

1. En data 27 de febrer de 2020, el Ple de l’Ajuntament de Sant 

Vicenç de Montalt va aprovar inicialment la Modificació Puntual de les 

Normes Complementàries i Subsidiàries de Planejament de Sant Vicenç de 

Montalt a l’àmbit de la UA8, Rocar Nord. 

 

2. El document es va sotmetre a informació pública pel termini d’un 

mes mitjançant la publicació d’edictes al tauler d’anuncis de l’Ajuntament (en 

data 5 de març de 2020), al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (en 

data 16 de març de 2020) i a un diari de premsa periòdica de més 

divulgació a l’àmbit municipal (Diari El Punt, d’11 de març de 2020). Es van 

sol·licitar els informes als organismes afectats per raó de les seves 

competències sectorials, d’acord amb allò previst a l’article 85.4 i 5 del 



 

 

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei d’urbanisme (en endavant TRLUC), i es va disposar també la publicació 

del text de la modificació puntual aprovada inicialment en la web municipal, 

accessible a través de l’adreça electrònica http://www.svmontalt. cat. 

 

3. Simultàniament al referit tràmit d’informació pública, es va 

concedir audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confina amb 

el del municipi de Sant Vicenç de Montalt, de conformitat amb el que disposa 

a l’efecte l’article 85.7 del TRLU. 

 

4. Durant el tràmit d’informació pública es va presentar una única 

al·legació, de data 28 de maig de 2020, subscrita pel Sr. Miquel Àngel Pigem 

de las Heras, mitjançant la qual s’afirma, de manera genèrica i sense cap 

altre consideració, que la modificació puntual aprovada inicialment no 

compleix les directrius de l’article 97 del TRLU perquè falta “una justificació de 

l’interès general reforçada” i “dels criteris i directrius de sostenibilitat 

urbanística”. Sol·licita, en base a aquestes lacòniques manifestacions, que 

“es retiri la modificació i es procedeixi a la revisió de les normes”. 

 

Consta incorporat a l’expedient administratiu informe emès per l’equip 

redactor en data 29 de juliol de 2020, pel qual es proposa desestimar 

l’al·legació presentada. 

 

5. D’altra banda, a data d’avui s’han rebut deu dels catorze informes 

sol·licitats als organismes sectorials afectats i companyies 

subministradores de serveis. Quatre d’ells no han estat encara emesos (els 

de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, Bombers, 

Endesa Distribució Elèctrica, S.A., i Telefònica). 

 

Tampoc s’ha obtingut resposta encara dels tres ajuntaments que confinen 

amb Sant Vicenç de Montalt (Caldes d’Estrac, Sant Andreu de Llavaneres i 

Arenys de Munt). 

 

6. En data 2 de març de 2021, l’equip redactor ha presentat el 

document Modificació Puntual de les Normes Complementàries i Subsidiàries 

de Planejament de Sant Vicenç de Montalt a l’àmbit de la UA8, Rocar Nord 

(versió febrer de 2021), sol·licitant l’aprovació provisional del mateix i la seva 

remissió a la Comissió Territorial d’Urbanisme corresponent per tal que es 

procedeixi a la seva aprovació definitiva. 



 

 

 

7. En data 3 de març de 2021 l’arquitecte municipal ha emès informe 

en el qual es valoren els informes aportats pels organismes sectorials i la seva 

possible incidència sobre la figura de planejament en tràmit, es proposa 

desestimar l’al·legació presentada, es detallen els canvis introduïts en el text 

aprovat inicialment i s’informa favorablement per a l’aprovació provisional el 

document presentat en data 2 de març de 2021, proposant la continuació de 

la tramitació de l’expedient. 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

1. Sobre l’al·legació presentada pel Sr. Miquel Àngel Pigem de las Heras. 

 

En contra del que manifesta l’al·legant, el document aprovat inicialment 

dedica l’apartat 2.1 de la Memòria a justificar precisament la conveniència i 

oportunitat de la modificació puntual als efectes d’allò previst a l’article 97 del 

TRLU. Dels seus objectius i criteris (relacionats a l’apartat 2.2 de la Memòria) 

també se’n deriva una millora de l’ordenació de l’àmbit que en facilita 

l’execució i redunda en benefici dels interessos públics municipals. Els trets 

bàsics de l’actuació són, en síntesi, els següents: 

 

(i) Ajustar el traçat del sistema viari previst en el planejament vigent a fi de 

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

de sac). 

