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ACTA DE LA SESSIÓ PLE2021/6 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1a. CONVOCATÒRIA EL 29 
D'ABRIL DE 2021.      
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2021/6 
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 29 d'abril de 2021 
Horari: de 19.45 a 22.32 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 

 PLE2021/5 ORDINÀRIA 25/03/2021 
 
Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
 



 

 

Tercer.- PRP2021/511   DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET 
D'ALCALDIA NÚM. 323 DE DATA 10 DE MARÇ DE 2021 D'APROVACIÓ DE 
LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/2021 (INCORPORACIÓ DE ROMANENT). 
 
Quart.- PRP2021/515   DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET 
D'ALCALDIA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2021 
MODALITAT GENERACIÓ DE CRÈDITS PER NOUS INGRESSOS. 
 
Cinquè.- PRP2021/561   PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ INICIAL, SI 
ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2021 
MODALITAT DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE 
CRÈDITS. 
 
Sisè.- PRP2021/595   PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACCEPTACIÓ GRATUÏTA DE TERRENY (“BADASA/ROTONDA DE CAN 
MUNTANER”) FETA PER S.A.I.C.A A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE 
SANT VICENÇ DE MONTALT. 
 
Setè.- PRP2021/596   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LA MODIFICACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA I ALHORA CONFIRMAR I CLARIFICAR L'ABAST 
D'ANTERIORS ACORDS DE DELEGACIÓ. 
 
Vuitè.- PRP2021/560   PROPOSTA AL PLE DE RESOLUCIÓ DEL RECURS 
DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LA SOCIETAT HOLSET S.A., CONTRA 
L'ACORD ADOPTAT PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EN SESSIÓ 
CELEBRADA EL DIA 28 DE GENER DE 2021. 
 
Novè.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 

Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR 

 PLE2021/5 ORDINÀRIA 25/03/2021. 
 
 

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 25/03/2021. 
 

 
 
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 25/03/2021 fins el dia 

28/04/2021, des del darrer ple ordinari fins a l’actualitat: 

 En data 6 d’abril de 2021 publicació en el Diari el Punt de l’aprovació 

inicial 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”, així com informació pública durant el termini de 30 

dies. 

 En data 7 d’abril de 2021 publicació en el BOE d’expedients de vehicles 

abandonats en la via pública. 

 En data 12 d’abril de 2021 publicació en el DOGC de l’aprovació inicial 

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”, així com informació pública durant el termini de 30 dies. 



 

 

 En data 12 d’abril de 2021 publicació en el BOPB de l’aprovació inicial 

per a la modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLLT) de l’any 

2021 en motiu de l’augment retributiu del 0,9% i adequació singular de 

diversos llocs de treball i la creació de dos llocs dins del cos de la Policia 

Local. 

 En data 12 d’abril de 2021 publicació en el BOPB de l’aprovació inicial 

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”, així com informació pública durant el termini de 30 dies. 

 En data 19 d’abril de 2021 publicació en el BOPB Informació pública, 

durant el termini de 20 dies, en relació a l’annex 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 Feixes i el c/ de la 

Puntaire. 

 En data 19 d’abril de 2021 publicació en el BOPB de l’aprovació inicial 

de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 19 reguladora de la Taxa 

per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en vies públiques 

municipals, així com informació pública durant el termini de 30 dies. 

 En data 27 d’abril de 2021 publicació en el BOPB en relació a la 

contractació de personal del procediment selectiu per cobrir diverses 

places d’oficis vacants a la plantilla de personal, mitjançant concurs 

oposició lliure. 

 En data 27 d’abril de 2021 publicació en el BOPB de l’aprovació 

definitiva del Reglament de gestió de la prestació dels serveis municipals 

mitjançant el sistema de teletreball a l’Ajuntament de Sant Vicenç de 

Montalt. 

 En data 27 d’abril de 2021 publicació en el BOPB en relació a la 

contractació de personal del procediment selectiu per cobrir diverses 

places d’oficis vacants a la plantilla de personal, mitjançant concurs 

oposició per la via de consolidació i estabilització de l’ocupació temporal 

(COT). 

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

ordinari que van del número 393 al 553 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 

2021/393 22/03/2021 CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI 25/03/2021 A LES 19.45 HORES. 

2021/394 25/03/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓN Nº 21014139  

2021/395 25/03/2021 
DEVOLUCIÓ FIANÇA C.PRÈVIA OBRES MÍNIMES CAMI DEL MIG 
18   

2021/396 25/03/2021 
CONTRACTE MENOR PEL SERVEI DE MANTENIMENT I POSADA A 
PUNT DE LES ÀREES DE JOCS INFANTILS DEL MUNICIPI 

2021/397 25/03/2021 CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRA MENOR C.ROCÀ 43 CASA 31  

2021/398 25/03/2021 ESMENA RESOLUCIÓ 2021/168  

2021/399 25/03/2021 AJUT ECONÒMIC PER LLOGUER VIVENDA 

2021/400 25/03/2021 ADJUDICACIÓ MENOR REPOSICIÓ COLUMNA SEMÀFOR  

2021/401 25/03/2021 DEVOLUCIÓ FIANÇA C.PRÈVIA OBRES MÍNIMES C. TORRASSA 6  

2021/402 25/03/2021 
DEVOLUCIÓ FIANÇA C.PRÈVIA OBRES MÍNIMES RIERA 
TORRENTBO 9, 1 

2021/403 25/03/2021 

APROVACIÓ PLEC DE CONDICIONS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL 
SERVEI DE NETEJA DE LA PLATJA DE SANT VICENÇ DE 
MONTALT, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT I 
NOMENAMENT DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ. 

2021/404 25/03/2021 
PROPOSTA DECRET DESISTIMENT LICITACIÓ SALVAMENT I 
INFORME OC PER TCCSP 

2021/405 25/03/2021 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL CARRER ARQUITECTA BOHIGAS 19 

2021/406 25/03/2021 GRATIFICACIONS DE LA POLICIA LOCAL FEBRER-MARÇ 2021 

2021/407 25/03/2021 INICI EXP. SANCIONADOR 2021/582-1357 MICCIONAR VIA PÚBLICA 

2021/408 25/03/2021 
RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR 2021/27-1357 MÚSICA 
PERTORBA DESCANS VEÏNAL 

2021/409 25/03/2021 
RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR 2021/23-1357 MÚSICA 
PERTORBA DESCANS VEÏNAL 

2021/410 25/03/2021 
RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR 2020/1432-1356 CONSUM 
ALCOHOL VIA PÚBLICA 

2021/411 25/03/2021 
RESOLUCIÓ EXP. SANCIONDOR 2021/68-1356 DESOBEDIÈNCIA 
AGENTS AUTORITAT 

2021/412 25/03/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21013435 

2021/413 25/03/2021 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS EXTERNS 
PEL SERVEI EXTRAORDINARI DE NETEJA DEL CONSULTORI 
MÈDIC DE MONTALTPARK DEGUT A LA COVID-19  

2021/414 25/03/2021 

CONTRACTACIO EDUCADORA INFANTIL I AUGMENT DE JORNADA 
D'UNA ALTRA, AMB MOTIU D'UNA BAIXA PER IT PREVISTA  

2021/415 25/03/2021 AUTORITZACIÓ PER RODATGE AL CARRER BIGNONIES  

2021/416 25/03/2021 
RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR 2021/112-2527 NO FER ÚS 
MASCARETA OBLIGATÒRIA 

2021/417 25/03/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 9657  



 

 

2021/418 25/03/2021 PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21013696 

2021/419 25/03/2021 RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR 2021/156-1356 CONSUM 
ALCOHOL VIA PÚBLICA 

2021/420 25/03/2021 RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR 2020/1619-1356 PINTADES 
SKATE PARK 

2021/421 25/03/2021 CONTRACTE MENOR PEL SUBMINISTRAMENT DE 20 GANDULES   

2021/422 25/03/2021 
RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR 2021/114-2527 NO FER ÚS 
MASCARETA OBLIGATÒRIA 

2021/423 25/03/2021 RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR ABREUJAT 2021/265-2527 NO 
FER ÚS MASCARETA OBLIGATÒRIA 

2021/424 25/03/2021 CONVENI COL·LABORACIÓ ENTRE AJUNTAMENT I ENTITAT 
ESPORTIVA CLUB FUTBOL SALA  

2021/425 26/03/2021 
APROVACIÓ CONVENI AMB L’AFA DE L’INSTITUT ESTEVE ALBERT 
PER PROMOURE ACCIONS EDUCATIVES PER L’ANY 2021, 
CONTRACTACCIÓ TÈCNICA D’INSERCIO SOCIAL (TIS).  

2021/426 26/03/2021 
CONTRACTACIO MONITORS PER ACTIVITATS ESPORTIVES DE 
SETMANA SANTA 2021 

2021/427 26/03/2021 
APROVACIÓ CONVENI AMB L’AFA DE L’ESCOLA SOT DEL CAMP 
PER PROMOURE ACCIONS EDUCATIVES PER L’ANY 2021,  

2021/428 26/03/2021 RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR 2020/1630-1357 NO RETIRAR 
TAULES I CADIRES  

2021/429 26/03/2021 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT 
PER L’ADQUISICIÓ D’UNA BOMBA PER LA PISCINA MUNICIPAL.  

2021/430 26/03/2021 PROPOSTA DECRET DESESTIMAR RECURS LICITACIÓ RADIO 
ADVERTCOMPRESS 

2021/431 26/03/2021 
CONTRACTE MENOR DE SERVEI PEL SUBMINISTRAMENT, 
INSTAL.LACIÓ, MANTENIMENT I RETIRADA DE L'ABALISAMENT, 
CANAL NÀUTIC I LÍNIES DE VIDA TEMPORADA 2021 

2021/432 26/03/2021 
CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER LA TALA I PODA A LA 
PARCEL·LA MUNICIPAL ENTRE EL CAMÍ DEL PEDRÓ I CAN PI  

2021/433 26/03/2021 INCENTIUS PODA BRIGADA MUNICIPAL MES DE MARÇ 2021 

2021/434 29/03/2021 APROVACIO I PAGAMENT NOMINA MARÇ 2021 

2021/435 29/03/2021 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT 
PER A L’ADQUISICIÓ DE 3 APARCAMENTS PER PATINETS PER 
LES ESCOLES DEL MUNICIPI. 

2021/436 29/03/2021 RECTIFICACIÓ ADJUDICACIÓ MENOR APP BEESAFE  

2021/437 29/03/2021 CONTRACTACIÓ SERVEIS PROFESSIONALS ACTIVITAT CREART 
ADULTS  

2021/438 29/03/2021 CONTRACTE MENOR PER L'ESTUDI I SEGUIMENT DE LA FAUNA 
VERTEBRADA AL TURÓ DEL MONTALT  

2021/439 31/03/2021 
PROPOSTA DECRET APROVACIÓ INFORME OC RECURS TCCSP 
DIFFERENT 

2021/440 01/04/2021 
CONTRACTACIO DE DOS TREBALLADORS EN LA MODALITAT DE 
RELLEU PER COBRIR SITUACIONS DE JUBILACIÓ PARCIAL 

2021/441 06/04/2021 AJUT ECONÒMIC PER TERÀPIA I REHABILITACIÓ 



 

 

2021/442 06/04/2021 PROPOSTA DECRET CONTRACTE MENOR TRÍPTIC CAU JOVE  

2021/443 06/04/2021 
RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR 2021/66-2536 GOSSOS 
PERILLOSOS DESLLIGATS I SENSE MURRIÓ VIA PÚBLICA  

2021/444 06/04/2021 
RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR ABREUJAT 2021/282-2527 NO 
FER ÚS MASCARETA OBLIGATÒRIA 

2021/445 06/04/2021 PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21015095 

2021/446 06/04/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21015495 

2021/447 06/04/2021 
RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR 2021/33-1357 ABOCAMENT 
SOFÀ ÀREA CONTENIDORS 

2021/448 06/04/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21014812 

2021/449 06/04/2021 RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR 2021/56-2536 GOSSOS 
PERILLOSOS DESLLIGATS I SENSE MURRIÓ  

2021/450 06/04/2021 RESOLUCIÓ RECURS REPOSICIÓ DENÚNCIA EXP. 7944 

2021/451 06/04/2021 
DEVOLUCIÓ DE FIANÇA C.PRÈVIA OBRES MÍNIMES PG.MARQUÈS 
CASA RIERA 26 ESCALA II 06 01 

2021/452 06/04/2021 
INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 
21015096 

2021/453 06/04/2021 
APROVACIÓ CONVENI AMB L’AFA DE L’INSTITUT ESTEVE ALBERT 
PER PROMOURE ACCIONS EDUCATIVES PER L’ANY 2021 

2021/454 06/04/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1300068  

2021/455 06/04/2021 PROPOSTA DENEGACIÓ RECUSACIÓ INSTRUCTOR 

2021/456 08/04/2021 
DELEGAR AL REGIDOR CRISTIAN GARRALAGA ALONSO LES 
COMPETÈNCIA PER A LA CELEBRACIÓ D'UN MATRIMONI CIVIL EL 
10 D'ABRIL DE 2021 A LES 12H  

2021/457 08/04/2021 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE 4 
ARBRES PER LA PL.DE LA GLORIETA 

2021/458 08/04/2021 APROVACIO PAGAMENT LIQUIDACIÓ IRPF MARÇ 2021 

2021/459 08/04/2021 
AMPLIACIÓ METRES PARADA NÚM. 13 DEL MERCAT DE 
DISSABTE  

2021/460 08/04/2021 
APROVACIÓ I ORDENACIÓ DEL PAGAMENT DE LA QUITANÇA PER 
FINALITZACIÓ DE LA RELACIÓ LABORAL 

2021/461 08/04/2021 
CANVI TITULARITAT DE LA PARADA NÚM.13 DEL MERCAT DE 
DISSABTE A FAVOR DE FAMILIAR DE PRIMER GRAU 

2021/462 08/04/2021 
FORMACIÓ EN MATÈRIA D'IGUALTAT PER A TOT EL PERSONAL 
DE L'AJUNTAMENT  

2021/463 08/04/2021 
APROVACIÓ I ORDENACIÓ DEL PAGAMENT DE LA QUITANÇA PER 
FINALITZACIÓ DE LA RELACIÓ LABORAL 

2021/464 08/04/2021 
CONTRACTE MENOR PEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 
VINILS LAMINATS AL CAMP DE FUTBOL EN HOMENATGE A JOAN 
LÓPEZ "CANARI"  

2021/465 08/04/2021 
APROVACIÓ I ORDENACIÓ DEL PAGAMENT DE LA QUITANÇA PER 
FINALITZACIÓ DE LA RELACIÓ LABORAL 

2021/466 08/04/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21016345 

2021/467 08/04/2021 PROPOSTA DECRET APROVACIÓ PLECS GUINGUETA 5 

2021/468 08/04/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 9921 

2021/469 08/04/2021 
APROVACIÓ I ORDENACIÓ DEL PAGAMENT DE LA QUITANÇA PER 
FINALITZACIÓ DE LA RELACIÓ LABORAL 



 

 

2021/470 08/04/2021 
PROPOSTA RESOLUCIÓ RECURS REPOSICIÓ DENÚNCIA EXP. 
31306/20 

2021/471 08/04/2021 PROPOSTA DECRET ADJUDICACIÓ OBRES RIERA 

2021/472 08/04/2021 
ADJUDICACIÓ MENOR PLATAFORMA DE RECURSOS HUMANS 
ESPUBLICO 

2021/473 08/04/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21015767 

2021/474 08/04/2021 
APROVACIÓ INICIAL ANNEX PROJECTE D'URBANITZACIÓ 
RENOVACIÓ DE LA VORERA NORD DEL TRAM DE LA CTRA SANT 
VICENÇ 

2021/475 08/04/2021 PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21015991 

2021/476 08/04/2021 
RESOLUCIÓ RECURS REPOSICIÓ EXP. 2020/1255-1356 PROFERIR 
EXPRESSIONS IRRESPECTUOSES AGENTS AUTORITAT 

2021/477 12/04/2021 
ADJUDICACCIÓ PEL SUBMINISTRAMENT D’UN DEA AMB VITRINA 
PEL CENTRE CÍVIC EL GORG  

2021/478 12/04/2021 TRAMIT AUDIENCIA GUAL CARRER BALIS 32  

2021/479 12/04/2021 
CONTRACTE MENOR PEL SERVEI DE REPARACIÓ I POSADA A 
PUNT DE LA MÀQUINA BIOTRITURADORA DE LA BRIGADA 
MUNICIPAL  

2021/480 12/04/2021 TRAMIT D'AUDIENCIA GAUL CARRER BALIS 76 

2021/481 12/04/2021 
ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE 8 
JARDINERES REPARTIDES A L'ENTORN DE LA PL. DE LA 
GLORIETA 

2021/482 12/04/2021 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL CARRER BALIS 64  

2021/483 12/04/2021 DENEGACIO AJUT ECONÒMIC 

2021/484 12/04/2021 LLICÈNCIA CÀNON AIGUA DEFINITIU C.SUPERMARESME 112 

2021/485 12/04/2021 

NOMENAMENT D'UN AGENT INTERI PER COBRIR 
PROVISIONALMENT UNA PLAÇA D'AGENT PER JUBILACIÓ  

2021/486 12/04/2021 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL CARRER DEL REGADIU 14 

2021/487 12/04/2021 TRAMIT AUDIENCIA GUAL AV. REGADIU 24  

2021/488 12/04/2021 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL AV. REGADIU 22 

2021/489 12/04/2021 APROVACIO PADRÓ QUOTES ESCOLA DE MÚSICA ABRIL 2021 

2021/490 14/04/2021 
PROPOSTA DECRET APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA 
CONSERGE  

2021/491 14/04/2021 
APROVACIO I PAGAMENT DIFERENCIES COTITZACIONS 2018-
2019 

2021/492 14/04/2021 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL AV REGADIU 62 

2021/493 14/04/2021 AJUT ECONÒMIC PEL PAGAMENT DE SUBMINISTRES  

2021/494 14/04/2021 
INICI EXP. SANCIONADOR 2021/725-2536 GOSSOS RAÇA 
PERILLOSA DESLLIGATS I SENSE MORRIÓ  

2021/495 14/04/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21017750  

2021/496 14/04/2021 LLICENCIA RENOVACIO TERRASSA C/ COSTA BRAVA 4  

2021/497 14/04/2021 LLICENCIA RENOVACIO TERRASSSA PASTELERIA DEL MONTALT 

2021/498 14/04/2021 LLICENCIA RENOVACIO TERRASSA LA VINYA 

2021/499 14/04/2021 TRAMIT AUDIENCIA GUAL AV REGADIU 33 

2021/500 14/04/2021 RESOLUCIÓ ARXIU MULTES RELACIÓ Nº 21016997 

2021/501 14/04/2021 
PROPOSTA DECRET APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA 
PROCÉS SELECTIU LLIURE DIVERSES PLACES D'ESPORTS 

2021/502 14/04/2021 PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21017243 



 

 

2021/503 14/04/2021 

RESOLUCIÓ SEGONES AL·LEGACIONS PRESENTADES PEL 
SENYOR FRANCISCO CALDERÓN MÁRMOL EN RELACIÓ A 
L’EXPEDIENT DISCIPLINARI DERIVAT DE L’ABOCAMENT DE 
RUNES A LA RIERA DEL BALÍS.  

2021/504 14/04/2021 
APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2021 MODALITAT 
GENERACIÓ DE CRÈDITS PER INGRESSOS. 

2021/505 14/04/2021 LLICENCIA RENOVACIÓ TERRASSA PIZZA PROJECT  

2021/506 14/04/2021 APROVACIO PADRO QUOTES ESCOLA BRESSOL MAIG 2021 

2021/507 14/04/2021 AJUT ECONÒMIC PER PAGAMENT DE LLOGUER I SUBMINISTRES 

2021/508 14/04/2021 AJUT ECONÒMIC PER PAGAMENT HABITATGE  

2021/509 14/04/2021 
APROVACIÓ CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ 
DE MONTALT I L’ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA MONTALTREK 
PER A L'ATORGAMENT D'UNA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA 

2021/510 15/04/2021 PROPOSTA DECRET APROVACIÓ PLECS SALVAMENT 

2021/511 15/04/2021 TRAMIT AUDIENCIA GUAL CARRER DEL ROCA 16  

2021/512 15/04/2021 
DECRET ARXIU EXPEDIENT DISCIPLINARI ENVERS NAZARIO 
LAVADO PARRA 

2021/513 15/04/2021 
APROVACIÓ PLECS LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE ANOMENAT PROJECTE DE REFORMA DE LES 
PLANTES PRIMER I SEGON PIS DE LA CASA DE LA VILA. 

2021/514 15/04/2021 
CONTRACTE MENOR PEL MANTENIMENT I CONTROL DE LES 
INSTAL·LACIONS DE BOMBAMENT DEL CR. LA PAU-CR. SOL 
NAIXENT I SOT DEL CAMP 

2021/515 15/04/2021 
LLICÈNCIA DE GOS CONSIDERAT POTENCIALMENT PERILLÓS 
NÚM. 84, AMB NÚM. DE XIP 938000000858264 

2021/516 15/04/2021 
CONTRACTE MENOR PELS SERVEIS EXTERNS DE PREVENCIÓ 
DE RISCOS LABORALS 

2021/517 19/04/2021 
CANVI DE NOM DE L'ACTIVITAT DE RESTAURANT SITUADA AL C. 
COSTA BRAVA 1 

2021/518 19/04/2021 TRAMIT AUDIENCIA GUAL CARRER AV REGADIU ,74 

2021/519 19/04/2021 
ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER 
L'ELABORACIÓ DEL CERTIFICAT D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE 
LA CASA DE LA VILA DE SANT VICENÇ DE MONTALT 

2021/520 19/04/2021 TRAMIT AUDIENCIA GUAL CARRER AV REGADIU 76 

2021/521 19/04/2021 
ADJUDICACIÓ SUBMINISTRAMENT INSTRUMENTS PEL PROJECTE 
UI UI  

2021/522 19/04/2021 DEVOLUCIÓ FIANÇA C.PRÈVIA OBRES MÍNIMES C.LA MONGIA 1 

2021/523 19/04/2021 TRAMIT AUDIENCIA GUAL CARRER DE LA NIELLA 21  

2021/524 19/04/2021 
APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ 
EXTRAORDINÀRIA A L’ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA 
MONTALTREK. 

