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ACTA DE LA SESSIÓ PLE2021/9 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1a. CONVOCATÒRIA EL 22 DE 
JULIOL DE 2021.       
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2021/10 
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 22 de juliol de 2021 
Horari: de 18.30 a 19.50 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. 
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 PLE2021/9 ORDINÀRIA 30/06/2021 
 
 
SEGON.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
 

 
TERCER. PRP2021/1025   MANIFEST DE DIVERSOS GRUPS MUNICIPALS 
DE COMPROMÍS NO DECLARACIONS ON QUEDI EN ENTREDIT 
PROFESSIONALITAT DELS TREBALLADORS 
 
QUART. PRP2021/1033   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DE LES FESTES LOCALS DE L'ANY 2022. 
 
CINQUÈ. PRP2021/1071   DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MITJÀ 
DE PAGAMENT (PMP) DEL 2N TRIMESTRE DE L'ANY 2021 
 
 
SISÈ. PRP2021/1073   PROPOSTA AL PLE, SI S'ESCAU, DE LA 
RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 955 DE DATA 07/07/2021 
SOBRE L'EMISSIÓ DE L'INFORME OC AL RECURS PRESENTAT DAVANT 
EL TCCSP EN LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE 
L'ENLLUMENAT PÚBLIC. 
 
SETÈ. PRP2021/1074   PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, 
DE LA RECTIFICACIÓ DE L’ERROR MATERIAL DETECTAT EN ACORD DE 
PLE DE 29/04/2021, DE MODIFICACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS 
A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
VUITÈ. PRP2021/1072   PROPOSTA A PLE D'APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE 
LA DESEFACTACIÓ D'ARMES DE LA POLICIA LOCAL. 
 
NOVÈ. PRECS I PREGUNTES. 
 
 

 
Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR. 

 PLE2021/9 ORDINÀRIA 30/06/2021 
 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 
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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 30/06/2021. 

 

 
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 01/07/2021 fins el dia 

21/07/2021, des del darrer ple ordinari fins a l’actualitat: 

 
 

 BOE 12/07/2021 de notificació en procediments relatius a diversos 
expedients sancionadors. 

 BOPB 06/07/2021, d’exposició pública del Compte General de l’exercici  
2020. 

 BOPB 14/07/2021, de subsanació de l’Oferta Pública d’Ocupació de 
2021. 



 

 - 4 - 

 DOGC 15/07/2021, de subsanació de l’Oferta Pública d’Ocupació de 
2021. 
 
 

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

ordinari que van del número 880 al 964,  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 

2021/880 21/06/2021 INICI EXP. SANCIONADOR 2021/1297-2527 NO FER ÚS MASCARETA 
OBLIGATÒRIA  

2021/881 21/06/2021 INICI EXP. SANCIONADOR 2021/1301-1356 PROFERIR EXPRESSIONS 
IRRESPECTUOSES AGENTS MOBILITAT 

2021/882 21/06/2021 DECRET ADJUDICACIÓ LICITACIÓ PARQUÍMETRES  

2021/883 21/06/2021 

APROVACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA D'ASPIRANTS QUE HA 
SUPERAT PROCÉS SELECTIU I CONTRACTACIÓ DE L'ASPIRTANT 
AMB MILLOR PUNTUACIÓ  

2021/884 21/06/2021 INFORME FAVORABLE PETICIÓ PRÒRROGA UN ANY MÉS COMISSIÓ 
SERVEIS SR. FRANCESC ORTIZ AMAT  

2021/885 21/06/2021 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR ACTUACIÓ MUSICAL VERMUT 
FESTA MAJOR ESTIU 

2021/886 21/06/2021 APROVACIÓ I PAGAMENT COTITZACIONS MAIG 2021 

2021/887 21/06/2021 TRÀMIT AUDIÈNCIA GUAL CARRER AVINGUDA DEL REGADIU 62 

2021/888 21/06/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21029245  

2021/889 21/06/2021 TRÀMIT AUDIÈNCIA GUAL CARRER ARBOÇ 28 

2021/890 21/06/2021 PROPOSTA DECRET ROOM ESCAPE  

2021/891 21/06/2021 TRÀMIT AUDIÈNCIA GUAL CARRER PICA D'ESTATS 30 

2021/892 21/06/2021 PROPOSTA DECRET CONTRACTE MENOR MOVIMENT ATRACCIONS 
PARCS INFANTILS  

2021/893 21/06/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº21029742 

2021/894 21/06/2021 PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21030027 

2021/895 21/06/2021 
INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 
21030026 

2021/896 21/06/2021 APROVACIÓ I PAGAMENT PAGA EXTRAORDINÀRIA DE JUNY 2021 

2021/897 21/06/2021 

CONTRACTACIÓ D'AUXILIAR ADMINISTRATIU PER L'OAC PER 
RENUNCIA DE L'ASPIRANT AMB MILLOR PUNTUACIÓ  

2021/898 22/06/2021 CONVENI SUBVENCIÓ AMB FUNDACIÓ PALAU PEL FESTIVAL POESIA 
I + 2021 

2021/899 22/06/2021 INCENTIUS PER SUBSTITUCIÓ DEL CAP DE LA BRIGADA MUNICIPAL 

2021/900 22/06/2021 INCENTIUS MANTENIMENT PISCINA  



 

 - 5 - 

2021/901 22/06/2021 
ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR D'OBRA D'ARRANJAMENT DE LA 
CUNETA DE FORMIGÓ EXISTENT CAMÍ COMA DE BO-FASE 2 DE 
SANT VICENÇ DE MONTALT 

2021/902 22/06/2021 

APROVACIÓ COTITZACIONS DEL PERSONAL DELS 
ENDARRERIMENTS DE L'INCREMENT DEL 0.9% I DE L'ADEQUACIÓ 
RETRIBUTIVA DE DIV. LLOCS DE TREBALL  

2021/903 22/06/2021 LIQUIDACIÓ HORES EXTRAORDINÀRIES DE LA BRIGADA MUNICIPAL 

2021/904 23/06/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21030612 

2021/905 23/06/2021 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE 
SONDES DE CONTROL DE CLOR LLIURE PER LA PISCINA MUNICIPAL 

2021/906 23/06/2021 CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI 30/06/2021 A LES 18.00 HORES 

2021/907 23/06/2021 

INCENTIUS PER TASQUES EXTRAORDINÀRIES REALITZADES FORA 
DE JORNADA LABORAL PER LA FESTA DE LES LLETRES  

2021/908 23/06/2021 INCENTIUS PER TASQUES EXTRORDINÀRIES REALITZADES FORA 
DE LA JORNADA LABORAL 

2021/909 23/06/2021 

INCENTIUS PER SERVEIS EXTRAORDINARIS DE CONSERGERIA 
FORA DE JORNADA LABORAL  

2021/910 25/06/2021 

CONTRACTACIÓ DE MONITORS PER A LES ESTADES ESPORTIVES 
D'ESTIU 2021  

2021/911 25/06/2021 

LLOGUER DE PARADES DE FUSTA PER FIRA-MERCAT. 
COMMEMORACIÓ DIA INTERNACIONAL DE LGTBI 

2021/912 25/06/2021 

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE PAREOS PER L'ACTE DE 
COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL LGTBI 

