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Carrer Sant Antoni, 13 

08394 Sant Vicenç de Montalt 

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

http://www.svmontalt.cat 

 

ACTA DE LA SESSIÓ PLE2021/11 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 
SANT VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1a. CONVOCATÒRIA EL 30 
DE SETEMBRE DE 2021.   
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2021/11 
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 30 de setembre de 2021 
Horari: de 19.45 a 21.30 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. 

 PLE2021/10 ORDINÀRIA 22/07/2021. 
 
Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
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Tercer.- PRP2021/1315   DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET 
D'ALCALDIA NÚM. 1047 DE 27/07/2021 DE DELEGACIÓ A FAVOR DEL SR. 
SERGI RABAT FAJARDO, 1R TINENT D'ALCALDE, DE LA TOTALITAT DE 
LES FUNCIONS DE L'ALCALDIA, DURANT EL PERÍODE COMPRÈS 
ENTRE EL 2 I EL 10 D'AGOST DE 2021, AMBDÓS INCLOSOS. 
 
Quart.- PRP2021/1348   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LA DESESTIMACIÓ DE LES AL·LEGACIONS FORMULADES PER LA 
MERCANTIL SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA SA 
(AGBAR) CONTRA L'ACORD DE PLE DE 27/05/2021, PEL QUAL 
S'ACORDA L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE 
MONTALT AL CONGIAC I APROVACIÓ DEFINITIVA DELS ACORDS. 
 
Cinquè.- PRP2021/1351 PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ 
PROVISIONAL, SI ESCAU, PER NOU AMPLIACIÓ DE TERMINI DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 
NUCLI HISTÒRIC DE LA FINCA SITUADA AL CARRER NOU NÚM 4 DE 
SANT VICENÇ DE MONTALT. 
 
Sisè.- PRP2021/1325   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ INICIAL, SI 
ESCAU, DEL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL (DUPROCIM) DE 
SANT VICENÇ DE MONTALT.  
 
Setè.- PRP2021/1349   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 
RESCAT DEL DRET FUNERARI DEL NÍNXOL NÚMERO 86 DEL CEMENTIRI 
MUNICIPAL. 
 
Vuitè.- PRECS I PREGUNTES. 
 

 

Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR. 
 

 PLE2021/10 ORDINÀRIA 22/07/2021. 
 
 

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, aprovar l’acta de la sessió ordinària 
celebrada en data 22/07/2021. 
 

 
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 darrer ple ordinari fins a 

l’actualitat: 

 

 Diari el Punt 23/07/2021 Edicte informació pública del Projecte 

d’actuació específica en sòl no urbanitzable, qualificat com a zona 

d’especial valor agrícola (clau 14), per a la rehabilitació i redistribució de 

la masia de Can Pi situada al Passeig dels Pins, núm. 4. 

 BOPB 23/07/2021 Anunci informació pública aprovació inicial modificació 

RLLT any 2021 amb motiu de l’adequació singular de diversos llocs de 

treball. 

 BOPB 28/07/2021 Edicte informació pública del Projecte d’actuació 

específica en sòl no urbanitzable, qualificat com a zona d’especial valor 

agrícola (clau 14), per a la rehabilitació i redistribució de la masia de Can 

Pi situada al Passeig dels Pins, núm. 4. 

 BOPB 29/07/2021 Anunci de convocatòria i de publicació de les Bases 

reguladores del procediment selectiu mitjançant concurs-oposició lliure 
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d’una plaça de conserge d’instal·lacions municipals vacant a la plantilla 

de personal. 

 BOPB 30/07/2021 Anunci publicació decret núm. 1047 de data 

27/07/2021 de delegació al Sr. Sergi Rabat Fajardo, 1r Tinent d’Alcalde, 

de la totalitat de les funcions de l’alcaldia, durant el període comprès 

entre els dies 2 i 10 d’agost de 2021, ambdós inclosos. 

 BOPB 5/08/2021 Anunci informació pública de l’aprovació inicial del 

Projecte de reparació de diversos desperfectes a vials públics. 

 DOGC 9/08/2021 Anunci de remissió sobre la convocatòria del procés 

de selecció mitjançant concurs oposició lliure d’una plaça de conserge 

d’instal·lacions municipals vacant a la plantilla de personal, bases 

reguladores publicades íntegrament en el BOPB de data 29/07/2021. 

 BOPB 25/08/2021 Anunci de convocatòria i publicació de les Bases 

procés de selecció per a la cobertura en propietat de 6 places vacants a 

la plantilla municipal d’auxiliar administratiu/va mitjançant concurs 

oposició lliure. 

 BOPB 25/08/2021 Anunci de convocatòria i publicació de les Bases 

reguladores del procés de selecció per a la contractació, mitjançant 

sistema de concurs oposició lliure de 2 places d’agent de Policia Local. 

 DOGC 2/09/2021 Anunci de remissió sobre la convocatòria del procés 

de selecció per a la contractació, mitjançant sistema de concurs oposició 

lliure de 2 places d’agent de Policia Local, bases reguladores publicades 

íntegrament en el BOPB de data 25/08/2021. 

  DOGC 2/09/2021 Anunci de remissió de la convocatòria i publicació de 

les Bases procés de selecció per a la cobertura en propietat de 6 places 

vacants a la plantilla municipal d’auxiliar administratiu/va mitjançant 

concurs oposició lliure, bases reguladores publicades íntegrament en el 

BOPB de data 25/08/2021. 

 

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

ordinari que van del número 965 al 1243,  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 

2021/965 12/07/2021 
APROVACIÓ PADRÓ MATRICULES CURS 2021-22 DE L'ESCOLA 
BRESSOL I LIQUIDACIÓ CURS 2020-21  

2021/966 12/07/2021 
ESTIMAR AL·LEGACIONS PER DEFECTE DE FORMA EXPEDIENT 
1316473  

2021/967 12/07/2021 PROPOSTA DECRET CONTRACTE MENOR CURS D'ANGLÈS  
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2021/968 12/07/2021 DESESTIMAR AL·LEGACIONS EXPEDIENT 1309710 

2021/969 12/07/2021 ADJUDICACIÓ MENOR ADQUISICIÓ CABINES RADARS  

2021/970 12/07/2021 
DEVOLUCIÓ FIANÇA C.PRÈVIA OBRES MÍNIMES C.COSTA 
DAURADA 8 BLOC III 01 06 

2021/971 12/07/2021 
DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA "AGENÇAMENT DEL CAMÍ DEL 
MIG ENTRE PASSEIG DELS PINS I AV. REGADIU 

2021/972 12/07/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1322152  

2021/973 12/07/2021 
APROVACIÓ RETORN ICIO I TAXA INGRESSATS PER DUPLICAT  

2021/974 12/07/2021 
LIQUIDACIÓ RESTA DEL DEUTE PENDENT AMB L'OGT  

2021/975 12/07/2021 
MODIFICACIÓ DE LA JORNADA A 37,5 HORES SETMANALS 
(JORNADA COMPLETA) 

2021/976 12/07/2021 
PROPOSTA DE DECRET PER LA CONTRACTACIÓ MENOR 
D'EMPRESA DE FORMACIÓ CURS AUXILIAR DE MAGATZEM 

2021/977 12/07/2021 

APROVACIÓ I PAGAMENT COTITZACIONS DEL PERSONAL DEL MES 
DE JUNY 2021  

2021/978 12/07/2021 
CONVOCATÒRIA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PLE 15/07/2021 A LES 
18.30 HORES. 

2021/979 14/07/2021 
DEVOLUCIÓ DE FIANÇA C.PRÈVIA OBRES MÍNIMES CAN PI S/N ESC 
9 02 

2021/980 14/07/2021 
INICI EXP. SANCIONADOR 2021/1469-1356 FESTA AMB MÚSICA 
PERTORBA DESCANS VEÏNAL  

2021/981 14/07/2021 
DEVOLUCIÓ DE FIANÇA C.PRÈVIA OBRES MÍNIMES C.VERGE DE 
MONTSERRAT 30 

2021/982 14/07/2021 
INICI EXP. SANCIONADOR 2021/1468-1356 CRITS I SOROLLS 
PISCINA PERTORBEN DESCANS VEÏNAL 

2021/983 14/07/2021 
CONTRACTE MENOR PEL SUBMINISTRAMENT DE 30 
CONTENIDORS DE RESIDUS DE 1100 LITRES 

2021/984 14/07/2021 
TANCAMENT BAR-RESTAURANT TAPES VALE PER NO COMPLIR 
NORMATIVA EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA. 

2021/985 16/07/2021 
PROPOSTA DECRET RENÚNCIA TRANSFERÈNCIA MINISTERI 
IGUALTAT 2019  

2021/986 16/07/2021 RETORN PREU PÚBLIC SERVEI PISCINA MUNICIPAL J.R.B. 