2021/525 19/04/2021 APROVACIO QUOTES ESCOLA ESPORTIVA MAIG 2021 

2021/526 19/04/2021 
APROVACIO I ORDENACIÓ DEL PAGAMENT DE FACTURES I 
ALTRES DESPESES DIVERSES ABRIL 2021  

2021/527 19/04/2021 
CONTRACTE MENOR PER L'OBRA D'UNA PINTURA MURAL A LA 
PISTA DE CAL·LISTÈNIA  

2021/528 19/04/2021 
CONVOCATÒRIA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PLE ORDINARI 
22/04/2021 A LES 19.45 HORES 

2021/529 19/04/2021 
RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS EXP. SANCIONADOR 2021/155-1356 
CONSUM ALCOHOL VIA PÚBLICA 

2021/530 19/04/2021 
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS PER A L'EDICIÓ I IMPRESSIÓ DEL 
CONTE DE SANT JORDI 2021 

2021/531 19/04/2021 RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR 2021/157-1356 CONSUM 



 

 

ALCOHOL VIA PÚBLICA 

2021/532 19/04/2021 TRAMIT AUDIENCIA CARRER CAMÍ DEL TRANSFORMADOR 51 

2021/533 19/04/2021 TRAMIT AUDIENCIA CARRER DE LA NIELLA 24  

2021/534 19/04/2021 TRAMIT AUDIENCIA CARRER CAMÍ DEL TRANSFORMADOR 33 

2021/535 19/04/2021 TRAMIT AUDIENCIA GUAL CARRER DEL TRANSFORMADOR 35 

2021/536 20/04/2021 
FRACCIONAMENT DEL CÀNON DELS SERVEIS DE TEMPORADA A 
LA PLATJA DE FORMA PUNTUAL I EXCEPCIONAL 

2021/537 20/04/2021 PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21018509 

2021/538 20/04/2021 
RETORN IMPORT INSCRIPCIO A LES ESTADES ESPORTIVES DE 
SETMANA SANTA 2021 

2021/539 20/04/2021 
INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 
21018511 

2021/540 20/04/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21018243  

2021/541 20/04/2021 
APROVACIO I PAGAMENT A LA TGSS DE LES COTITZACIONS DEL 
PERSONAL DEL MES DE MARÇ 2021 

2021/542 21/04/2021 
SEGONA MODIFICACIÓ DE CONTRACTE D'OBRES DE 
CONSOLIDACIÓ DE COBERTA EDIFICI CASA DE LA VILA 

2021/543 21/04/2021 DEVOLUCIÓ FIANÇA C.PRÈVIA OBRES MÍNIMES C.OMS 3 

2021/544 21/04/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1300529 

2021/545 21/04/2021 
DECRET FIXACIÓ MESA DE CONTRACTACIÓ I FIXACIÓ DATA 
OBERTURA SOBRE 1 

2021/546 21/04/2021 
CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRA MENOR C.VINYES D'EN MANDRI 
12-14 

2021/547 21/04/2021 LLICÈNCIA CÀNON AIGUA DEFINITIU C.ARBOÇ 54 

2021/548 21/04/2021 
DENEGACIÓ DEVOLUCIÓ FIANÇA LLICÈNCIA OBRA MENOR 
C.FONTMITJANA 5  

2021/549 21/04/2021 
APROVACIÓ SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA CLUB FUTBOL SALA 
SANTVICENTÍ PER CAUSA COVID-19  

2021/550 21/04/2021 
APROVACIÓ BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER 
A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE 6 JOVES EN EL MARC DEL 
PROJECTE FORMATIU LABORAL BRIGADA JOVE 2021. 

2021/551 21/04/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 9949 

2021/552 21/04/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21019024  

2021/553 21/04/2021 APROVACIO PAGAMENTS, RELACIO T/2021/4 

 
 
 

 
 

Tercer.- PRP2021/511   DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET 
D'ALCALDIA NÚM. 323 DE DATA 10 DE MARÇ DE 2021 D'APROVACIÓ DE 
LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/2021 (INCORPORACIÓ DE ROMANENT).  
   
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el senyor Cristian 
Garralaga Alonso, regidor de Gestió Econòmica, exposa l’assumpte: 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: INTERVENCIO 



 

 

Expedient:  2021/356-1627   
Contingut: DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 323 
DE DATA 10 DE MARÇ DE 2021 D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE 
CRÈDIT 1/2021 (INCORPORACIÓ DE ROMANENT). 
 
 
En data 10 de març de 2021 s’ha emès decret d’alcaldia núm. 323 d’aprovació 
de la modificació de crèdit 1/2021 (incorporació de romanent), a continuació es 
detalla el decret: 
 
“DECRET NÚM. 323 

 

 

Identificació de l’expedient :  
 

Departament/ Sol·licitant: INTERVENCIO 
Expedient:  2021/356-1627  
Contingut: MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/2021 INCORPORACIÓ DE 
ROMANENTS 
 
Els articles 47 i 48 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos i així com 
l’article 182 del TRLHL regulen la incorporació de romanents. 

 
D’acord amb la Base 12 de les d’Execució del Pressupost municipal, correspon 
a aquesta Alcaldia l’aprovació dels expedients d’incorporació de romanents de 
crèdit. 
 
En data 5 de març d’enguany ha estat aprovada per Decret de l’Alcaldia la 
liquidació del pressupost de l’exercici 2020. 
 
S’ha incorporat a l’expedient l’informe de compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària exigit per l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 
d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats Locals. 
 
L’aprovació de la modificació serà executiva des del moment en que s’hagi 
adoptat l’acord corresponent. 
 
Per tot l’exposat, 

 

RESOLC 

 



 

 

PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2021  
d’incorporació de romanents de crèdit que afecta les aplicacions 
pressupostàries que a continuació s’indiquen, pels imports que per a 
cadascuna d’elles s’especifica i aprovar les autoritzacions i disposicions 
incloses: 
 
 
 
ESTAT DE DESPESES: 
 

ALTES  

Per Incorporació RTDG  372.100,01 € 

TOTAL ALTES  372.100,01 € 

TOTAL MODIFICACIÓ ESTAT DE DESPESES             372.100,01 € 
 
 
ESTAT D’INGRESSOS: 

ALTES  

Per Incorporació RTDG  372.100,01 € 

TOTAL ALTES  372.100,01 € 

TOTAL MODIFICACIÓ ESTAT D’INGRESSOS             372.100,01€ 
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Aplicació Text lliure 

Romanent 
per Despeses 

Generals 
87000 

Romanent per 
despeses amb 
finançament 

afectat 87010 

2020 20 1516 62700 AD REDACCIO NORMES PLANEJAMENT I POUM 126.405,88 0,00 

2020 17 3113 2269916 SERVEI CONTROL I PREVENCIO LEGIONELA 3.539,25 0,00 

2020 02 2311 48000 CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL SAD SOCIAL, SAD DEPENDENCIA, I COORDINACIO SAD ANY 2020 1.291,74 0,00 

2020 02 2311 48000 SUPORT TECNIC EN L'ATENCIO A LA DEPENDENCIA ALS SERVEIS SOCIALS BASICS ANY 2020 5.720,00 0,00 

2020 01 920 2270600 HONORARIS REDACCIO MODIFICACIO PUNTUAL NORMES SUBSIDIARIES GOLF (SALDO PENDENT 2019) 2.709,79 0,00 

2020 01 920 2270600 HONORARIS DEFENSA JURIDICA DEMANDA CARLOS BORRELL PROCEDIMENT 212/2019-1G (SALDO PENDENT 2019) 2.069,10 0,00 

2020 18 171 2270009 TREBALLS PODA ARBRAT DIVERSES MORERES MUNICIPI 8.324,80 0,00 

2020 18 163 2279915 AD SERVEI NETEJA VIARIA URB SUPERMARESME FINS NOVA LICITACIO (AD FINS 31 DESEMBRE 2020) 2.420,00 0,00 

2020 11 16223 21503 TREBALLS PER ARRANJAMENT I MILLORA TANCAMENT DIVERSES AREES DE CONTENIDORS 772,53 0,00 

2020 17 3111 21901 SERVEI MANTENIMENT ANUAL 5 DESFIBRILADORS AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT 2.928,20 0,00 

2020 04 491 62610 ADQUISICIO PANTALLA LED PER A LA ZONA ESPORTIVA 17.780,51 0,00 

2020 01 920 2270600 HONORARIS DEFENSA JURIDICA DEMANDA JUDICI VERBAL DESNONAMENT OCUPANT FINCA CAN DELAS 1.210,00 0,00 

2020 01 920 2270600 HONORARIS DEFENSA JURIDICA CONTENCIOS ADMINISTRATIU 195/2020-C 2.722,50 0,00 

2020 01 920 2270600 HONORARIS DEFENSA JURIDICA CONTENCIOS ADMINISTRATIU 194/2020-C 2.117,50 0,00 

2020 18 15321 61014 PROJECTE URBANITZACIO EN PLATAFORMA UNICA CARRER MAJOR 2a. FASE 64.719,59 0,00 

2020 01 920 2270600 HONORARIS REDACCIO MEMORIA CALCUL ESTRUCTURA PER AMPLIACIO VESTUARIS PISCINA 1.754,50 0,00 

2020 11 136 21010 HONORARIS DIRECCIO D'OBRES MANTENIMENT FRANGES PERIMETRALS 1.028,50 0,00 

2020 15 924 2269907 SERVEI ASSISTENCIA TECNICA PER DESENVOLUPAR MODEL PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 3.130,87 0,00 

2020 18 15321 61014 TREBALLS COMPLEMENTARIS OBRA URBANITZACIO EN PLATAFORMA UNICA CARRER SANT ANTONI 2A FASE 13.554,18 0,00 



 

 

2020 07 3410 48949 SUBVENCIO EXTRAORDINARIA ASSOCIACIO EXCURSIONISTA MONTALTREK 730,00 0,00 

2020 07 3410 48953 SUBVENCIO EXTRAORDINARIA COVID-19 CLUB FUTBOL SALA SANTVICENTI 3.187,50 0,00 

2020 07 3410 48954 SUBVENCIO EXTRAORDINARIA COVID-19 CLUB BASQUET SANT VICENÇ 2.250,00 0,00 

2020 17 135 2279913 CONVENI CREU ROJA PER A LA REALITZACIO D'ACTIVITATS SOCIALS ANY 2020 4.697,00 0,00 

2020 02 2314 2270622 CONVENI SUPORT ADMINISTRATIU EQUIP BASIC D'ATENCIO SOCIAL 2020 15.000,00 0,00 

2020 01 1522 2270001 INDEMNITZACIO PER SUSPENSIO DEL CONTRACTE DE NETEJA LOT 3 (16/03/2020 A 21/06/2020) 25.016,94 0,00 

2020 01 1522 2270001 INDEMNITZACIO PER SUSPENSIO DEL CONTRACTE DE NETEJA LOT 1 (16/03/2020 A 21/06/2020) 13.239,56 0,00 

2020 01 1522 2270001 INDEMNITZACIO PER SUSPENSIO DEL CONTRACTE DE NETEJA LOT 2 (16/03/2020 A 21/06/2020) 29.052,23 0,00 

2020 17 3112 2279906 SERVEI RECOLLIDA ANIMALS ABANDONATS ANY 2020 14.727,34 0,00 

  Totals 372.100,01 0,00 
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A continuació es mostra el detall del Romanent de Tresoreria per Despeses 
Generals, després de l’aplicació de les incorporacions de romanents d’aquest 
expedient i després de deduir els conceptes especificats a la Llei 2/2012: 
 
 

Romanent Despeses Generals 2020 4.929.796,32 

Reconeixement DPA 0,00 

Incorporar Romanents 372.100,01 

Inversió sostenible 0,00 

No disponible art. 32 167.769,29 

Reduir Deute a llarg 0,00 

No compromès 4.389.927,02 

No aplicar pressupost 0,00 

Aplicar a pressupost 4.389.927,02 
 
 
 

SEGON.- Donar compte a l’Ajuntament Ple i a la Junta de Govern Local, en la 
propera sessió que se celebri.” 
 
El Ple es dona per assabentat del contingut del decret d’alcaldia anteriorment 
transcrit. 
 
B. INTERVENCIONS 
 
El senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, desitja fer pregunta sobre 
dues partides. Manifesta que està d’acord en general però volia aclarir si la 
partida de la plataforma del carrer Sant Antoni de 13.554,18 euros i la partida 
similar del carrer Major fan referència a actuacions fora del projecte inicial.  
 
El senyor Garralaga respon que estava previst l’any anterior i s’ha traspassat a 
aquest any. 
 
El senyor alcalde respon que és complementari al projecte inicial. 
 
 

 
 
Quart.- PRP2021/515   DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET 
D'ALCALDIA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2021 
MODALITAT GENERACIÓ DE CRÈDITS PER NOUS INGRESSOS.  
   
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el senyor Cristian 
Garralaga Alonso, regidor de Gestió Econòmica, exposa l’assumpte: 
 



 

 

Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: INTERVENCIO 
Expedient:  2021/637-1627   
Contingut: DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D'ALCALDIA 
D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2021 MODALITAT 
GENERACIÓ DE CRÈDITS PER NOUS INGRESSOS. 
 
En data 14 d’abril de 2021 s’ha emès decret d’alcaldia núm. 504 d’aprovació de 
la modificació de crèdit 2/2021 modalitat de generació de crèdits per nous 
ingressos que es transcriu a continuació i del que cal donar compte al Ple: 
 
“DECRET NÚM. 504 

 

Identificació de l’expedient :  

 

Departament/ Sol·licitant: INTERVENCIO 

Expedient:  2021/637-1627   

Contingut: APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2021 MODALITAT 

GENERACIÓ DE CRÈDITS PER INGRESSOS. 

 

Atès l’Informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a 

seguir, atesa la memòria de l’Alcaldia i l’Informe d’Intervenció,  i de conformitat 

amb l’establert en els articles 179.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals, i 40.3 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa 

el capítol I, del títol VI, del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en matèria de 

pressupostos. 

La totalitat dels informes i memòria consten degudament arxivats a l’expedient 

de referència.  

RESOLC 

Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 2/2021, amb la 

modalitat de generació de crèdits per nous ingressos, d’acord al següent detall: 

1r. MODALITAT 

L’expedient de modificació de crèdits núm. 2/2021 al vigent pressupost 

municipal, adopta la modalitat de generació de crèdits per nous ingressos, 

d’acord amb el següent detall: 
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ESTAT DE DESPESES 

                         BAIXES ALTES   

          Crèdit Modificacions Crèdit Per Per Per Crèdit 

Org Prog Econòmica Proj Descripció Inicial Exercici Actual Transferència Transferència Generació Definitiu 

18 171 60016   Urbanització entorn Parc Riera del Gorg 0,00 0,00 0,00     120.685,01 120.685,01 

        Totals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.685,01 120.685,01 

 

ESTAT D' INGRESSOS 

                       ALTES   

          Crèdit Modificacions Crèdit Per Crèdit 

    Econòmica ANY Descripció inicial Exercici Actual Generació Definitiu 

    76135 2021 Diputació de Barcelona. Subvenció Urb Entorn Parc Riera Gorg 0,00 0,00 0,00 120.685,01 120.685,01 

        Totals 0,00 0,00 0,00 120.685,01 120.685,01 

 

Total Altes en aplicacions de despesa:  120.685,01 euros 

Total Altes en aplicacions d’ingrés:  120.685,01 euros 
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 Pel que fa a les despeses 

 

 

 2021/18/171/60016 “Urbanització entorn Parc Riera del Gorg”: 

 

Aquest equip de govern vol crear un nou parc a la Riera del Gorg amb un 

circuit de patins i bicis en el seu interior. 

 

A banda del circuit de bicis i patins es fa necessària la urbanització de 

l’entorn i de l’interior del propi parc. 

 

Per portar a terme aquesta actuació es compta amb una subvenció de la 

Diputació de Barcelona, Pla General d’Inversions, Línia 2: Fons 

incondicionat d’inversió amb un import de 120.685,01 euros. 

 

 

Pel que fa al finançament: 

2021/01/76135 “Diputació de Barcelona. Subvenció Urb Entorn Parc 

Riera Gorg”: 

Aquest Ajuntament és beneficiari de la subvenció de la Diputació de 

Barcelona per a l’exercici de 2021 (Programa General d’Inversions, Línia 

2: Fons incondicionat d’inversió) per un import de 120.685,01 euros. 

 

Segon.- Donar compte al Ple de la Corporació de la present resolució en la 

primera sessió ordinària que aquest celebri, de conformitat amb l’establert en 

l’article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, i remetre’n còpia a 

l’Administració del Estat i a la comunitat autònoma. 

 

Tercer.- Contra la seva aprovació, en virtut de l’establert en l’article 113 de la 

Llei 7/1985, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-

administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 43 de la Llei 

29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la citada jurisdicció.” 

 

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



 

 

El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, pregunta quines 
subvencions s’han demanat al PUOSC i al Programa General d’Inversions. Diu 
que ho ha preguntat nombroses vegades però que ningú li contesta. 
 
El senyor Garralaga li respon que al Programa General d’Inversions de la 
Diputació s’ha demanat l’obra de reforma de la segona planta de l’Ajuntament, 
l’aparcament del Sot del Camp i l’entorn de la Riera del Gorg. Al PUOSC s’ha 
demanat l’arranjament de la riera del Ranxo i també els vestidors de la piscina 
municipal. 
 
El senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, pregunta si quan fa 
referència a l’entorn de la Riera del Gorg es refereix a la pastilla del costat de la 
Biblioteca.  
 
El senyor Garralaga li respon que sí. 
 

 
 
Cinquè.- PRP2021/561   PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ INICIAL, SI 
ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2021 
MODALITAT DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE 
CRÈDITS. 
    
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació, el senyor Cristian 
Garralaga Alonso, regidor de Gestió Econòmica, exposa l’assumpte. Comenta 
que, tot i que per aquest any s’han suspès les regles fiscals en 2020 i 2021, 
s’ha analitzat el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, i deute 
públic. Tot seguit exposa punt per punt totes les despeses proposades en 
aquesta modificació de crèdit i que es troben detallades en la proposta d’acord 
que es transcriu tot seguit: 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: INTERVENCIÓ 
Expedient:  2021/638-1627   
Contingut: PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE 
L’EXPEDIENT DE DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2021 MODALITAT DE 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDITS. 
 
Vista la necessitat de realitzar un expedient de crèdits extraordinaris i 

suplements de crèdit. 

Vistos els informes de la secretària accidental, sobre la Legislació aplicable i el 

procediment a seguir per efectuar l’esmentada modificació al Pressupost, així 

com informe emès per l’interventor accidental al respecte, així com la memòria 



 

 

d’alcaldia i altres informes que consten degudament arxivats a l’expedient de 

referència. 

 

Realitzada la tramitació legalment establerta, es PROPOSA AL PLE l'adopció 

dels següents acords: 

Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2021 

del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements 

de crèdit que es detalla a continuació. 

Segon.- Donar publicitat a aquest acord a la web municipal. Les reclamacions 

que contra ell es promoguessin, hauran de substanciar-se dins dels vuit dies 

següents a la presentació, entenent-se desestimades de no notificar-se la seva 

resolució al recurrent dins d'aquest termini 

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

Butlletí Oficial de la Província, quan sigui possible, durant el termini de quinze 

dies, durant els quals els interessats  podran examinar-ho i presentar 

reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si 

durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions. En cas contrari, el 

Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les. 

 

ESTAT D’INGRESSOS: 
 
 

ALTES   

Per Incorporació RTDG 2.060.659,02 

TOTAL ALTES  2.060.659,02 

 
 
TOTAL MODIFICACIÓ ESTAT D’INGRESSOS  2.060.659,02 € 
 
ESTAT DE DESPESES: 
 
 

ALTES  

Suplement de crèdit 771.314,99 

Per Crèdits Extraordinaris 1.289.344,03 

TOTAL ALTES  2.060.659,02 

 
 
TOTAL MODIFICACIÓ ESTAT DE DESPESES  2.060.659,02 € 
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ESTAT DE DESPESES 
        

              BAIXES ALTES   

        Crèdit 
Modificacion

s Crèdit Per Per Per Crèdit 
Or
g Prog 

Econòmic
a Descripció Inicial Exercici Actual 

Transferènci
a 

Suplemen
t 

Crèdit 
Extraordinari Definitiu 

07 
3420

3 62213 Tancament i pavimentació Pista Annexa 0,00 0,00 0,00     140.000,00 140.000,00 

18 920 62215 Adequació Magatzem Brigada 0,00 0,00 0,00     180.000,00 180.000,00 

05 333 62214 Construcció Nau Carrosses Reis 0,00 0,00 0,00     286.000,00 286.000,00 

20 
1532

1 61913 Vorera Carretera de Sant Vicenç 0,00 0,00 0,00     160.194,03 160.194,03 

18 
1532

1 60901 Obres vies públiques 30.000,00 0,00 30.000,00   
150.000,0

0   180.000,00 

18 
1532

2 21000 Conservació vies i espais públics 74.580,07 0,00 74.580,07   
180.000,0

0   254.580,07 

18 171 60012 Adequació Parcs i Jardins 15.000,00 0,00 15.000,00   60.000,00   75.000,00 

18 171 60014 Adquisició jocs infantils Parcs i Jardins 0,00 0,00 0,00     40.000,00 40.000,00 

18 171 2270009 
Serveis externs manteniment Parcs i 
Jardins 10.000,00 8.324,80 18.324,80   80.000,00   98.324,80 

18 171 60015 Circuit de bicis i patins Parc Riera del Gorg 0,00 0,00 0,00     125.000,00 125.000,00 

18 171 60016 Urbanització entorn Parc Riera del Gorg 0,00 120.685,01 
120.685,0

1   79.314,99   200.000,00 

10 165 61914 Canvi làmpades segona fase carrers 0,00 0,00 0,00     140.000,00 140.000,00 

07 
3420

2 63221 Canvi làmpades Camp Futbol 0,00 0,00 0,00     45.000,00 45.000,00 

10 165 63306 Renovació instal·lacions enllumenat públic 10.000,00 0,00 10.000,00   25.000,00   35.000,00 

10 425 62333 Inversions en instal·lacions fotovoltaiques 0,00 0,00 0,00     10.000,00 10.000,00 

03 4312 2269902 Foment del comerç 16.000,00 0,00 16.000,00   50.000,00   66.000,00 

14 241 2269909 Actuacions foment ocupació 8.000,00 0,00 8.000,00   30.000,00   38.000,00 

12 133 62908 Caixes per radars mòbils 0,00 0,00 0,00     18.150,00 18.150,00 

01 132 62309 Sistema videovigilància 20.000,00 0,00 20.000,00   20.000,00   40.000,00 



 

 

01 132 20605 Rènting Software càmeres videovigilància 0,00 0,00 0,00     15.000,00 15.000,00 

13 920 62611 
Adquisició 2 servidors i sistema 
virtualització 0,00 0,00 0,00     112.000,00 112.000,00 

13 920 20600 Rènting equips procesoss informació 8.000,00 0,00 8.000,00   8.000,00   16.000,00 

01 920 2269900 Despeses formació personal 3.000,00 0,00 3.000,00   11.000,00   14.000,00 

05 334 48956 
Aportació Fundació Palau per Festival 
Poesia 0,00 0,00 0,00     3.000,00 3.000,00 

19 432 2260204 Promoció del turisme 5.000,00 0,00 5.000,00   10.000,00   15.000,00 

07 342 62907 Gimnàs esportiu Av. Montaltnou 30.000,00 0,00 30.000,00   10.000,00   40.000,00 

07 
3420

1 63204 Inversions Piscina Municipal 3.000,00 0,00 3.000,00   18.000,00   21.000,00 

04 920 62909 Adquisició bústies per a la Zona del Golf 0,00 0,00 0,00     15.000,00 15.000,00 

01 920 2270600 Honoraris de diversos professionals 40.000,00 12.583,39 52.583,39   40.000,00   92.583,39 

      Totals 
272.580,0

7 141.593,20 
414.173,2

7 0,00 
771.314,9

9 1.289.344,03 
2.474.832,2

9 

 
 
 
ESTAT D' 
INGRESSOS 

                      BAIXES ALTES   

        
Crèdi

t 
Modificacion

s Crèdit Per Per Per Crèdit 

    Econòmica Descripció 
inicia

l Exercici Actual 
Anul·laci

ó 
Suplemen

t 
Crèdit 

Extraordinari Definitiu 

    87000 
Incorporació de romanent per a despeses generals 
RTDG 0,00 372.100,01 

372.100,0
1 0,00 

771.314,9
9 1.289.344,03 

2.432.759,0
3 

      Totals 0,00 372.100,01 
372.100,0

1 0,00 
771.314,9

9 1.289.344,03 
2.432.759,0

3 
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Pel que fa a les despeses: 
 
 

 2021/07/34203/62213 “Tancament i pavimentació Pista Annexa”: 
 
Des de la regidoria d’Esports es considera prioritari el tancament i la 
pavimentació de la pista annexa del Pavelló. 
 
Pel que fa a la pavimentació de la pista annexa, és indispensable ja que amb el 
pas dels anys ha quedat esquerdada i suposava un perill per a la pràctica 
esportiva, especialment perillosa en el cas del patinatge. En aquesta actuació 
també es preveu anivellar el terra. 
 
Pel que fa al tancament, és un projecte d’anys anteriors, pensat també pels 
actes de festa major d’hivern, que es realitzaven en aquesta pista annexa i que 
degut al fred i a no estar tancada, requeria del lloguer de grups electrògens.  
 