2021/913 25/06/2021 

CONTRACTE PER LLOGUER ESCENARI. COMMEMORACIÓ DIA 
INTERNACIONAL LGTBI 

2021/914 25/06/2021 

CONTRACTACIÓ EMPRESA SO I LLUM. COMMEMORACIÓ DIA 
INTERNACIONAL DE LGTBI 

2021/915 25/06/2021 
CONTRACTE DE SERVEIS PROFESSIONALS PER ACTUACIÓ 
MUSICAL. COMMEMORACIÓ DIA INTERNACIONAL DE LGTBI 

2021/916 25/06/2021 

CONTRACTACIÓ GRUP MUSICAL LES BUCH. COMMEMORACIÓ DIA 
INTERNACIONAL DE LGTBI 

2021/917 29/06/2021 
LLICÈNCIA DE GAS AL PS MARQUÈS CASA RIERA 18 

2021/918 29/06/2021 

RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR ABREUJAT 2021/1054-2527 NO FER 
ÚS MASCARETA OBLIGATÒRIA 

2021/919 29/06/2021 
DENEGACIÓ AJUT ECONOMIC PAGAMENT LLOGUER 

2021/920 29/06/2021 
INCENTIUS PER SERVEI DE CONSERGERIA AL CAU JOVE FORA DE 
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LA JORNADA LABORAL 

2021/921 29/06/2021 
GRATIFICACIONS POLICIA LOCAL MAIG-JUNY 2021 

2021/922 29/06/2021 
ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21030975  

2021/923 29/06/2021 

CONTRACTACIO PER URGÈNCIA D'UNA NOVA MONITORA PER A LES 
ESTADES ESPORTIVES D'ESTIU   

2021/924 29/06/2021 
APROVACIÓ I PAGAMENT NOMINA JUNY 2021 

2021/925 30/06/2021 
CONTRACTACIÓ DE LA BRIGADA JOVE, TEMPORADA ESTIU 2021 

2021/926 30/06/2021 
RETORN TAXA EXAMEN COORDINADOR ESPORTIU  

2021/927 30/06/2021 

INICI EXP. SANCIONADOR 2021/1346-1357 SOROLLS I MÚSICA 
PERTORBEN DESCANS VEÏNAL 

2021/928 30/06/2021 

AJUT PEL PAGAMENT DEUTE SUBMINISTRES I PER PRODUCTES DE 
PRIMERA NECESSITAT 

2021/929 30/06/2021 

ADJUDICACIÓ CASTELL DE FOCS FESTA MAJOR D'ESTIU 15 
D'AGOST DE 2021 

2021/930 30/06/2021 
ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21031731  

2021/931 30/06/2021 

DECRET ADJUDICACIÓ SERVEI SALVAMENT I SOCORRISME PLATJA 
I PISCINA 

2021/932 30/06/2021 
GRATUÏTAT SERVEI D’ÀPATS A DOMICILI  

2021/933 30/06/2021 
RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 31953/21  

2021/934 02/07/2021 

CONTRACTACIÓ D'UNA MONITORA EN SUBSTITUCIÓ D'UNA ALTRA 
EN SITUACIÓ D'IT  

2021/935 05/07/2021 

CONTRACTACIÓ PER URGÈNCIA DE DOS MONITORES PER A LES 
ESTADES ESPORTIVES D'ESTIU 2021  

2021/936 07/07/2021 

APROVACIÓ I PAGAMENT DE LA LIQUIDACIÓ DE LA NÒMINA DE 
MAIG DE MRGC  

2021/937 07/07/2021 

PROPOSTA DECRET CONTRACTE MENOR SERVEI SALVAMENT 
PLATJA DEL 10 AL 23 DE JULIOL 

2021/938 07/07/2021 
ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21032172  
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2021/939 07/07/2021 

DEVOLUCIÓ FIANÇA COMUNICACIÓ PRÈVIA OBRES MÍNIMES 
C.ROMANÍ 12  

2021/940 07/07/2021 

PROPOSTA DECRET CONTRACTE MENOR SERVEI SALVAMENT I 
SOCORRISME PISCINA DEL 10 AL 23 DE JULIOL 

2021/941 07/07/2021 
AVANÇAMENT A COMPTE DE LA PAGA DE NADAL 2021 

2021/942 07/07/2021 
RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1319747 

2021/943 07/07/2021 

APROVACIÓ I ORDENACIÓ DE PAGAMENT DE FACTURES I ALTRES 
DESPESES DIVERSES JULIOL 2021 

2021/944 07/07/2021 
RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1320045 

2021/945 07/07/2021 
APROVACIÓ I PAGAMENT LIQUIDACIÓ IRPF JUNY  

2021/946 07/07/2021 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER AL 
MANTENIMENT DELS DESFIBRIL·LADORS DE SANT VICENÇ DE 
MONTALT 

2021/947 07/07/2021 

DEVOLUCIÓ FIANÇA COMUNICACIÓ PRÈVIA OBRES MÍNIMES CAMI 
DEL CEMENTIRI 12 

2021/948 07/07/2021 

DEVOLUCIÓ FIANÇA COMUNICACIÓ PRÈVIA OBRES MÍNIMES 
AV.MONTALTNOU 29 

2021/949 07/07/2021 

DEVOLUCIÓ FIANÇA COMUNICACIÓ PRÈVIA OBRES MÍNIMES C.MN. 
PERE FONT 36 

2021/950 07/07/2021 
RETORN QUOTA FORMACIÓ JARDINERIA 

2021/951 07/07/2021 

PROPOSTA DECRET FRACCIONAMENT I REDUCCIÓ CÀNON 
GUINGUETA 3 

2021/952 07/07/2021 

CONTRACTE MENOR PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS DE 
LES PAPERERES DE LA PLATJA PER LA TEMPORADA D'ESTIU 

2021/953 07/07/2021 

ADJUDICACIÓ EMPRESA SERVEI PUNT LILA FESTA MAJOR ESTIU 
2021 

2021/954 07/07/2021 

PROPOSTA DECRET FRACCIONAMENT I REDUCCIÓ CÀNON 
GUINGUETA 5 

2021/955 07/07/2021 

PROPOSTA DECRET EMISSIÓ INFORME OC PER TCCSP 
ENLLUMENAT 

2021/956 07/07/2021 
RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1311427 
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2021/957 08/07/2021 

RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES I APLICACIÓ 
AMONESTACIÓ  

2021/958 08/07/2021 

ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENORS DE SERVEIS CÀLCUL I 
DELINEACIÓ PROJECTE D'ESTRUCTURA NAU MAGATZEM DE 
CARROSSES DE REIS 

2021/959 08/07/2021 
DEVOLUCIÓ FIANÇA C.PRÈVIA OBRES MÍNIMES C.OMS 5E  

2021/960 08/07/2021 

DEVOLUCIÓ FIANÇA C.PRÈVIA OBRES MÍNIMES C. COSTA DAURADA 
35 BLOC 7 06 03 

2021/961 08/07/2021 

DECRET APROVACIÓ BASES PLAÇA CONSERGE INSTAL·LACIONS 
MUNICIPALS LLIURE OPOSICIONS 2019 

2021/962 08/07/2021 

APROVACIÓ CONVENI SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ GENT GRAN ELS 
XURRAVINS  

2021/963 08/07/2021 
ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21032880 

2021/964 08/07/2021 
APROVACIO DE PAGAMENTS, RELACIO T/2021/7 

 
 

 
 
TERCER. PRP2021/1025   MANIFEST DE DIVERSOS GRUPS MUNICIPALS 
DE COMPROMÍS NO DECLARACIONS ON QUEDI EN ENTREDIT 
PROFESSIONALITAT DELS TREBALLADORS 
 
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació, la senyora Sònia 

Miquel Suñé, regidora de Recursos Humans, exposa l’assumpte. 