2021/987 16/07/2021 SOL·LICITUD GUAL CARRER MILANS DEL BOSC 15a 

2021/988 16/07/2021 RETORN PREU PÚBLIC SERVEI PISCINA MUNICIPAL  

2021/989 16/07/2021 
INICI EXP. SANCIONADOR 2021/1499-1356 DANYS ELEMENTS 
MUNICIPALS 

2021/990 16/07/2021 CONTRACTE MENOR SERVEIS REDACCIÓ CATÀLEG DE MASIES  

2021/991 16/07/2021 
CONTRACTE MENOR DEL SERVEI DE REFORÇ PER L'ELIMINACIÓ 
D'HERBES D'ESCOCELLS I VIA PÚBLICA  

2021/992 16/07/2021 

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PEL MANTENIMENT DE LA 
PINTURA A L' OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ DE L'AJUNTAMENT 
DE SANT VICENÇ DE MONTALT 

2021/993 16/07/2021 
INICI EXP. SANCIONADOR 2021/1498-1356 DESOBEDIÈNCIA 
AGENTS AUTORITAT 

2021/994 16/07/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1322540 

2021/995 16/07/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1323701 
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2021/996 16/07/2021 ANUL·LACIÓ ADJUDICACIÓ PUNT LILA FESTA MAJOR D'ESTIU 2021 

2021/997 16/07/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21034272  

2021/998 16/07/2021 SOL·LICITUD DE GUAL CARRER SOL NAIXENT 36 

2021/999 16/07/2021 RESOLUCIÓ EXPEDIENT DISCIPLINARI PER FALTA LLEU 

2021/1000 16/07/2021 
DEVOLUCIÓ FIANÇA PER DESPERFECTES A LA VIA PÚBLICA DEL 
CARRER LA PUNTAIRE 15 

2021/1001 16/07/2021 
CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA REPARACIÓ DE LA 
MÀQUINA GARBELLADORA 

2021/1002 16/07/2021 
INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 
21033839  

2021/1003 16/07/2021 
INICI EXP. SANCIONADOR 2021/1478-2375 OVP SENSE 
AUTORITZACIÓ MUNICIPAL 

2021/1004 16/07/2021 
AMPLIACIÓ CONTRACTACIÓ URGÈNCIA ESTADES ESPORTIVES 
ESTIU 2021 

2021/1005 16/07/2021 
RESOLUCIÓ DEFINITIVA EXP. SANCIONADOR 2021/1297-2527 NO 
FER ÚS MASCARETA OBLIGATÒRIA 

2021/1006 16/07/2021 PROPOSTA DECRET ADJUDICACIÓ OBRES SOT DEL CAMP 

2021/1007 16/07/2021 PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21033838 

2021/1008 16/07/2021 
PROPOSTA DECRET LLISTA ADMESOS I EXCLOSOS, 
NOMENAMENT TRIBUNAL I FIXAR PROVA CATALÀ PROCÉS 
CONSERGE 

2021/1009 16/07/2021 AJUT ECONÒMIC PER PAGAR CASAL D'ESTIU 

2021/1010 16/07/2021 RETORN PREU SERVEIS PISCINA MUNICIPAL ANNA VIZCAINO  

2021/1011 16/07/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21033556  

2021/1013 16/07/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1322153 

2021/1014 16/07/2021 
LLICÈNCIA OBRA PER PAVIMENT PROVISIONAL CTRA. SANT 
VICENÇ 22 

2021/1015 16/07/2021 RETORN IMPORT REBUT DE L'ESCOLA ESPORTIVA 

2021/1016 16/07/2021 
INICI EXP. SANCIONADOR 2021/1215-1356 CONSUM D'ALCOHOL A 
LA PLATJA 

2021/1017 16/07/2021 
LLIURAMENT PREMIS EN METÀL·LIC 14È CONCURS DE 
FOTOGRAFIA 2021 

2021/1018 16/07/2021 
INICI EXP. SANCIONADOR 2021/1470-1356 FESTA AMB MÚSICA 
PERTORBA DESCANS VEÏNAL 

2021/1019 19/07/2021 
DECRET CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI JULIOL 2021, EL DIA 22 DE 
JULIOL DE 2021, A LES 18.30 

2021/1020 19/07/2021 PROPOSTA CONTRACTACIÓ URGÈNCIA ESTADES ESPORTIVES 

2021/1021 21/07/2021 
CONTRACTE MENOR PEL SUBMINISTRAMENT D'UN APARELL DE 
CLIMA PER LES DEPENDÈNCIES DE SERVEIS SOCIALS 

2021/1022 21/07/2021 
CONTRACTACIÓ SERVEIS PROFESSIONALS PER A JORNADA FINAL 
DE LA FORMACIÓ EN MATÈRIA D’IGUALTAT, TALLER AMB JOVES 
CREART, TALLER AMB PROFESSORAT  

2021/1023 21/07/2021 
ADJUDICACIÓ CARPA PUNT LILA PER ESDEVENIMENTS 
MUNICIPALS  

2021/1024 21/07/2021 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA 
REALITZACIÓ D’ESTERILITZACIONS DE LES COLÒNIES DE GATS 
CONTROLADES PER L’ASSOCIACIÓ ANIMALS SANTVI 

2021/1025 21/07/2021 
ADJUDICACIÓ SERVEI PER LA IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE DE 
GYMKANA DIGITAL TURÍSTICA  

2021/1026 21/07/2021 
ADJUDICACIÓ MENOR REPOSICIÓ SEMÀFOR AVDA. MONTALTNOU 
/ CR. TERRAL 
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2021/1027 21/07/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 31972/2021 

2021/1028 21/07/2021 
DECRET LLISTAT DEFINITIU ADMESOS I EXCLOSOS CONSERGE 
(COT) 

2021/1029 21/07/2021 
INCOACIÓ EXPEDIENT PER COMPLIMENT DEFECTUÓS 
CONTRACTE SERVEI NETEJA PLATJA 

2021/1030 21/07/2021 RESOLUCIÓ RECURS REPOSICIÓ DENÚNCIA EXP. 1320045 

2021/1031 21/07/2021 
PROPOSTA DECRET CONTRACTE MENOR XOUS PRODUCCIONS 
ACTES DE FESTA MAJOR 2021  

2021/1032 21/07/2021 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT 
PER AL SUBMINISTRAMENT DE VIOLINS PER L’EXTRAESCOLAR DE 
L’ESCOLA DE MÚSICA L’ORIOLA  

2021/1033 22/07/2021 
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN EL REGIDOR MIQUEL ROVIRA I 
MARINÉ PER A LA CELEBRACIÓ D'UN MATRIMONI CIVIL EL 
24/07/2021 

2021/1034 22/07/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21034811  

2021/1035 22/07/2021 TRÀMIT AUDIÈNCIA GUAL CARRER DE LA NIELLA 11A 

2021/1036 22/07/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1320146 

2021/1037 22/07/2021 
ADJUDICACIÓ MENOR SUBMINISTRAMENT ANTENES 
VIDEOVIGILÀNCIA  

2021/1038 22/07/2021 TRÀMIT AUDIÈNCIA GUAL CARRER SUPERMARESME-GOLF 6 

2021/1039 22/07/2021 PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21035098  

2021/1040 22/07/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1321607  

2021/1041 22/07/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21035584 

2021/1042 22/07/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1321243 

2021/1043 22/07/2021 TRÀMIT AUDIÈNCIA GUAL CARRER SUPERMARESME-GOLF 34 

2021/1044 22/07/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1325593  

2021/1045 22/07/2021 
INICI EXP. SANCIONADOR 2021/1540-1356 PROFERIR 
EXPRESSIONS IRRESPECTUOSES AGENTS AUTORITAT 

2021/1046 27/07/2021 
GRATIFICACIONS PER TASQUES FORA DE LA JORNADA LABORAL 
PER INCIDÈNCIES E-TRAM I ELABORACIÓ ABONAMENTS DE 
TEMPORADA DE LA PISCINA MUNICIPAL  

2021/1047 27/07/2021 SUBSTITUCIÓ DE L'ALCALDE DURANT EL PERÍODE DE VACANCES 

2021/1048 27/07/2021 
INCENTIUS PER TASQUES EXTRAORDINÀRIES FORA DE LA 
JORNADA LABORAL  

2021/1049 27/07/2021 GRATIFICACIONS DE LA POLICIA LOCAL JUNY-JULIOL 

2021/1050 27/07/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21035908  

2021/1051 27/07/2021 
AJUT ECONÒMIC PUNTUAL PAGAMENT SERVEI MENJADOR I 
ESCOLA BRESSOL   

2021/1052 27/07/2021 INCENTIUS SUBSTITUCIÓ CAP BRIGADA EN FUNCIONS  

2021/1053 27/07/2021 AJUTS ESCOLARS DIVERSOS  

2021/1054 27/07/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1325438  

2021/1055 27/07/2021 DISCIPLINA URBANÍSTICA OBRES AL CARRER MONTSANT NÚM 3 

2021/1056 27/07/2021 PROPOSTA PREUS PÚBLICS EXTRAESCOLARS 

2021/1057 27/07/2021 DISCIPLINA URBANÍSTICA C MONTSANT 7 

2021/1058 27/07/2021 
PROPOSTA DECRET CONTRACTE MENOR ADJUDICACIÓ 
SLACKLINE PARK 

2021/1059 27/07/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1319937  

2021/1060 27/07/2021 AJUT ECONÒMIC PER COLÒNIES, SORTIDES I MATERIAL ESCOLAR  

2021/1061 27/07/2021 
CONTRACTE MENOR PEL SERVEI DE SUBSTITUCIÓ DE LÀMPADES 
FOSES DE LES TORRES DE LLUM DEL CAMP DE FUTBOL   

2021/1062 27/07/2021 TRÀMIT AUDIÈNCIA GUAL CARRER DE DALT 34  
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2021/1063 27/07/2021 
APROVACIÓ DE LA DESPESA I DEL PAGAMENT DE LA FACTURA 
D'ADQUISICIÓ DE MATERIAL PER A EXPOSICIÓ DE LA BIBLIOTECA 
LA MUNTALA 

2021/1064 27/07/2021 DEVOLUCIÓ FIANÇA C.PRÈVIA OBRES MÍNIMES AV.REGADIU 86  

2021/1065 27/07/2021 

APROVACIÓ DESPESA I PAGAMENT DE FACTURA AV20210148 
D'ASFALTOS DEL VALLES, S.A. CORRESPONENT A 
L'ARRANJAMENT DE LA CUNETA DE FORMIGÓ DEL CAMI COMA DE 
BO - FASE 2  