Es proposa crear aquesta aplicació pressupostària en 140.000 euros d’acord 
amb el projecte. 
 

 2021/18/920/62215 “Adequació Magatzem Brigada”: 
 
Des de la regidoria d’Obres i Serveis Municipals es creu oportú reformar l’actual 
Magatzem de la Brigada. Cal fer reformes a diversos espais de la nau, per 
cobrir les necessitats actuals, com fer reformes dels vestidors, el despatx i el 
menjador, cal pavimentar el camí, fer un cobert per la maquinària i un pel parc 
elèctric, i altres actuacions. S’està modernitzant la brigada buscant la màxima 
professionalització del servei i per aquest motiu cal que les instal·lacions siguin 
també pràctiques i adequades. 
 
Es proposa crear aquesta aplicació pressupostària amb un crèdit de 180.000 
euros d’acord amb els càlculs realitzats per l’arquitecte tècnic. 
 

 2021/05/333/62214 “Construcció Nau Carrosses Reis”: 
 
Ja fa anys que la comissió de reis del poble, formada per un bon nombre de 
santvicentins que de manera desinteressada treballen perquè any rere any la 
cavalcada de reis sigui un èxit i un referent, reclama que no tenen un espai 
idoni i adequat per portar a terme la tasca que fan durant l’any. Si com es deia 
en el punt anterior, el que es vol és dotar els serveis municipals d’unes 
instal·lacions endreçades, modernes i adequades, no es pot compartir l’espai 
amb les carrosses dels reis.  
 
Es proposa crear aquesta aplicació pressupostària amb un crèdit de 286.000 
euros d’acord amb els càlculs realitzats per l’arquitecte tècnic. 
 



 

 

 2021/20/15321/61913 “Vorera Carretera de Sant Vicenç”: 
 
A causa del mal estat de la vorera nord del tram de la carretera de Sant Vicenç 
entre les cruïlles del Carrer de les Feixes i el Carrer de la Puntaire, es 
considera necessari executar el projecte d’urbanització.  
 
Es proposa crear aquesta aplicació pressupostària amb un crèdit de 
160.194,03 euros segons el projecte de l’arquitecte tècnic. 
 

 2021/18/15321/60901 “Obres vies públiques”: 
 
Des de les regidories d’Urbanisme i d’Obres i Serveis Municipals es considera 
que aquest any 2021 és l’ideal per realitzar una sèrie de millores en les vies i 
espais públics del municipi ja que es pot disposar de l’estalvi. 
 
Es proposa suplementar aquesta aplicació pressupostària en 150.000 euros 
per fer actuacions al Carrer Sant Jordi, a la parcel·la urbana de la Riera del 
Gorg, i altres actuacions per enjardinar alguns espais públics que actualment 
estan amb gespa artificial, per tal de dignificar alguns espais que necessiten 
una millora. 
 

 2021/18/15322/21000 “Conservació vies i espais públics”: 
 
Des de les regidories d’Urbanisme i d’Obres i Serveis Municipals, es considera 
necessari l’arranjament de diversos carrers que actualment presenten 
deficiències. Es vol fer una actuació global de tots aquests carrer que estan en 
mal estat. Des de la regidoria d’Urbanisme s’ha fet un primer estudi i es 
detecten uns 30 carrers i un cost aproximat d’uns 120.000 euros 
aproximadament. 
 
Aquesta aplicació pressupostària també s’ha d’incrementar degut a les 
despeses ocasionades per la retirada de residus a les rieres del balís i 
Gironella i a la parcel·la urbana de la Riera del Gorg, que han ocasionat una 
despesa d’uns 58.000 euros aproximadament. 
 
Es proposa suplementar aquesta aplicació pressupostària en 180.000 euros 
d’acord amb els dos apartats anteriors. 
 

 2021/18/171/60012 “Adequació Parcs i Jardins”: 
 
Des de la regidoria d’Urbanisme es considera necessari fer una sèrie 
d’actuacions en alguns parcs del municipi per tal de millorar-los, ja que són 
espais de trobada cada cop més importants. 
 



 

 

En concret es vol fer una actuació al Parc del Patufet, substituint el terra actual 
per un terra de cautxú, i altres actuacions per adequar el terra, senyalitzar o fer 
tancaments d’altres parcs. 
 
Es proposa suplementar aquesta aplicació pressupostària en 60.000 euros 
d’acord amb la previsió realitzades pels tècnics municipals. 
 

 2021/18/171/60014 “Adquisició jocs infantils Parcs i Jardins”: 
 
Des de la regidories d’Infància i Joventut es proposa la compra i instal·lació de 
jocs infantils inclusius (elements lúdics i gronxadors) en diversos parcs i jardins, 
tenint en compte la diversitat funcional de tots els infants del poble. 
 
Es proposa crear aquesta aplicació pressupostària en 40.000 euros d’acord 
amb les previsions de despeses calculades. 
 

 2021/18/171/2270009 “Serveis externs manteniment Parcs i 
Jardins”: 

 
Des de la regidories d’Infància i Joventut es considera necessari fer una 
actuació global de posada a punt dels diversos jocs infantils del parcs i jardins 
del municipi. 
 
S’ha elaborant un inventari dels parcs i jardins del municipi i s’ha detectat la 
necessitat d’arranjar diversos jocs infantils. 
 
Paral·lelament es vol contractar el manteniment dels parcs i jardins del 
municipi, un manteniment més intensiu que el que hi havia fins ara. 
 
D’altra banda, des de la regidoria de Serveis Municipals es considera necessari 
reforçar el servei de poda dels diversos parcs i jardins municipals així com el 
reforç en la neteja i que puntualment es necessita contractar alguna empresa 
externa per donar suport al treball de la Brigada Municipal. 
 
Es proposa suplementar aquesta aplicació pressupostària en 80.000 euros 
d’acord amb la previsió realitzades pels tècnics municipals. 
 

 2021/18/171/60015 “Circuit de bicis i patins Parc Riera del Gorg”: 
 
Des de les regidories d’Esports i d’Infància i Joventut es vol tirar cap endavant 
un projecte ambiciós consistent en la realització d’un circuit de bicis i patins 
situat a la parcel·la situada a la Riera del Gorg, al costat del Centre Cívic. 
 
En els darrers anys està havent-hi un canvi molt important en la mobilitat de la 
gent jove i en la pràctica esportiva amb bicis i patins, és per aquest motiu que 
es vol crear una nova zona per a la pràctica d’aquestes modalitats incloses en 



 

 

un nou parc pel municipi. Aquesta parcel·la es considera ideal ja que està al 
costat de l’SkatePark. 
 
Es proposa crear aquesta aplicació pressupostària en 125.000 euros d’acord 
amb els estudis fets sobre altres circuits similars realitzats a altres municipis. 
 

 2021/18/171/60016 “Urbanització entorn Parc Riera del Gorg”: 
 
Tal i com es comentava en l’apartat anterior, aquest equip de govern vol crear 
un nou parc a la Riera del Gorg amb un circuit de patins i bicis en el seu 
interior. 
 
A banda del circuit de bicis i patins es fa necessària la urbanització de l’entorn i 
de l’interior del propi parc. 
 
Per portar a terme aquesta actuació es compta amb una subvenció de la 
Diputació de Barcelona, Pla General d’Inversions, Línia 2: Fons incondicionat 
d’inversió amb un import de 120.685,01 euros, inclosos en la Modificació de 
Crèdit 2/2021 aprovada per decret d’alcaldia en data 14/04/2021. 
 
En aquesta modificació de crèdit es proposa suplementar aquesta aplicació 
pressupostària en 79.314,99 euros, que s’afegeixen als 120.685,01 euros de la 
Modificació de Crèdit 2/2021. 
 

 2021/10/165/61914 “Canvi làmpades segona fase carrers”: 
 
L’any 2017, mitjançant un crèdit formalitzat amb el Instituto para la 
Diversificación y el Ahorro de la Energía, es va abordar la reforma de les 
instal·lacions de l’enllumenat públic, consistent en la substitució de la major part 
de les lluminàries equipades amb làmpades de vapor de sodi (VSAP). 
 
Enguany es pretén dur a terme la substitució de les lluminàries que encara 
resten, equipades amb la mateixa tecnologia. Concretament, estem parlant de 
551 punts de llum que seran equipats amb lluminàries noves i làmpada de leds. 
L’estalvi energètic està garantit, com s’ha demostrat amb la precedent obra 
executada, ja que la reducció de la potència és molt notable. 
 
Igualment està garantit el retorn de la inversió, atès que l’obra comporta també 
un estalvi econòmic important. 
 
Es proposa crear aquesta aplicació pressupostària amb un crèdit de 140.000 
euros d’acord amb el gestor energètic i segons els pressupostos que s’han 
demanat. 
 
 
 



 

 

 2021/07/34202/ “Canvi làmpades Camp Futbol”: 
 
La il·luminació del terreny de joc del Camp Municipal de Futbol consta de 
quatre torres que allotgen cada una d’elles quatre focus amb làmpada HM de 
2000w cada una. 
 
Es tracta d’una instal·lació força antiga, obsoleta, amb un consum elevat i amb 
una excessiva dispersió de la llum que pot ocasionar molèsties als veïns. 
 
A més, és deficient quant a eficàcia perquè no proporciona una il·luminació 
regular, homogènia, completa, del terreny de joc. 
 
Per corregir aquests defectes s’ha considerat la possibilitat de substituir els 
actuals focus per d’altres amb tecnologia led, més eficients i amb menor 
consum, alhora que se n’afegiria de nous per cobrir les zones fosques. 
El resultat seria satisfactori tenint en compte que s’assolirien tres objectius: 
menor consum, més eficàcia i menor contaminació lumínica. 
 
Es proposa crear aquesta aplicació pressupostària en 45.000 euros d’acord 
amb els pressupostos que s’han demanat. 
 

 2021/10/165/63306 “Renovació instal·lacions enllumenat públic”: 
 
Prosseguint en la ingent tasca de posta al dia de les instal·lacions de 
l’enllumenat públic municipal, cal fer front durant l’any actual a nous treballs 
amb l’objectiu de superar les inspeccions tècniques preceptives.  
 
Atenent a la urgència i a la dimensió dels defectes que li són inherents, caldria 
actuar de manera preferent en el quadre Y –carretera de Sant Vicenç-. Es faran 
els estudis i s’encarregarà la redacció de projecte tècnic. 
 
Es proposa suplementar aquesta aplicació pressupostària en 25.000 euros. 
 

 2021/10/425/62333 "Inversions en instal·lacions fotovoltaiques”: 
 
Aquest Ajuntament ja ha fet front a quatre projectes d’instal·lacions solars 
fotovoltaiques: a l’edifici de la Policia, a les dues escoles i al Centre Cívic. 
Prosseguint en aquesta línia de treball es valora la possibilitat de procedir a 
l’ampliació d’alguna de les instal·lacions referides o bé a la posta en marxa 
d’alguna de nova. 
Es considera que la més adient, tenint en compte característiques tècniques i 
hàbits de consum, podria ser l’escola bressol Els Garrofers. 
Les instal·lacions fotovoltaiques, a part de materialitzar un estalvi en consum 
energètic, obren un efecte exemplificant vers els vilatans en general i aquest, la 
familiarització amb les energies renovables, és un objectiu tan necessari com 
oportú tenint en compte l’avenç decidit cap a la revolució energètica. 



 

 

 
Es proposa crear aquesta aplicació pressupostària amb un crèdit de 10.000 
euros. 
 

 2021/03/4312/2269902 “Foment del comerç”: 
 
Des de la regidoria de Comerç s’està treballant en enfortir i potenciar el sector 
comercial i turístic de Sant Vicenç de Montalt, molt afectat per la situació actual. 
Com a conseqüència de les restriccions imposades en la declaració de l'Estat 
d'Alarma, els establiments de restauració i els alguns dels comerços s’han vist 
obligats a aturar o reduir la seva activitat i per tant els seus ingressos s'han vist 
reduïts considerablement.  
 
Davant d'aquesta situació, com administració, estem davant un gran repte per 
aconseguir la supervivència i adaptació del nostre teixit econòmic durant els 
propers mesos, assegurant que la posada en marxa dels negocis segueixin les 
mesures i recomanacions decretades, acompanyar-los en aquest procés i 
impulsant accions que ajudi al sector a adaptar-se a la nova situació que ens 
ha tocat viure i a enfortir-lo.  
 
Aquesta situació d’excepcionalitat generada per la crisi sanitària provocada per 
la COVID-19 ha fet modificar els objectius i els plans d’acció, donat que les 
necessitats actuals son unes altres. Estem en un moment de transició en el què 
la capacitat d’adaptació a les noves i canviants situacions marcaran la 
diferència en el sector.   
 
En aquest sentit des de la Regidoria es plantegen actuacions basades en: 
 

 La posada en marxa d’accions per donar suport comercial i dinamitzar 
l'activitat de serveis al municipi. 
 

 L’acompanyament en la digitalització de les empreses i comerços, per 
adequar-los a les necessitats del mercat actual i fer-los més competitius, 
en aquest sentit s’ha apostat per la posada en marxa i promoció de la 
plataforma comprales3viles.cat 
 

 L’impuls d’espais de trobada entre els integrants del sector de la 
restauració i comerç a Sant Vicenç i l’Ajuntament. Ara més que mai, és 
necessària la col·laboració públic i privada, per trobar solucions a 
aquesta crisi generada pel COVID-19 i aconseguir tirar endavant. 
 



 

 

 L’aposta per la reactivació, impuls i dinamització dels mercats que se 
celebren a Sant Vicenç, com a motor per a la reactivació d l’economia 
local i la promoció de la compra al municipi. 
 

 L’impuls del comerç local, fomenta  la creació d'ocupació i amb això 

l'activitat econòmica, peça fonamental per a generar una economia  

fluida i beneficiosa per a tots. 

Tot i que inicialment aquesta aplicació pressupostària ja es va dotar d’un crèdit 

important (16.000 euros), excepcionalment, es tenia previst suplementar-la amb 

un import elevat per poder reactivar el comerç del municipi amb les actuacions 

comentades anteriorment i altres que puguin sorgir més endavant. Per aquesta 

raó, es considera necessari suplementar aquesta aplicació pressupostària en 

50.000 euros. 

 2021/14/241/2269909 “Actuacions foment ocupació”: 
 
Des de la regidoria de Promoció Econòmica es volen impulsar diverses accions 
formatives per la desacceleració econòmica del país com a conseqüència 
derivada del COVID-19 i l’impacte que això ha tingut en la població activa:  
tancament d’empreses i baixes d’autònoms, reducció dràstica en molts sectors 
de la facturació i els conseqüents acomiadaments, treballadors afectats per 
ERTO’s, augment notable de les taxes d’atur en el territori, necessitat de 
captació d'ofertes de feina i acompanyament. 
 
Concretament estem parlant de:  

 Taxa d’atur a SVM d’un 12% aprox. 
 Una variació interanual de l'atur d'un 23,88%. 
 Una variació internanual d'assalariats d'un 8,77%. 
 Un total de 266 persones aturades (110 homes i 156 dones), més d'un 

60% majors de 45 anys, i més d'un 42% són aturats de llarga o molt 
llarga durada (més d'un any a l'atur). 
 

En aquest context l'aposta treballada de manera coordinada a nivell tècnic i 
polític per fer front a aquesta situació i que justifica la proposta de pressupostos 
presentats es basa en: 
 

1. Aposta formativa de més de 50 accions formatives proposades tant per a 
usuaris, empreses, comerços per millorar el seu nivell competencial 
tècnic i transversal i millorar així la seva competitivitat (a través del 
FORMA`T 2021 dissenyat i coordinat conjuntament a nivell 3 Viles (Sant 
Andreu de Llavaneres, Caldes d'Estrac i Sant Vicenç de Montalt). Encara 
no estan tancades totes les formacions i es plantegen incorporar més 
accions subvencionades en un 90 % per la Diputació de Barcelona (Línia 
de Subvencions del Recull d'Activitats de Suport al Teixit Empresarial) 



 

 

adreçades especialment a les empreses i comerços, un cop coneguem 
millor les seves necessitats formatives a través d'una enquesta de 
necessitats formatives duta a terme aquests darrers dies. 
 

2. Aposta per la digitalització de les empreses i comerços a través del 
projecte Treball Talent i Tecnologia, fent un diagnòstic de les 500 
empreses de les 3 viles per conèixer les necessitats de personal, les 
necessitats per a la transformació digital de les empreses,  la posada en 
marxa del Market Place, la formació professionalitzada per a usuaris en 
delivery, gestió administrativa en magatzems, eines tecnològiques per 
optimitzar el treball. 

 
3. El reforç Supramunicipal (3 viles) per disposar d'un tècnic itinerant per 

atendre les persones que s'adrecen al Servei Local d'Ocupació , oferint 
el servei de Club de Feina, càpsules formatives de tècniques de recerca 
de feina, assessorament individual, nous canals d'accés, difusió d'ofertes 
de feina i recursos d'inserció a través de xarxes socials, prospecció de 
les empreses i captació de més ofertes de feina. 

 
4. Projecte específic Dones en Marxa: empoderem el talent femení  adreçat 

al col·lectiu més nombrós de persones aturades dels municipis de les 3 
viles (dones majors de 45), professionalitzant-les en l'àmbit de treball de 
l'atenció a persones dependents i altres serveis de suport al domicili, per 
a la conciliació de la vida laboral i personal de les famílies, foment de 
l'emprenedoria i suport a la creació d'una cooperativa de serveis com a 
creadora de llocs de treball dignes i alhora un model d'autogestió 
responsable 

 
5. La finalització del Pla Director de Promoció Econòmica de Sant Vicenç  

de Montalt a fi de determinar les línies estratègiques a seguir en el 
municipi, per reactivar la seva economia seguint uns objectius 
sostenibles alhora que dotar de coherència en el treball diari de les 
regidories de Comerç, Turisme, Promoció Econòmica i Ocupació. 

 
Es proposa suplementar aquesta aplicació pressupostària en 30.000 euros per 
poder dur a terme totes aquestes actuacions necessàries. 
 

 2021/12/133/62908 “Caixes per radars mòbils”: 
 
Des de la regidoria de Mobilitat es considera necessari adquirir diverses caixes 
pels radars mòbils recent adquirits en aquest 2021. Es preveu que aquestes 
caixes s’instal·lin al carrer Major i carrer Sant Antoni, ja que s’ha detectat que 
els vehicles circulen a una velocitat inadequada. La seguretat viària és 
prioritària a Sant Vicenç i es creu necessari preservar-la al Nucli Antic, on el 
vianant és el protagonista. 
 



 

 

Es proposa crear aquesta aplicació pressupostària en 18.150 euros. 
 

 2021/01/132/62309 “Sistema videovigilància”: 
 
Seguint la línia dels darrers anys, des de la regidoria de Governació es vol 
seguir incrementant els punts de càmeres de videovigilància al municipi. Entre 
d’altres, es vol afegir nous punts de càmeres de videovigilància al carrer 
Maragassa (punt d’entrada i sortida del municipi) i carrer Coma de Bo, així com 
anar substituint les càmeres i components actuals que han quedat obsolets. 
 
Es proposa suplementar aquesta aplicació pressupostària en 20.000 euros. 
 

 2021/01/132/20605 “Rènting Software càmeres videovigilància”: 
 
Des de la Regidoria de Governació es vol adquirir un nou software per les 
càmeres de videovigilància que permetrà fer analítica de les gravacions amb 
intel·ligència artificial. Aquest nou software és especialment útil pel control de 
les matrícules dels vehicles. 
 
Es proposa crear aquesta aplicació pressupostària amb un crèdit de 15.000 
euros d’acord amb els pressupostos que s’han demanat. 
 

 2021/13/920/62611 “Adquisició 2 servidors i sistema virtualització”: 
 
Des de la regidoria de Noves Tecnologies es considera necessària la 
virtualització de tota la infraestructura informàtica, no només dels servidors de 
domini com fins ara, sinó també es vol virtualitzar tots els escriptoris d’usuari i 
això requerirà una nova infraestructura (VDI) de 2 nous servidors físics 
centralitzats amb més potència de procés i capacitat d’emmagatzematge per 
poder tenir els escriptoris dels usuaris finals. 
 
El terme VDI (infraestructura d’escriptoris virtuals) fa referència a l’ús de 
màquines virtuals per proporcionar i gestionar escriptoris virtuals. La VDI allotja 
entorns d’escriptoris en un servidor centralitzat i els distribueix als usuaris finals 
segons les necessitats. 
 
Es proposa crear aquesta aplicació pressupostària amb un crèdit de 112.000 
euros d’acord amb els pressupostos que s’han demanat. 
 

 2021/13/920/20600 “Rènting equips processos informació”: 
 
Des de la regidoria de Noves Tecnologies es considera imprescindible la 
renovació d’una part important de l’equipament informàtic de l’Ajuntament. 
Diversos ordinadors han quedat obsolets i la implantació del teletreball farà 
necessari estudiar cas per cas el tipus d’ordinador més adient pel lloc de 
treball. 



 

 

 
Es proposa suplementar aquesta aplicació pressupostària en 8.000 euros 
segons estimacions fetes de la despesa que caldrà realitzar. 
 

 2021/01/920/2269900 “Despeses formació personal”: 
 
Aquesta legislatura va tenir com a nova regidoria la d’Igualtat, entre d’altres. 
Amb aquesta nova regidoria es pretén impulsar el Pla Local d’Igualtat, el Pla 
d’Igualtat Municipal i potenciació de les polítiques de foment de la igualtat en 
tots els àmbits. Com a “empresa” o centre de treball també cal comptar amb un 
Pla d’Igualtat i s’hi està treballant colze a colze entre la regidoria d’Igualtat i la 
de Recursos Humans. Els plans d'igualtat de les empreses i organitzacions són 
un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de fer una diagnosi de 
situació, per assolir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i 
per eliminar la discriminació per raó de sexe. Els plans d'igualtat fixen els 
objectius que es volen assolir, les estratègies que s'han d'adoptar i les accions 
concretes per aconseguir-los, així com sistemes eficaços de seguiment i 
avaluació dels objectius proposats. 
 
L’actuació que es proposa amb l’increment de l’aplicació de formació de 
personal en 11.000 euros és l’organització d’un curs formatiu en matèria 
d’Igualtat dirigit al personal de la Corporació. 
 

 2021/05/334/48956 “Aportació Fundació Palau per Festival Poesia”: 
 
Des de la regidoria de Cultura es vol aprovar un conveni amb la Fundació 
Palau per participar en les activitats organitzades per la Fundació Palau en el 
Festival de Poesia i +. 
 
Aquest 2021 es celebra la setzena edició del Festival Poesia i +, festival que 
des de l’any 2006 presenta propostes que des de la poesia s’acosten, també, a 
altres disciplines artístiques. 
 
La despesa que comporta aquesta col·laboració és de 3.000 euros i per tant, es 
proposa crear aquesta aplicació pressupostària amb 3.000 euros. 
 

 2021/19/432/2260204 “Promoció del turisme”: 
 
Des de la regidoria de Turisme es considera necessari reactivar l’economia, en 
especial aquella que es troba vinculada al turisme, recolzar el sector i fomentar 
el model de turisme responsable. En aquest sentit, s’aposta per la creació de 
productes i activitats turístiques que promoguin un turisme sostenible i de 
qualitat, atret pels valors i les emocions que pot oferir el nostre municipi, que 
generin l’oportunitat de conèixer l’oferta de productes i serveis locals,  
contribuint a recolzar el comerç, la restauració i els diferents serveis de Sant 
Vicenç.  