1. Establir la cessió d’una franja de 2 metres de terreny confrontant 

amb la carretera BV-5031 per tal d’ampliar el voral i millorar 

sensiblement la infraestructura. 

 

2. Reduir la superfície de la parcel·la mínima de 2.000 m2 a 1.500 

m2 per tal de facilitar l’efectiva redistribució de beneficis i càrregues entre 

els propietaris i possibilitar l’execució del polígon que porta més de 30 anys 

sense haver pogut desenvolupar-se. 

 

La justificació de l’interès general de la modificació es troba doncs 

degudament acreditada, tal com exposen també els informes de l’equip 

redactor i l’arquitecte municipal. 

 

D’altra banda, l’ordenació proposada és coherent amb el model de 

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

contradicció amb cap dels principis de desenvolupament sostenible. En 



 

 

efecte, no incrementa el sostre edificable en relació amb el planejament vigent 

ni implica una alteració significativa dels seus paràmetres bàsics, millora la 

funcionalitat de les reserves de zones verdes sense alterar-ne la seva posició, 

incorpora l’obligació de cessió del 10 per cent de l’aprofitament urbanístic de 

l’àmbit, augmenta la cessió de sistemes derivada de l’increment de densitat, 

millora la connectivitat de la unitat d’actuació amb la trama urbana i llur 

mobilitat interna i incorpora l’informe de sostenibilitat econòmica i financera 

(annex 4). Tal com senyala l’informe de l’arquitecte municipal, la 

modificació puntual és coherent així mateix amb la proposta d’ordenació 

prevista en el POUM aprovat el desembre de 2011 (PA14), el qual, tot i haver 

estat anul·lat judicialment, suposa un antecedent destacat a aquests efectes. 

 

Procedeix, per consegüent, desestimar l’al·legació. 

 

2. Sobre els canvis introduïts respecte al document aprovat inicial. 

Modificacions no substancials. 

 

Les consideracions dels informes emesos pels organismes sectorials 

(Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, Agència Catalana de l’Aigua 

i Direcció General de Protecció Civil) introduïdes en el document aprovat 

inicialment i exposat al públic incideixen en qüestions com l’impacte 

ambiental i paisatgístic de la proposta, la configuració de la xarxa de 

sanejament o les mesures de protecció d’incendis forestals. 

 

Aquestes observacions s’han traslladat en el document per a l’aprovació 

provisional mitjançant la incorporació dels apartats addicionals corresponents 

a la Memòria i a la Normativa Urbanística, en els termes que figuren detallats 

en l’informe de l’arquitecte municipal de data 3 de març de 2021. També 

s’ha modificat el plànol normatiu O.1, Zonificació proposada, on es grafia el sòl 

privat no ocupable per l’edificació en els terrenys amb major pendent que 

acullen hàbitats d’interès. 

 

Cal fer palès que de conformitat amb l’article 112 del Decret 305/2006, de 18 

de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, cap dels 

referits canvis tenen caràcter substancial, atès que no comporten 

l’adopció de nous criteris respecte a l’estructura general o al model 

d’ordenació del territori, ni l’adopció de nous criteris respecte a la classificació 

del sòl; i que, per tant, no procedeix aprovar inicialment per segona vegada 

la proposta i obrir un nou termini d’informació pública. 

 



 

 

3. Sobre els informes dels organismes afectats per raó de les seves 

competències sectorials que encara no han estat evacuats. Procedència de 

continuar la tramitació. 

 

L’article 85.5 del TRLU disposa que simultàniament al tràmit d'informació 

pública dels instruments de planejament general (o de les seves 

modificacions, com succeeix en aquest cas, per aplicació de l’article 96 del 

TRLU), s'ha de sol·licitar informe als organismes sectorials afectats, els quals 

l'han d'emetre en el termini d'un mes. 

 

L’article 80.4 de la Llei 30/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 

Comú de les Administracions Públiques, estableix que si l’informe l’ha 

d’emetre una Administració Pública diferent de la que tramita el procediment 

en ordre a expressar el punt de vista corresponent a llurs competències 

respectives, i ha transcorregut el termini senyalat sense que el mateix s’hagi 

emès, es podran prosseguir les actuacions. Afegeix el referit precepte que 

l’informe emès fora de termini es podrà no tenir en compte als efectes 

d’adoptar la corresponent resolució. 