2021/1066 27/07/2021 DISCIPLINA URBANÍSTICA C MONTSANT 5 

2021/1067 27/07/2021 LIQUIDACIÓ HORES EXTRAORDINÀRIES BRIGADA  

2021/1068 27/07/2021 
SOL·LICITUD DE GUAL CARRER AV MONTALNOU 45 ( ENTRADA AL 
PARQUIN CARRER JOAN MIRO S/N)   

2021/1069 27/07/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1325483  

2021/1070 27/07/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1325267  

2021/1071 27/07/2021 
DEVOLUCIÓ ICIO I TAXA COMUNICACIÓ PRÈVIA D'OBRES MÍNIMES 
C.ALZINES 8  

2021/1072 27/07/2021 ADJUDICACIÓ CINEMA A LA FRESCA FESTA MAJOR D'ESTIU 2021 

2021/1073 27/07/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP.1323490 

2021/1074 27/07/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1314423 

2021/1075 27/07/2021 APROVACIÓ PROJECTE DE REPARACIÓ DE CARRERS DEL POBLE 

2021/1076 27/07/2021 DECRET DEIXAR SENSE EFECTE SUSPENSIÓ EXPEDIENT  

2021/1077 27/07/2021 
INCENTIUS MANTENIMENT PISCINA MUNICIPAL CAPS DE SETMANA 
I FESTIUS  

2021/1078 28/07/2021 LLOGUER ESTACIONAMENT REMOLC GEGANTS 2020 I 2021 

2021/1079 28/07/2021 
RESOLUCIÓ EXPEDIENT IMPOSICIÓ PENALITATS PER 
COMPLIMENT DEFECTUÓS CONTRACTE SERVEI NETEJA PLATJA 

2021/1080 28/07/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21036676  

2021/1081 28/07/2021 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS EXTERNS 
DEL REFORÇ DEL MENJADOR DE L’ESCOLA BRESSOL ELS 
GARROFERS DURANT EL CURS 2020-2021 

2021/1082 28/07/2021 
ADJUDICACIÓ CONCERT MÒNICA GREEN SEXTET FESTA MAJOR 
ESTIU 2021  

2021/1083 28/07/2021 
ADJUDICACIÓ MENOR SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIES VSAP PER 
LEDS 

2021/1084 28/07/2021 RENUNCIA GUAL CARRER DEL ROCA 16  

2021/1085 28/07/2021 
APROVACIÓ DE FACTURES I ORDENACIÓ DEL SEU PAGAMENT 
JULIOL II 

2021/1086 28/07/2021 
INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 
21036175 

2021/1087 28/07/2021 ADJUDICACIÓ ESPECTACLE D'HUMOR IMPRO SHOW 

2021/1088 29/07/2021 APROVACIÓ RELACIÓ DE PAGAMENTS T/2021/8 

2021/1089 29/07/2021 APROVACIÓ I PAGAMENT NOMINA JULIOL 2021 

2021/1090 29/07/2021 
CONCESSIÓ DE BESTRETA A REINTEGRAR MENSUALMENT DE LA 
NÒMINA  

2021/1091 30/07/2021 
PRORROGA CONTRACTE DEL SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES 
A LA VIA PÚBLICA, EDIFICIS I EQUIPAMENTS PÚBLICS 

2021/1092 30/07/2021 
CONTRACTE MENOR D'OBRA PER LA REPOSICIÓ DE TRES 
COLUMNES D'ENLLUMENAT PÚBLIC AL CARRER DEL ROCÀ 

2021/1093 30/07/2021 AJUT ECONÒMIC URGENT PAGAMENT LLOGUER  

2021/1094 30/07/2021 DESIGNAR DIRECTOR FACULTATIU OBRA SOT DEL CAMP 

2021/1095 30/07/2021 ADJUDICACIÓ OBRES 1 I 2 PLANTA AJUNTAMENT 

2021/1096 30/07/2021 PROPOSTA DECRET ADHESIÓ ACORD MARC COMPRA 
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LLUMINÀRIES   

2021/1097 30/07/2021 
CONTRACTE MENOR PEL SERVEI DE CÀTERING DEL CASAL 
D'ESTIU  

2021/1098 30/07/2021 
CONTRACTE MENOR PEL SUBMINISTRAMENT DE 10 PILONES PER 
LA PLAÇA DEL POBLE  

2021/1099 30/07/2021 
DEIXAR SENSE EFECTE COMPRA I NOU SUBMINISTRAMENT 
EQUIPS INFORMÀTICS 

2021/1100 02/08/2021 
AVANÇAMENT A COMPTE DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE 
NADAL 2021 

2021/1101 02/08/2021 LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ O.MAJOR CTRA. SANT VICENÇ 13 

2021/1102 04/08/2021 CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE LLIBRES CURS 2021/2022 

2021/1103 04/08/2021 
ACABAMENT ARRENDAMENT BÉ PATRIMONIAL CARRER 
TRAMUNTANA 27: ACTUACIONS JUDICIALS PER MANCA DE 
LLIURAMENT DE LES CLAUS 

2021/1104 04/08/2021 CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRA MENOR C.ARBOÇ 2 

2021/1105 04/08/2021 
DEVOLUCIÓ FIANCES LLICÈNCIA OBRA MAJOR SUPERMARESME 
30  

2021/1106 04/08/2021 
PROPOSTA DECRET CONTRACTE MENOR REPARACIÓ PARCS 
INFANTILS 

2021/1107 04/08/2021 
ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR SO I LLUM ACTES FESTA 
MAJOR D'ESTIU 2021 

2021/1108 04/08/2021 
DENEGACIÓ PRÒRROGA LLICÈNCIA OBRA MENOR 
AV.SUPERMARESME 78 

2021/1109 04/08/2021 
ANUL·LACIÓ ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR CASTELL DE 
FOCS 2021 

2021/1110 04/08/2021 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA 
REALITZACIÓ D’ESTERILITZACIONS DE LES COLÒNIES DE GATS 
CONTROLADES PER L’ASSOCIACIÓ MONTALTMIAU. 

2021/1111 06/08/2021 DEVOLUCIÓ FIANÇA C.PRÈVIA OBRES MÍNIMES C. MONTSANT 22 

2021/1112 06/08/2021 
DEVOLUCIÓ FIANÇA C.PRÈVIA OBRES MÍNIMES C.RIERA 
TORRENTBÓ 12 E 05 01 

2021/1113 06/08/2021 
CONCESSIÓ GRATIFICACIÓ PER 25 ANYS DE SERVEIS PRESTATS 
A L'ADMINISTRACIÓ 

2021/1114 06/08/2021 BEQUES ACTIVITATS D'ESTIU 2021 

2021/1115 06/08/2021 
APROVACIÓ PADRÓ MATRICULES CURS 2021-22 DE L'ESCOLA DE 
MÚSICA 

2021/1116 06/08/2021 ANUL·LACIÓ CONTRACTE MENOR CONCERT REGGEA PER XICS   

2021/1117 06/08/2021 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ D'EMBARGAMENT SALARIAL A OGT 

2021/1118 06/08/2021 
ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR LLOGUER ESCENARI FESTA 
MAJOR ESTIU 2021 

2021/1119 06/08/2021 APROVACIÓ PAGAMENT LIQUIDACIÓ IRPF JULIOL 2021 

2021/1120 06/08/2021 
ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR LLOGUER GENERADOR PER 
LA FESTA MAJOR D'ESTIU 2021 

2021/1121 06/08/2021 
APROVACIÓ PAGAMENT IMPORT DE RETENCIÓ PER 
EMBARGAMENT  

2021/1122 06/08/2021 
APROVACIÓ PAGAMENT DE RETENCIONS PER EMBARGAMENTS 
DE SALARI  

2021/1123 06/08/2021 
MODIFICACIÓ RAÓ SOCIAL I NIF DE L'ADJUDICATARI DEL SERVEI 
D'ORGANITZACIÓ DEL SCAPE ROOM DE LA FESTA MAJOR DEL 
DIVENDRES 13 D'AGOST DE 2021 

2021/1124 06/08/2021 LIQUIDACIÓ HORES EXTRAORDINÀRIES ARTUR COLOMO  

2021/1125 06/08/2021 
ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR VIGILÀNCIA I CONTROL 
D'ACCÉS FESTA MAJOR ESTIU 2021  
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2021/1126 06/08/2021 
APROVACIÓ PADRÓ QUOTES SETEMBRE 2021 DE L'ESCOLA 
BRESSOL 

2021/1127 06/08/2021 CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBERTURA RASA RIERA DEL GORG 

2021/1128 06/08/2021 APROVACIÓ BESTRETA SUBVENCIÓ GRUP FOTOGRÀFIC 2021 

2021/1129 06/08/2021 
DEVOLUCIÓ FIANÇA C.PRÈVIA OBRES MÍNIMES AV. 
SUPERMARESME 90  

2021/1130 10/08/2021 AJUT ECONÒMIC LLOGUER  

2021/1131 10/08/2021 RENÚNCIA GUAL CARRER LA NIELLA 11 A  

2021/1132 10/08/2021 
DECRET APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT I SALUT OBRA SOT DEL 
CAMP 

2021/1133 10/08/2021 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A 
INSTAL·LAR I SUBSTITUIR ELS MARCS DE LES PORTES DE LA 
ZONA DE CUINA I DE MANIPULACIÓ DE MENJAR DE LES ESCOLES 
DE PRIMÀRIA 

2021/1134 10/08/2021 AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1327999 

2021/1135 10/08/2021 AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1323784  

2021/1136 10/08/2021 RENÚNCIA GUAL CARRER PICA D'ESTATS 30  

2021/1137 10/08/2021 AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1328348  