 

 

 
Estem en un moment de transició en el què la capacitat d’adaptació a les noves 
i canviants situacions marcaran la diferència, i és per això que tant la 
sostenibilitat dels projectes, com la digitalització permetran afinar millor les 
estratègies per ser mes eficaços en les accions de futur. Tanmateix, l’agenda 
2030 esdevé un full de ruta cap a un model turístic i un desenvolupament 
general mes sostenible. Els projectes que es plantegen des de la regidoria de 
Turisme estan enfocats a donar compliment a aquests objectius i pretenen 
aplicar les tecnologies de la informació per generar turistes responsables així 
com models de gestió intel·ligents i sostenibles en l’ús dels recursos. 
 
En aquest sentit es pretén dur terme, entre d’altres, les següents actuacions: 
  

1. La creació i posada en marxa d’una Gymkana Digital, que consisteix en 
una nova experiència turística a través de la qual el viatger resol 
diferents enigmes mentre aprèn sobre el patrimoni cultural del municipi. 
Un joc de pistes digital que té com a objectiu transformar l'experiència 
turística i aconseguir que l'estança del visitant sigui més lúdica i 
fructífera.  

 
2. La proposta de realització d’una campanya informativa i de 

sensibilització que mitjançant el coneixement del municipi, promogui 
bones pràctiques als HUTS, a la platja, a la muntanya, normes cíviques, 
seguretat i seguretat sanitària entre els diferents agents turístics del 
municipi i el veïnatge en general. Sant Vicenç gairebé triplica la seva 
població a l'estiu, donat que bona part dels seus habitatges esdevenen 
segones residències, té registrats 141 llicències d’HUT i dos petits 
hotels. L'actuació es basa en una campanya de sensibilització adreçada 
a turistes, residents i agents turístics de Sant Vicenç de Montalt,  i molt 
especialment adreçada als turistes que s'allotgen als habitatges d'ús 
turístic, i pretén, per una banda, promoure una benvinguda sostenible a 
l’hoste, comunicant l’atractivitat del municipi, els productes de proximitat, 
el comportament cívic, la seguretat i el respecte pel medi ambient i, per 
una altra, donar a conèixer als amfitrions alguns tips bàsics de com 
poden millorar la seva competitivitat a través de pràctiques sostenibles a 
l’allotjament. 

 
En el Pressupost inicial de 2021 es va preveure aquesta aplicació 
pressupostària amb un crèdit de 5.000 euros i caldrà suplementar-la en 10.000 
euros per poder dur a terme les actuacions anteriorment descrites. 
 

 2021/07/342/62907 “Gimnàs esportiu Av. Montaltnou”: 
 
Tot i que en el Pressupost inicial de 2021 ja es va crear aquesta aplicació 
pressupostària amb 30.000 euros, des de la regidoria d’Esports es considera 



 

 

necessari ampliar-la amb 10.000 euros més per poder ampliar el gimnàs 
esportiu amb més mòduls de calistènia. 
 
Es proposa suplementar aquesta aplicació pressupostària en 10.000 euros. 
 

 2021/07/34201/63204 “Inversions Piscina Municipal”: 
 
Des de la regidoria d’Esports s’ha detectat la necessitat de canviar tot el 
perímetre de la Piscina Municipal, que actualment és de fusta, per un perímetre 
de PVC. 
 
Es proposa suplementar aquesta aplicació pressupostària en 18.000 euros. 
 
 

 2021/04/920/62909 “Adquisició bústies per a la Zona del Golf”: 
 
Fa ja temps que els veïns de la zona del Golf es venen queixant que no reben 
la correspondència perquè l’empresa de correus no reparteix el correu a la 
zona per considerar que té poca densitat de població i molta superfície. Tot i fer 
un gran nombre de gestions tant amb els veïns com amb l’empresa, finalment 
s’ha considerat que la millor opció és l’adquisició d’unes bústies perquè els 
propis veïns puguin accedir d’una forma còmoda i àgil a la seva pròpia 
correspondència.  
 
Es proposa crear aquesta aplicació pressupostària amb un crèdit de 15.000 
euros segons pressupostos demanats. 
 

 2021/01/920/2270600 “Honoraris de diversos professionals”: 
 
Des de la regidoria de gestió econòmica es considera necessari incrementar 
aquesta aplicació pressupostària ja que en aquesta primera part de l’any ja s’ha 
consumit gran part del crèdit (42.205,73 euros dels 52.583,39 euros que hi 
havia a l’aplicació pressupostària) i es preveu que el crèdit actual sigui 
insuficient per atendre les despeses que estan previstes executar fins a final 
d’any. 
 
Es proposa suplementar aquesta aplicació pressupostària en 40.000 euros. 
 
Pel que fa al finançament: 

Suplements de crèdits i Crèdits extraordinaris finançats amb RTDG 

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, va aprovar la liquidació pressupostària 
corresponent a l’exercici 2020 per decret d’alcaldia de data 10 de març de 
2021. El romanent de tresoreria per a despeses generals a 31 de desembre de 
2020 era de 4.929.796,32 €. 



 

 

 
Segons informe d’intervenció, de data 5 de març de 2021, en el que s’informa 
respecte a la “liquidació pressupostària de l’exercici 2020”, aquest romanent de 
tresoreria per despeses generals s’ha d’entendre com a condicionat, atès que 
segons les provisions realitzades per aquesta Intervenció que corresponen a 
possibles responsabilitats d’anys anteriors, el pendent de la “413x” creditors per 
operacions pendents d’aplicar a pressupost i al pendent de pagament D.A. 6a. 
Llei 2/2012, donaria lloc a un Romanent de tresoreria de despeses generals 
disponible per import total de 4.762.027,03 euros. D’aquest Romanent, no 
queda reservat cap import per amortització de deute segons art. 32 i D.A. 6a. 
Llei 2/2012. 
 
Durant l’exercici s’ha incorporat Romanent de Tresoreria per Despeses 
Generals per despeses compromeses a la modificació de crèdits 1/2021 per 
import de 372.100,01. 
 
A la present modificació de crèdits 3/2021 es proposa incorporar 2.060.659,02 
euros. 
 
Per tant, després de la present modificació de crèdit, el nou Romanent de 
Tresoreria per Despeses Generals disponible és de 2.329.268,00 euros. 
 
S’adjunta quadre resum: 
 
 

Estat del Romanent de Tresoreria  import 

Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (RTDG) 4.929.796,32 

Total provisions a data 31 de desembre de 2020 a retenir del RTDG 0,00 

Saldo “413” creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost 0,00 

RTDG per pendent de pagament DA 6a Llei 2/2012 167.769,29 

Romanent de Tresoreria per a despeses generals disponible 4.762.027,03 

RTDG per amortització deute art  32 i DA 6a Llei 2/2012 0,00 

Incorporació de RTDG per despeses compromeses  modificació 1/2021 a 
data 10 de març de 2021 

372.100,01 

RTDG modificació de crèdit 3/2021 29 d'abril de 2021 2.060.659,02 

Romanent de Tresoreria per a despeses generals disponible 2.329.268,00 

 
 
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. 
 



 

 

En primer lloc, intervé la portaveu del PSC, senyora Esther Padilla Enríquez, 
per manifestar el següent: 
 
“Per una part estem molt contents que es duguin a terme pràcticament tots els 
projectes iniciats per l´anterior govern liderat per el Sr. Javier Sandoval que són 
projectes treballats i elaborats amb la ciutadania, com són el projecte de 
consolidació del ranxo i la riera de Sant Vicenç, la renovació de la vorera nord  
carretera Sant Vicenç, l´equipament municipal reforma de les plantes 1r i 2n pis 
de la casa de la vila, adequació del carrer mediterrani en plataforma única, la 
pista esportiva del gorg, el projecte d´urbanització i pavimentació de 
l´aparcament pública del Sot del Camp, la habilitació de l´oficina i nou menjador 
al magatzem de la brigada, instal·lacions de la piscina municipal: vestidors, 
actuacions de millora i coberta del bar, ampliació de la nau de la brigada per les 
carrosses dels reis , el tancament de la pista annexa al pavelló i el projecte de 
trasllat de la torre de telecomunicacions el balís i l´enderroc de l´edifici actual 
(tots aquestes projectes estan presentats a la diputació). Això demostra que 
allò que fèiem mentre vàrem governar, HO FEIEM BE! A més hi havia un altre 
molt important que es va truncar per la dimissió obligada de l´ex alcalde que 
era la reunió prevista  amb el ministre ABALOS i ILLA per treballar el passeig 
marítim, i altres que es van quedar a mitges com era la rehabilitació i 
recuperació del DELME i la casa rectoria i altres destinats per les entitats i per 
la gent gran, però no entenem que el pressupost es pugui fer a dos anys. 
Tampoc creiem que sigui del tot correcte l´informe de l´interventor pel següent: 
A l´informe haurien d´estar detallats els objectius d´estabilitat valorats i estimats 
a partir dels crèdits que es modifiquen, i aquest informe només es limita a dir 
que a l’inici del 2021 ja es compleixen els objectius d´estabilitat i que amb 
aquesta modificació de crèdit es pressuposa que també es compliran a la 
liquidació de l’exercici, PERÒ NO ES VALOREN LES QUANTITATS NI 
S’INDIQUEN A L’INFORME. Això no és correcte. L´informe ha de plasmar 
dades objectives no subjectives DEL TECNIC QUE EL PROPOSA, COM 
TAMPOC no es pot,  plasmar una despesa i dir després que no la gastaràs 
com va dir el Sr. Garralaga i que consta a l’acta de la Comissió Informativa 
quan en aquella sessió  va intervenir sobre aquest punt de l’ordre del dia.. 
A més, jo no soc tècnica, però si ens atenem al que diu l´article 16.1 del Real 
Decret 424/2017, pel que s’aprova el control intern local, que quan parla de les 
funcions de l’interventor diu que “a la liquidació, a l´aprovació i a les 
modificacions pressupostàries s´ha d´acompanyar amb un informe indicant els 
objectius d´estabilitat de la llei de sostenibilitat financera, i en aquest cas no 
s’ha fet, per tant pensem que aquest informe no compleix el requisits legals 
establerts, malgrat els objectius d’estabilitat estiguin suspesos, hi ha 
jurisprudència que ens diu que això no ho ha d’ometre l’informe de la 
intervenció municipal. I això es responsabilitat tant de l´interventor, el regidor 
d´economia i també l´alcalde. 
Hauríem de tenir cura de fer aquestes modificacions, tenint en compte que hem 
de mantenir les nòmines dels treballadors, mantenir l´escola bressol o de 
música, i sobretot que poden haver possibles reclamacions patrimonials com la 



 

 

sentència ferma de l´edifici del GOLF, que si fos així, ens deixaria en una 
situació molt complicada. 
A  part interpretem que el motiu d´aquesta modificació és principalment 
POPULISME POLÍTIC i per mi,  sent el punt del ple més important per aprovar, 
ja que parlem d’una despesa de més de dos milions d’euros en un  exercici 
pressupostari, i recordem que estem a les acaballes del mes d’abril, quatre 
mesos després d’iniciar aquest pressupost 2021,  m’agradaria saber l’opinió de 
totes les forces polítiques que formen el govern actual i que no es limitin només 
a votar, però nosaltres votarem en contra. 
Jo li voldria fer un parell de preguntes al Sr. Garralaga. Recordem que la 
suspensió de les regles fiscals estan dins del context de la Pandèmia i la 
situació excepcional que provoca a tothom. En condicions normals podrien 
haver fet aquesta proposta de modificació de crèdit? “ 
 
El senyor Garralaga respon que no. 
 
Prossegueix la senyora Padilla dient “Llavors, entenem que aquest recursos 
que haurien d’estar destinats a persones i col·lectius especialment afectats per 
la pandèmia, vostès els volen aprofitar en un acte D’OPORTUNISME 
POLITIC?” 
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, exposa que “no hay 
mal que por bien no venga”. Gràcies a les circumstàncies provocades per la 
Covid-19 sembla que ens hagi tocat la loteria perquè ens obre una gran 
possibilitat de gastar. Hi havia molts projectes que no s’havien pogut executar 
perquè no es podia emprar el romanent per llei. La regla de la despesa no 
s’aplica en el 2020 ni el 2021, que no la de l’estabilitat. Per a 2022 de moment 
probablement no es pugui prorrogar. S’aprofiten aquestes circumstàncies per 
fer una despesa molt gran extraordinària, més de dos milions d’euros. Veu molt 
difícil que es pugui executar el 2021. És cert que per import hi ha actuacions 
que potser no necessiten licitació o es buscaran fórmules per no licitar. 
Demana que els procediments de licitació es facin ràpidament, ja que si no es 
fa, podria desajustar els comptes de 2022. Vol felicitar els tècnics i l’interventor 
per buscar temes que ja estaven fets i fer un informe que en general està molt 
bé. Els projectes de més import estaven en cartera al govern anterior, tot i que 
alguns regidors riguessin en la intervenció de la regidora del PSC. Controlaran 
que es faci sense “despilfarro” i ben executat amb eficàcia. Demana que es 
sol·liciti més d’un pressupost per fer comparatives, no cal sempre adjudicar al 
més barat necessàriament, però cal comparar aspectes tècnics. S’ha de fer un 
seguiment de l’organització. Hi ha algunes inversions que ell pot considerar 
prioritàries però altres no tant, considerades potser com a lúdiques. La seva 
idea era no votar-hi en contra per poder aprofitar la situació actual. 
 
A continuació, pren la paraula el regidor no adscrit, senyor Francesc Guillem 
Molins. No entrarà a parlar punt per punt, ni si eren projectes d’altres governs, 
donarà el seu punt de vista i el que no veu correcte de la modificació de crèdit. 



 

 

Estem davant de dos milions d’euros en una modificació de crèdit, més les 
anteriors. Tal com va dir a la Comissió Informativa ni tan sols es va fer una 
reunió informativa als regidors davant aquest import tan important pels vilatans. 
Veu coses negatives, tot i que poques, ja que gairebé tot ho pot considerar 
positiu. El que no veu són ajudes directes a l’informe. Va fer una proposta que 
podia haver tingut incidència directa al comerç local i res. Tampoc hi ha el 
retorn del 3% d’increment de l’IBI com s’havia demanat. Es mengen més del 
50% del romanent. L’ajuntament tenia molt romanent, molt superàvit. Els diners 
han d’estar al camp, però li preocupa que es gasti “del tirón”. Creu 
personalment sense ànim d’ofendre que és una negligència total. Per què no es 
guarden els diners per si de cas? Tenim a l’aire la sentència de l’enderroc, que 
podria suposar un cost de més o menys 3 milions d’euros. Davant d’això, què 
caldria, demanar un préstec? Recorda que als pressupostos no van voler 
preveure un fons de contingència i al cap d’un mes ens vam trobar amb 
l’abocament de la riera del Balís. Per tot això, demana prudència i que no tirin 
la casa per la finestra, que no s’ho gastin tot pel que pugui venir. El seu vot no 
pot ser favorable, per tot el que ha esmentat. 
 
Tot seguit, el senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, pren 
la paraula. Manifesta que té una sensació agredolça. El govern va informar que 
hi havia una modificació de crèdit però l’oposició no hi ha participat, tot i que 
estava disposada, ja que potser tenien alguna cosa a dir. Una modificació de 
crèdit més de dos milions d’euros no s’ha tramitat mai, màxim recorda d’uns 
set-cents mil. S’ha fet la carta als reis. Li preocupen algunes coses. Tothom ha 
heretat el que es troba dels anys anteriors i s’havien heretat 5 milions de 
romanent. Abans no es podia gastar, però també és cert que s’està tirant la 
casa per la finestra. Tampoc ha vist a l’expedient que s’aprovin ajudes directes. 
Tampoc veu que es retorni el 3% d’increment de l’IBI de 2019 als vilatans, la 
majoria de diners es destinen a inversió. Després aquestes inversions s’han de 
mantenir. Es pregunta què passarà quan no es pugui trencar la regla de la 
despesa, tot això caldrà mantenir-ho. Potser es proposarà que es pugin els 
ingressos, apujant impostos, això ho denunciaria si passés. El llegat d’aquestes 
inversions farà que la despesa corrent sigui inassumible. Estem en temps 
difícils amb un 12% d’atur a Sant Vicenç, quan sempre la xifra es movia sobre 
el 8% i, en comptes d’ajudar el ciutadà i que a les properes ordenances 
municipals es baixessin o congelessin impostos, taxes i preus públics, 
possiblement hagin de pujar-los. La majoria d’inversions que s’aprovaran 
estaven proposades a governs anteriors, si ho aprofita aquest govern, fabulós, 
però demana cautela. Aquesta modificació és molt gran i es veurà si es pot 
executar, tot i que en dos anys. El romanent ha disminuït un 48%, que venia 
d’una bona gestió dels governs anteriors. El fons de contingència que havien 
reclamat juntament amb el senyor Guillem hagués anat bé. Ha faltat un Pla 
d’Acció Municipal per saber les inversions de cada anualitat. Recomanaria que 
es dignifiqui el passeig marítim i que es promoguin infraestructures per la gent 
gran, ja que ho van signar tots. Ell hagués donat ajudes directes perquè va 
entendre que la flexibilització que es permet anava per ajudar la gent en 



 

 

moments de dificultat, no per obrir l’aixeta per fer inversions. Li preocupa molt 
el manteniment de les inversions que farà augmentar la despesa corrent.  
 
El senyor alcalde li recorda que porta deu minuts d’intervenció. 
 
El  senyor Martínez respon que el senyor Garralaga ha estat més de vint minuts 
exposant el tema. 
 
El senyor Garralaga pren la paraula perquè vol calmar el neguit del senyor 
Martínez i el del senyor Guillem. La modificació de crèdit és molt gran en import 
i en temps d’execució., perquè caldrà executar-la també el 2022, perquè hi ha 
moltes inversions que cal licitar. Tot el que estigui licitat aquest any es podrà 
traspassar al 2022, per tant s’executa amb dos anys. En altres governs s’han 
fet vàries modificacions que sumades també donaven imports importants. Al 
pressupost inicial es van preveure uns imports en plusvàlues i creuen que 
l’import que es liquidarà serà molt més gran, per tant, creuen que una part de la 
modificació quedarà absorbida pel propi pressupost. El retorn de l’IBI de fa dos 
anys no l’han previst, perquè exposa que recents notícies apunten a què es 
perdrà l’ingrés de l’IBI d’autopistes, que suposen 100.000 euros. Si haguessin 
previst el retorn del 3% que comenta, la pèrdua d’ingrés hagués estat doncs de 
200.000 euros. No ens quedarem sense romanent i tindrem fons de 
contingència pel que pugui passar.  
 
El senyor Martínez li diu al senyor Garralaga que si tenen el consentiment dels 
assistents, no calia llegir tota la proposta. Recorda que les modificacions que 
es feien en el seu mandat anaven acompanyades de subvencions per a 
inversions d’ens supramunicipals. Li apunta que ha tingut sort amb les 
plusvàlues i sort amb les subvencions pel Covid i les llicències d’obres, perquè 
si no, el resultat pressupostari hagués estat negatiu, ja que s’ha vist que aquest 
any el resultat era minso respecte altres anys. 
 
El senyor Garralaga respon que ha llegit tota la proposta per a la gent que 
escolta el ple, no per als regidors. 
 
El senyor Martínez contesta que els oients el que volen és escoltar la resposta 
dels regidors. Espera que al ROM es reguli això. 
 
A continuació, pren la paraula el regidor no adscrit Robert Subiron Olmos. Vol 
posar en valor la feina d’altres governs. Per arribar aquí CIU va entrar en un Pla 
econòmic financer, a partir del 2007 va haver-hi una crisi molt important i va 
durar molt de temps. Té enveja sana perquè ja li hagués agradat poder haver 
fet inversions que ja estaven treballades. Però no va tenir la sort de poder-les 
executar, perquè no es podia utilitzar l’estalvi. Va entrar després que el tripartit 
hagués deixat l’ajuntament sense un duro i van haver de fer una bona gestió 
econòmica. Les inversions a les quals ha fet referència la senyora Padilla ja 
estaven treballades al govern de CIU i no eren propostes del senyor Sandoval. 



 

 

Està bé que digui que les han preparat, però millor haver-se documentat abans. 
El que passa és que la controvèrsia venia perquè no es va poder gastar. Troba 
a faltar la partida referent a la gent gran, s’ha deixat una mica de costat. Potser 
no cal fer la inversió que es comentava però reubicar el casal d’avis o alguna 
actuació important sí. També troba a faltar alguna previsió pel que fa a la 
sentència ferma de l’enderroc dels apartaments del golf, per si s’han de 
retornar imports de llicències o possibles danys. Li dona la sensació que s’han 
utilitzat els diners fàcils i potser calia fer actuacions que li grinyolen. Tant de bo 
hagués tingut aquets recursos. Han tingut un contracte de neteja viària gran i 
ara poder fer totes aquestes actuacions hagués pogut ajudar molt a la brigada. 
Es va posar gespa artificial a alguns parterres per optimitzar els recursos de la 
brigada, a la rotonda es va posar gespa del camp de futbol per aquest motiu, 
l’altra però va ser alcaldada del senyor Sandoval. Amb diners es poden fer 
moltes coses, potser ell hagués apostat per altres inversions, però està content 
que s’han tirat endavant projectes que ell havia treballat en governs anteriors. 
 
L’alcalde pren la paraula per exposar el següent: 
 
“Després de molts anys en que els Ajuntaments no podien disposar lliurement 
dels seus estalvis, ja que estaven subjectes a la llei d’estabilitat pressupostària, 
l’any passat es van suspendre les regles fiscals pels pressupostos de 2020 i 
2021. 
 
Per aquest motiu, estem davant d’un any ideal per poder disposar d’una part 
important de l’estalvi i revertir-ho en el municipi. 
 

 Volem aprofitar aquest estalvi per donar-li un rentat de cara al municipi: 
 

1. Conservació i adequació de vies i espais públics. 
2. Conservació, adequació dels parcs i jardins, així com un nou parc. 
3. Finalitzar el canvi de làmpades, això permetrà un estalvi anual en 

la despesa d’enllumenat. 
 

 Incrementar el reforç en la seguretat. 

 Donar un impuls al turisme, al comerç i a l’ocupació, especialment 
important per pal·liar els efectes de la pandèmia. 
 

 També, ens hem trobat amb projectes d’anys anteriors, que degut a que 
no es podia disposar de l’estalvi lliurement, no s’havien executat, però 
són inversions necessàries, i aquest any és ideal per poder tirar-les cap 
endavant: 
 

1. Tancament i pavimentació pista annexa. 
2. Adequació Magatzem de la Brigada 
3. Nau Carrosses Reis 
4. Vorera Carretera de Sant Vicenç. 



 

 

 
 
Estem davant d’una oportunitat única, l’Ajuntament te una situació econòmica 
molt bona, i no es pot deixar escapar l’oportunitat de poder destinar l’estalvi a 
inversions necessàries. Aquesta modificació de crèdit, també donarà un impuls 
econòmic, fer inversions crea llocs de treball, creiem que és important que les 
administracions que s’ho poden permetre, aprofitin aquest any per impulsar 
l’activitat econòmica. 
 
També és important remarcar, que aquesta modificació de crèdit, no comporta 
un increment de les despeses dels propers anys, fins i tot, en alguna de les 
inversions, comporta un estalvi en els propers anys (Canvi de làmpades).” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

JUNTS 3 SÍ 

PSC 1 NO 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 ABST 

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 ABST 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 SÍ 

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

 
Sisè.- PRP2021/595   PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACCEPTACIÓ GRATUÏTA DE TERRENY (“BADASA/ROTONDA DE CAN 
MUNTANER”) FETA PER S.A.I.C.A A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE 
SANT VICENÇ DE MONTALT.  
   
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el senyor Sergi Rabat 
Fajardo, primer tinent d’alcalde, exposa l’assumpte. Fa un resum de la proposta 
d’acord i petita explicació de l’informe. Es tracta d’una situació que fa temps 
que s’està treballant i que ara toca formalitzar. 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2021/699-1613   
Contingut: PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACCEPTACIÓ GRATUÏTA DE TERRENY (“BADASA/ROTONDA DE CAN 
MUNTANER”) FETA PER S.A.I.C.A A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT. 
 