 
Es transcriu la proposta tot seguit: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE RRHH 
Expedient:  2021/1372-1029   
Contingut: MANIFEST DE DIVERSOS GRUPS MUNICIPALS DE 
COMPROMÍS NO DECLARACIONS ON QUEDI EN ENTREDIT 
PROFESSIONALITAT DELS TREBALLADORS 
 
A instàncies del Plenari, es va instar la regidora de Recursos Humans a 
confeccionar un manifest de compromís, que es transcriu tot seguit: 
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“El Comitè d’empresa va fer arribar a les forces polítiques de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt un comunicat en el qual mostrava el seu malestar per la 
utilització del col·lectiu dels treballadors amb finalitats polítiques, ja fos per part 
d’algun representant polític o persona relacionada amb la política local.  
Atès que els empleats públics de la nostra Corporació són persones que es 
dediquen amb entrega al servei públic, vetllant pels interessos de totes i tots, 
fent-ho de manera professional i íntegra, sempre amb neutralitat i 
independència política, havent de quedar al marge de qualsevol interès polític. 
Per tot l’esmentat, els regidors i regidores que subscriuen el present manifest, 
declarem formalment el següent compromís:  
En cap cas farem declaracions de forma verbal ni per escrit, ni comunicats de 
premsa, ni cap altra tipus d’intervenció en mitjans de comunicació o en el si 
d’òrgans col·legiats i encara menys en xarxes socials de caire particular ni 
institucional on quedi en entredit la professionalitat del personal de l’Ajuntament 
amb finalitats polítiques. En cap cas es versaran acusacions no contrastades, 
es qüestionarà la seva integritat o es posarà en dubte la professionalitat de cap 
empleat de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt sense que es disposi d’una 
sentència o resolució condemnatòria que provi si escau la seva veracitat.” 
 
Per tant, es dona compte del seu contingut, així com dels grups municipals que 
s’hi ha volgut subscriure. 
 
 
B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, 
de 28 novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària. 
 
La portaveu del PSC, senyora Esther Padilla Enríquez, pren la paraula en 
primer lloc. Manifesta que està d’acord amb el manifest però també està 
d’acord amb la regidora de RRHH quan va dir que un manifest com aquest no 
hauria d’existir. Tothom ha d’actuar amb professionalitat i educació i evitar 
comentaris malsonants. No està d’acord amb què es porti al ple, també voldria 
que fos recíproc, quan hi ha casos recents amb polítics. No entén que es faci 
ara, tampoc representa tots els treballadors, ja que sap que molts són 
desconeixedors del manifest. No s’hi adhereixen, però no estan d’acord ni en 
contra del contingut. 
 

El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, es reitera amb el que 

va dir a la Comissió Informativa sobre el manifest. Des de Ciutadans ni han fet 

ni faran res del que diuen els representants dels treballadors. Li falten dades de 

la història del manifest. No diu a qui fan referència, ni noms ni dades. Li hagués 

agradat saber de què estaven parlant. El manifest dels treballadors és molt 
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genèric. Caldria haver assenyalat amb noms i cognoms i posar les raons. Es 

dona per feta la reciprocitat. Opina que existeixen mitjans legals per denunciar 

o reclamar quan algú se sent perjudicat, el comitè va fer un manifest sense 

noms i posava tots els polítics en el mateix sac. Dit això, conclou que sempre 

s’ha d’actuar amb respecte i no és necessari un manifest, es dona per fet que 

tots es respectin i si no, hi ha mitjans per a defensar-se. Per tant, s’abstindrà, ja 

que ni ningú li ha explicat res. 

El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, en primer lloc vol 

assenyalar que l’origen de tot és un manifest signat pel comitè unitari, que 

representa tots els treballadors i ha estat escollit pels treballadors. El comunicat 

posa a tots a la mateixa bossa. Qui vulgui acusar, que ho faci amb noms i 

cognoms, que ho diguin clar. Ell té la consciència tranquil·la, perquè sempre va 

de cara i no d’esquena, al contrari d’altra gent que titlla d “uns merdes” que no 

afronten els temes. Es reitera en la seva adhesió.  

El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, es reitera en la 

seva posició que no havia de passar pel ple, existeix la comissió d’investigació, 

que creu que és el fòrum adequat per tractar aquests temes. Aprofita per 

preguntar si hi passaran els darrers expedients sancionadors. Es va quedar 

que no passés pel ple aquest tema, a més, demana l’adhesió als grups 

municipals i no als regidors no adscrits. Sembla que no es vulguin tancar 

ferides. Es tracta d’un compromís moral. Recomana al senyor Robert Subiron 

que els treballadors no polititzin. Demana “fairplay”, que no s’utilitzin males 

praxis, com en les darreres eleccions per exemple, que es van repartir pamflets 

bruts i es van repartir per les bústies. Els treballadors no han estat valents. A 

més, els al·ludits no es poden defensar, això no ho troba bé. Espera que el 

comitè es dirigeixi al seu partit, el PdCAT de Sant Vicenç i els expliqui els fets, 

perquè ni ell ni l’executiva en saben res. Eren coneixedors d’un procediment 

obert, però se’n van apartar i ara no saben de què parlen. Els convida a parlar-

hi. Hi ha però aspectes que li agraden del manifest, com que els treballadors 

són professionals. Porta 24 anys a l’Ajuntament i pot assegurar que hi ha molts 

treballadors que ho són. Està satisfet perquè es manté la presumpció 

d’innocència, a veure si algú aprèn quelcom. 

El senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, no vol entrar a rebatre el 

senyor Martínez. Recorda que va fer la petició al Ple perquè es tractava d’una 

petició del comitè. Hi ha treballadors que no en són coneixedors, però li 

estranya perquè els polítics van rebre un comunicat dels treballadors, per tant, 

ho posa en dubte. Justament els que ho han afirmat, poden tenir alguna cosa 

amb els treballadors. Ho ha dit a la ràdio, al Ple i a les comissions, el major 
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actiu de l’Ajuntament són els treballadors, que són molt professionals en les 

seves tasques. Que hi hagi un comunicat vol dir que alguna cosa està passant, 

hi ah una problemàtica i la traslladen als polítics. Ell ho va peticionar i el govern 

el va escoltar. Els treballadors no haurien d’haver estat genèrics, haurien 

d’haver parlat amb noms i cognoms, ho troba a faltar. Però donarà suport i hi 

està d’acord. Tots han de ser professionals, els treballadors i els polítics. 