2021/1138 10/08/2021 AJUTS ECONÒMICS I DE SERVEIS  

2021/1139 10/08/2021 AJUT ECONÒMIC ALLOTJAMENT ALTERNATIU 

2021/1140 10/08/2021 
ADJUDICACIÓ CONTRACTACIÓ SERVEI DE LLOGUER DE PARADES 
DE FUSTA PEL MERCAT DE MAR (13, 14 I 15 D'AGOST) 

2021/1141 12/08/2021 AJUT PAGAMENT LLIBRES ESCOLARS 

2021/1142 12/08/2021 AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1326768  

2021/1143 12/08/2021 AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1312062  

2021/1144 12/08/2021 
APROVACIÓ RETORN IMPORT PARCIAL DE LES INSCRIPCIONS A 
LES ESTADES D'ESTIU PER LA NO ASSISTÈNCIA A CAUSA DE LA 
COVID 19  

2021/1145 12/08/2021 
DECRET CONTRACTE MENOR LLOGUER CADIRES FESTA MAJOR 
ESTIU 

2021/1146 12/08/2021 
ADJUDICACIÓ CONTRACTACIÓ SERVEI DE TRENET TURÍSTIC PER 
LA FESTA MAJOR (13,14 I 15 D'AGOST) 

2021/1147 12/08/2021 
CONTRACTACIÓ DE MONITORS PER A LES ESTADES ESPORTIVES 
D'AGOST I SETEMBRE  

2021/1148 12/08/2021 AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1326440 

2021/1149 12/08/2021 
LLICÈNCIA DE GOS CONSIDERAT POTENCIALMENT PERILLÓS 
NÚM. 86, AMB NÚM. DE XIP 985113005306372 

2021/1150 12/08/2021 PROPOSTA DECRET APROVACIÓ BASES 2 AGENTS POLICIA LOCAL 

2021/1151 12/08/2021 AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1319001  

2021/1152 12/08/2021 
DECRET APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA AUXILIAR 
ADMINISTRATIU OPO 2020 

2021/1153 12/08/2021 
CONCESSIÓ BESTRETA DEL 50% DE LA SUBVENCIÓ 2021 A 
L'ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN XURRAVINS 

2021/1154 12/08/2021 
APROVACIÓ I PAGAMENT A LA TGSS DE LES COTITZACIONS DEL 
PERSONAL JULIOL 2021 

2021/1155 12/08/2021 INCENTIUS MANTENIMENT PISCINA CAPS DE SETMANA I FESTIUS  

2021/1156 12/08/2021 AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1310505  

2021/1157 17/08/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1310863 

2021/1158 17/08/2021 
RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR 2021/909-2537 GOS DESLLIGAT 
VIA PÚBLICA  

2021/1159 17/08/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1328957 

2021/1160 17/08/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1328343 
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2021/1161 17/08/2021 AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1322635  

2021/1162 17/08/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1320651  

2021/1163 17/08/2021 
RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR ABREUJAT 2021/1053-2527 NO 
FER ÚS MASCARETA OBLIGATÒRIA  

2021/1164 17/08/2021 
DEVOLUCIÓ FIANÇA C.PRÈVIA OBRES MÍNIMES C.DE LES ÀNIMES 
S/N 

2021/1165 17/08/2021 RENÚNCIA GUAL CARRER ARBOÇ 28  

2021/1166 17/08/2021 
RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR 2021/582-1357 MICCIONAR VIA 
PÚBLICA 

2021/1167 17/08/2021 DEVOLUCIÓ FIANÇA C.PRÈVIA OBRES MÍNIMES C.DRAC 8 

2021/1168 17/08/2021 

DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN EL REGIDOR MIQUEL ROVIRA 
MARINÉ PER A LA CELEBRACIÓ DEL MATRIMONI CIVIL ENTRE 
DIEGO CABEZAS CALLE I ANABEL PERDICES HERNANDO EL DIA 
6/09/2021 

2021/1169 17/08/2021 

DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN LA REGIDORA LYDIA 
GERÓNIMO GUARDIOLA PER A LA CELEBRACIÓ DEL MATRIMONI 
CIVIL ENTRE VICTOR HERNÁNDEZ MARTÍN I MARGARIDA FEITO 
SÁNCHEZ EL DIA 10/09/2021 

2021/1170 17/08/2021 

DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN EL REGIDOR SERGI RABAT 
FAJARDO PER A LA CELEBRACIÓ DEL MATRIMONI CIVIL ENTRE 
MARC MARSILLACH MONTOYA I ELSA RIGOL RUIZ EL DIA 
21/08/2021  

2021/1171 17/08/2021 
RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR 2021/44-2527 NO FER ÚS 
MASCARETA OBLIGATÒRIA  

2021/1172 17/08/2021 

DELEGACIÓ COMPETÈNCIES EN LA REGIDORA LYDIA GERÓNIMO 
GUARDIOLA PER A LA CELEBRACIÓ DEL MATRIMONI CIVIL ENTRE 
JOSE LUIS VARGAS ESTEVEZ I NURIA BARRERO GARCIA EL DIA 
10/09/2021 

2021/1173 18/08/2021 
APROVACIÓ I PAGAMENT ENDARRERIMENTS SALARIALS PER 
ADEQUACIÓ SINGULAR DE DIVERSOS LLOCS DE TREBALL 

2021/1174 18/08/2021 AVANÇAMENT DE 400 EUROS A COMPTE DE LA NÒMINA D'AGOST 

2021/1175 18/08/2021 
NOMENAMENT D'UN AGENT INTERI PER COBRIR UN AGENT EN 
SITUACIÓ D'IT  

2021/1176 23/08/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1332316 

2021/1177 23/08/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1326763 

2021/1178 23/08/2021 
INICI EXP. SANCIONADOR 2021/1715-1356 PROFERIR 
EXPRESSIONS IRRESPECTUOSES AGENTS AUTORITAT 

2021/1179 23/08/2021 INICI EXP. SANCIONADOR 2021/1714-1357 

2021/1180 23/08/2021 
PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA D'OBRES MENORS C.DE LES 
PUNTES 6 

2021/1181 23/08/2021 DEVOLUCIÓ FIANÇA C.PRÈVIA OBRES MÍNIMES C.PAU CASALS 32 

2021/1182 25/08/2021 RESOLUCIÓ RECURS MULTES RELACIÓ Nº 21038783 

2021/1183 25/08/2021 
INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 2021/1738-1356 CONSUM 
ALCOHOL VIA PÚBLICA 

2021/1184 25/08/2021 RESOLUCIÓ ARXIU MULTES RELACIÓ Nº 21038751 

2021/1185 25/08/2021 
PROPOSTA DECRET CONTRACTACIÓ DRIS CONSERGE 
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS COT 

2021/1186 25/08/2021 
DEVOLUCIÓ DE FIANÇA DE RESIDUS PER COMUNICACIÓ PRÈVIA 
OBRES MÍNIMES PTGE DELS ROSERS, 12 

2021/1187 25/08/2021 
INICI EXP. SANCIONADOR 2021/1744-1356 PROFERIR 
EXPRESSIONS IRRESPECTUOSES AGENTS AUTORITAT  

2021/1188 25/08/2021 RESOLUCIÓ RECURS MULTES RELACIÓ Nº 21038782 

2021/1189 25/08/2021 PROPOSTA DECRET INICI EXP I APROVACIÓ PLECS LICITACIÓ 
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PARCS INFANTILS 

2021/1190 25/08/2021 
INICI EXP. SANCIONADOR 2021/1741-1356 DESOBEDIÈNCIA 
AGENTS AUTORITAT 

2021/1191 25/08/2021 
DEVOLUCIÓ AVALS DE L'EXPEDIENT D'OBRES 2019/863 CTRA SANT 
VICENÇ 13 

2021/1192 25/08/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21038690 

2021/1193 25/08/2021 PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21039091 

2021/1194 25/08/2021 
INICI EXP. SANCIONADOR 2021/1739-1356 CONSUM ALCOHOL VIA 
PÚBLICA 

2021/1195 25/08/2021 LLICÈNCIA OBRES MENORS C CAN BRU 1 

2021/1196 25/08/2021 INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ RELACIÓ Nº 21039092 

2021/1197 25/08/2021 LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ PS MARQUÈS CASA RIERA 

2021/1198 25/08/2021 
INICI EXP. SANCIONADOR 2021/1732-1357 MÚSICA I SOROLLS 
PERTORBEN DESCANS VEÏNAL 

2021/1199 25/08/2021 APROVACIÓ I ORDENACIÓ DE PAGAMENT FACTURES AGOST 

2021/1200 25/08/2021 RESOLUCIÓ DEFINITIVA EXP. SANCIONADOR 2021/283-1357 

2021/1201 25/08/2021 
CONTRACTACIÓ EDUCADORES INFANTILS DE SUPORT I REFORÇ 
PER AL CURS 2021-22  

2021/1202 27/08/2021 APROVACIÓ RELACIÓ DE PAGAMENTS T/2021/9 

2021/1203 27/08/2021 GRATIFICACIONS DE LA POLICIA LOCAL JULIOL-AGOST 2021 

2021/1204 27/08/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1331593  

2021/1205 27/08/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1325805 

2021/1206 27/08/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21039636 

2021/1207 27/08/2021 APROVACIÓ I PAGAMENT NÒMINA AGOST 2021  

2021/1208 27/08/2021 INICI EXP. SANCIONADOR 2021/1750-1357 FUGIDA 2 GOSSOS 

2021/1209 30/08/2021 
APROVACIÓ I PAGAMENT COTITZACIONS D'ENDARRERIMENTS 
AMB MOTIU DE L'ADEQUACIÓ DE DIVERSOS LLOCS DE TREBALL  