Identificació de l’expedient 

Expedient núm.: 2021/699 

Concepte: PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACCEPTACIÓ GRATUÏTA DE TERRENY (“BADASA/ROTONDA DE CAN 

MUNTANER”) FETA PER S.A.I.C.A A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE 

SANT VICENÇ DE MONTALT. 

 

En data 16 d’abril de 2021 l’advocat de la Corporació, Sr. Albert València i 

Armengol, ha emès informe tècnic en relació a l’acceptació gratuïta de terreny 



 

 

(Badasa/Rotonda de Can Muntaner) feta per S.A.I.C.A a favor de l’Ajuntament 

de Sant Vicenç de Montalt. A continuació es transcriu l’esmentat informe: 

 

“INFORME TÈCNIC EN RELACIÓ A L’ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ 
GRATUÏTA DE TERRENY (“BADASA / ROTONDA DE CAN MUNTANER”) 
FETA PER S.A.I.C.A A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE SVM  
_______________________________________________________________ 
 

El sotasignat, Albert València i Armengol, actuant com advocat per a 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, DIU: 

I. OBJECTE: 

L’objecte del present estudi és informar sobre la cessió gratuïta de terreny duta 
a terme per S.A.I.C.A. en favor de l’Ajuntament, en concret de la parcel·la 
anomenada col·loquialment “BADASA” o “DE LA ROTONDA DE CAN 
MUNTANER”. 

La parcel·la es troba on comença l’Avinguda Montaltnou, a la seva part sud, 
cantonada amb el Camí de Coma de bo, a tocar de la rotonda que hi ha a la 
sortida de l’autopista venint direcció Girona (al costat de la casa de Can 
Muntaner), i té forma de triangle allargassat que a banda i banda té la Riera del 
Gorg i l’Avinguda Montaltnou. 

II. ANTECEDENTS: 
 

 II.I. DE LES PREVISIONS URBANÍSTIQUES DEL TERRENY: 

Dins del Text Refós del Pla Parcial número 6 de Sant Vicenç de Montalt, 
anomenat “Riera del Gorg”, aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme 
de Barcelona el 09/12/1993, es van preveure tres polígons d’actuació. 
Tanmateix, un d’ells, el Polígon I, es va dividir en tres unitats, A, B i C. I a la 
unitat C, ara esmentada, es a preveure, entre d’altres: 

UNITAT C: 

Destinat a construir 38 habitatges de 165 m2 en diferents unitats, amb uns 
serveis esportius i de jardí privat comunitari, pretenent anar millorant la qualitat 
del sector al convertir-se en la porta d’entrada al sector urbà de la població. 

I el planell número 17.132 (de desembre del 1988), del Pla Parcial 6, de 
Parcel·lació, Adjudicacions, Aprofitament Mig i Divisió en polígons, grafia i 
descriu a un extrem del Polígon I, a la Unitat C, un terreny on es pot llegir: 
“Zona comuna de la Unitat C”, “ 5.026 m2”, i consta dibuixada una mena de 
piscina i una pista de tennis. 



 

 

  

 

El 15/04/1996 es du a terme un Estudi de Detall, pel reajustament de les 
alineacions, rasants i també per l’ordenament de la parcel·lació i l’edificació 
previstes dins l’àmbit d’actuació de les Unitats “B” i “C” del Polígon I del Pla 
Parcial “Riera del Gorg”, deixant aquell terreny en igual condicions, dient-se, 
entre d’altres: 

 

 



 

 

 

I entre els plànols que acompanyen l’estudi de detall es grafia aquell terreny 
amb els mateixos paràmetres ja inicials, és a dir, zona comuna de la unitat C, 
per tan quedant igual. No obstant, és d’observar que ja no hi figuren els 
hipotètics equipaments (piscines, pistes de tennis, ...), sent un indici del que 
posteriorment va acabar succeint, és a dir, que no es va desenvolupar, a la 
promoció, aquella zona comuna com equipaments privats per a les edificacions 
a  construir.  

  



 

 

Després de diferents petites adaptacions, per prescripcions de la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona, finalment el 18 de setembre del 1996 es dona plena 
executivitat al Text Refós del Pla Parcial.  

La parcel·la, doncs, va quedar qualificada definitivament com a verd privat. 

 II.II. DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ 

Al Projecte d’Urbanització del Polígon I del Pla Parcial Riera del Gorg no hi 
consta ja previsió d’actuació al terreny que ens ocupa, ni tan sols figura als 
plànols (surt únicament una punta del terreny), com és de veure al que 
seguidament copiem (triat a l’atzar), sense que existeixi a l’expedient 
explicacions ni motius del perquè. 

 

És de suposar doncs, reiterem, per que no hi ha explicacions enlloc, que la 
Promotora finalment, per criteris d’oportunitat econòmica, no va voler dotar als 
habitatges d’aquells equipaments comuns privats, deixant-lo sense urbanitzar 
ni dur a terme actuació alguna, quedant el terreny com un camp amb certs 
arbres. 

El terreny, per tan, va quedar en mans privades i sense finalitat alguna 
especial. 

 II.III. DE LES CESSIONS DEL PLA PARCIAL: 

Mitjançant escriptura notarial atorgada el nou de maig del 1996, davant del 
Notari JOSÉ FÉLIX BELLOCH JULBE, mitjançant protocol número 2047, els 
quinze titulars de les finques incloses al Polígon I del Pla Parcial d’Ordenació 
Urbanística Sector 6, “Riera del Gorg”, van procedir a agrupar-les, segregar-les 
i cedir a l’Ajuntament les que corresponien per llei. 

La Comissió Informativa d’Urbanisme de l’Ajuntament, en data 23 d’abril del 
1997, va emetre informe referent a les cessions del Pla Parcial número 6 “Riera 
del Gorg”, concloent: 



 

 

S’acorda, per unanimitat, informar favorablement la cessió unilateral proposada 
i recomanar al Ple de l’Ajuntament la seva acceptació, en el benentès que cas 
fer esment al que es detalla a l’informe transcrit en relació a l’aprofitament mig. 

I en Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç, de data 30/04/1996, al seu punt 
dissetè, es va aprovar, entre d’altres: 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa d’Urbanisme, el Ple de la 
Corporació, per unanimitat, acordà: PRIMER: Acceptar la cessió unilateral 
proposada, en el benentès que cal fer esment al que es detalla a l’informe 
transcrit en relació a l’aprofitament mig. 

Les cessions, finalment, van ser inscrites en favor del Consistori, com en dret 
correspon. 

Per tan, com s’ha dit, totes les cessions obligatòries del Pla Parcial consten 
fetes i acceptades. 

 II.IV. DE LA REALITAT FÁCTICA D’ÚS DEL TERRENY A ACCEPTAR: 

El terreny, mentre es duien a terme les obres d’urbanització i edificació del 
sector, s’emprava per la promotora i la constructora per a emmagatzemar 
material d’obra, aparcament de vehicles dels treballadors, oficines provisionals, 
entre d’altres usos diversos vinculats a la promoció. 

Un cop acabades les obres el terreny va quedar sense cap ús, prenent 
possessió la natura.  

En data desconeguda, però segurament al voltant de l’any 2005, l’Ajuntament 
de Sant Vicenç va començar a emprar el terreny per dipositar, provisionalment, 
terres sobrants per a, posteriorment, empra-les per a rehabilitació de camins i 
pistes malmesos per agents climàtics. I aquell ús, públic per part del Consistori, 
es manté fins a la data d’aquest informe. 

 II.IV. DE LES GESTIONS DEL TITULAR PRÈVIES A LA CESSIÓ: 

El 19 de setembre del 2017, SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAS CELULOSA 
ARAGONESA (S.A.I.C.A), va presentar instància a l’Ajuntament de Sant Vicenç 
de Montalt, acompanyant documentació, confirmada telemàticament el 
25/09/2017, on exposava:  

1. Que era titular del terreny: finca registral 6099 inscrita al Registre número 4 
dels de Mataró: 
 

o Aportava còpia simple del Registre de la Propietat on constava, entre 
d’altres: 
 



 

 

 

2. Que la finca, al cadastre tenia l’identificador 9731701DG5093S0001WW: 
 

o Aportava consulta descriptiva i gràfica de les dades cadastrals on 
constava que tenia  4.115 m2 

     



 

 

3. Que van sol·licitar a la Diputació de Barcelona la titularitat de la finca, la qual, 
després de certs tràmits, els hi va ser denegada en constar a nom de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt la finca cadastral a que feien 
referència.  

 

o Aportaven, entre d’altres, resolucions de la Diputació, en concret una de 
data 14/08/2017 amb registre de sortida 1701044363 de l’Organisme de 
Gestió Tributària, de la que cal extractar:  

 

4. Que sol·licitava informació per cedir la finca al Consistori, especialment de 
caire fiscal (l’impacte fiscal de la cessió) 
 

L’Ajuntament, mitjançant els Serveis Jurídics, va fer saber a S.A.I.C.A. que 
l’interessava la cessió, si era gratuïta, doncs ja emprava de feina molt anys el 
terreny per a ús públic, i que si es cedia al Consistori assumiria totes les 
despeses de la documentació (notaria, registre, ...), així com, també, el possible 
impacte fiscal si es generava (hipotètica plusvàlua municipal) atenent a ser 
gratuïta la cessió. També s’acceptava les disfuncions amb les referències 
cadastrals, les quals assumia corregir o esmenar.  

 



 

 

 II.V. DE LA CESSIÓ DUTA A TERME:  

El 20 de febrer del 2018, S.A.I.C.A., a la notaria de na TERESA CRUZ 
GISBERT, de Saragossa, va cedir la finca a l’Ajuntament, havent-se de fer 
menció dels següents extrems d’aquell protocol notarial:  

- Que explicita que a la referència cadastral aportada consta com a titular 
l’Ajuntament de Sant Vicenç  

- Que explicita que la finca no té arrendataris ni càrregues, segons es manifesta 
- Que explicita que la cessió té per objecte regularitzar una incorrecció en 

l’execució del planejament  
- Que explicita que la cessió és gratuïta i lliure de càrregues 
- Que explicita que el valor és de 9.840 € en ser el que consta al cadastre 
- Que explicita que serà de compte i càrrec de l’Ajuntament totes les despeses 

notarials, registrals i fiscals que podessin derivar-se, inclòs l’impost sobre 
l’increment del valor sobre els terrenys de naturalesa urbana 

- Que explicita que l’Ajuntament és conscient de les discrepàncies cadastrals, 
assumint la seva regularització al seu compte i càrrec 

 

L’Ajuntament va pagar les depeses notarials de l’atorgament de la cessió, que 
van ascendir a 147,83 €, segons consta a la comptabilitat municipal. 

 

III. DE L’EXPLICACIÓ I SOLUCIÓ DE LES DISCORDÀNCIES EXISTENTS:  

III.I. ERROR EN LES REFERÈNCIES CADASTRALS:  

A l’expedient que ens ocupa i després d’analitzar-se diferent documentació 
urbanística, georeferenciacions, així com bases cadastrals, s’ha pogut arribar a 
la conclusió que la referència cadastral aportada per la cedent, la número 
9731701DG5093S0001WW, no és correspon realment al terreny cedit sinó a 
un altre parcel·la diferent. 

La referència que consta a l’escriptura notarial de la cessió és d’un terreny que 
ja és de titularitat municipal, l’anomenat Parc del Terral, que té forma triangular 
i es troba a la intersecció de l’Avinguda Montalnou amb la Riera del Gorg. En 
aquell parc, actualment, hi ha diferents elements d’esbarjo infantils (tirolina, 
gronxadors, ...), una petita zona per a gossos, així com algunes instal·lacions 
de gimnàstica per a gent gran. Aquell terreny consta a l’inventari de béns 
municipals a nom de l’Ajuntament, sent la finca registral 5901 del Registre de la 
Propietat nº 4 dels de Mataró, havent estat cedida al Consistori mitjançant 
escriptura de 09/05/1996, atorgada pel Notari José Félix Belloch Julbe, sent 
una de les cessions obligades del Pla Parcial Riera del Gorg.  



 

 

 

Fotografia Parc del Terral. Coordenades de geolocalització: 41.576918, 
2.514672 

I la parcel·la objecte de la cessió està situada a uns 300 m al sud del Parc del 
Terral ara esmentat, llindant amb l’Avinguda Montalnou, la Rotonda de Can 
Muntaner, el Camí de Coma de Bo i part amb Riera del Gorg.  

             

Fotografia de la parcel·la cedida. Coordenades de geolocalització 41.57325, 
2.515750 



 

 

Tanmateix, de la consulta de la base cadastral a l’indret exacte del terreny 
objecte de la cessió, s’extreuen dues conclusions:  

a) Que s’obté una lectura de: “NO HAY INMUEBLES EN LA UBICACIÓN 
SELECCIONADA” 
 

b) Que a la ubicació exacta no hi figura cap parcel·la, sent la descripció visual de 
color blanc, confonent-se amb el vial amb el que llinda.  

És a dir, cadastralment la parcel·la objecte de la cessió no consta donada d’alta 
al sistema cadastral, no tenint, en conseqüència, cap referència numèrica ni 
gràfica. 

Correspondrà doncs, un cop acceptada la cessió, dur a terme els tràmits 
oportuns per donar d’alta la parcel·la cedida com a nova parcel·la cadastral. 

 

Consulta cadastral. La Fletxa blanca indica el lloc on és la parcel·la però que 
consta en blanc, com un vial. 

III.II. ERROR EN EL METRATGE DE LA PARCEL·LA 

A l’expedient que ens ocupa i després de dur-se a terme un aixecament 
topogràfic de la parcel·la cedida, per part de NODE.CAT TOPOGRAFIA, al 
novembre del 2018, s’ha pogut constatar que la mida real no son els 4.667,58 
m2 que consten inscrits al Registre de la Propietat (finca registral 6099) sinó 
que és de 4.993,20 m2. 



 

 

Correspon doncs, un cop acceptada la cessió, corregir el seu metratge atenent 
a recent mesurament, adequant-la als 4.993,20 m2 reals topografiats, aportant-
se al Registre tan l’aixecament topogràfic com els arxius en format GML de 
georeferenciació de la mateixa.  

III.III. ERROR EN EL VALOR DE LA FINCA: 

A l’escriptura de cessió es va establir que el valor de la finca era de NOU MIL 
VUIT-CENTS QUARANTA EUROS (9.840 €), atenent a que aquell era el valor 
que constava al cadastre, sense aplicació de cap coeficient corrector, segons 
és diu a l’escriptura notarial. 

El valor que figura a l’escriptura i com ja s’ha dit, correspon a una altra 
parcel·la, de titularitat pública i no edificable, d’equipaments públics (parcs i 
jardins). I aquest fet comporta que el valor atorgat no sigui correcte, doncs el 
profit real no té res a veure amb possibles beneficis lligats a la seva edificació, 
en no tenir cap.  

L’Ajuntament, recentment, ha encarregat una valoració pericial, la qual ha dut a 
terme NODE. SERVEIS TÈCNICS, el 12 de març del 2021, tot i que signat 
digitalment el dia 17 del mateix mes, que estableix que el valor real i actual de 
la parcel·la és de VUITANTA-TRES MIL VUIT-CENTS CATORZE EUROS AMB 
SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (83.814,65 €) 

Correspon doncs, un cop acceptada la cessió, actualitzar el valor al que ha 
establert el perit, fixant-lo en VUITANTA-TRES MIL VUIT-CENTS CATORZE 
EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (83.814,65 €). 

 

IV. DE LA MOTIVACIÓ DE L’ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ:  

Tal i com ja s’ha exposat en punts anteriors, correspon acceptar la cessió, 
malgrat comporti l’assumpció de certes despeses, doncs a banda de no pagar 
preu pel terreny (cessió gratuïta) existeixen tres importants arguments que ho 
justifiquen:  

1. Per una banda, ja des del 2005, com a mínim, s’empra el terreny per part del 
Consistori de forma pública, pacífica i en benefici del Poble, doncs les terres 
dipositades provisionalment serveixen, posteriorment, per arranjament de 
camins i pistes del Poble que queden malmeses després de, normalment, 
episodis de fortes pluges.   
Per tan, el benefici de disposar del terreny és evident, clar i justificat. 

 

2. En segon lloc, malgrat que a l’escriptura de cessió de terreny es digui que té un 
valor d’uns DEU MIL EUROS (10.000 €), com ja s’ha dit és un import erroni, 
sent el seu valor real actual, segon informe pericial, VUITANTA-TRES MIL 



 

 

VUIT-CENTS CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (83.814,65 
€) 
Per tan, el benefici de rebre una parcel·la valorada en més de vuitanta mil 

euros, sense pagar preu algun, és evident, clar i justificat. 

 

3. En tercer lloc, cal dir que malgrat que la cessió tingui una condició, com és el 
pagament de les despeses de documentar-la, així com la possible plusvàlua 
municipal, es preveu que les despeses totals siguin d’uns SIS-CENTS EUROS 
(600 €) de notaria i registre (de notaria s’han pagat 147,83 €) 
Quant a la plusvàlua municipal, és probable que ni tan sols es generi, doncs el 

terreny no consta donat d’alta al cadastre i, per tan, no correspondria aplicació 

d’impost algun.  

Per tan, és evident que correspon acceptar la condició, que pot comportar un 

pagament ridícul i insignificant en relació al valor real (600 € versus 83.000 €), 

doncs el guany i benefici per al Consistori és palmari. 

Fins i tot, és de justícia moral acceptar la condició doncs al parlar d’una cessió 

gratuïta, on el cedent no rep cap benefici, seria desproporcionat i injust fer 

pagar al cedent documentar la cessió, duent a un desequilibri que cal evitar.  

 

V. FONAMENTS DE DRET:   
 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

- Article 22.2. Correspon, en tot cas, al Ple municipals als Ajuntament, i a 
l’Assemblea veïnal en el règim del Consell Obert, les següents atribucions:  
(...) q) Les altres que expressament li atribueixin les lleis. 

 

Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya: 

- Article 50.2. Corresponen al ple les atribucions següents:  
(...) p) Les altres que expressament li atribueixin les lleis. 

 

Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni 
dels Ens Locals: 

Article 15:Constitueixen el patrimoni municipal del sòl els béns i els drets 
següents: 

a) Els que el municipi adquireix amb aquesta finalitat per qualsevol títol. 



 

 

Article 16: Sens perjudici de la vinculació del sòl a la seva destinació urbanística des 

de l'aprovació dels plans o normes, l'adquisició per part de l'administració actuant i la 

seva incorporació al patrimoni municipal del sòl o al patrimoni demanial per a la seva 

afectació a un ús o servei públic concret es produeix a partir del moment en què es 

formalitza la cessió de dret, d'acord amb la legislació urbanística 

Article 19.1 Els béns que integren el patrimoni dels ens locals es regeixen per la Llei 

reguladora de les bases del règim local, per la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya, per aquest Reglament i per les ordenances pròpies de cada entitat, en el 

marc de la legislació bàsica estatal reguladora dels béns de les administracions 

públiques. 19.2 Les propietats administratives especials es regeixen també per les 

seves disposicions específiques. 19.3 Supletòriament, són d'aplicació la legislació 

estatal no bàsica en matèria de règim local i béns públics i les altres normes dels 

ordenaments jurídic, administratiu i privat. 

Article 28: Els ens locals tenen capacitat jurídica plena per adquirir, 
posseir, administrar i disposar tota classe de béns i drets. 

Article 29.1 Els béns i els drets es poden adquirir per qualsevol títol, 
onerós o lucratiu, de dret públic o de dret privat, d'acord amb el que 
estableixen les lleis. 29.2 D'acord amb el que estableixen les lleis, els ens 
locals poden adquirir també béns i drets: 

a) Per successió administrativa. 

b) Per cessió obligatòria o interadministrativa. 

c) Per expropiació forçosa. 

d) Per qualsevol altra forma admesa en dret. 

Article 31.1 L'adquisició de béns a títol lucratiu no és subjecta a cap restricció. 

No obstant això, si l'adquisició comporta l'assumpció d'una condició, una 

càrrega o un gravamen onerós, només es poden acceptar els béns quan el seu 

valor és superior al d'aquells, la qual cosa ha de ser determinada per mitjà de 

taxació pericial i ha de constar a l'expedient juntament amb l'informe emès pel 

secretari o pels lletrats dels serveis jurídics de l'ens local. 31.2 No es consideren 

gravàmens les inversions que hagi de realitzar l'entitat local per donar la destinació 

d'ús general o servei públic de la seva competència que, si s'escau, fixi el cedent. No 

obstant això, es consideren gravàmens, als efectes esmentats, les reserves a l'ús 

general o al servei públic que imposin els cedents dels béns en favor de l'ens local, 

derivades de prestacions que aquest hagi de fer. 31.3 En tot cas, cal l'acceptació 

expressa del president de l'ens local, si és incondicional, i la del ple, si hi ha 

condicions. 

 



 

 

Atenent a les dades exposades en aquest informe, de caire urbanístic, així com 
la regulació normativa que s’acaba de relacionar, la cessió que es pretén 
acceptar s’ajusta plenament a Dret en tots els sentits: 

1er.- Per una banca, el terreny compleix suficientment els paràmetres 
urbanístics i legals,  doncs el cedent és el titular dominical, el terreny no 
està subjecte a cap condicionant urbanístic, en el sentit de tenir pendent 
cap mena de cessió o altra vinculació legal, ni té cap càrrega o 
gravamen conegut. 

2on.- Les condicions de la cessió, d’assumpció de minses despeses de la 
seva documentació i possible plusvàlua municipal, no comporten cap 
impediment a l’acceptació, doncs: per una banda, atenent al valor real 
del terreny, segons consta a la valoració pericial, el benefici és majúscul 
en relació als pagaments a fer; en segon lloc, probablement ni es generi 
cap plusvàlua; finalment, l’ús públic beneficia al Poble. Per tan, queda 
sobradament justificat que siguin acceptades les condicions de la cessió, 
en els termes de l’article 31 del Reglament esmentat del Patrimoni dels 
Ens Locals. 

3er.- La regularització de petites discrepàncies, quant a les mides i manca 
d’inscripció al cadastre, tampoc son raons que dificultin la cessió, doncs 
ambdues qüestions han quedat resoltes i esclarides, podent-se 
regularitzar, fet que es durà a terme, a més, un cop feta l’aprovació de la 
cessió. 

VI. INFORME: 
 

 Atès que legalment no hi ha entrebancs en admetre la cessió, tan des del punt de 
vista urbanístic com jurídic,  
 

 Atesa que la cessió és gratuïta, sense pagament de preu, 
 

 Ateses que les condicions establertes a la cessió (assumpció de despeses de 
documentació de la cessió, així com possible plusvàlua municipal -si s’arriba a 
generar-), correspon per equitat, en ser una cessió gratuïta i, a més, compensant-
se, amb escreix, pel valor real del terreny, segons valoració pericial, 

 

 Atès l’ús públic d’aquell terreny per part del Consistori, com a mínim des del 2005 
(dipòsit provisional de terres per a rehabilitació de camins i pistes), que beneficia el 
Municipi,  

 



 

 

 Atesa que ha quedat esclarida la discordància entre les dades cadastrals existents i 
la realitat de la ubicació exacta del terreny, així com el metratge comprovat per 
tècnic competent,  

 

S’informa que correspon:  

1er.- Acceptar la cessió, duent a terme els tràmits necessaris perquè el 
Plenari de l’Ajuntament l’accepti formalment, aprovant: 

 

- L’acceptació de la cessió gratuïta feta per S.A.I.C.A, en escriptura de 20 de 
febrer del 2018, a la notaria de na TERESA CRUZ GISBERT, de Saragossa, 
de la finca registral 6099 inscrita al Registre número 4 dels de Mataró, 
acceptant les condicions imposades (pagament de despeses de documentació 
de la cessió i possible plusvàlua municipal) 
 

- La regularització de la situació del terreny, quant al seu metratge real, atenent 
al plànol topogràfic dut a terme per NODE.CAT, acordant-se establir que és de 
4.993,20 m2 enlloc dels 4.667,58 m2 que consten inscrits al Registre, 
sol·licitant al Registrador que esmeni aquell error 
 

- La regularització de la situació del terreny, quant al cadastre, acordant-se que 
cal tramitar l’alta de la parcel·la com a nova finca cadastral, en no constar 
inscrita, sol·licitant al cadastre l’alta corresponent 
 

 

2on.-  Un cop aprovada l’acceptació de la cessió en Plenari, es duguin a terme 
els tràmits d’inscripció al Registre de la Propietat en favor de 
l’Ajuntament, amb aportació de l’escriptura de la cessió, aixecament 
topogràfic, fitxers de geolocalització en format GML i certificat que 
acrediti l’aprovació en Plenari de l’acceptació de la cessió, així com 
aquells altres que fossin precisos. 