Tot seguit, pren la paraula el primer tinent d’alcalde, Sergi Rabat. Manifesta que 

existeixi el comunicat és mala notícia, ja que per tant, hi ha un malestar. Els 

polítics alguna cosa no han fet bé. Es fa un flac favor si s’excusen en 

formalismes de grup municipal o que ha de ser recíproc. Els santvicentins 

demanen autocrítica als polítics actuals i anteriors, autocrítica i examen 

personal de cadascú per no tornar-ho a fer. Els polítics han de tenir cura 

extrema en les manifestacions tant públiques com particulars. El plenari està 

format per 13 regidors que fa temps que han abandonat l’etapa escolar. Cal fer 

autocrítica, cal analitzar primer els actes propis. Creu que la iniciativa és molt 

adient, creu que el problema és que mai s’havia fet fins ara, adquirir 

compromisos com aquest. Si no es diuen noms, és que toca fer autocrítica tots, 

sense demanar contraprestació.  

El senyor Cristian Garralaga Alonso, regidor no adscrit, pren la paraula per 

demanar un aclariment a la regidora del PSC, sobre la seva posició respecte la 

proposta. 

La senyora Padilla li respon que no votarà que sí, considera que els 

treballadors han de ser recíprocs de cara als polítics. No hi ha més. Ells també 

han posat en entredit la professionalitat dels polítics, no oblidem que hi ha dos 

polítics al carrer. La redacció del manifest està força bé, però no hi ha els 

treballadors. 

El senyor Garralaga aclareix que a un dels polítics li van fer una moció de 

censura i l’altre va dimitir voluntàriament. 

La senyora Padilla pregunta on era el Comitè Unitari a l’octubre i novembre, no 

veuen bé el moment. 

El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, recorda que a la 

moció de censura es va utilitzar un treballador que va presentar la demanda. 

La senyora Sònia Miquel, regidora de RRHH, ja per tancar. Vol manifestar que 

el debat és l’objectiu de la política. Que sigui recíproc hi hem d’estar d’acord, 
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però els polítics tenen responsabilitat política. Mai s’hauria d’entrar en la vida 

professional ni privada de ningú, això va passar inclosos els plens. El comitè 

pot actuar encara que sigui en defensa d’un treballador. L’únic que demanen és 

que no se’ls utilitzi per fer política. No es fa públic el nom del polític igual que 

tampoc es fa públic el nom del treballador que ha patit aquesta càrrega per part 

del polític. El polític ha de tenir suficients arguments polítics des del govern i 

des de l’oposició. 

El senyor Martínez diu que no vol adhesió ni que no, per tant, computa com 

abstenció.  

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 SÍ 

CUP 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel 

Martínez i Camarasa) 

1 ABST 

Regidor no adscrit (Robert Subiron 

Olmos) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 SÍ 
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Es dona compte per tant, que els regidors i regidores que han votat que sí 

s’entén que han subscrit el manifest anteriorment transcrit. 

 

 
 
QUART. PRP2021/1033   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DE LES FESTES LOCALS DE L'ANY 2022. 
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació, el senyor Sergi Rabat 

Fajardo, primer tinent d’alcalde, exposa l’assumpte. 

 
 
Es transcriu la proposta d’acord tot seguit: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2021/1394-2760   
Contingut: APROVACIÓ FESTES LOCALS 2022 
 
Atès el contingut de l’Article 37.2 de l’Estatut del treballadors que indica que de 
les catorze festes laborals destinaran caràcter local. 
 
Atès que per Decret 177/1980 de 3 d’octubre de la Generalitat que estableix 
que les dues festes locals de cada municipi són fixades per Ordre del Conseller 
del Treballador de Treball, a proposta dels municipis respectius, i que l’acord 
d’aprovació d’aquestes dues festes locals ha de ser adoptat pel Ple, tal com 
estableix l’article 46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol. 
 
Atès que s’han de proposar les dates de les dues festes locals del municipi per 
l’any 2022, i comunicar-ho al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
de la Generalitat de Catalunya per eacat. 
 
Atès que els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb 
cap dels dies festius que s’indiquen per a l’any 2022 a Catalunya a l’Ordre 
corresponent publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
8446, de 30 de juny de 2021. 
 
Per tot l’exposat es PROPOSA AL PLE que adopti els acords següents: 
 
Primer.- Aprovar com a festes locals per a l’any 2022 les dates següents: 
 
• Dilluns 24 de gener de 2022, traslladada al dilluns següent la festivitat del dia 
de Sant Vicenç. 
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• Dilluns 31 d’octubre de 2022 
 
Segon.- Donar trasllat del present acord al Departament de Treball, Afers 
Socials i Família, donar-ne l’oportuna publicitat a través dels mitjans de 
comunicació local i notificar-lo als Centres Escolars del municipi. 
 
 
 
B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, 
de 28 novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària. 
 
 
La senyora Esther Padilla Enríquez, portaveu del PSC, manifesta que es tracta 
d’un tràmit i que votaran a favor. 
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, no té res a dir i 
votarà a favor. 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, exposa que és un tràmit i 
res més. 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, vol fer esment 
del paràgraf segon que diu que es doni trasllat als Centres Escolars, quan ells 
necessiten treballar amb previsió. Ells ja tenen les festes introduïdes als 
calendaris perquè sempre són les mateixes. Ja fa temps que demana que el 
tema es tracti al CEM. 
 
El regidor no adscrit, senyor Robert Subiron Olmos, està d’acord amb les dates 
que proposa el govern.  
 
La senyora Maria Villalta vol aclarir que el que s’està triant són les festes locals, 
no les de lliure disposició dels centres escolars, que ells pacten perquè a tots 
siguin les mateixes. L’Ajuntament ha de triar dues festes locals que no 
coincideixin ni amb les de lliure disposició ni amb les que són festa nacional o 
autonòmica. El calendari es pot fer quan la Generalitat comunica les festes i no 
abans, perquè com aquest any ha passat, podria coincidir amb les que sempre 
es demanen. Aquest any la segona pasqua no s’ha pogut demanar com festa 
local perquè era ja festa autonòmica. 
 
La senyora Laia Sorribes Valls, regidora de Comerç, pren la paraula per aclarir 
que aquest any 2022 la festivitat de Sant Vicenç cau en dissabte i com s’ha 
valorat que el dissabte és un molt bon dia pel comerç, perquè la gent pugui 
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comprar al poble i els comerços locals, s’ha optat per traslladar la festivitat local 
al dilluns 24 de gener i així podran fer les seves vendes com tots els dissabtes. 
 
 
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, l’aprovació dels acords transcrits 
anteriorment. 
 

 
 
CINQUÈ. PRP2021/1071   DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MITJÀ 
DE PAGAMENT (PMP) DEL 2N TRIMESTRE DE L'ANY 2021 
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A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  El regidor de Gestió Econòmica, 

senyor Cristian Garralaga Alonso, exposa l’assumpte. 

 
La proposta a donar compte es transcriu íntegrament a continuació: 
 
 
Identificació de l’expedient :  

 

Departament/ Sol·licitant: GESTIÓ ECONÒMICA 

Expedient:  2021/838   

Contingut: DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT 

(PMP) DEL 2N TRIMESTRE DE L'ANY 2021. 