2021/1210 31/08/2021 
INICI EXP. SANCIONADOR 2021/1757-1356 FESTA AMB MÚSICA 
PERTORBA DESCANS VEÏNAL 

2021/1211 31/08/2021 
INICI EXP. SANCIONADOR 2021/1754-1357 FESTA AMB MÚSICA 
PERTORBA DESCANS VEÏNAL 

2021/1212 31/08/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21039964 

2021/1213 31/08/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1331594 

2021/1214 31/08/2021 APROVACIÓ I PAGAMENT DE NÒMINES D'AGOST PENDENTS 

2021/1215 31/08/2021 
DEVOLUCIÓ FIANÇA I TAXA CASAMENT CIVIL RAUL TORRES 
DUARTE I MARIA TERESA VAZQUEZ LOPEZ 

2021/1216 31/08/2021 RETORN INSCRIPICIONS CASAL D'ARTS ESCÈNIQUES ESTIU 

2021/1217 06/09/2021 12ª MARXA CIMS DELS TRES TURONS   

2021/1218 06/09/2021 
PROPOSTA RESOLUCIÓ RECLAMACIÓ PATRIMONIAL CAIGUDA 
PATINET C. BALIS 

2021/1219 06/09/2021 
CONTRACTACIÓ D'UNA MONITORA PER A LES ESTADES 
ESPORTIVES D'ESTIU DE SETEMBRE 

2021/1220 06/09/2021 
NOVA RESOLUCIÓ D'IMPOSICIÓ DE PENALITATS PER COMPLIMENT 
DEFECTUÓS CONTRACTE SERVEI NETEJA PLATJA 

2021/1221 06/09/2021 DEIXAR SENSE EFECTE DECRET NÚM. 1168 DE DATA 17/08/2021 

2021/1222 06/09/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ 21040700  

2021/1223 06/09/2021 GUAL D'OFICI CARRER SUPERMARESME-GOLF 34  

2021/1224 09/09/2021 PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21041384 

2021/1225 09/09/2021 
LIQUIDACIÓ DE VACANCES NO GAUDIDES I COMPLEMENTS DE 
CONVENI D'EXERCICIS ANTERIORS   

2021/1226 09/09/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21041906  
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2021/1227 09/09/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1335726 

2021/1228 09/09/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21041096  

2021/1229 09/09/2021 AVANÇAMENT A COMPTE PAGA EXTRAORDINÀRIA DE NADAL 2021 

2021/1230 09/09/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1332495 

2021/1231 09/09/2021 TRÀMIT AUDIÈNCIA GUAL CARRER MIRADOR 2 

2021/1232 09/09/2021 
RECTIFICACIÓ I ESMENA DEL DECRET Nº2021/1197 SOBRE 
LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ  

2021/1233 09/09/2021 
CONTRACTACIÓ DE MONITORS/ES PER A LES ACTIVITATS 
ESPORTIVES EXTRAESCOLARS I MODIFICACIÓ JORNADA DE 
MONITORA INTERINA CURS 2021-22  

2021/1234 09/09/2021 
ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER L'AUDICIÓ DE 
SARDANES DIADA NACIONAL DE CATALUNYA 2021  

2021/1235 09/09/2021 BECA MENJADOR ELS GARROFERS  

2021/1236 09/09/2021 
AVANÇAMENT A COMPTE DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DE 
NADAL 

2021/1237 09/09/2021 
REUBICACIÓ PER DONAR SERVEI DE CONSERGERIA AL PARC 
DELS GERMANS GABRIELISTES  

2021/1238 09/09/2021 APROVACIÓ I PAGAMENT LIQUIDACIÓ IRPF AGOST 2021 

2021/1239 09/09/2021 DEVOLUCIÓ FIANÇA C.PRÈVIA OBRES MÍNIMES C. SOL NAIXENT 67 

2021/1240 09/09/2021 AJUT ECONÒMIC PER PAGAMENT QUOTA DE L’ESCOLA BRESSOL 

2021/1241 09/09/2021 
APROVACIÓ PAGAMENT D'ENDARRERIMENTS PER INCENTIUS DE 
L'EXERCICI 2019  

2021/1242 09/09/2021 AJUT MENJADOR ESCOLA BRESSOL  

2021/1243 09/09/2021 
DEVOLUCIÓ FIANÇA C.PRÈVIA OBRES MÍNIMES C.RIERA 
TORRENTBÓ 12 01 02 

 

 

Tercer.- PRP2021/1315   DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET 
D'ALCALDIA NÚM. 1047 DE 27/07/2021 DE DELEGACIÓ A FAVOR DEL SR. 
SERGI RABAT FAJARDO, 1R TINENT D'ALCALDE, DE LA TOTALITAT DE 
LES FUNCIONS DE L'ALCALDIA, DURANT EL PERÍODE COMPRÈS 
ENTRE EL 2 I EL 10 D'AGOST DE 2021, AMBDÓS INCLOSOS.  
   
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el senyor Alcalde, 
exposa l’assumpte: 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: ALCALDIA 
Expedient:  2021/1592-1013   
 
En data 27 de juliol de 2021 es va emetre decret d’alcaldia que es detalla a 
continuació del que cal donar compte al Ple de la Corporació: 
 
 
“DECRET NÚM. 1047 
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Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: ALCALDIA 
Expedient:  2021/1592-1013   
Contingut: SUBSTITUCIÓ DE L'ALCALDE DURANT EL PERÍODE DE 
VACANCES 
 

Vist que correspon als Tinents d'Alcalde, com a tals, substituir l'Alcalde en la 

totalitat de les seves funcions i per l'ordre del seu nomenament, en els casos 

d'absència, malaltia o impediment que l’impossibiliti per a l'exercici de les 

seves atribucions, així com exercir les funcions de l'Alcalde en els supòsits de 

vacant en l'Alcaldia fins que prengui possessió el nou Alcalde. 

 

Durant el període comprès entre els dies 2 i 10 d’agost de 2021, ambdós 

inclosos, el senyor alcalde es trobarà absent del municipi per gaudi de 

vacances. 

 

Per tot plegat, en virtut del que es disposa en els articles 23.3 de la Llei 7/1985, 

de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i d'acord amb els 

articles 44 i 47 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 

les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 

 

RESOLC 

 

PRIMER. Delegar al senyor Sergi Rabat Fajardo, Primer Tinent d'Alcalde, la 

totalitat de les funcions de l'Alcaldia, en els termes de l'article 23.3 Llei 7/1985, 

de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, durant el període 

comprès entre els dies 2 i 10 d’agost de 2021, ambdós inclosos. 

 

SEGON. La delegació comprèn les facultats de direcció i de gestió, així com la 

de resoldre els procediments administratius oportuns mitjançant l'adopció 

d'actes administratius que afectin tercers. 
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TERCER. L'òrgan delegat ha d'informar a aquesta Alcaldia, a posteriori, i, en 

tot cas, quan se li requereixi per a això, de la gestió realitzada i de les 

disposicions dictades en el període de referència, i amb caràcter previ 

d'aquelles decisions de transcendència, tal com es preveu en a l'article 115 del 

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

Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 

 

QUART. La delegació conferida en el present Decret requerirà per a la seva 

eficàcia l'acceptació de l'òrgan delegat, entenent-se aquesta atorgada 

tàcitament si no es formula davant aquesta Alcaldia expressa manifestació de 

no acceptació de la delegació en el terme de tres dies hàbils comptats des del 

següent a aquell en què li sigui notificada aquesta resolució. 

 

CINQUÈ. La present resolució serà publicada en el Butlletí Oficial de la 

Província, donant-se del seu contingut al Ple de la Corporació en la primera 

sessió que aquesta celebri. 

 

SISÈ. En el no previst expressament en aquesta resolució s'aplicaran 

directament les previsions de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 

Bases del Règim Local, i del Reglament d'Organització, Funcionament i 

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

de novembre, quant a les regles que per a la delegació s'estableixen en dites 

normes.” 

 

En data 30 de juliol de 2021 va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província 

la resolució abans detallada. 

 

El Ple de la Corporació es dona per assabentat del decret d’alcaldia 

anteriorment detallat. 
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Quart.- PRP2021/1348   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LA DESESTIMACIÓ DE LES AL·LEGACIONS FORMULADES PER LA 
MERCANTIL SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA SA 
(AGBAR) CONTRA L'ACORD DE PLE DE 27/05/2021, PEL QUAL 
S'ACORDA L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE 
MONTALT AL CONGIAC I APROVACIÓ DEFINITIVA DELS ACORDS.   
  

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació Sergi Rabat Fajardo, 
primer tinent d’alcalde, exposa l’assumpte. 
 
Es transcriu tot seguit la proposta. 
 
I. En data 12 de juliol de 2021, la senyora Alejandra González-Mestre Iborra, en 
nom i representació de la Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.U. 
(“AGBAR”) ha presentat escrit en el que formula un seguit AL·LEGACIONS  a 
l’acord del ple de 27 de maig de 2021 (R/E ENTRA-2021-6049) pel qual es 
va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament al Consoci per a la Gestió Integral 
d’Aigües de Catalunya (CONGIAC) i se li delega la gestió del servei. 

II. La part dispositiva de la resolució objecte de les al·legacions contenia els 
acords següents: 

“Primer. Aprovar inicialment l’adhesió d’aquest ajuntament al Consorci 
per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya i els seus Estatuts 
reguladors.  

Segon.- Aprovar l’adhesió al servei associat de gestió i explotació del 
servei públic municipal de subministrament d’aigua potable a la població 
i delegar-ne la gestió al Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de 
Catalunya en els termes previstos a les Condicions d’Adhesió, una còpia 
de les quals s’incorpora a l’expedient.  