 
3er.- Un cop aprovada l’acceptació de la cessió en Plenari, es duguin a terme 

els tràmits al cadastre d’alta de la parcel·la, amb aportació de l’escriptura 
de la cessió, aixecament topogràfic, fitxers de geolocalització en format 
GML, informe pericial de valoració i certificat que acrediti l’aprovació en 
Plenari de l’acceptació de la cessió, així com aquells altres que fossin 
precisos.” 

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

 



 

 

Primer.- APROVAR l’acceptació de la cessió gratuïta feta per S.A.I.C.A, en 
escriptura de 20 de febrer del 2018, a la notaria de na TERESA CRUZ 
GISBERT, de Saragossa, de la finca registral 6099 inscrita al Registre número 
4 dels de Mataró, acceptant les condicions imposades (pagament de despeses 
de documentació de la cessió i possible plusvàlua municipal). 
 

Segon.- APROVAR a regularització de la situació del terreny, quant al seu 

metratge real, atenent al plànol topogràfic dut a terme per NODE.CAT, 

acordant-se establir que és de 4.993,20 m2 enlloc dels 4.667,58 m2 que 

consten inscrits al Registre, sol·licitant al Registrador que esmeni aquell error. 

Tercer.- APROVAR a regularització de la situació del terreny, quant al 

cadastre, acordant-se que cal tramitar l’alta de la parcel·la com a nova finca 

cadastral, en no constar inscrita, sol·licitant al cadastre l’alta corresponent 

Quart.- APROVAR que es duguin a terme els tràmits escaients al Registre de 

la Propietat, per inscriure la finca a favor de l’Ajuntament, així com els que 

convinguin al Cadastre, per donar d’alta la finca a favor de l’Ajuntament, 

aportant a cada ens la documentació que pertoqui. 

 
B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, 
de 28 novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària. 
 
La senyora Ester Padilla Enríquez, portaveu del PSC, manifesta que està 
d’acord amb aquest punt i que es tracta d’un benefici pel poble.  
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, manifesta que està 
d’acord però aprofita per dir que es podria haver tractat prèviament en una 
reunió d’Urbanisme, com el tema de l’apartat vuitè. 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, se n’alegra molt 
que aquesta cessió hagi anat a bé. Es pensava que el terreny era municipal. 
Això era una unitat d’actuació amb cessions obligatòries. Pregunta si alguns 
veïns s’han queixat. 
 
El senyor alcalde respon que no. Vol agrair la feina feta pel senyor Albert 
València que està posant en ordre les parcel·les no regularitzades. 
 



 

 

El senyor Martínez afirma que fa temps que hi estava treballant, com per 
exemple les de prop del centre cívic. Té un contacte a l’Agència de Residus, és 
cert que es va requerir l’ajuntament perquè netegés aquesta parcel·la? 
 
El senyor alcalde respon que es documentarà i li contestarà. 
 
El senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, agraeix la bona gestió del 
senyor València i en general hi ha hagut una bona gestió municipal. 
 
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 de Ple acorda, per unanimitat, aprovar els acords detallats anteriorment. 
 

 
Setè.- PRP2021/596   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LA MODIFICACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA I ALHORA CONFIRMAR I CLARIFICAR L'ABAST 
D'ANTERIORS ACORDS DE DELEGACIÓ. 



 

 

    
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el senyor Sergi Rabat 
Fajardo, primer tinent d’alcalde, exposa l’assumpte: 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2021/781-1274   
Contingut: PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
MODIFICACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I ALHORA CONFIRMAR I CLARIFICAR L'ABAST 
D'ANTERIORS ACORDS DE DELEGACIÓ. 
 
 
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 

decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals 

podran delegar en altres Entitats locals, en el territori de les quals estiguin 

integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels 

ingressos de dret públic que els corresponguin. 

A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament ha delegat en la Diputació 

de Barcelona facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels 

ingressos locals mitjançant l'adopció dels corresponents acords plenaris. 

L’efectivitat de les relacions diàries entre la Diputació i l’Ajuntament, així com 

entre aquestes Entitats i els ciutadans interessats, han palesat en ocasions, la 

conveniència de disposar d'un acord plenari global, comprensiu de totes les 

funcions delegades, en ordre a acreditar amb suficient claredat la competència 

dels òrgans actuants.  

Aquesta constatació i la importància que per al procediment tributari té la 

seguretat que l’òrgan actuant és el competent, aconsellen la major clarificació 

possible pel que fa referència a l’abast de les funcions concretes que 

s’exerceixen per l’Ens delegat. També els pronunciaments jurisprudencials 

recentment coneguts fan convenient precisar amb el màxim rigor les facultats 

que una Entitat local hagi delegat en l’Ens Supramunicipal. 

Davant les consideracions precedents, es creu convenient modificar i revocar 

l’abast d’algunes de les delegacions efectuades prèviament respecte les 

competències de determinats ingressos de dret públic, i també confirmar i 

ratificar la delegació de funcions aprovada per l'Ajuntament amb anterioritat a 

aquesta data, completant i concretant en allò que calgui els acords anteriors. 

No debades, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de 



 

 

les administracions públiques de Catalunya, a banda de disposar –en el seu 

article 116.1- que les administracions públiques catalanes, els organismes i les 

entitats públiques poden delegar les competències de llur titularitat a altres 

administracions o entitats en els termes que estableix la normativa sectorial 

aplicable, estableix en el seu article 8.4 que la delegació d'una competència pot 

reservar, a favor de l'òrgan delegant, les facultats de control i seguiment de 

l'exercici de la competència delegada, i es pot subjectar a condició, suspensiva 

o resolutòria, o a termini. 

En data 19 d’abril de 2021 l’assessor econòmic de la Corporació ha emès 

informe explicatiu de l’expedient. 

En virtut de tot això, es PROPOSA AL PLE de l’Ajuntament que, amb el vot 

favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 

Corporació, adopti els següents: 

ACORDS 

PRIMER.- Revocar la delegació relativa a totes les funcions de gestió i 

recaptació dels conceptes següents: 

I. Taxes per: 

 Retirada de vehicles abandonats defectuosament o abusivament a la 
via pública. 

 Transport escolar. 
 Ús del camp de golf. 
 

II. Preu públic per: 

 La connexió de la xarxa de clavegueram. 
 

SEGON.- Modificar l'abast de la delegació efectuada a la Diputació de 

Barcelona, a l'empara del que preveu l'article 7.1 del Text refós de la Llei 

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

de 5 de març, de les facultats de gestió dels ingressos de dret públic que 

s'esmenten a continuació, en el sentit de delegar únicament les funcions de 

recaptació que s'enumeren: 

I.- Taxes per. 

 Atorgament de les llicències i autoritzacions d'autotaxi. 
 Expedició de documents administratius. 



 

 

 Expedició de plaques, patens i distintius. 
 Llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria 

d'urbanisme. 
 Ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat 

lucrativa. 
 Ocupació del subsòl, el sòl i la volada de la via pública. 
 Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions 

situades en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i 
rodatge cinematogràfic. 

 Prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels 
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a la prèvia llicència, 
comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls 
posteriors a l'inici de les activitats. 

 Prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i 
altres serveis funeraris de caràcter local. 

 Serveis especials. 
 Tinença i recollida d'animals. 
 

Les funcions que en relació a la recaptació d’aquestes taxes es deleguen són: 

· Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals 
en les liquidacions per ingrés directe. 

· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
· Dictar la provisió de constrenyiment. 
· Liquidació d'interessos de demora. 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 

II.- Preus públics per: 

 Connexió a la xarxa d'aigua. 
 

Les funcions que en relació a la recaptació d’aquests preu públic es deleguen 

són: 

· Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals 
en les liquidacions per ingrés directe. 

· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
· Dictar la provisió de constrenyiment. 
· Liquidació d'interessos de demora. 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 



 

 

 

TERCER.- Com a conseqüència dels acords de delegació anteriorment 

adoptats i de les modificacions efectuades en els punts anteriors, les funcions 

de gestió, liquidació, inspecció i recaptació delegades a la Diputació de 

Barcelona queden fixades tal com segueix: 

 

I.- Impost sobre béns immobles. 

· Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
· Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
· Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions 

individuals en les liquidacions per ingrés directe. 
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
· Dictar la provisió de constrenyiment. 
· Liquidació d'interessos de demora. 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 

II.- Impost sobre activitats econòmiques. 

· Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
· Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris. 
· Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions 

individuals en les liquidacions per ingrés directe. 
· Revisió i comprovació de les declaracions presentades. 
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
· Dictar la provisió de constrenyiment. 
· Liquidació d'interessos de demora. 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
· Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats 

econòmiques. 
· Actuacions d'informació i assistència als contribuents. 
· Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes 

tasques. 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 

III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 



 

 

 

· Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
· Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
· Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions 

individuals en les liquidacions per ingrés directe. 
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
· Dictar la provisió de constrenyiment. 
· Liquidació d'interessos de demora. 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
·  
IV.- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. 

· Concessió i denegació de beneficis fiscals.  
· Revisió de les autoliquidacions presentades.  
· Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a 

determinar els deutes tributaris.  
· Expedició de documents cobratoris.  
· Pràctica de notificacions de les liquidacions.  
· Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.  
· Dictar la provisió de constrenyiment.  
· Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.  
· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
· Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.  
· Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.  
· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.  
· Actuacions d’informació i assistència als contribuents.  
· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.  

 
V.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 

· Concessió i denegació de beneficis fiscals.  
· Revisió de les autoliquidacions presentades.  
· Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a 

determinar els deutes tributaris.  
· Expedició de documents cobratoris.  
· Pràctica de notificacions de les liquidacions.  
· Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.  
· Dictar la provisió de constrenyiment.  
· Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.  
· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
· Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.  



 

 

· Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.  

· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.  
· Actuacions d’informació i assistència als contribuents.  
· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.  
 

VI.- Taxa per aprofitament especial del domini públic, a favor d’empreses 

explotadores explotadores de serveis de subministraments d’interès 

general. 

· Concessió i denegació de beneficis fiscals.  
· Revisió de les autoliquidacions presentades.  
· Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a 

determinar els deutes tributaris.  
· Expedició de documents cobratoris.  
· Pràctica de notificacions de les liquidacions.  
· Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.  
· Dictar la provisió de constrenyiment.  
· Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.  
· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
· Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.  
· Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.  
· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.  
· Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.  
 

VII.- Taxes per: 

 Clavegueram. 
 Prestació del servei de gestió de residus municipals. 
 Utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb 

entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai 
de domini públic local i les reserves de via pública per a aparcament, 
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 

 

· Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
· Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris. 
· Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions 

individuals en les liquidacions per ingrés directe. 
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
· Dictar la provisió de constrenyiment. 



 

 

· Liquidació d'interessos de demora. 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 

 Atorgament de les llicències i autoritzacions d'autotaxi. 
 Expedició de documents administratius. 
 Expedició de plaques, patens i distintius. 
 Instal·lació de cartells indicadors en llocs d'interès. 
 Llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria 

d'urbanisme. 
 Ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat 

lucrativa. 
 Ocupació del subsòl, el sòl i la volada de la via pública. 
 Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions 

situades en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i 
rodatge cinematogràfic. 

 Prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels 
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a la prèvia llicència, 
comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls 
posteriors a l'inici de les activitats. 

 Prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i 
altres serveis funeraris de caràcter local. 

 Serveis especials. 
 Tinença i recollida d'animals. 
 

· Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals 
en les liquidacions per ingrés directe. 

· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
· Dictar la provisió de constrenyiment. 
· Liquidació d'interessos de demora. 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 

VIII.- Preus públics per: 

 Connexió a la xarxa d'aigua. 
 Prestació del servei d'escola bressol. 
 Prestació de serveis d'ensenyaments especials en establiments 

municipals. Activitats esportives. 
 Prestació de serveis d'ensenyaments especials en establiments 

municipals. Escola de Música i altres establiments docents municipals. 
 



 

 

· Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals 
en les liquidacions per ingrés directe. 

· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
· Dictar la provisió de constrenyiment. 
· Liquidació d'interessos de demora. 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 

IX.- Contribucions especials. 

· Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
· Dictar la provisió de constrenyiment. 
· Liquidació d'interessos de demora. 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 

X.- Quotes d'urbanització. 

· Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
· Dictar la provisió de constrenyiment. 
· Liquidació d'interessos de demora. 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 

XI.- Execucions subsidiàries. 

· Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
· Dictar la provisió de constrenyiment. 
· Liquidació d'interessos de demora. 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 

XII.- Sancions diverses. 

· Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 



 

 

· Dictar la provisió de constrenyiment. 
· Liquidació d'interessos de demora. 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 

XIII.- Multes coercitives. 

· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
· Recaptació dels deutes en període executiu. 
· Liquidació d'interessos de demora. 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 

XIV.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos 

administratius. 

· Emissió de documents cobratoris. 
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
· Dictar la provisió de constrenyiment. 
· Liquidació d'interessos de demora. 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 

XV.- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament 

pugui liquidar:  

· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
· Recaptació dels deutes en període executiu. 
· Liquidació d'interessos de demora. 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 

XVI.- Crèdits incobrables.  

· La declaració de crèdits incobrables, en relació a tots els ingressos de dret 
públic respecte dels quals s’han delegat o es puguin delegar en un futur a la 
Diputació de Barcelona les funcions de recaptació i quan concorrin les 
causes previstes normativament per a dita declaració. 

 



 

 

QUART.- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 

necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 

determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, 

realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, 

total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de 

dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, 

quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial 

dels serveis municipals, ho facin convenient. 

 

CINQUÈ.- Correspon a la Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme de 

Gestió Tributària, en l'exercici de les funcions delegades de gestió, liquidació, 

inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic descrits en 

l'apartat d'aquest acord, establir els llocs i els mitjans de pagament d'acord amb 

la normativa que sigui d'aplicació, l'Ordenança general de l’Organisme de 

Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i la normativa interna de la 

Diputació de Barcelona reguladora de la prestació d'aquest servei. 

 

SISÈ.-  La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en 

aquest acord es regeix per les següents regles: 

Regla primera. La delegació atorgada i les delegacions especificades en 

aquest acord tenen caràcter general i una duració de dos anys a comptar 

des de la data d’acceptació per part de la Diputació de Barcelona.   

Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat 

tàcitament per períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no 

comunica la seva decisió de donar-la per finida amb una antelació mínima 

de sis mesos. 

Regla segona.- L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als 

procediments, els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió 

tributària, que estableixen tant la Llei d’hisendes locals com la Llei general 

tributària i les seves normes de desplegament, així com a allò que 

s’estableix en l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de 

la Diputació de Barcelona i en la normativa interna de la Diputació de 

Barcelona, reguladora de la prestació d'aquest servei. 

 



 

 

En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament 

voluntari i en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de 

recaptació i la normativa concordant. 

Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la 

Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, 

conforme el que disposen els Estatuts de l’Organisme de Gestió 

Tributària, el seu Reglament orgànic i l'Ordenança general de l’Organisme 

de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i en la normativa interna 

de la Diputació de Barcelona, reguladora de la prestació d'aquest servei.  

Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de 

caràcter general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la 

gestió. 

Regla quarta. L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a 

compensació econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a 

terme amb eficàcia la prestació del servei objecte de la delegació 

conferida, la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats 

necessàries per a l’exercici de les funcions de gestió, liquidació, inspecció 

i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, regulada en 

l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.  

Regla cinquena. L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a 

compte de la recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre 

activitats econòmiques, si aquests tributs figuren entre els tributs delegats.  

L’atorgament d’aquestes bestretes, llur quantia i condicions es regeix pels 

criteris que estableixi la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió 

Tributària. 

En circumstàncies singulars, la presidència de l’ORGT podrà aprovar 

bestretes extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el 

cost financer que representi per a l’ORGT  la disponibilitat de fons aliens. 

Regla sisena. L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats 

recaptades per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents: 

 

1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada 
concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a 
l’Ajuntament  de forma quinzenal. 
 



 

 

2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades 
pels diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions 
d’ingressos indeguts aprovades en el període quinzenal anterior, amb les 
especificacions necessàries per poder registrar les operacions resultants 
en la forma imposada per la Instrucció de comptabilitat de les 
corporacions locals. 
 

3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de 
l'Ajuntament, interessos de demora al tipus d'interès establert a la 
normativa vigent.  
 

4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà 
abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte 
de recaptació. 
 

5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es 
transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota 
tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial 
s'ingressarà directament al compte de la Diputació. 
 

Regla setena. La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les 

facultats i les obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en 

aquesta matèria, al titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a 

través de llur Organisme de Gestió Tributària. 

L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la 

gestió recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté 

el Reglament general de recaptació i llurs disposicions concordants.  

Regla vuitena. A més de les obligacions establertes en la legislació 

vigent per als òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària 

assumeix per l’acceptació voluntària de la delegació realitzada per 

l’Ajuntament, les obligacions següents: 

 

a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més 
efectiva la gestió de la recaptació executiva.  

b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui 
tenir coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.  

c. Oferir als obligats tributaris un servei d’atenció al públic mitjançant els 
canals que disposi l’Organisme.  



 

 

d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries, tret de 
causes de força major.) 

e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el 
compte anual,  justificat per la relació de deutors classificada per 
conceptes i exercicis, i tota l'altra documentació que resulta exigible per la 
normativa vigent en cada moment.  
 

Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través del seu Organisme de 

Gestió Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels 

drets següents: 

a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.  
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de 

constrenyiment, degudament justificades.  
c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment 

executiu, degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades 
per l’Ajuntament. 

d. Dirigir la prestació del servei i nomenar al seu càrrec el personal que 
calgui per a la gestió del servei.  

e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament 
General de Recaptació i en les disposicions concordants.  

f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les 
competències delegades, sempre que no sigui necessari o convenient 
que l’ORGT disposi d’un local propi, de propietat o de lloguer i sens 
perjudici de la contraprestació que l’Organisme de Gestió Tributària pugui 
convenir amb l’ajuntament per la utilització de les dependències 
municipals.    
 

Regla desena. L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures 

necessàries per a donar compliment a la normativa específica en matèria 

fiscal i tributària, a la de protecció de dades de caràcter personal, a la 

normativa sobre arxius i documents i a les especificacions contingudes en 

l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 

de Barcelona. 

 

Regla onzena. L'Organisme de Gestió Tributària reuneix la consideració 

"d'encarregat del tractament" respecte de les dades personals que l'entitat 

delegant aporti, per tal de materialitzar la delegació efectuada, i adoptarà 

les mesures tècniques i organitzatives adequades per a la protecció de 

totes les dades personals. 



 

 

A tal efecte, l’Organisme de Gestió Tributària únicament tractarà les 

dades facilitades per l’administració delegant conforme a les instruccions 

que rebi d’aquesta; comunicarà les violacions de seguretat de protecció 

de dades, no aplicarà o utilitzarà aquestes dades amb una finalitat distinta 

a l’objecte de la delegació i no comunicarà les dades a terceres persones, 

ni tant sols per a la seva conservació -llevat que la Llei General Tributària 

o qualsevol altra norma amb rang de llei ho autoritzi-, o què l’Organisme 

hagi de contractar prestacions de caràcter material o tècnic que comportin 

el tractament de les dades amb una empresa o empreses alienes; en 

aquest darrer supòsit el contractista de l’ORGT també tindrà la 

consideració d’encarregat del tractament. 

L’Organisme de Gestió Tributària queda expressament facultat per l’entitat 

delegant per tal d’efectuar les peticions d’informació amb transcendència 

tributària i comunicació o cessió de dades que es deriven dels articles 93, 

94 i 95 de la Llei general tributària, o qualsevol altra norma que contempli 

dites comunicacions o cessions. 

Les dades que trameti l’administració delegant s’incorporaran als fitxers 

de dades personals corresponents de l’Organisme de Gestió Tributària. 

Des del moment en que l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 

de Barcelona hagi assumit la titularitat de la competència delegada, tindrà 

la consideració de responsable dels tractaments de dades personals que 

es duguin a terme per al compliment de les funcions públiques derivades 

de la delegació, que seran donats d'alta en el Registre d'Activitats de 

tractament de dades personals de l'ORGT. Així mateix l'Administració 

delegant serà responsable respecte el tractament de les dades personals 

a les que pugui tenir accés com conseqüència de la informació que 

proporciona l'ORGT a l'entitat delegant, respecte a les dades gestionades 

per delegació. A aquest efecte, les entitats signants han de dur a terme 

els controls sobre els accessos fets a les dades tributàries i d'ingressos de 

dret públic pertinents, i també han de comunicar les violacions de 

seguretat relatives a la protecció de dades personals. 

 

Així mateix, el responsable, tenint en compte la naturalesa, l'àmbit, el 

context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i 

gravetat diversa per als drets i les llibertats de les persones físiques, ha 

d’aplicar les mesures tècniques i organitzatives adequades al Reglament 

europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones 

físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure 



 

 

circulació d’aquestes dades. Les esmentades mesures seran revisades i 

actualitzades quan calgui. 

A efectes de compliment de la normativa de protecció de dades, 

l’ajuntament i l'Organisme de Gestió Tributària formalitzaran els 

documents necessaris per concretar les obligacions i utilització de les 

dades necessàries per a la prestació del servei. 

Regla dotzena. Són causes d'extinció de l’exercici de la delegació 

conferida, les següents: 

1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga 
tàcita, d'acord amb allò que estableix la regla primera.  

2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.  
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l'acord. 
4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.  

 

SETÈ.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona, als efectes que, per 

la seva part, es procedeixi a la seva acceptació i un cop acceptat publiqui 

aquest acord, per a general coneixement, juntament amb l’acord d'acceptació, 

tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com en el Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de l’Organisme de 

Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.  

 
B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, 
de 28 novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària. 
 
Els regidors i regidores de l’oposició manifesten que el seu vot serà favorable al 
punt. 
 
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 de Ple acorda, per unanimitat, aprovar els acords detallats anteriorment. 
 

 

Vuitè.- PRP2021/560   PROPOSTA AL PLE DE RESOLUCIÓ DEL RECURS 
DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LA SOCIETAT HOLSET S.A., CONTRA 
L'ACORD ADOPTAT PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EN SESSIÓ 
CELEBRADA EL DIA 28 DE GENER DE 2021.  
   
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el senyor alcalde 
exposa l’assumpte: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA D'URBANISME 
Expedient:  2020/1449-2454   
Contingut: Proposta resolució Recurs de reposició interposat per la societat 
HOLSET, S.A., contra l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 
celebrada el dia 28 de gener de 2021.   
 
 

I. ANTECEDENTS 

 

1. Mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 1 de setembre de 2020, es va incoar 

contra l’entitat mercantil HOLSET, S.A., procediment de protecció de la legalitat 

urbanística (expedient núm. 2020/1449) per tal de restaurar la realitat física 



 

 

alterada i l’ordre jurídic vulnerat; i, conjuntament, sancionar les infraccions 

urbanístiques eventualment comeses, en relació amb les obres de construcció 

d’un garatge, magatzem i porxo executades, en sòl no urbanitzable 

especialment protegit, a la finca situada al passeig dels Pins, núm. 37 

(referència cadastral 9221202DG5092S0000KU) sense títol administratiu 

habilitant i manifestament il·legalitzables. 