 

 

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

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

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

30 de juny de 2021. 

 

INFORME 

 

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

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

període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques, 

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

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

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

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

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

comercials. 

 

Aquest mesurament amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor 

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

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

correspongui. 

 

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

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

període mitjà de pagament a proveïdors referit al trimestre anterior: 
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a) El període mitjà de pagament global a proveïdors trimestral, i la seva sèrie 

històrica. 

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

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

històrica. 

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

seva sèrie històrica. 

 

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

l'entitat local. 

 

Segon. Legislació aplicable: 

 

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

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

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

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

pressupostària i sostenibilitat financera. 

 

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

pressupostària i sostenibilitat Financera. 

 

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

obligacions de subministrament d'informació previstes en la llei orgànica 

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

 

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

en compte: 

 

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

sistema equivalent. 

 

Les certificacions mensuals d'obra aprovades. 

 

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

 

 Les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguin la 
consideració d'administracions públiques en l'àmbit de la comptabilitat 
nacional. 
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 Les obligacions pagades amb càrrec al Fons per al finançament dels 
pagaments a proveïdors. 

 

 Les propostes de pagament que hagin estat objecte de retenció com a 
conseqüència d'embargaments, manaments d'execució, procediments 
administratius de compensació o actes anàlegs dictats per òrgans 
judicials o administratius. 

 

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

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

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

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

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

seu pendent de pagament acumulat. 

 

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

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

entitats dependents. 

 

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

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

ràtio d'operacions pendents de pagament. 

 

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

Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril. 

 

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

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

realitzar els pagaments: 

 

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

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

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

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

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

data de pagament material per part de l'Administració. 

 

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

 

Ràtio operacions pagades: 5,12 dies 
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Vuitè. El «ràtio d'operacions pendents de pagament», tal com s'indica en 

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

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

 

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

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

pagaments pendents. 

 

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

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

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

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

publicades. 

 

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

presenta els següents resultats: 

 

Ràtio d’operacions pendents de pagament: 16,45 dies 

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

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

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

comercial: 

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

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

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

realitzats + import total de pagaments pendents) 

 

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

Període mitjà de pagament: 5,36 dies 

 

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

El període mitjà de pagament a proveïdors global és de 5,36 dies, inferior al 

termini màxim de pagament legalment establert de conformitat amb la 

normativa de morositat. 

 

Onzè. Referent a això cal informar del següent resultat obtingut: 
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Amb base en els càlculs detallats en l'expedient motiu de l'informe, es compleix 

amb el període mitjà de pagament legalment previst. 

 

La Junta de govern local, acorda, per unanimitat DONAR COMPTE AL PLE, 

de l’informe del període mitjà de pagament del 2n Trimestre de l’any 2021.  

 

La Comissió Informativa es dona per assabentada i tramet al Ple l’expedient 

per al seu coneixement. 

 
 
El Ple es dona per assabentat de l’assumpte transcrit. 

 

 
SISÈ. PRP2021/1073   PROPOSTA AL PLE, SI S'ESCAU, DE LA 
RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 955 DE DATA 07/07/2021 
SOBRE L'EMISSIÓ DE L'INFORME OC AL RECURS PRESENTAT DAVANT 
EL TCCSP EN LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE 
L'ENLLUMENAT PÚBLIC. 
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  El senyor Sergi Rabat Fajardo, primer 

tinent d’alcalde i regidor de Gestió Energètica, exposa l’assumpte. Comenta 

que es tracta d’un conflicte entre dues empreses i el tribunal acabarà resolent 

qui té la raó. Nosaltres hem d’exposar els fets i tramitar l’expedient. Es transcriu 

la proposta d’acord: 

 

En data 7 de juliol de 2021 s’ha dictat el Decret d’Alcaldia núm. 955, referent a 

l’emissió de l’informe OC a l’expedient N-2021-0252 del Tribunal Català de 

contractes del Sector Públic, sobre el recurs especial en matèria de 

contractació presentat per l’empresa Electricitat Boquet SL contra l’Acord 

d’Adjudicació del contracte pel servei de manteniment de l’enllumenat públic del 

municipi 

 
Cal que el Ple ratifiqui els acords presos en l’esmentat decret, per això es 
transcriu a continuació: 
 
“DECRET 

 

Identificació de l’expedient: 

 

Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
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Expedient:  2020/780 

Contingut: INFORME OC A L’EXPEDIENT N-2021-0252 DEL RECURS 

ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ PRESENTAT PER 

L’EMPRESA ELECTRICITAT BOQUET SL CONTRA L’ACORD DEL PLE DE 

DATA 27 DE MAIG DE 2021 D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI 

DE MANTENIMENT DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI DE SANT 

VICENÇ DE MONTALT 

 

 

Mitjançant acord de Ple celebrat en data 30 de juliol de 2020 es va aprovar 

l’inici d’expedient, així com els plecs de clàusules administratiu particulars i plec 

de prescripcions tècniques que regeixen la contractació del servei d’enllumenat 

públic del municipi de Sant Vicenç de Montalt, mitjançant procediment obert i 

regulació harmonitzada, convocant la corresponent licitació mitjançant anunci 

de licitació enviat a publicar al DOUE en data 31 de juliol de 2020, i publicat al 

perfil del contractant de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt en data 8 de 

setembre de 2020, essent que el termini per a presentar ofertes finalitzava el 

passat 21 de setembre de 2020. 

 

En data 27 de maig de 2021, mitjançant acord de Ple, es va adjudicar el 

contracte per al servei de manteniment de l’enllumenat públic del municipi de 

Sant Vicenç de Montalt a l’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS SA (SECE). 

 

En data 8 de juny de 2021, s’ha rebut comunicació per part del Tribunal Català 

de Contracte, de l’inici de l’expedient N-2021-0252, per a la resolució del recurs 

especial en matèria de contractació interposat per l’empresa ELECTRICITAT 

BOQUET SL, contra l’acord del Ple de data 27 de maig de 2021 d’adjudicació 

del contracte, posant de manifest que no es troba ajustada a dret. 

 

En data 9 de juny de 2021 es fa públic al perfil del contractant l’avís de la 

interposició de l’esmentat recurs especial en matèria de contractació. 

 

De conformitat amb el que estableix la Disposició Addicional Segona de la Llei 

9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 

traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu 

i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, 

Atès que l’òrgan competent és el Ple de la corporació, que no està previst que 

es reuneixi fins el proper dia 22 de juliol de 2021, i donat el curt termini per a 

presentar l’expedient i l’informe OC al Tribunal Català de contractes, aquesta 
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circumstància motiva l’exercici de la competència descrita a l’apartat k) de 

l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 

Local, en el que es faculta a l’alcalde per a adoptar resolucions administratives 

amb caire d’urgència en matèries que siguin competència del Ple, donant-ne 

compte a la propera sessió que aquest celebri a efectes de la seva ratificació, 

 

Per tot l’exposat 

 

RESOLC 

 

Primer.- Emetre l’Informe OC següent: 

 

“Identificació de l’expedient: 

 

Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 

Expedient: 2020/780 

Contingut: INFORME DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ A L’EXPEDIENT 

N-2021-0252 DEL RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE 

CONTRACTACIÓ PRESENTAT PER L’EMPRESA ELECTRICITAT 

BOQUET SL CONTRA L’ACORD DEL PLE D’ADJUDICACIÓ DEL 

CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE L’ENLLUMENAT 

PÚBLIC DEL MUNICIPI DE SANT VICENÇ DE MONTALT. 