Tercer.- Sotmetre els acords anteriors al tràmit d’informació pública pel 
termini d’un mes per tal que els possibles interessats en el procediment 
formulin al·legacions, mitjançant anuncis publicats al BOP i la seu 
electrònica de l’Ajuntament. En el supòsit que no es formulin al·legacions 
o suggeriments els acords provisionals esdevindran definitius.  

Quart. Autoritzar l’Alcaldia per a la signatura de tots aquells documents i 
la realització de les actuacions materials necessàries per a donar 
compliment íntegrament a aquest acord.  

Cinquè.- Designar a Víctor Llasera Alsina, Alcalde/essa, com a 
representant de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, amb veu i vot al 
Consell Rector del CONGIAC, i com a representant suplent, al/la Sr. 
Sergi Rabat Fajardo, Tinent/a d’alcalde, quedant aquests sotmesos al 
règim de representació i separació que es preveu als Estatuts del 
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CONGIAC. Aquests representants es podran modificar per acord de 
l’Ajuntament.  

Sisè.- Aprovar l’aportació econòmica anual per a contribuir al 
finançament del pressupost del Consorci, fixada en 2.400 euros. Aquest 
import es revisarà anualment d’acord al pressupost aprovat i s’aplicarà 
proporcionalment en funció de la data d’incorporació. Així mateix aprovar 
l’aportació inicial al Fons Patrimonial del CONGIAC de 1.536,67 euros, 
calculat d’acord amb els criteris fixats per l’acord de la Junta Rectora de 
CONGIAC. 

Setè.- Condicionar l’acord d’adhesió i delegació precedent al contingut 
de la memòria justificativa elaborada pel CONGIAC en la que resulti 
acreditat que la gestió directa mitjançant la societat de capital públic 
GIACSA compleix les condicions de l’article 85.2 de la LBRL.  

Vuitè.- APROVAR les Condicions d’Adhesió al CONGIAC, segons la 
proposta efectuada per aquest i que tenen per objectius fixar les 
condicions de la gestió del servei. Una còpia del document s’incorpora a 
l’expedient”. 

 
FONAMENTS DE DRET I CONSIDERACIONS  

 
Al·legació preliminar.- Objecte de l’acord de 27 de maig de 2021. El seu 
resultat és adjudicar la gestió del servei a la mercantil GIACSA sense 
seguir un procediment de licitació. El TSJCAT ha declarat que el model 
GONGIAC-GIACSA és contrari a dret. 
 
En aquesta al·legació denominada “preliminar” s’efectua una cita de dues 
resolucions judicials que segons el criteri de la part compareixent qüestionarien 
el model de gestió pública organitzat mitjançant el CONGIAC. 
 
En primer lloc esmenta la Sentència núm. 257/2019 del Jutjat Contenciós-
Administratiu núm. 4 de Barcelona, de 8 de novembre de 2020, dictada en 
el marc del procediment núm. 231/2016, per la qual estimà el recurs 
contenciós-administratiu interposat per SOREA, contra els acords dictats per 
l’Ajuntament d’Olost pels quals encomanà a GIACSA l’execució de 
determinades obres hidràuliques, que ha estat ratificada per la Sentència  
número 1774/2021 del TSJ de Catalunya, de 22 d’abril de 2021.  
 
En segon lloc es fonamenta en la prèvia Sentència 3661/2020, de 21 de 
setembre de 2020, recurs 107/2018, per la que s‘anul·la l’acord sobre la forma 
de gestió directa en el municipi de Collbató i l’encàrrec de gestió a la societat 
GIACSA i que constitueix  el nucli de les argumentacions de la compareixent. 
Aquesta Sentència també és la doctrina emprada fonamentalment en la 
Sentència del TSJ de 22 d’abril de 2021. 
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Es precís indicar que es té constància que la Sentència de 21 de setembre de 
2020 ha estat recorreguda en cassació en els dos aspectes fonamentals de la 
mateixa: la legitimació activa de la part actora, la societat SOREA, i la 
interpretació de la naturalesa dels consorcis que fa la sentència recorreguda en 
el sentit que ve a establir l’obligatorietat que tots els membres dels consorcis 
gaudeixin per igual dels serveis que ofereixen aquests. 
 
Per altra banda, les sentències que fonamenten l’escrit d’al·legacions es basen 
en un model organitzatiu que ha estat modificat per tal d’adequar-lo a les noves 
exigències normatives i jurisprudencials. Així doncs, les sentències aportades 
de contrast aborden l’estudi d’un model ja superat, en el que era possible 
una relació directa entre l’Ajuntament delegant i la societat GIACSA. Aquesta 
relació actualment ja no és possible a partir de la reformulació del model 
organitzatiu del CONGIAC i dels que els acords objecte de les al·legacions en 
són una mostra ja que configuren una única relació entre el Consorci i el seu 
ens instrumental de gestió, la societat GIACSA, sense participació dels 
ajuntaments que han transferit la seva competència a l’ens associatiu. 
 
Addicionalment i per una millor garantia de legalitat, per acord de la Junta 
Rectora del CONGIAC en sessió de 4 de desembre de 2020 es va aprovar 
inicialment una modificació dels Estatuts del Consorci, actualment en fase 
d’aprovació pels ajuntaments consorciats, quina justificació descrita al mateix 
text de l’acord deia el següent: 
 

“Tot i que la Sentència fa referència a un supòsit fàctic molt concret i que 
ha perdut el seu objecte, doncs l’Ajuntament va revocar el maig de 2019 
els acords qüestionats (es refereix a la STSJ de Catalunya de 21 de 
setembre de 2020, en relació a l’Ajuntament de Collbató), és necessari, 
per raons de prudència, esvair qualsevol dubte sobre el model 
organitzatiu del Consorci. En aquest sentit, i com sigui que la Sentència 
analitza alguns dels preceptes dels vigents Estatuts del Consorci, 
s’aborda una revisió dels aspectes relatius a l’objecte, funcions, règim 
d’organització i dels acords per dotar de major seguretat aquest 
instrument associatiu. 

 
 El CONGIAC sempre ha tingut una clara voluntat de ser una eina per a 
defensar la gestió pública dels serveis que configuren el cicle de l’aigua. 
Aquesta ha estat la seva voluntat des de la mateixa constitució de la 
primigènia AIE. Amb la modificació proposada es pretén positivitzar 
aquesta intenció, substituint la redacció anterior que contenia un 
redactat massa obert i que podia conduir a la interpretació errònia 
segons la qual uns ajuntaments pretenien prestar serveis a uns 
altres. A la vegada, s’aprofita per fixar en la versió final dels estatuts 
quins van ser els municipis fundadors i incloure en un nou Annex I els 
municipis que s’han adherit a partir de la fundació inicial, per tal que les 
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successives modificacions estatuàries per noves adhesions només 
afectin a l’Annex, la qual cosa ha de facilitar la seva ratificació pels 
diferents ajuntaments consorciats. 
La segona modificació afecta a les finalitats i funcions del Consorci, 
doncs aquest aspecte ha estat objecte d’una interpretació que 
considerem errònia pel Tribunal. En concret, aquest ha indicat que el 
Consorci és una entitat destinada a la prestació del servei públic de 
subministrament d’aigua, manifestació que obvia una realitat molt més 
àmplia que consisteix a reconèixer el CONGIAC com un associació 
de municipis que cooperen en la defensa d’un model de gestió 
pública, posant en comú experiències, representant al conjunt dels 
operadors públics davant les institucions, facilitant formació i 
coneixement als empleats dels diversos ens consorciats, etc. Amb 
la modificació proposada es pretén plasmar totes aquestes funcions 
d’interès comú a tots els membres adherits, que com es pot veure, és 
molt més àmplia que la declarada pel Tribunal. 
La tercera modificació s’emmarca en la necessitat d’esvair els dubtes 
interpretatius sobre la realitat organitzativa dels subjectes que participen 
en el Consorci. Així es vol assegurar que estatutàriament ja s’estableix 
que, en el supòsit que un municipi adherit pretengui que el CONGIAC 
gestioni el servei municipal, serà precís una delegació específica 
d’aquesta competència, la qual s’exercirà pel Consorci de 
conformitat amb les previsions contingudes en la normativa de 
règim local quan regula les formes de gestió dels serveis. Tot i que 
aquesta fórmula a la pràctica és la que s’està aplicant, el cert és que al 
no estar expressament prevista als Estatuts podia generar alguna 
confusió i per això es considera necessari la seva expressa incorporació. 
La quarta modificació fa referència al règim dels acords dels òrgans 
col·legiats doncs a la Sentència es qüestiona el règim del vot ponderat 
en funció de la població de dret dels municipis adherits amb l’argument 
que amb aquest vot ponderat els municipis de major població sempre 
controlen les decisions de la Junta Rectora i per tant s’imposen sempre 
als petits. Tot i que és una afirmació, des del punt de vista numèric, 
irrefutable, el cert és que els acords sempre s’han adoptat per unanimitat 
i per tant no ha existit mai una pretesa majoria de control. No obstant, es 
proposa suprimir aquest vot ponderat i establir la regla d’un vot per 
membre i a la vegada reduir el quòrum necessari per a la 
constitució i la validesa dels acords. Així mateix s’ha recollit la 
demanda d’algun municipi d’incorporar la previsió de les reunions 
telemàtiques, mecanisme que es considera molt apropiat en el moment 
actual davant la persistència dels efectes derivats de la COVID-19. 
La cinquena modificació té a veure amb la distribució competencial entre 
la Junta Rectora i la presidència, tot a efectes de fer més àgil la gestió 
diària del consorci atesa la dificultat que entranya la convocatòria de la 
Junta Rectora per estar composada de representant de municipis molt 
distants entre si.” 
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En conseqüència, no es pot admetre l’al·legació atès que el model CONGIAC-
GIACSA és un model associatiu de defensa de la gestió pública de l’aigua que, 
addicionalment i per aquells municipis consorciats que en deleguin la 
competència, pot assumir l’exercici material de la mateixa. En aquests supòsits, 
el Consorci disposa d’un ens instrumental de gestió directa, la societat 
GIACSA, que gestionarà el servei, sempre prèvia tramitació de l’expedient a 
que es refereix l’article 85 LBRL, relatiu a l’acreditació de la sostenibilitat i 
eficàcia de la gestió directa mitjançant la societat pública esmentada. 
 