 

2. En data 4 de setembre de 2020, la Instructora de l’expedient va emetre el 

Plec de càrrecs, notificat a la interessada, juntament amb la resolució d’iniciació 

del procediment, als efectes que en el termini de quinze dies i de conformitat 

amb allò previst a l’article 145.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 

s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, pogués 

formular al·legacions, presentar documents i proposar els mitjans de prova que 

considerés oportuns. 

 

3. En data 22 d’octubre de 2020, la mercantil HOLSET, S.A., va presentar escrit 

d’al·legacions. 

 

4. En data 26 de novembre de 2020 l’Arquitecte municipal va emetre informe de 

les al·legacions. 

 

5. En data 11 de desembre de 2020 la Instructora de l’expedient va formular la 

corresponent proposta de resolució, que es va notificar també a la societat 

mercantil interessada conferint-li un termini d’audiència de deu dies per tal que, 

d’acord amb el que disposa l’article 147.1 del Decret 64/2014, de 13 de maig, 

presentés les al·legacions, els documents i les justificacions que estimés 

pertinents. 

 

6. En data 28 de desembre de 2020 HOLSET, S.A., va presentar escrit 

d’al·legacions. 

 

7. En data 15 de gener de 2021 els serveis jurídics d’Urbanisme van emetre 

informe proposant la desestimació de les al·legacions formulades per la 

interessada en el tràmit d’audiència. 

 

8. En data 28 de gener de 2021 el Ple de l’Ajuntament va adoptar els següents 

acords: 

 

“Primer. DESESTIMAR les al·legacions presentades per la societat mercantil 
HOLSET, S.A., contra la proposta de resolució formulada en data 11 de 



 

 

desembre de 2020 per la instructora del procediment sancionador i de 
restauració de la realitat física alterada i l’ordre jurídic vulnerat, tramitat amb el 
núm. d’expedient 2020/1449, tot de conformitat amb les valoracions jurídiques 
que consten a l’informe emès pels Serveis Jurídics en data 15 de gener de 
2021, transcrit parcialment a la part expositiva i que dona resposta motivada a 
les pretensions de la interessada. 
 
Segon. ORDENAR a l’entitat mercantil HOLSET, S.A., que procedeixi a 
l’enderroc de les obres executades sense títol administratiu habilitant a la finca 
situada al passeig dels Pins núm. 37 (ref. cadastral 9221202DG5092S0000KU) 
consistents en la construcció d’un garatge, magatzem i porxo en habitatge 
unifamiliar preexistent, la reposició dels terrenys al seu estat inicial i el 
cessament dels usos il·legals. 
 
CONCEDIR a la persona obligada un termini de DOS MESOS per tal 
d’executar voluntàriament les mesures de restauració ordenades, amb 
l’advertiment que, si no ho fa així, transcorregut el referit període voluntari 
l’òrgan competent en podrà ordenar la seva execució forçosa, pels mitjans 
d’execució subsidiària o multa coercitiva. 
 
En cas d’execució forçosa, s’ordenarà, cas de resultar necessari per a 
l’efectivitat de la mateixa, el desallotjament de les persones usuàries de les 
construccions afectades, la retirada de les coses mobles relatives als usos 
il·legals de l’immoble, així com el cessament dels subministraments dels 
serveis i la prohibició de la seva contractació. 
 
Tercer. IMPOSAR a la societat mercantil HOLSET, S.A., una multa de 154.000 
euros, objectivament fixada mitjançant el càlcul efectuat per l’Arquitecte 
municipal d’acord amb la fórmula prevista en l’article 137.1 del Decret 64/2014, 
de 13 de maig. 
 
Quart. COMUNICAR a HOLSET, S.A., que el reconeixement voluntari de la 
seva responsabilitat comportarà que l’òrgan sancionador apliqui les reduccions 
de l’import de la sanció d’acord amb allò previst a l’article 142.1 del Decret 
64/2014, de 13 de maig, i que tindrà dret a la reducció de la multa en els 
següents percentatges: 
 
a) Del 80%, si voluntàriament porta a terme la restauració de la realitat física 
alterada i l’ordre jurídic infringit, abans que la resolució sancionadora sigui 
ferma en via administrativa. 
 
b) Del 60%, si voluntàriament porta a terme la restauració de la realitat física 
alterada i l’ordre jurídic infringit, després que la resolució sancionadora sigui 
ferma en via administrativa i abans que l’òrgan competent ordeni l’execució 
forçosa de la sanció. 
 



 

 

Cinquè. NOTIFICAR els presents acords al Registre de la Propietat per tal que 
procedeixi la seva inscripció, la qual no serà cancel·lada fins que no s’executi 
en tots els seus termes. 
 
Sisè. NOTIFICAR aquests acords a la Instructora del procediment, a la societat 
mercantil HOLSET, S.A., i a l’entitat denunciant VINCERALIA FUTUR, S.L., 
amb indicació dels recursos que procedeixin”. 
 

9. En data 8 de març de 2021, la societat mercantil HOLSET, S.A., va presentar 

contra l’anterior acord plenari el recurs de reposició que és objecte del present 

informe proposta. 

 

10. En data 13 d’abril de 2021, els serveis jurídics d’Urbanisme van emetre 

informe jurídic en el sentit de proposar la desestimació del recurs de reposició i 

consta oportunament arxivat a l’expedient administratiu. 

 

II. CONTINGUT DEL RECURS 

 

L’entitat recurrent fonamenta, en síntesi, el recurs de reposició en les següents 

al·legacions: 

 

“A-El expediente no puede ser aprobado, tanto por causas formales - 
duplicidad y otros errores en la instrucción que desarrollaremos más adelante- 
como de fondo –error en la calificación del suelo e inseguridad producida por la 
errática y cambiante situación del urbanismo en el período 2003/2015 
 
B-La obra debe ser legalizada, en base a que consistió únicamente en la 
sustitución de tierras y talud bajo una piscina y una terraza solarium 
pavimentada adosadas a la vivienda con licencia aprobada, y que formaban 
parte del conjunto desde su construcción en 1965 sobre un suelo hasta 1986 
urbanizable y luego rústico al régimen normal –clave 11. 
 
C-La solicitud de sanción debe ser anulada. Además de manifiestamente 
infundada, ya que no ha habido dolo, culpa ni siquiera  negligencia, no es 
razonable ni por su importe ni por su extemporaneidad; no puede justificarse ni 
tan siquiera en el negado caso que la clave del suelo fuera 14; y se equivoca 
claramente en la normativa de aplicación e incluso en la valoración de los 
parámetros de cálculo. 
 
D-La auténtica causa de éste y anteriores expedientes ha sido la denuncia 
falsa y continuada de Vinceralia. La Generalitat ha forzado al Ayuntamiento la 
apertura de este expediente, engañada por Vinceralia. Se hace necesario 
conocer en detalle las presiones externas recibidas por el Ayuntamiento para 
obtener una perspectiva 



 

 

completa”. 
 

 

III. ANÀLISI DELS MOTIUS DEL RECURS 

 

1. Sobre els defectes formals en la instrucció de l’expedient invocats per 

la recurrent. 

 

1.1. Vulneració del principi non bis in idem per l’existència d’un procediment de 

restauració de la legalitat urbanística en relació amb els mateixos fets no 

caducat de forma expressa. 

 

Aquesta al·legació és reproducció de la que ja es va formular contra el plec de 

càrrecs i la proposta de resolució per l’entitat recurrent i que va ser examinada 

pels serveis jurídics d’Urbanisme a l’informe de data 15 de gener de 2021 en el 

sentit següent: 

 

““En l’escrit d’al·legacions presentat per HOLSET, S.A., en data 22 d’octubre de 
2020 ja es plantejava l’existència d’un expedient previ encara no resolt i la 
vulneració del principi non bis in ídem. La proposta de resolució que ara 
s’impugna afirma al respecte: 
 
“L’entitat mercantil inculpada sosté que aquest Ajuntament ja va incoar un 
procediment de restauració de la legalitat urbanística en relació amb els 
mateixos fets mitjançant Decret d’Alcaldia de data 23 de gener de 2008, el qual 
no ha estat resolt de forma definitiva i encara es tramita. Al·lega que, en 
aquestes circumstàncies, no es pot iniciar un nou expedient contra el mateix 
subjecte i per idèntica infracció urbanística, atès que això suposaria la 
possibilitat de sancionar doblement els mateixos fets amb vulneració flagrant 
del principi de non bis in ídem.  
 
L’article 199.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, disposa que l’exercici 
de la potestat de protecció de la legalitat urbanística dona lloc a la instrucció i la 
resolució d'un procediment o de més d'un que tenen per objecte, conjuntament 
o separadament, l'adopció de les mesures següents: (i) La restauració de la 
realitat física alterada i de l'ordre jurídic vulnerat; (ii) La imposició de sancions; i, 
(iii) La determinació dels danys i els perjudicis causats. Els antecedents 
normatius d’aquest precepte, avui derogats, tenien el mateix redactat (articles 
191.2 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, i del Decret Legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme). El 
dret sancionador urbanístic, que té per objecte la repressió de les conductes 
típiques infractores, només constitueix doncs una vesant de la potestat de 
protecció de la legalitat urbanística. En aquest sentit, les sentències del 
Tribunal Suprem de 3 de novembre de 1992, 24 de maig de 1995 i 19 de febrer 



 

 

de 2002, entre moltes altres, han establert aquesta distinció senyalant que “la 
infracción de la legalidad urbanística desencadena dos mecanismos de 
respuesta: de un lado, el procedimiento de restablecimiento de la legalidad 
urbanística, dirigido a la simple restauración de la legalidad vulnerada; de otra 
parte, el procedimiento sancionador, dirigido a sancionar a los sujetos 
responsables por la infracción cometida”. 
 
La citada sentència del Tribunal Suprem de 19 de febrer de 2002, afegeix que 
“la coercibilidad de la norma urbanística se disocia así en estos dos 
mecanismos de protección conectados entre sí y compatibles entre ellos pero 
perfectamente diferenciables y diferenciados, sin que su dualidad infrinja, como 
es obvio, el principio non bis in ídem (sentencias de 15 de diciembre de 1983, 3 
de noviembre de 1992 y 24 de mayo de 1995) y sin que sea necesario esperar 
a que concluya el primero para iniciar o tramitar el segundo”. El Tribunal 
Constitucional ha consagrat aquesta doctrina en la seva interlocutòria núm. 
214/2000, de 21 de setembre, on manifesta que “la orden de demolición es una 
medida de restablecimiento del orden urbanístico infringido que no tiene 
carácter sancionador, por lo que respecto de la misma no cabe hablar en 
ningún caso de lesión del principio de legalidad en materia sancionadora al 
amparo del artículo 25.1 CE”. 
 
Exposat l’anterior, cal fer palès en primer lloc que el procediment incoat en data 
23 de gener de 2008 contra HOLSET, S.A., tenia per objecte únicament i 
exclusivament la restauració realitat física alterada i l’ordre jurídic vulnerat i no 
la sanció de la infracció urbanística, de manera que el nou procediment, iniciat 
en data 1 de setembre de 2020, és el primer que s’encamina a sancionar els 
fets imputats i, per consegüent, no hi pot haver vulneració del principi de non 
bis in ídem.   
 
En qualsevol cas, convé precisar, per a més fer, que el procediment incoat en 
data 23 de gener de 2008 s’ha d’entendre caducat automàticament malgrat que 
no s’hagi declarat així mitjançant resolució expressa. El Tribunal Suprem ha 
senyalat en reiterades ocasions que la caducitat és una forma anormal de 
terminació del procediment que implica la desaparició jurídica de tots els seus 
efectes jurídics, de manera que l’expedient caducat s’ha de tenir per no 
tramitat, llevat pel que fa a les actuacions realitzades per a l’obtenció de 
documents, informes i altres elements de prova, que conserven la seva 
validesa a efectes probatoris en altres procediments que es puguin iniciar amb 
posterioritat en relació amb els mateixos fets. 
 
Però tal com ha declarat també la jurisprudència de forma constant, la caducitat 
del procediment no afecta al dret substantiu que l’Administració pretén fer valer 
a través del mateix, el qual es pot exercitar en un nou procediment, sempre que 
no hagi transcorregut el termini de prescripció. Així, la sentència del Tribunal 
Suprem de 21 de novembre de 2012 afirma que “la declaración de caducidad 
no impide la apertura de un nuevo procedimiento sancionador en tanto en 



 

 

cuanto la hipotética infracción que originó la incoación del procedimiento 
caducado no haya prescrito. Así se desprende, con nitidez, del mandato legal 
que se contiene en el artículo 92.3 de la Ley 30/1992 (la caducidad no 
producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la 
Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo 
de prescripción)”. Per la seva banda, les sentències de la Sala Contenciosa 
Administrativa de l’Audiència Nacional de dates 10 de febrer de 2016 i 14 de 
desembre de 2018, entre d’altres, aclareixen que “la falta de declaración 
expresa de caducidad es una irregularidad formal irrelevante, pues, en ningún 
caso, es un requisito esencial en la regulación legal, ni produce indefensión”. 
 
Sosté ara l’al·legant que la caducitat del procediment de restauració de la 
legalitat urbanística incoat mitjançant Decret d’Alcaldia de data 23 de gener de 
2008 no es produeix de forma automàtica, sinó que s’ha de declarar de forma 
expressa i que, en no fer-ho així, l’Ajuntament infringiria l’article 53 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, amb connotacions de delicte penal (que tipifica de 
prevaricació administrativa) en el qual incorrerien, al seu parer, la Secretària i la 
Instructora de l’expedient. 
 
Aquesta argumentació oblida que l’article 25.1.b) de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, , disposa que el venciment del termini màxim establert sense que 
s’hagi dictat i notificat resolució expressa en els procediments iniciats d’ofici en 
els quals l’Administració exerciti potestats sancionadores o, en general, 
d’intervenció, susceptibles de produir efectes desfavorables o de gravamen, 
produeix la caducitat de l’expedient; afegint, aquest precepte i l’article 21.1 de 
la mateixa Llei, que la resolució posterior només ha de declarar la caducitat ja 
produïda i ordenar l’arxivament de les actuacions. 
 
L’automatisme de la caducitat del procediment per causa imputable a 
l’Administració (a diferència del que succeeix amb la caducitat produïda per 
causes imputables a l’interessat, quina declaració és necessària i té caràcter 
constitutiu de conformitat amb l’article 95 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre), ha 
estat reiteradament reconegut per la doctrina del Consell d’Estat i la 
jurisprudència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem. Així, 
el dictamen del Consell d’Estat núm. 5356/1997, de 22 de gener de 1998, sobre 
l’avantprojecte de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, diu: 
 
“El apartado 2 del artículo 44 en proyecto viene a sustituir al 43.4 vigente y se 
ocupa de la caducidad de los procedimientos en que la Administración ejercite 
potestades sancionadoras o de intervención, susceptibles de producir efectos 
desfavorables o de gravamen en los interesados, tras vencer el plazo máximo 
para resolver y notificar. Parece que en tales casos los interesados pueden 
entender caducado el procedimiento sin necesidad de esperar a la declaración 
formal de caducidad, declaración que habrá de producirse siempre y, en todo 



 

 

caso, ordenando el archivo de las actuaciones, sin que resulte aplicable, por lo 
tanto, lo establecido en el apartado 4 del artículo 92 (cuando la cuestión 
suscitada afecte al interés general o fuera conveniente sustanciarla para su 
definición y esclarecimiento)”. 
 
La sentència del Tribunal Suprem de data 14 de març de 2007 (recurs de 
cassació 7757/2003), senyala també de forma clara i precisa que el venciment 
del termini determinant de la caducitat “es, a su vez, el mismo momento en el 
que se producen dichos efectos preclusivos, siendo tal declaración expresa de 
caducidad una mera constatación de los efectos —ya inamovibles en vía 
administrativa— producidos por ministerio de la ley desde el vencimiento del 
plazo para la resolución, y consiguiente notificación, del expediente 
sancionador”. En el mateix sentit, la sentència del Tribunal Suprem de 22 de 
novembre de 2007 (recurs de cassació 9322/2003), segons la qual “la 
caducidad opera y puede alegarse (y su no declaración, expresa o presunta, 
puede impugnarse) por el puro transcurso del plazo. Si las cosas fueran de otro 
modo, y la Administración nunca dictara resolución expresa ni declarara la 
caducidad, el interesado no podría nunca acceder a los Tribunales de Justicia a 
fin de que estos la declararan, cosa que carecería de sentido”. També, entre 
moltes altres, la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Galicia de 21 de 
maig de 2015 (recurs d’apel·lació 4038/2015) declara que “es unánime la 
doctrina y la jurisprudencia en estimar que la caducidad opera de manera 
automática y es apreciable de oficio, en cuanto que es indicativa de una 
inactividad administrativa no imputable el    administrado”. 
 
En definitiva, la caducitat per causa imputable a l’Administració (cas que ens 
ocupa amb el procediment de restauració de la legalitat urbanística incoat 
mitjançant Decret d’Alcaldia de data 23 de gener de 2008) es produeix de 
manera automàtica i ope legis pel mer decurs del termini màxim per dictar 
resolució i notificar-la, sense necessitat que es produeixi una declaració 
expressa de caducitat, resolució que, de recaure, l’únic que podria fer seria 
confirmar la caducitat ja produïda amb anterioritat. 
 
En qualsevol cas, convé reiterar un cop més que el procediment incoat en data 
23 de gener de 2008 contra HOLSET, S.A., tenia per objecte únicament i 
exclusivament la restauració realitat física alterada i l’ordre jurídic vulnerat i no 
la sanció de la infracció urbanística, de manera que el nou procediment, iniciat 
en data 1 de setembre de 2020, és el primer que s’encamina a sancionar els 
fets imputats i, per consegüent, no hi pot haver vulneració del principi de non 
bis in ídem. 
 
Pel que s’ha exposat, en opinió d’aquesta assessoria jurídica, procedeix 
desestimar l’al·legació””. 
 

S’escau per tant reiterar l’anterior fonamentació jurídica i desestimar per tant el 

motiu del recurs. 



 

 

 

1.2. Manca de fermesa del Decret d’Alcaldia de data 15 de gener de 2021, pel 

qual es denega la petició formulada pel Sr. Joan Vila Costa el 3 de desembre 

de 2020 respecte a la correcció de la qualificació urbanística de la finca situada 

al passeig dels Pins, núm. 37, en els plànols normatius digitals (substitució de 

clau 14 per clau 11). 

 

L’entitat recurrent addueix que: “La aprobación del expediente por el Pleno de 

28/1/2021 que se recurre, estaba basada, fundamentalmente en la calificación 

del suelo como no urbanizable de especial valor agrícola, clave 14, tal como 

acordaba el Decreto de Alcaldía de 15/1/2021. Tal Decreto no era firme en la 

fecha del Pleno –ni ahora- estando anunciado recurso por nuestra parte, lo que 

motivaba nuestra solicitud de aplazamiento de la aprobación apoyada por 

buena parte de los concejales”. 

 

Aquesta apreciació no és correcta. L’acord plenari impugnat es basa en els 

quatre informes tècnics que consten incorporats a l’expedient (els de 

l’aparellador municipal, Sr. Lluís Buch, de 24 d’agost de 2007; de la CTUB, de 

24 de juliol de 2008; de l’Arquitecta municipal, Sra. Elisabet Pascual, de 30 de 

maig de 2018; i de l’Arquitecte municipal, Sr. Germán Pérez, de 26 de 

novembre de 2020), tots els quals sostenen que la finca es troba ubicada en sòl 

no urbanitzable qualificat com a zona d’especial valor agrícola (clau 14) i són 

suficients per resoldre el procediment. 

 

El Decret d’Alcaldia de data 15 de gener de 2021 al qual al·ludeix la recurrent 

es dicta en el marc d’un altre expedient (2020/2116), relatiu a la seva petició de 

data 3 de desembre de 2020 d’esmena dels plànols normatius, que no afecta ni 

condiciona la resolució del procediment de protecció de la legalitat urbanística, 

atès que l’informe de l’Arquitecte municipal de data 18 de desembre de 2020 en 

el qual es fonamenta la denegació de la sol·licitud coincideix plenament amb 

els anteriors. 

 

En definitiva, el Decret d’Alcaldia de 15 de gener de 2021 resulta absolutament 

irrellevant als efectes de l’acord plenari impugnat i s’escau per això desestimar 

l’al·legació. 

 

1.3. Sobre la manca de qualificació professional dels tècnics municipals que 

han intervingut. 

 



 

 

HOLSET, S.A., qüestiona la qualificació professional dels tècnics municipals 

que van intervenir en l’elaboració dels informes obrants a l’expedient. 

L’al·legació no està justificada i procedeix la seva desestimació atès que els 

referits informes es van emetre en matèria d’urbanisme i, per tant, en l’àmbit de 

llur competència professional. 

 

2. Quant als motius de fons. 

 

2.1. Error en la qualificació urbanística del sòl. 

 

Aquesta al·legació també és reproducció de la ja formulada per l’entitat 

recurrent contra la resolució d’incoació del procediment, el plec de càrrecs i la 

proposta de resolució emesa per la Instructora de l’expedient. La qüestió va ser 

degudament analitzada en la proposta de resolució i posteriorment valorada en 

l’informe dels  serveis jurídics d’Urbanisme de data 15 de gener de 2021 en els 

termes que reiterem a continuació: 

 

““HOLSET, S.A., considera que la qualificació urbanística de la finca objecte del 
present expedient, en la qual s’han desenvolupat els fets imputats, és, segons 
el vigent planejament general del municipi, la de zona rústica (clau 11) i no la 
de zona d’especial valor agrícola (clau 14) tal com consta en els diferents 
informes tècnics que consten incorporats a les actuacions. Per tal d’acreditar-
ho aporta un informe de qualificació urbanística emès per l’Arquitecte municipal 
en data 30 de gener de 1988. 
 
La qualificació urbanística de la finca constitueix una dada absolutament 
contrastada, en la què coincideixen l’informe de l’Aparellador municipal, Sr. 
Lluís Buch, de data 24 d’agost de 2007, i l’informe de l’Arquitecta municipal, 
Sra. Elisabet Pascual, de data 30 de maig de 2018. En l’informe de data 26 de 
novembre de 2020 emès per l’Arquitecte municipal, Sr. Germán Pérez, en 
relació amb les presents al·legacions, es reitera així mateix que la finca es 
troba en sòl no urbanitzable qualificat pel planejament d’aplicació com a zona 
d’especial valor agrícola (clau 14). L’informe desfavorable de data 24 de juliol 
de 2008 emès per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona arriba 
també a la mateixa conclusió. 
 
Fins i tot HOLSET, S.A., en el seu escrit d’al·legacions de 31 de juliol de 2018, 
presentat contra el procediment de protecció de la legalitat urbanística incoat 
per Decret d’Alcaldia de data 25 de juny de 2018 pels mateixos fets i ja 
caducat, manifesta literalment que “l’immoble està situat en terreny classificat 
urbanísticament com a sòl no urbanitzable amb clau 14: “Zona d’especial valor 
agrícola”. Aquesta classificació i qualificació urbanístiques venen previstes a les 
Normes Subsidiàries de Sant Vicenç de Montalt, aprovades definitivament el 12 



 

 

de febrer de 1986 per part de la Comissió Provincial d’urbanisme de Barcelona” 
(pàgina 2)”. 
 
A l’anterior cal afegir que arrel de la instància presentada pel Sr. Juan Vila 
Costa, representat de l’entitat mercantil HOLSET, S.A., en data 3 de desembre 
de 2020, en la qual s’efectuen una sèrie de consideracions en ordre a acreditar 
que els terrenys de referència ostenten la qualificació de zona rústica (clau 11) i 
es sol·licita l’esmena dels nous plànols normatius digitals en aquest sentit; en 
data 18 de desembre de 2020 l’arquitecte municipal, Sr. Nicolau Maluquer, va 
emetre un nou informe, que consta incorporat al present expedient i que 
confirma que, d’acord amb el planejament urbanístic aplicable, els repetits 
terrenys es troben situats en sòl no urbanitzable qualificat com a zona 
d’especial valor agrícola (clau 14). 
 