 

INFORME OC 

 

Informe de l’òrgan de contractació a l’expedient N-2021-0252 del recurs 

especial en matèria de contractació presentat per l’empresa Electricitat 

Boquet SL contra l’acord del Ple d’adjudicació del contracte del servei de 

manteniment de l’enllumenat públic del municipi de Sant Vicenç de Montalt 

(exp. 2020/780). 

 

 

Antecedents de Fet 

 

Mitjançant acord de Ple celebrat en data 30 de juliol de 2020 es va aprovar 

l’inici d’expedient, mitjançant procediment obert i regulació harmonitzada, 

així com els plecs de clàusules administratiu particulars i plec de 

prescripcions tècniques que regeixen la contractació per al servei de 

manteniment de l’enllumenat públic del municipi de Sant Vicenç de Montalt, 

convocant la corresponent licitació mitjançant anunci de licitació publicat al 

perfil del contractant de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt en data 8 

de setembre de 2020 i mitjançant anunci tramés al DOUE en data 31 de 
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juliol de 2020, essent que el termini per a presentar ofertes finalitzava el dia 

21 de setembre de 2020. 

 

En data 2 de setembre de 2020, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 

932/2020, s’aprova nomenar els membres de la mesa de contractació, així 

com la fixació de la data per a l’obertura del sobre A de les ofertes 

presentades pels licitadors. 

 

En data 28 de setembre de 2020, es constitueix la Mesa de contractació i 

es procedeix a l’obertura del Sobre A, efectuant requeriments a diversos 

licitadors per tal d’esmenar documentació. 

 

En data 16 d’octubre de 2020, es reuneix la Mesa de contractació per tal 

de rebre la documentació requerida, així com procedir a l’obertura del 

sobre C de les empreses admeses en la licitació, remetent la 

documentació al tècnic redactor del plec de condicions, l’enginyer 

industrial, per tal que s’emeti informe valoratiu dels criteris dependents d’un 

judici de valor. 

 

En data 3 de desembre de 2020, es reuneix la Mesa de contractació per a 

procedir a valorar la documentació presentada en el sobre C, de criteris 

dependents d’un judici de valor, d’acord amb l’informe del tècnic redactor 

dels plecs, així com fixar la data per a l’obertura del sobre B, corresponent 

a l’oferta econòmica i als criteris avaluables de forma automàtica. 

 

En data 9 de desembre de 2020, es reuneix la Mesa de contractació per a 

procedir a l’obertura del sobre B de les ofertes admeses, donant lectura de 

l’import de les ofertes presentades, derivant la documentació al tècnic 

redactor dels plecs, l’enginyer industrial. 

 

En data 18 de desembre de 2020, es reuneix la Mesa de contractació per a 

efectuar la valoració del sobre B de les ofertes admeses d’acord amb 

l’informe del tècnic redactor dels plecs, acordar la valoració final de les 

ofertes, així com proposar l’adjudicació del contracte del servei de 

manteniment de l’enllumenat públic a l’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA 

DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS SA (SECE). 

 

En el mateix acta, es va acordar requerir a l’empresa proposada per tal que 

aportés la documentació prèvia a l’adjudicació, essent que en data 13 de 

gener de 2021 va donar compliment a l’esmentat requeriment. 

 

Mitjançant registre d’entrada núm. ENTRA-2021-636 (E/000444-2021) de 

data 26 de gener de 2021, l’empresa Electricitat Boquet SL va presentar 

al·legacions a l’òrgan de contractació, posant de manifest que, segons la 
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seva valoració, l’oferta proposada per a l’adjudicació estava incursa en 

presumpció d’anormalitat, i proposava ordenar a la Mesa de Contractació 

retrotraure les actuacions efectuades fins el moment previ a la classificació 

d’ofertes, a fi i efecte de procedir a donar compliment al tràmit legalment 

establert en l’article 149 de la LCSP davant les ofertes incurses en 

presumpció d’anormalitat. 

 

En data 25 de febrer de 2021, la Mesa de Contractació es va reunir per 

resoldre les al·legacions presentades, determinant que l’oferta que ha 

obtingut la puntuació més alta podia estar incursa en presumpció 

d’anormalitat, així com acordar seguir el procediment que estableix l’article 

149.4 de la LCSP, concedint un termini de 5 dies hàbils al licitador afectat, 

per tal que justifiqués adequadament les circumstàncies que els permeten 

executar el contracte en les condicions ofertes. 

 

Un cop efectuat el requeriment, l’empresa va complir la justificació de la 

seva oferta la qual es va considerar correcte mitjançant acord de la Mesa 

de Contractació celebrada en data 31 de març de 2021, a la vista que en el 

càlcul efectuat en la valoració de les ofertes no es van incloure les 

mateixes prestacions per part de totes les ofertes (En l’oferta presentada 

per SECE, no es va tenir en compte l’import de 20.000 € de la Prestació 2. 

Així mateix, la Mesa va acordar sol·licitar al tècnic assessor de la 

corporació en aquesta licitació l’emissió d’un nou informe valoratiu de les 

ofertes presentades, d’acord amb els imports correctes, i on la comparativa 

entre les ofertes presentades es faci de tal manera que totes continguin les 

mateixes prestacions. 

 

En data 9 d’abril de 2021, el tècnic enginyer industrial que assessora a 

l’òrgan de contractació va emetre un nou informe valoratiu de les ofertes 

presentades. 

 

D’acord amb l’informe tècnic, la Mesa de contractació es va reunir en data 

19 d’abril de 2021 per tal de classificar les ofertes Admeses d’acord amb la 

puntuació obtinguda, proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del 

contracte per al servei d’enllumenat públic a l’empresa SOCIEDAD 

ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS SA (SECE), i 

requerint a l’empresa proposada com a adjudicatària per tal que actualitzi 

la garantia definitiva ja dipositada inicialment, que ha de correspondre al 

5% del preu final ofert (IVA exclòs). 

 

En data 30 d’abril de 2021, mitjançant Registre d’entrada núm. ENTRA-

2021-3519, l’empresa proposada com a adjudicatària va presentar la 

documentació requerida considerant-se correcte. 
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En data 27 de maig de 2021, mitjançant acord de Ple, es va adjudicar el 

contracte per al servei de manteniment de l’enllumenat públic del municipi 

de Sant Vicenç de Montalt a l’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS SA (SECE). 

 

En data 8 de juny de 2021, s’ha rebut comunicació per part del Tribunal 

Català de Contractes, de l’inici de l’expedient N-2021-0252, per a la 

resolució del recurs especial en matèria de contractació interposat per 

l’empresa ELECTRICITAT BOQUET SL en data 7 de juny de 2021, contra 

l’acord del Ple de l’ajuntament de data 27 de maig de 2021, referent a 

l’adjudicació del contracte pel servei de manteniment de l’enllumenat públic 

del municipi de Sant Vicenç de Montalt, posant de manifest que no es troba 

ajustada a dret. 