Aquest model és diferent del model objecte de les sentències esmentades, i 
està plenament avalat per la Jurisprudència Europea que ha validat que les 
entitats territorials (els municipis) poden constituir consorcis i atribuir-los 
competències, sense que aquests acords estiguin sotmesos a la legislació de 
contractes, Sentència del TJUE de 21 de desembre de 2016, Remondis GmbH 
&Co. KG Region Nord, assumpte C-51/15): 
 

“El artículo 1, apartado 2, letra a), de la Directiva 2004/18/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos 
públicos de obras, de suministro y de servicios, debe interpretarse en el 
sentido de que no constituye un contrato público un acuerdo entre dos 
entidades territoriales, como el controvertido en el litigio principal, sobre 
la base del cual éstas adoptan un estatuto por el que se crea un 
consorcio de entidades, con personalidad jurídica de Derecho público, y 
por el que se transfiere a esa nueva entidad pública determinadas 
competencias de las que disfrutaban esas entidades hasta entonces y 
que en adelante corresponderán al consorcio de entidades. 

 
En conseqüència, els acords adoptats per l’Ajuntament d’adherir-se a 
Consorci com ens associatiu i delegar-ne la gestió del servei de 
subministrament d’aigua estan plenament emparats per la legislació de 
règim local, la normativa Comunitaris i la jurisprudència dels tribunals. 
 
 
Al·legació primera.- Admissibilitat de les al·legacions en el marc del tràmit 
d’informació pública. AGBAR també té la condició d’interessada en 
aquest expedient. 
 

Contràriament al que manifesta AGBAR, aquesta entitat no pot tenir la condició 
d’interessada en el present tràmit, sinó que exerceix el dret previst a l’article 83 
Llei 39/2015 de comparèixer en el tràmit d’informació pública i efectuar 
al·legacions i a rebre una resposta raonada, com qualsevol altre ciutadà o 
entitat en exercici del dret a la participació. 
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Per contra, el concepte d’interessat de l’article 4.1.c) de la Llei 39/2015 ve lligat 
a l’existència d’un potencial benefici per aquella persona que actua, que en 
cada cas ha de ser objecte d’al·legació i prova. En particular quan aquest 
interès és qüestionat és una càrrega que incumbeix a la part que el promou. 
 
La sentència del Tribunal Suprem de  8-6-15 (Rec 39/14) -EDJ 2015 / 104390 
reitera la nombrosa doctrina segons la qual la legitimació constitueix un 
pressupòsit inexcusable del procés i implica l'existència d'una relació material 
unívoca entre el subjecte i l'objecte de la pretensió deduïda en el recurs 
contenciós-administratiu, fa referència a un interès en sentit propi, identificat i 
específic, de manera que l'anul·lació de l'acte o la disposició impugnat 
produeixi automàticament un efecte positiu (benefici) o negatiu (perjudici), 
actual o futur, però cert.  Així per estar legitimat (article 19 LJCA) per acudir a la 
via contenciosa cal tenir un interès legítim, que es tradueix en la titularitat 
potencial d'una posició d'avantatge o d'una utilitat jurídica per part de qui 
exercita la pretensió i que es materialitzaria de prosperar aquesta. 
 
El Tribunal Suprem en dues sentències de 13 de juliol de 2015 (cassacions 
2487/13 i 1617/13) distingeix entre l’interès legítim i l’interès de mera legalitat. 
El Tribunal Suprem nega legitimació activa a una fundació per a recórrer la 
carta de successió d'un títol nobiliari, en un supòsit en que la fundació al·legava 
que la persona beneficiària no ostentava drets successoris suficients per poder 
succeir i justificava el seu interès en que els fins i la seva pròpia existència es 
veurien amenaçats per una successió quan el títol nobiliari que s'atacava era 
no conforme a dret. Les sentències consideren que ni la fundació té dret a 
ostentar el títol, per ser persona jurídica, ni la qüestió que planteja es podria 
dilucidar en via contenciosa administrativa. No existeix per això l'interès legítim 
en els termes que s'acaben d'expressar; l'interès que mou als recurrents és un 
simple interès per la legalitat que no és legitimador en els casos en què una 
disposició amb rang de llei no atorga acció pública o popular. 
 
La doctrina del Tribunal Constitucional, Sentència TC 73/2006, de 13 de març -
EDJ 2006/36392-, va afirmar «que l'interès legítim en el contenciós-
administratiu es caracteritza com una relació material unívoca entre el subjecte 
i l'objecte de la pretensió (acte o disposició impugnats) de tal manera que la 
seva anul·lació produeixi automàticament un efecte positiu (benefici) o negatiu 
(perjudici) actual o futur però cert, havent d'entendre tal relació referida a un 
interès en sentit propi, qualificat i específic, actual i real (no potencial o 
hipotètic). Més senzillament, es tracta de la titularitat potencial d'un avantatge o 
d'una utilitat jurídica, no necessàriament de contingut patrimonial, per part de 
qui exercita la pretensió, que es materialitzaria de prosperar aquesta. O, el que 
és el mateix, l'interès legítim és qualsevol avantatge o utilitat jurídica derivada 
de la reparació pretesa. Després, perquè hi hagi interès legítim en la jurisdicció 
contenciosa administrativa, la resolució impugnada (o la inactivitat denunciada) 
ha de repercutir de manera clara i suficient en l'esfera jurídica de qui acudeix a 
el procés ». 
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A la vista d’aquesta jurisprudència no podem compartir la fonamentació 
adduïda per la compareixent, tampoc ho podem fer a la vista de la sentència 
del Tribunal Suprem de 22 d’abril de 2005 (Rec 7931/2002), que revisava un 
supòsit en que un ajuntament pretenia gestionar el servei d’aigua mitjançant 
una societat mixta (forma de gestió indirecta) en la que no hi tenia cap 
participació social, com si fos una forma de gestió directa. És obvi que una 
societat privada, la recurrent en aquella via contenciosa, tenia un interès legítim 
en aquella causa, ja que si aconseguia anular el conveni, s’obria el procés a 
una licitació pública, que és el s’havia d’haver efectuat en aquell cas:  
 

 “Significa, por tanto, que ante una sociedad mixta como la aquí 
constatada no cabe entender existente una gestión directa del servicio 
sino una indirecta. La suscripción de un Convenio interadministrativo 
incorporando a nuevos municipios como beneficiarios de la gestión del 
ciclo integral del agua en sus respectivos términos municipales por una 
sociedad mixta creada con un objeto limitado al término municipal de 
Torrente constituye una conducta elusiva del respeto a los principios de 
libertad de competencia y transparencia reiteradamente manifestados 
como esenciales.” 

 
En el present expedient, el Consorci adopta l’acord autoorganitzatiu reconegut 
a l’article 4 de la LBRL en els termes de l’article 85 LBRL. Vagi per endavant 
que la mateixa sentència del Tribunal Suprem de 2005 ve a validar l’acord del 
Consorci objecte de les presents al·legacions: 
 

“... Distintas Corporaciones locales entre sí pueden constituir consorcios 
como forma de prestación del servicio de abastecimiento de agua o 
incluso asociarse con entes privados. En tal caso el Consorcio así 
creado tendrá naturaleza de administración pública, será quien 
gestione el servicio público por medio de alguna de las formas 
previstas en la legislación administrativa y sustituirá a los entes 
consorciados (art. 40 RSCL). También puede crear Mancomunidades 
como entes que tengan por objeto la prestación de servicios públicos 
pero contraviene las normas de contratación pública la suscripción de un 
Convenio interadministrativo como el aquí controvertido.” 

 
L’estimació de les al·legacions formulades no generaria cap efecte positiu cert, 
qualificat, específic i real, doncs la ulterior decisió del Consorci un cop anul·lada 
la primera podria ser de nou, esmenar els hipotètics defectes de la tramitació i 
adoptar, d’acord amb el procediment administratiu, un nou acord. 
 
En qualsevol cas, de cap forma es pot considerar a una empresa privada part 
interessada en el present expedient, el consorcis són formes associatives per la 
prestació de serveis públics. En el cas del CONGIAC, està habilitat per a 
gestionar els servei d’abastament d’aigua d’aquells municipis consorciats que li 
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deleguin i compta amb un ens instrumental per fer-ho en  forma de gestió 
directa.  
 
El tràmit que és objecte de les al·legacions té com a finalitat l’adhesió a un ens 
associatiu i la subsegüent delegació de l’exercici de la competència municipal 
en matèria de subministrament d’aigua, que cal recordar està reservada per llei 
als municipis. En cap cas està en joc l’obertura o no del mercat de l’aigua al 
municipi,  doncs aquest és un servei de competència municipal i reservat als 
municipis, per tant exclòs de la competència en el mercat, doncs els servei 
d’abastament d’aigua ja està establert de forma pública i incontrovertida a Sant 
Vicenç de Montalt. 
 
Admetre la condició d’interessat a l’empresa AGBAR seria tant com atribuir a 
les empreses privades la funció de control de legalitat en els processos 
organitzatius de les administracions públiques, gairebé atribuint-los una funció 
quasi revisora, únicament atribuïda a l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu. 
 
Al·legació Segona.- El model Congiac-Giacsa és contrari a dret, tal com 
així ho han resolt els tribunals, atès que (I) no existeix una relació de 
cooperació en el sí del CONGIAC i (II) GIACSA no té la condició de mitjà 
propi. 
 