L’informe de l’Arquitecte Sr. Josa García-Tornel que aporta la inculpada amb el 
seu escrit d’al·legacions no pot prevaldre sobre el criteri mantingut en els 
quatre informes tècnics municipals que s’han pronunciat al respecte en sentit 
contrari i sobre l’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
coincident amb els anteriors””. 
 

S’escau per tant reiterar l’anterior fonamentació jurídica i desestimar el motiu 

del recurs. 

 

2.2. Urbanisme municipal caòtic i erràtic. 

 

L’exposició feta per l’entitat recurrent sobre l’evolució urbanística de la finca de 

referència, que defineix com a caòtica i erràtica, constitueix una valoració 

subjectiva que no altera la relació de fets provats per la instrucció ni les 

conseqüències jurídiques que dels mateixos se’n deriven. Cap de les 

afirmacions de la recurrent (ni la documentació aportada) desvirtuen els referits 

informes tècnics mitjançant el quals s’acredita que les obres es van executar en 

sòl no urbanitzable qualificat pel planejament urbanístic aplicable com a zona 

d’especial valor agrícola (clau 14). Procedeix en conseqüència desestimar 

també la present al·legació. 

 

3. Respecte a la pretesa procedència de legalitzar les obres executades 

sense llicència. 

 

Atenent a la naturalesa de les obres, l’entitat recurrent sosté que “debe ser 

legalizada, en base a que consistió únicamente en la sustitución de tierras y 

talud bajo una piscina y una terraza solarium pavimentada adosadas a la 

vivienda con licencia aprobada, y que formaban parte del conjunto desde su 



 

 

construcción en 1965 sobre un suelo hasta 1986 urbanizable y luego rústico al 

régimen normal –clave 11”. 

 

De la relació de fets provats durant la instrucció del procediment en resulta el 

següent: 

 

(i) Que l’11 de juliol de 2007, el Sr. Joan Vila Costa, actuant en representació 

de la societat mercantil HOLSET, S.A., va sol·licitar llicència urbanística d’obres 

majors per a la construcció d’un garatge, magatzem i porxo a la finca situada al 

passeig del Pins núm. 37, com a edificació auxiliar de l’habitatge unifamiliar 

preexistent. 

 

(ii) Que mitjançant informe de data 24 d’agost de 2007, l’Aparellador municipal 

manifesta que la finca està situada en sòl no urbanitzable qualificat pel 

planejament general com a zona d’especial valor agrícola (clau 14) i que es 

troba inclosa també en el Pla Director urbanístic del sistema costaner (clau NU-

C3). El referit informe afirma que en l’actualitat i des de fa força temps, la finca 

té un ús exclusivament residencial, sense cap explotació agrícola o pecuària, i 

conclou que el projecte presentat vulnera l’article 161 del Text refós de les 

normativa urbanística de les Normes Complementàries i Subsidiàries de 

Planejament de Sant Vicenç de Montalt, motiu pel qual s’ha d’informar 

desfavorablement la llicència sol·licitada. 

 

(iii) Que en data 21 de febrer de 2008, la Junta de Govern Local va acordar 

denegar de forma expressa la llicència d’obres majors sol·licitada per HOLSET, 

S.A. 

 

(iv) Que en data 28 de febrer de 2008 HOLSET, S.A., interposa recurs de 

reposició   contra el Decret d’Alcaldia de 23 de gener de 2008, pel qual s’havia 

incoat expedient de protecció de la legalitat urbanística. En el marc d’aquest 

recurs es presenta un nou projecte d’obres majors en substitució de l’anterior, 

es sol·licita l’arxiu de l’expedient i l’atorgament de llicència conforme a la nova 

documentació aportada. 

 

(v) Que en data 21 de maig de 2008, l’Arquitecta municipal va emetre informe 

en relació amb el segon projecte d’obres i correlativa sol·licitud de llicència, en 

el qual s’assenyala que “tenint en compte que es tracta d’una finca en sòl no 

urbanitzable, la tramitació s’haurà de fer conforme el que determina l’article 50 

del DL 1/2005 de 26 de juliol, i sol·licitar informe preceptiu de la Comissió 

Territorial d’Urbanisme”. 



 

 

 

(vi) Que en data 24 de juliol de 2008 la Comissió Territorial d’Urbanisme de 

Barcelona va acordar emetre informe desfavorable, als efectes urbanístics, 

sobre el projecte en sòl no urbanitzable per a l’ampliació d’un habitatge, 

consistent en la construcció d’un garatge i magatzem agrícola a la finca situada 

al passeig del Pins, núm. 37, formulat per HOLSET, S.A., i trames per 

l’Ajuntament, per contravenir la normativa urbanística municipal i la legislació 

urbanística vigent a Catalunya. 

 

(vii) Que en el referit informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 

Barcelona s’indica el següent: 

 

 

 
D’aquesta relació de fets s’evidencia clarament que les obres objecte del 

present expedient es van executar per l’entitat recurrent sense títol 

administratiu habilitant i consisteixen en la construcció d’un semi-soterrani 

destinat a garatge per a turismes, magatzem i porxo adossat a l’edifici 

preexistent al nivell de la seva planta baixa. 

 

Cal fer palès en segon lloc que la possibilitat de legalització de les obres ja va 

ser al·legada amb anterioritat pel recurrent i valorada des del punt de vista 

jurídic per la Instructora de l’expedient en la seva proposta de resolució, 

senyalant el següent: 

 

“”HOLSET, S.A., addueix per últim que les obres d’ampliació de l’habitatge 
unifamiliar existent, consistents en la construcció d’un garatge, magatzem i 
porxo, tindrien cobertura en allò previst a la Disposició Transitòria Sisena del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, i que estableix el règim aplicable als habitatges preexistents en 
sòl no urbanitzable. 



 

 

 
L’apartat 1 de la dita disposició transitòria disposa, pel que ara interessa, que 
les construccions preexistents en sòl no urbanitzable destinades a habitatge, 
que no siguin incloses en el catàleg de masies o cases rurals o no estiguin 
associades a explotacions rústiques, poden romandre sobre el territori amb l’ús 
esmentat, si el planejament urbanístic no ho impedeix i que, si els habitatges no 
es van implantar il·legalment, resten subjectes al règim de disconformitat que 
estableix l’article 119.2. 
 
L’apartat 3 afegeix que, si el planejament urbanístic general ho preveu de forma  
expressa, i en tant l’esmentat planejament no s’adapti a la Llei d’urbanisme, es 
pot autoritzar l’ampliació dels habitatges mitjançant el procediment establert a 
l’efecte. 
 
Per altra banda, l’article 161 del vigent Text refós de la normativa urbanística de 
les Normes Complementàries i Subsidiàries de Planejament de Sant Vicenç de 
Montalt, senyala que la zona d’especial valor agrícola (clau 14) compren els 
sols no urbanitzables que, pel seu alt valor, s’han de destinar a usos 
agropecuaris i que interessa preservar totalment de qualsevol procés 
d’urbanització i d’edificació. Per això, en aquesta classe de sòl no es permeten 
altres edificacions i ocupacions que les directament vinculades al seu destí 
agrícola. El referit precepte estableix també que en aquesta zona resta 
prohibida la nova construcció d’edificacions destinades a habitatge, així com 
qualsevol ús o activitat no catalogable com a agrícola o pecuària; si bé autoritza 
l’ampliació, modernització i millora de les construccions tradicionals existents, 
sempre que no s’ultrapassi el 20% del volum actual. 
 
Pel que fa al caràcter i naturalesa de la construcció existent, l’informe 
desfavorable de data 24 de juliol de 2008 emès per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona en relació amb el projecte d’ampliació de l’habitatge, 
obrant a l’expedient, ja indicava que “segons el projecte tramès, la finca té una 
superfície de 24.290 m2 i compta amb un edifici destinat a habitatge unifamiliar, 
no descrit en el projecte, malgrat que s’observa que respon a una tipologia 
d’habitatge unifamiliar de caràcter urbà”, afirmant explícitament que “no és una 
construcció tradicional”. 
 
Doncs bé, com sigui que la finca de referència i l’edificació existent no 
mantenen cap vinculació amb una activitat agro-pecuària, tenen un ús 
exclusivament residencial i no es pot considerar que constitueixin una 
construcció tradicional, és clar que no resulta d’aplicació al present supòsit la 
previsió d’ampliació contemplada a l’article 161 de la normativa urbanística i, en 
conseqüència, tampoc les determinacions de la Disposició Transitòria Sisena i 
de l’article 116.1.c) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, atès que les obres són 
manifestament il·legalitzables i no procedeix conferir el termini de dos mesos 
per a la seva legalització””. 
 



 

 

Es proposa desestimar aquest motiu d’impugnació en base a la mateixa 

argumentació. 

 

4. Sobre la sanció imposada per l’acord impugnat. 

 

4.1. Quant a l’absència de dolo, culpa o negligència que empari la imposició de 

la sanció. 

 

Val a dir que aquest motiu d’impugnació és novament reproducció de 

l’al·legació formulada pel recurrent en el tràmit d’audiència, la qual va ser 

també examinada en l’informe dels serveis jurídics d’Urbanisme de data 15 de 

gener de 2021, en el sentit següent: 

 

“”La inculpada addueix en la darrera al·legació que va actuar emparada en el 
referit informe de qualificació urbanística emès per l’Arquitecte municipal en 
data 30 de gener de 1988, en el qual s’assenyalava que els terrenys es 
trobaven qualificats com a zona rústica (clau 11) i que no es pot apreciar 
culpabilitat en la seva conducta. 
 
El cert no obstant és que HOLSET, S.A., va poder actuar de forma diferent a 
com ho va fer i que, per tant, en la seva conducta es pot apreciar el referit 
element subjectiu de la culpabilitat, almenys a títol de negligència, tal com 
s’acredita atenent a les següents circumstàncies i particularitats del supòsit que 
ens      ocupa: 
 
(i) HOLSET, S.A., és una empresa constituïda fa més de 40 anys, que té 
experiència en matèria urbanística tal com resulta dels diferents expedients 
administratius, obrants a l’arxiu municipal, en els quals consta com a promotor 
o interessat. Se li presumeixen en conseqüència coneixements destacats en 
aquest camp. 
 
(ii) Les cèdules, informes o certificats de règim urbanístic tenen una vigència 
limitada. Fer valer un document d’aquesta naturalesa 20 anys després de la 
seva emissió per justificar l’execució de les obres sense disposar de llicència 
urbanística es pot considerar una conducta culposa o negligent, atès que 
fàcilment podria haver-ne sol·licitat un altre d’actualitzat per comprovar la seva 
adequació o inadequació a la legalitat, evitant així la comissió dels fets 
constitutius de la infracció. 
 
(iii) És notori en qualsevol cas que per tal d’executar les obres que són objecte 
del present expedient la legislació urbanística exigeix sol·licitar prèviament 
llicència urbanística municipal. Iniciar-les sense disposar d’aquest títol 
administratiu habilitant demostra la voluntat de HOLSET, S.A., de realitzar un 



 

 

acte que la norma prohibeix (element subjectiu de la culpabilitat) i no només la 
mera vulneració de la mateixa. 
 
En definitiva, aquesta assessoria jurídica entén que l’al·legació no pot      
prosperar””. 
 

Procedeix, per consegüent, reiterar l’anterior fonamentació i desestimar aquest 

motiu. 

 

4.2. Respecte a l’error en l’aplicació de la normativa i en els paràmetres de 

càlcul de la sanció. 

 

Aquesta al·legació, plantejada ara via recurs de reposició, ja va ser també 

formulada pel recurrent durant el tràmit d’audiència de la proposta de resolució i 

informada pels serveis jurídics d’Urbanisme en data 15 de gener de 2021, en el 

sentit següent: 

 

“”HOLSET, S.A., argumenta en relació amb aquesta al·legació: (i) Que “els fets 
enjudiciats en aquest expedient, es van produir a l’any 2007”; (ii) Que “la 
normativa infractora a aplicar als fets en qüestió, és la vigent en el moment de 
la seva comissió”; (iii) Que resulta d’aplicació “el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme DL 1/2005 de 26 de juny; tant per raó de les infraccions i 
sancions; com del procediment sancionador” i “no és d’aplicació al cas, ni la 
normativa         urbanística dels anys 2010 (DL 1/2010) i 2014 (D. 64/2014), que 
és la que erròniament aplica l’expedient aquí combatut”; i, (iv) Que “s’ha aplicat 
retroactivament unes infraccions i sancions previstes en una normativa que va 
entrar en vigor amb posterioritat als fets objecte del procediment i que, a més 
són més perjudicials que les existents en el moment de la comissió dels actes 
en qüestió”. 
 
Convé posar de relleu, en primer lloc, que en l’apartat de fets imputats de la 
proposta de resolució s’indica que “s’han realitzat actuacions i usos urbanístics 
en sòl no urbanitzable especialment protegit sense disposar de títol 
administratiu habilitant, consistents en la construcció d’un garatge, magatzem i 
porxo en habitatge unifamiliar preexistent i sense cap vinculació amb una 
activitat agropecuària, que contravenen allò previst a l’article 161 del vigent 
Text refós de la normativa urbanística de les Normes Complementàries i 
Subsidiàries de Planejament”. 
 

La proposta de resolució precisa així mateix el següent: “Per altra banda, 
l’article 161 del vigent Text refós de la normativa urbanística de les Normes 
Complementàries i Subsidiàries de Planejament de Sant Vicenç de Montalt, 
senyala que la zona d’especial valor agrícola (clau 14) compren els sols no 
urbanitzables que, pel seu alt valor, s’han de destinar a usos agropecuaris i que 



 

 

interessa preservar totalment de qualsevol procés d’urbanització i d’edificació. 
Per això, en aquesta classe de sòl no es permeten altres edificacions i 
ocupacions que les directament vinculades al seu destí agrícola. El referit 
precepte estableix també que en aquesta zona resta prohibida la nova 
construcció d’edificacions destinades a habitatge, així com qualsevol ús o 
activitat no catalogable com a agrícola o pecuària”. 
 
En l’apartat de tipificació de la infracció urbanística, la proposta de resolució 
considera que “els fets imputats poden ser constitutius d’una una infracció 
urbanística molt greu contemplada a l’article 213, lletra a), del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, atès 
que s’han efectuat actes d’ús del sòl i d’edificació contraris a l’ordenament 
jurídic urbanístic en terrenys que el planejament urbanístic classifica o ha de 
classificar com a sòl no urbanitzable en virtut del que disposa l’article 32.a) del 
mateix text legal”. 
 
És indubtable doncs que els fets imputats i la infracció presumptament comesa 
no consisteix només en la construcció de les edificacions, sinó també en l’ús 
il·legal que se’n fa de les mateixes encara a l’actualitat, en tant que no 
vinculades a un ús o activitat catalogable com a agrícola o pecuària. Aquest ús, 
prohibit pel planejament i la normativa urbanística, té un efecte durador que no 
ha cessat i constitueix una infracció urbanística continuada susceptible de ser 
restaurada i sancionada mentre es continuï realitzant, d’acord amb les 
disposicions vigents en el moment d’incoar el corresponent expedient de 
protecció de la legalitat urbanística. 
 
En aquest sentit, la sentencia del Tribunal Suprem de 5 de febrer de 1998 
(recurs d’apel·lació 10351/1991), entre moltes altres del mateix signe, declara 
el següent: “La utilización o uso del suelo (natural o construido) sin la pertinente 
licencia es una actividad continuada, que tanto se ejercita el primer día como el 
último, cualquiera que sea el tiempo transcurrido. Quiere ello decir que el plazo 
de cuatro años que para la restauración de la legalidad urbanística concede el 
artículo 185 del Texto Refundido de la Ley del Suelo se refiere a actividades 
que se llevan a cabo en un momento determinado (en concreto, tal como el 
proyecto dice literalmente, a “realización de obras”) pero no a actividades 
continuadas, como el uso de los edificios, que puede ser prohibido, si es ilegal, 
en tanto en cuanto se esté realizando”. 
 

De tota manera, s’ha d’advertir, en segon lloc, que la infracció molt greu que 
s’imputa a HOLSET, S.A., prevista a l’article 213.a) del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, es troba també tipificada, en els mateixos termes, a 
l’article 205.a) del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. Igualment, tant 
l’article 219.1.c), del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, com l’article 211.3 
del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, estableixen que les infraccions 
urbanístiques molt greus es sancionaran amb una multa de fins a 1.500.000 
euros, de manera que la multa de 154.000 euros contemplada en la proposta 



 

 

de resolució és susceptible de ser imposada qualsevol que sigui la normativa 
considerada, sense incórrer en el supòsit denunciat per la inculpada d’aplicació 
retroactiva d’una disposició sancionadora més perjudicial. Es a dir, pel que fa a 
la regulació substantiva o material, tant el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, com el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, qualifiquen els fets 
imputats com a infracció urbanística molt greu i donen cobertura a la sanció 
prevista en la proposta de resolució impugnada. 
 
Respecte a l’esfera procedimental i competencial, l’apartat primer de la 
disposició transitòria setzena del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
disposa que “els procediments de suspensió d'obres, els sancionadors i els de 
restauració de la realitat física alterada i de l'ordre jurídic vulnerat es regeixen 
per la normativa aplicable en el moment de la incoació del procediment”. No hi 
ha dubte doncs que en el present supòsit la normativa aplicable és, per raons 
temporals, la prevista en el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i en el 
Decret 64/2014, de 13 de maig.  
 
Per consegüent, s’entén que procedeix desestimar l’al·legació””. 
 

Cal reiterar doncs que la fórmula de càlcul de l’import de la multa prevista a 

l’article 137 del Decret 64/2014, de 13 de maig, resulta d’aplicació al cas que 

ens ocupa de conformitat amb el que disposa l’apartat primer de la disposició 

transitòria setzena del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 

el Text refós de la Llei d’urbanisme, en la mesura que preveu expressament 

que els procediments sancionadors i els de restauració de la realitat física 

alterada es regeixen per la normativa aplicable en el moment de la incoació del 

procediment (2020). 

 

5. Pel que fa a les denúncies de VINCERALIA FUTUR, S.L. (propietària de 

la finca “Villa Blanca” confrontant amb la finca titularitat de HOLSET, 

S.A.). 

 

Addueix per últim l’entitat recurrent que la causa de la incoació de l’expedient 

és atribuïble a les continues denuncies presentades per VINCERALIA FUTUR, 

S.L., arrel de disputes familiars i la seva competència en el mercat del turisme 

de vacances. 

 

Sigui com sigui, l’article 112.1 del Decret 64/2014, de 13 de maig, estableix que 

“s’han d’iniciar d’ofici els procediments de protecció de la legalitat urbanística, 

per iniciativa de l’òrgan competent o com a conseqüència d’una ordre superior, 

a petició raonada d’altres òrgans o per denúncia”. Procedeix per tant 

desestimar l’al·legació. 

 



 

 

 

V. ÒRGAN COMPETENT PER RESOLDRE 

 

De conformitat amb allò previst a l’article 123.1 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques, l’òrgan competent per resoldre el present recurs de reposició és el 

mateix òrgan que l’ha dictat. Pertoca, en conseqüència, elevar la proposta de 

resolució que segueix al Ple de l’Ajuntament per tal que decideixi el que 

consideri més convenient al respecte. 

 

Per tot l’exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels presents 

acords: 

 

Primer. Desestimar íntegrament el recurs de reposició interposat per l’entitat 

mercantil HOLSET, S.A., en data 8 de març de 2021 contra l’acord adoptat pel 

Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt en sessió celebrada el dia 28 de 

gener de 2021, pel qual es resol el procediment de protecció de la legalitat 

urbanística (expedient núm. 2020/1449) en relació amb les obres de 

construcció d’un garatge, magatzem i porxo executades, en sòl no urbanitzable 

especialment protegit, a la finca situada al passeig dels Pins, núm. 37 

(referència cadastral 9221202DG5092S0000KU) sense títol administratiu 

habilitant i manifestament il·legalitzables, d’acord amb els antecedents que 

consten a la part expositiva del present. 

 

Segon. Notificar el present acord a la mercantil HOLSET, S.A. 

 
 
 
 
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, desconeix la situació 
des el principi i a la vista de les possibles repercussions legals prefereix votar 
en contra. 
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, manifesta que ha 
rebut una carta de l’empresa recurrent. No té capacitat per jutjar si l’interessat 
té o no raó. Li preocupa el procediment judicial, donats els antecedents de 



 

 

despeses enormes en el contenciós dels apartaments del Golf. Es mantindrà 
en la seva posició d’abstenció.  
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, reitera el que ha dit el 
senyor Pérez de Ciutadans. El tema del punt sisè i sobretot aquest punt es 
podrien haver tractat en una comissió informativa d’Urbanisme, que es va 
desconvocar. És un expedient farragós. Va votar en contra per aquest motiu. Ja 
va demanar que es celebrés una comissió informativa i que hi fossin l’arquitecte 
i el jurista, per explicar. Potser llavors es podria haver entès. Creu que hi ha 
hagut falta de transparència total i que no tenen la informació adequada, tot es 
basa en la interpretació de si es tracta de la clau 11 o 14. Holset diu el contrari 
que els tècnics. Els temes urbanístics són perillosos i poden comportar 
repercussions. No ho recolzarà. Recorda que Holset va guanyar la sentència 
dels apartaments del Golf. Recomana que no es desconvoquin comissions 
informatives d’Urbanisme, es podia haver tractat aquest tema de forma àmplia i 
altres temes importants. El seu vot serà desfavorable. 
 
Tot seguit, pren la paraula el senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor 
no adscrit. Es referma en aspectes esmentats pel senyor Guillem. Es pregunta 
per què es va anul·lar la comissió informativa d’Urbanisme. La comissió serveix 
per fer partícips a les persones que la integren, sempre hi ha temes a informar, 
com el de Badasa o aquest. Aquest assumpte acabarà en un contenciós i 
segurament demanarà mesures cautelars. Els temes urbanístics són 
complexos i perillosos pels qui aproven punts on hi hagi dubtes. El POUM va 
caure i tenia informes favorables. Fa una súplica, que l’arquitecte els expliqués 
per què es manté en la clau 14 i no la 11. El seu vot serà en contra per 
responsabilitat judicial.  
 
Seguidament, el senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit intervé. Té 
poc a afegir. Destacar que abans d’anul·lar la comissió es poden passar temes 
a informar i debatre. Continuarà amb l’abstenció i anuncia que el tema acabarà 
en contenciós. Recorda la sentència de l’enderroc dels apartaments impulsada 
per Holset, el POUM també anul·lat i també comptava amb els informes 
tècnics. No vol tenir responsabilitat per aquesta decisió. 
 
Finalment, el senyor alcalde, per concloure, manifesta que els Regidors han de 
prendre decisions amb la informació que proporcionen els informes tècnics 
municipals i no sobre la base de les al·legacions dels propis interessats. No cal 
que els representants polítics tinguin certesa absoluta sobre les qüestions 
tècniques debatudes a l’hora d’adoptar els acords, perquè són precisament el 
tècnics els qui han d’aportar llum. Per sort, el sistema permet als interessats 
recórrer les decisions administratives i, en última instància, serà el Jutge qui 
donarà o traurà la raó. Intentar influir en la decisió perverteix el sistema. 
 
C.- VOTACIÓ  
 



 

 

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

JUNTS 3 SÍ 

PSC 1 NO 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 NO 

9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc Guillem 

Molins) 

1 NO 

CUP 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel Martínez 

i Camarasa) 

1 NO 

Regidor no adscrit (Robert Subiron Olmos) 1 ABST 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 SÍ 

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

 

 

Novè.- 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, 

https://www.svmontalt.cat/fitxes.php?categoria=243


 

 

    L’alcalde president 

 