 

Per tant, malgrat la no emissió dels informes sectorials esmentats es pot 

continuar la tramitació de l’expedient i procedir a l’aprovació provisional de la 

modificació puntual. 

 

4. Òrgan competent per a l’adopció de l’acord d’aprovació provisional i la seva 

publicació. 

 

Segons el que disposa l’article 85.1 en relació amb l’article 96 del TRLU, 

l’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels plans d’ordenació urbanística 

municipal i de les seves modificacions, quan afecten al territori d’un únic 

municipi, pertoca a l’Ajuntament corresponent. L’òrgan competent per adoptar 

l’acord és el Ple, conforme a l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

Reguladora de les Bases de Règim Local i l'article 52.2.c) 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; amb el quòrum de la majoria 

absoluta dels membres que de dret formen el plenari, tal com estableix l’article 

47.2, lletra ll), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 

Règim Local i l'article 114 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. 

 



 

 

De conformitat amb allò previst a l’article 8.5.c) del TRLU, cal donar publicitat 

per mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació pública en els 

procediments de planejament i gestió urbanístics i dels acords d'aprovació 

que s'adoptin en llur tramitació. 

 

5. Remissió de l’expedient i aprovació definitiva. 

 

L’article 80.a) del TRLU disposa que correspon a les Comissions 

Territorials d’Urbanisme l’aprovació definitiva dels plans d’ordenació 

urbanística municipal quan aquesta potestat no estigui atribuïda al conseller o 

consellera de Política Territorial i Obres Públiques (cas de municipis de més 

de 100.000 habitants). S’escau, en conseqüència, la remissió de l’expedient a 

la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona als efectes de l’aprovació 

definitiva de la modificació puntual. 

 

CONCLUSIONS 

 

Vist tot l’anterior, s’informa favorablement l’aprovació provisional de la 

Modificació Puntual de les Normes Complementàries i Subsidiàries de 

Planejament de Sant Vicenç de Montalt a l’àmbit de la UA8, Rocar Nord 

(versió febrer de 2021), amb els canvis introduïts a la vista dels informes 

emesos pels organismes afectats per raó de les seves competències 

sectorials, i es proposa al Ple l’adopció dels següents, 

 

ACORDS 

PRIMER. APROVAR PROVISIONALMENT la Modificació Puntual de les 

Normes Complementàries i Subsidiàries de Planejament de Sant Vicenç de 

Montalt a l’àmbit de la UA8, Rocar Nord. 

 

SEGON. TRAMETRE a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, 

Departament de Territori i Sostenibilitat, de la Generalitat de Catalunya, 

certificació dels presents acords i la documentació íntegra (tècnica i 

administrativa), degudament diligenciada, de l'expedient administratiu de la 

referida modificació puntual, als efectes de la seva aprovació definitiva i 

oportuna publicació. 

 

TERCER. PUBLICAR el present acord d’aprovació provisional per mitjans 

telemàtics. 

 

 



 

 

PROPOSTA D’ACORD AL PLE 

 

PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades per part del senyor Miquel 

Àngel Pigem de las Heras, d’acord amb els antecedents anteriorment 

transcrits. 

 

SEGON APROVAR PROVISIONALMENT la Modificació Puntual de les 

Normes Complementàries i Subsidiàries de Planejament de Sant Vicenç de 

Montalt a l’àmbit de la UA8, Rocar Nord. 

 

TERCER. TRAMETRE a la Comissió Territorial d'Urbanisme de 

Barcelona, Departament de Territori i Sostenibilitat, de la Generalitat de 

Catalunya, certificació dels presents acords i la documentació íntegra (tècnica 

i administrativa), degudament diligenciada, de l'expedient administratiu de la 

referida modificació puntual, als efectes de la seva aprovació definitiva i 

oportuna publicació. 

 

QUART. PUBLICAR el present acord d’aprovació provisional per mitjans 

telemàtics. 

 

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 Esther Padilla Enríquez, portaveu del PSC, manifesta que com ja 

van votar a favor de l’aprovació inicial, també votaran a favor. 

 

El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, pren la paraula per 

indicar que aquest punt i tots els d’Urbanisme són de risc, tots acaben amb 

problemes. Vol ser prudent en el present i en el futur, en modificacions de 

normes urbanístiques. No vol votar-hi a favor, però tampoc vol votar-hi en 

contra perquè no vol perjudicar. Per tant, s’abstindrà en la votació. A l’oposició 

no els arriba la informació tan fluïda, a les comissions s’exposa molta 

informació en una estona. L’aprovació inicial la va recolzar però ara ha 

reflexionat perquè s’han hagut de fer emenes, dubta i per tant s’abstindrà 

prudentment. 