 

En data 9 de juny de 2021 es fa públic al perfil del contractant l’avís de la 

interposició de l’esmentat recurs especial en matèria de contractació. 

 

Fonaments jurídics i tècnics 

 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la 

que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 

Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 

de 2014. 

 

Anàlisi de les al·legacions 

 

L’al·legació formulada pel recurrent és la que es transcriu a continuació: 

 

“ÚNIC MOTIU: L’empresa adjudicatària al trobar-se incursa en presumpció 

d’anormalitat, alhora de justificar la viabilitat de la seva oferta ha 

argumentat que l’oferta econòmica inclosa dins de la seva proposta només 

va tenir en compte una de les dues prestacions. 

 

La Mesa de contractació, enlloc de procedir a la seva exclusió segons 

l’article 84 del RGLCAP, ha facultat la seva modificació i amb ella s’ha 

formulat una nova oferta econòmica, contravenint clarament la doctrina del 

TSJUE en relació a la prohibició de modificar l’oferta econòmica amb 

posterioritat a la finalització del termini de presentació de les propostes. 

 

Aquesta manera de procedir implica atorgar un tracte de favor a una de les 

empreses licitadores, en detriment de la resta que sí s’havien subjectat a 

les condicions dels plecs rectors; vulnerant el principi fonamental de la 

contractació pública d’igualtat de tracte i no discriminació entre licitadors, 

proclamat en l’article 132 de la LCSP.” 
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En data 9 de desembre de 2020, la Mesa de contractació va procedir a 

l’obertura del sobre B de les ofertes admeses en la licitació. D’acord amb la 

documentació presentada per l’empresa SECE, en el mateix acte s’extreu 

que l’oferta econòmica proposada en el document 1 del sobre B no inclou 

la Prestació 2, i aquest import s’inclou en el document 2 del sobre B, ja que 

és on hi consta el concepte de treballs correctius i petites inversions per 

import de 20.000,00 €. La Mesa de contractació va deixar constància en 

l’Acta que l’import de l’oferta econòmica presentada per SECE era d’un 

import de 87.262,03 € (IVA no inclòs), corresponent a la suma de l’oferta 

presentada en el document 1 (Prestació 1) i en el document 2 (Prestació 

2), el qual havia de servir per a comparar amb la resta d’ofertes, sense que 

aquest import es consideri com a una modificació de l’oferta ni la 

formulació d’una nova oferta. S’entén que la prestació 2 d’import de 20.000 

€ no forma part de l’oferta econòmica a rebaixar ja que es tracta d’una 

prestació amb import fix i obligatori. En el cas de l’oferta presentada per 

Boquet, el pressupost detallat i adjuntat en el document 1 del Sobre B de 

l’oferta econòmica ja indica específicament que es va incloure aquest 

import en l’oferta presentada. En el cas de l’oferta presentada per SECE 

s’extreu que no s’inclou la prestació 2 en l’oferta ja que, tal i com hem 

exposat, en el document 2 del sobre B inclou la declaració de l’oferta de la 

Prestació 2. 

 

Posteriorment, en l’informe tècnic de valoració de les ofertes no es va tenir 

en compte que la Prestació 2 no estava inclosa en el document 1 del sobre 

B de l’oferta de SECE, tal i com havia indicat la mesa reunida en data 9 de 

desembre de 2020, i és per això que el tècnic va realitzar la valoració de 

les ofertes comparant prestacions diferents per a les diverses ofertes. 

 

En data 18 de desembre de 2020 la Mesa de contractació va assumir la 

valoració efectuada pel tècnic, i va proposar a l’òrgan de contractació 

l’adjudicació del contracte, ometent la comprovació de si l’oferta proposada 

estava incursa en presumpció d’anormalitat. 

 

Un cop publicada l’Acta de la Mesa celebrada en data 18 de desembre de 

2020, i després de comparèixer per a examinar diversa documentació de 

l’expedient, l’empresa Electricitat Boquet SL en data 26 de gener de 2021 

va presentar un escrit d’al·legacions posant de manifest que no s’havia 

donat compliment al tràmit establert en l’article 149 de la LCSP davant les 

ofertes incurses en presumpció d’anormalitat. 

 

En data 26 de gener de 2021, la Mesa de contractació va resoldre estimar 

les al·legacions i retrotraure les actuacions fins el moment anterior a la 

proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació, acordant requerir a 
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l’empresa SECE la justificació de les circumstàncies que els permetessin 

executar el contracte en les condicions ofertes. 

 

Un cop presentada la justificació requerida i tal i com s’exposa en l’acta de 

la Mesa de contractació celebrada en data 31 de març de 2021, es va 

considerar que l’oferta presentada per SECE era totalment viable, i es va 

acordar sol·licitar emetre un nou informe de valoració de les ofertes d’acord 

amb la interpretació efectuada per la Mesa en data 9 de desembre de 

2020, comparant les proposicions admeses de manera que totes 

continguin les mateixes prestacions. 

 

A la vista del resultat del nou informe de valoració emès en data 9 d’abril 

de 2021, la Mesa de contractació va emetre una nova proposta 

d’adjudicació a favor de l’empresa SECE, essent l’oferta que ha obtingut la 

millor puntuació. 

 

Conclusions 

 

D’acord amb tot allò exposat als apartats anteriors, es proposa al Tribunal 

Català de Contracte del Sector Públic desestimar el recurs especial en 

matèria de contractació interposat per l’empresa ELECTRICITAT BOQUET 

SL, donat que l’òrgan de contractació no ha facultat la modificació de 

l’oferta ni la formulació de cap nova oferta econòmica, i ha seguit els 

principis d’igualtat de tracte, no discriminació i transparència que 

proclamen els articles 1 i 132.1 de la LCSP.” 

 

 

Segon.- Donar Trasllat de l’Informe OC al Tribunal Català de Contractes del 

Sector Públic, als efectes que resolgui el recurs presentat per ELECTRICITAT 

BOQUET, SL. 

 

Tercer.- Donar compte de la present resolució al proper Ple que se celebri, a 

efectes de la seva RATIFICACIÓ.” 

 

Per tot el que s’ha exposat es PROPOSA AL PLE la ratificació dels acords 

detallats anteriorment. 

 

 
B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, 
de 28 novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària. 
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La senyora Esther Padilla Enríquez, portaveu del PSC, qui manifesta que sobre 
aquest punt ja es va manifestar. Està d’acord. Ja fa unes quantes sessions, ja 
es va acordar l’adjudicació i ja hi va votar a favor. 
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, també manifesta que 
ja es va resoldre i ara el que toca és ratificar el decret que es va haver de fer. 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, exposa que es tracta 
d’una situació que ja es veia a venir. Les grans empreses van fins al final 
buscant tres peus al gat i veure qui és més fort i poder guanyar el concurs. No 
està en contra del decret, ni molt menys, però en el punt de l’enllumenat 
sempre s’ha abstingut. Per coherència, ara també s’abstindrà, tot i que pensi 
que és el que s’ha de fer. 
 