 

 

A continuació, pren la paraula el senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, 

regidor no adscrit. Comenta que els temes d’Urbanisme són molt delicats. La 

gent del Rocar ha batallat molt durant molt temps. L’aprovació definitiva la farà 

la Generalitat i hi ha cessions dels propietaris. Els informes són favorables. El 

senyor Pigem ha presentat al·legacions però ho ha fet contra les tres 

modificacions tramitades. Es dirigeix al senyor alcalde i li demana que si ell 

s’absté en la votació d’aquest punt, hi votarà a favor. Diu que per una raó ètica, 

si s’absté l’alcalde, votarà a favor, tot i que no és ningú per donar consells. 

El senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, manifesta que el seu vot 

serà positiu, no obstant, també es suma a la petició del senyor Martínez que 

per ètica demana que el senyor alcalde s’abstingui en la votació, tot i que 

tampoc és ningú per donar consells. 

El senyor alcalde manifesta que no té interessos particulars en aquest 

assumpte. Ell ja es va informar en el seu moment i assessorar i no hi ha no hi 

ha cap inconvenient ni impediment perquè ell pugui votar. Si així hagués estat, 

seria el primer en abandonar la sala i evidentment abstenir-se. No s’abstindrà. 

 

C.- VOTACIÓ 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 1 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 ABST 

9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc Guillem 

Molins) 

1 ABST 

CUP 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel Martínez 

i Camarasa) 

1 ABST 

Regidor no adscrit (Robert Subiron Olmos) 1 ABST 



 

 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 SÍ 

 

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

 

 

Onzè.- PRP2021/163   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 

RESCAT DEL DRET FUNERÀRI NÍNXOL NÚMERO 9.   

  

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació, el senyor Sergi Rabat 

Fajardo, primer tinent d’alcalde exposa el punt de l’ordre del dia: 

 

Identificació de l’expedient :  

 

Departament/ Sol·licitant: SANITAT I SALUT PÚBLICA 

Expedient:  2020/546-2922   

Contingut: PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL RESCAT DEL 

DRET FUNERÀRI NÍNXOL NÚMERO 9.   

 

En data 12/08/2019, amb registre d’entrada núm. 2019/7010, el Sr. MANEL 

RIERA SOLER, exposa que té la titularitat del dret funerari del nínxol número 9 

sol·licita el rescat funerari. 

 

Juntament amb aquest escrit el Sr. MANEL RIERA SOLER, aporta títol de 

concessió. 

 

L’Ordenança fiscal número 35 reguladora de la Taxa per prestació de serveis 

en cementeris locals i altres serveis fúnebres de caràcter local contempla la 

opció del rescat del dret funerari per part de l’Ajuntament. 

 

El rescat del dret funerari sobre el nínxol 9 del cementiri municipal, representa, 

d’acord amb l’article 6.3 de l’Ordenança Fiscal el pagament de la quantitat de 

525 euros a l’interessat, corresponent al 50% de la tarifa que regula 

l’esmentada ordenança que és de 1.050 euros. 

 

Per tant, es PROPOSA AL PLE: 

 

Primer. El rescat del dret funerari sobre el nínxol número 9 del cementiri 

municipal que figura a nom del Sr. MANEL RIERA SOLER. 



 

 

 

Segon. Abonar a l’interessat la quantitat de 525 euros en concepte del seu 

rescat del nínxol número 9 del cementiri municipal. 

 

Tercer. Aplicar la present despesa a l’aplicació pressupostària 

2021/17/1640/64005 anomenada “Rescat drets funeraris” del pressupost vigent 

la qual compta amb crèdit suficient per atendre aquesta despesa. 

 

Quart. Notificar els presents acords a la interessat i a l’Organisme de Gestió 

Tributària de la Diputació de Barcelona i a la Tresoreria municipal. 

 

 

B.- VOTACIÓ 

 

 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 1 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 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 SÍ 

 

El Ple acorda, per unanimitat, aprovar els acords detallats anteriorment. 

 



 

 

 

 

Dotzè.- PRECS I PREGUNTES. 

 

https://www.svmontalt.cat/fitxes.php?categoria=243 

 

 

 

 

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 

 

https://www.svmontalt.cat/fitxes.php?categoria=243