El regidor no adscrit, senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, vol fer uns 
comentaris amb actitud constructiva. Es manté el contracte i el servei sota 
mínims mentre no s’adjudica. En el moment que es van cedir competències a la 
Junta, demana que revisin si l’alcalde podia adoptar el decret que ara es 
ratifica. També assenyala que a la primera proposta que va tenir posava en un 
punt l’empresa Different que és d’un altre expedient.  
 
Se li respon que es tractava d’una errada ja detectada i esmenada. 
 
El senyor Martínez prossegueix recordant que ja va dir que el plec de clàusules 
presentava deficiències des del seu punt de vista, cosa que va significar i va 
manifestar quan es van aprovar i en l’adjudicació. No està en contra del decret, 
però ho ha de fer per coherència. Espera que se solucioni ràpid per tenir el 
servei adient. S’abstindrà. 
 
Finalment, el senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, manifesta que el 
Tribunal decidirà a qui s’adjudica. El seu vot serà favorable. 
 
La secretària accidental demana la paraula per exposar que l’òrgan competent 
per a adoptar aquest acord és el Ple i no l’alcaldia, però atès que calia actuar 
amb rapidesa, l’alcalde, fent ús de les seves atribucions, va dictar un decret i 
ara es ratifica. No es podia delegar a la junta aquesta competència per part de 
l’alcalde, perquè no pertany a l’alcaldia. 
 
El senyor alcalde pren la paraula també per aclarir. Aquest contracte se l’ha 
trobat, els ajuntaments en aquests conflictes es troben al mig, ja que es tracta 
d’una guerra entre empreses del sector elèctric. 
 
 
C.- VOTACIÓ  
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Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 1 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc 

Guillem Molins) 

1 ABST 

CUP 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel 

Martínez i Camarasa) 

1 ABST 

Regidor no adscrit (Robert Subiron 

Olmos) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 SÍ 

 

El de Ple acorda, per majoria absoluta, l’aprovació dels acords transcrits 
anteriorment. 
 

 
 
SETÈ. PRP2021/1074   PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, 
DE LA RECTIFICACIÓ DE L’ERROR MATERIAL DETECTAT EN ACORD DE 
PLE DE 29/04/2021, DE MODIFICACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS 
A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació Sergi Rabat Fajardo, 

primer tinent d’alcalde, exposa l’assumpte. 
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Identificació de l’expedient: 

 

Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 

Expedient:  2021/781-1274 

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

RECTIFICACIÓ DE L’ERROR MATERIAL DETECTAT EN ACORD DE PLE DE 

29/04/2021, DE MODIFICACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS A LA 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 

En data 29 d’abril de 2021 el Ple de la Corporació va acordar, per unanimitat 

aprovar la modificació de la delegació de funcions en la Diputació de Barcelona 

i, alhora, confirmar i clarificar l’abast d’anteriors acords de delegació. 

 

Tal i com ha comunicat la Diputació de Barcelona, s’ha detectat un error 

material en el dispositiu cinquè de l’acord que cal esmenar. 

 

Atès l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, reguladora del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les 

administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a 

instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en 

els seus actes, i la competència és de l’òrgan que ha dictat l’acte, 

 

És per això que es PROPOSA AL PLE: 

 

Primer.- Rectificar l’error material detectat en el dispositiu cinquè de l’acord del 

Ple de data 29 d’abril de 2021, sobre l’aprovació 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, en el següent sentit: 

 

ON DIU: 

 

“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.” 
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HA DE DIR: 

 

“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 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.” 

 

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

per la seva part, es procedeixi a la seva acceptació. 

 
 
 
 
 
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. 
 
 
Tots els regidors i regidores a qui es dona la paraula manifesten que es tracta 
d’un tema de tràmit i que hi votaran a favor. 
 
 
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 
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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, l’aprovació dels acords transcrits 

anteriorment. 

 

 
 
VUITÈ. PRP2021/1072   PROPOSTA A PLE D'APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE 
LA DESEFACTACIÓ D'ARMES DE LA POLICIA LOCAL. 
 
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  Tot seguit, el primer tinent d’alcalde, 

senyor Sergi Rabat Fajardo, exposa l’assumpte. 

 
 
Identificació de l’expedient: 

 

Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 

Expedient:  2021/784 

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

DESAFECTACIÓ DE BÉNS DEMANIALS ACTUALMENT ADSCRITS ALS 

SERVEIS MUNICIPALS. 

 

En data 19 de maig de 2021 mitjançant acord de Junta de Govern Local, 

s’acorda incoar expedient per a la desafectació dels béns demanials, 
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actualment adscrits al servei públic municipal de la Policia Local, que es 

detallen a continuació: 

 

 Arma curta de foc, marca STAR calibre 9 mm pb, núm. de fabricació 51-
04- 06330-95, amb guia A-PL-13982, expedida el 29 de desembre de 
2003. 

 Arma curta de foc, marca SMITH AND WESSON, calibre 9 mm pb, núm. 
De fabricació vzd4206, amb guia A-PL-13473, expedida el 13 d’agost de 
2003. 

 

En data 4 de juny de 2021, es va publicar al BOPB anunci d’informació pública 

durant 20 dies hàbils, per a la desafectació dels béns detallats anteriorment, el 

termini d’informació pública ha finalitzat en data 5 de juliol de 2021, sense que 

s’hagi formulat cap al·legació. 

 

La secretària acctal. ha emès informe sobre la legalitat i el procediment 

aplicable a la desafectació dels esmentats béns. Pel fet de tractar-se d’una 

desafectació de béns de domini públic, cal que l’acord plenari s’adopti amb el 

vot de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, tal 

com estableixen els articles 47.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 

les Bases de Règim Local, i 112.3.n) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i 

de Règim Local de Catalunya. 

 

Per tot el que s’ha exposat es PROPOSA AL PLE l’adopció dels següents 

acords: 

 

Primer.- Aprovar la desafectació dels béns de domini públic fins ara adscrits al 

servei públic municipal de la Policia Local següents: 

 

 Arma curta de foc, marca STAR calibre 9 mm pb, núm. de fabricació 51-
04- 06330-95, amb guia A-PL-13982, expedida el 29 de desembre de 
2003. 

 Arma curta de foc, marca SMITH AND WESSON, calibre 9 mm pb, núm. 
De fabricació vzd4206, amb guia A-PL-13473, expedida el 13 d’agost de 
2003. 

 

Segon.- Disposar la pertinent modificació a l’inventari de béns fent constar la 

modificació de la qualificació jurídica dels béns esmentats. 

 

Tercer.- Notificar aquest acord a l’àrea de la Policia Local. 
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B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, 
de 28 novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària. 
 
 
 
La senyora Esther Padilla Enríquez, portaveu del PSC, no té res a dir. 
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, considera que també 
es tracta d’un punt d’ofici i que hi votarà a favor. 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, pren la paraula per 
comentar que els assumptes d’aquest plenari són temes amb poc debat, són 
de tràmit i estan pràcticament obligats a votar-hi favorablement. 
 
El regidor no adscrit, senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, tampoc té res a 
dir. 
 
Finalment, el senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, manifesta que el 
seu vot serà favorable. 
 
 
 
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 1 SÍ 
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Guillem Molins) 

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, l’aprovació dels acords transcrits 

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, 

    L’alcalde president 

https://www.svmontalt.cat/fitxes.php?categoria=243