Aquesta al·legació hauria de ser inadmesa atès que se centra exclusivament 
en la forma organitzativa que adoptarà el Consorci per a prestar el servei un 
cop acceptada de delegació, quan l’objecte dels acords són l’adhesió i la 
delegació de competència municipal en favor d’aquest ens associatiu, i per tant 
no procedeix. En tot cas  s’hauria d’interposar contra l’acord que en el seu 
moment adopti el Congiac quant a l’acceptació de la delegació i designació de 
la forma de gestió de la delegació conferida. De tota manera seguidament per 
amb caràcter obiter dicta es resoldrà també aquesta al·legació: 
 
1.- Inexistència d’una relació de cooperació horitzontal en el CONGIAC. 
 
Aquesta al·legació pretén desvirtuar una pretesa relació de cooperació 
horitzontal aplicant les consideracions de la sentència del TSJCat 3661/2020, 
de 21 de setembre de 2020, que a la seva vegada aplicava la sentència 
número 114/2020, del TSJ d’Aragó de 4 de març de 2020.  
Cal precisar que es té constància que en l’escrit de Preparació de la Cassació 
que s’ha interposat davant el TS contra la sentència del TSJ s’ha centrat 
precisament en considerar greument perjudicial la interpretació de la normativa 
que realitza aquest Tribunal, doncs ve a considerar que en un Consorci tots els 
integrants (en aquest cas, municipis) han de rebre els mateixos serveis. 
L’opinió defensada pels consorciats és que aquesta fórmula associativa pot ser 
asimètrica pel que fa als serveis prestats als consorciats, doncs la condició 
d’interès comú es predica del conjunt d’aquestes activitats, no de cada una de 
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les activitats singularment considerades. La uniformitat és pròpia de les 
mancomunitats de municipis per la prestació de serveis, no pas pels consorcis 
que poden incorporar ens de diferents naturalesa, inclosos ens privats sense 
afany de lucre, la qual cosa permet afirmar que en els consorcis no és un 
requisit sine qua non la uniformitat dels serveis. 
 
Els ajuntaments s’han adherit al Consorci i han delegat la seva competència en 
relació amb el servei municipal de subministrament d’aigua a la població, per la 
qual cosa correspon al Consorci adoptar la decisió sobre la forma de gestió. 
Cal considerar que aquesta actuació està plenament emparada en la 
jurisprudència comunitària, veure per totes la referida Sentència Remondis del 
TJUE de 21 de desembre de 2016 (Remondis GmbH &Co. KG Region Nord, 
assumpte C-51/15). 
 
 
2.- GIACSA no constitueix un mitjà propi dels Ajuntaments o del 
CONGIAC. 
 
Correspon al CONGIAC acreditar que la gestió directa mitjançant GIACSA és la 
forma més eficient i sostenible entre les previstes en la legislació de règim 
local.  
 
El pot fer l’Ajuntament i és el que ha fet, que és condicionar la vigència de la 
delegació a què el  resultat de l’expedient a tramitar pel CONGIAC resulta que 
la gestió mitjançant la societat pública sigui la forma de gestió directa més 
eficient i sostenible en els termes de l’article 85.2 LBRL. Aquesta condició no 
limita l’exercici de la delegació que serà plena fins el moment de la revocació. 
 
Els acords autoorganitzatius com el que adopta l’Ajuntament queden fora de 
l’àmbit d’aplicació de la legislació de contractes i també la doctrina “in House”, a 
l’entendre que aquesta doctrina només seria aplicable als encàrrecs a societats 
multiobjecte o a societats que siguin controlades conjuntament per diversos 
podes adjudicadors. Als Informes de la JCCA de Catalunya 1/2019, de 13 de 
març, 5/2019, de 30 de maig i 9/2019, de 3 d’octubre es recull de forma 
pedagògica aquesta explicació. Així diu l’informe 1/2019: 
 

“Per tant, la gestió directa per part d’una entitat instrumental d’un 
servei públic és un supòsit diferenciat dels encàrrecs de 
prestacions a una entitat que sigui mitjà propi d’una entitat local, de 
manera que l’entitat instrumental no ha de tenir, per a l’exercici de la 
competència transferida, que és la pròpia gestió d’un servei públic, la 
consideració de mitjà propi de l’entitat local que se l’atribueix. “ 

 
A la mateixa conclusió també arriba el Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic, a la Resolució 113/2018, de 20 de juny, quan ha afirmat “quan els 
poders públics (...) acorden la creació de la personificació a la que se li 
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atribueixen les competències i funcions que per a la gestió del servei, no resulta 
equivalent a una relació jurídica onerosa subjecte a la legislació de contractes, 
perquè és una potestat que s’emmarca en el principi de llibertat 
d’administració”, i que, “l’aplicació en aquests supòsits dels requisits 
establerts per als encàrrecs a mitjans propis per la normativa comunitària 
de contractes pot arribar a ser fútil (...)”.   
 
En conseqüència, quan el Consorci acorda gestionar el serveis públics 
d’abastament d’aigua dels municipis que li deleguen la gestió mitjançant la 
societat GIACSA està adoptant un acord organitzatiu intern que queda fora de 
l’àmbit dels encàrrecs a medis propis, per la qual cosa aquesta al·legació ha de 
ser desestimada. 
 
Tampoc dels acords adoptats per la Junta Rectora del Consorci en resulta que 
GIACSA pugui actuar com a medi propi de l’Ajuntament. Aquesta possibilitat no 
es deriva de cap dels acords adoptats per l’Ajuntament, ni tampoc consta que 
es pretengui adoptar pel Congiac o per Giacsa. 
 
 
Al·legació Tercera.- No s’ha produït una delegació de les competències 
sobre el servei que sigui efectiva en els termes exigits pel TJUE. ES 
condiciona la delegació al fet que s’acordi la gestió per GIACSA. 
 
La al·legació argumenta que l’acord de l’Ajuntament no ha transmès de manera 
global la competència sobre el servei al CONGIAC, ni que aquest actua amb 
plena autonomia funcional, ja que aquesta delegació està condicionada a que 
s’acordi una concreta forma de gestió: la gestió directa a través de GIACSA. 
 
No es pot admetre aquesta al·legació atès que contràriament al que manifesta 
la compareixent la delegació realitzada  és global i plena. Prova d’això és el fet 
que CONGIAC decidirà la forma de gestió de la competència delegada, aplicant 
les regles de l’article 85 LBRL.  
 
La condició aprovada per l’Ajuntament relativa al que resulti de l’expedient a 
instruir per a determinar que la gestió directa mitjançant GIACSA és la forma 
més eficient i sostenible en els termes del mateix article 85 LBRL respon a una 
clàusula de garantia, de tal manera que si la memòria no compleix amb les 
exigències d’aquests article 85.2 LBRL allò que no pot fer el Consorci és actuar 
en contra del seus propis estatuts i prestar el servei delegat d’una forma 
indirecta contràriament a l’establert estatutàriament. Per això si de la memòria 
no resulta que la forma de gestió per cada cas no és la forma més eficient i 
sostenible és precís revocar la delegació, recuperar la competència i tramitar 
un expedient municipal per establir la forma de gestió. 
 
La decisió de l’Ajuntament s’adopta en exercici de la potestat autoorgantizativa 
reconeguda a l’article 4 LBRL, però també en la mateixa Directiva 2014/24/UE, 
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de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública per la que es deroga la 
Directiva 2004/18/CE, que reconeix el principi autoorganitzatiu dels Estats, 
segons el qual no hi ha cap disposició que obligui a contractar o externalitzar 
els serveis: 
 

(5)  “Debe recordarse que ninguna disposición de la presente 
Directiva obliga a los Estados miembros a subcontratar o a 
externalizar la prestación de servicios que deseen prestar ellos 
mismos o a organizarlos de otra manera que no sea mediante contratos 
públicos en el sentido de la presente Directiva” 

 
Aquesta mateixa Directiva va reconèixer la inseguretat jurídica creada per les 
interpretacions que havien fet els estats membres tant de les normes 
comunitàries i per això es fixa com a objectiu clarificar aquesta situació, 
reconeixent un cop més la llibertat dels poders públics per exercir les funcions 
de servei públic que tenen encomanades amb els seus propis recursos: 
 

(31) “ Existe una considerable inseguridad jurídica en cuanto a la 
medida en que los contratos celebrados entre entidades del sector 
público deben estar regulados por las normes de contratación 
pública. La correspondiente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea ha sido objeto de diferentes interpretaciones por parte de 
los distintos Estados miembros e incluso por los distintos poderes 
adjudicadores. Por tanto, hace falta precisar en qué casos los 
contratos celebrados en el sector público no están sujetos a la 
aplicación de las normas de contratación pública. Esta precisión debe 
guiarse por los principios establecidos en la correspondiente 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El hecho de 
que las dos partes de un acuerdo sean poderes públicos no excluye por sí 
mismo la aplicación de las normas de contratación. No obstante, la 
aplicación de las normas de contratación pública no debe interferir 
con la libertad de los poderes públicos para ejercer las funciones de 
servicio público que le han sido conferidas utilizando sus propios 
recursos, lo cual incluye la posibilidad de cooperación con otros 
poderes públicos. 
Es preciso asegurar que la cooperación entre entidades públicas exentas 
no acabe falseando la competencia con respecto a los operadores 
económicos privados, hasta el punto de situar a un proveedor de servicios 
privado en una posición de ventaja respecto de sus competidores.” 

 
 
Tot això té el seu exponent a l’article 1.6 d’aquesta Directiva 2014/24 quan 
disposa que les transferències de competències queden excloses de la 
Directiva sobre contractació  pública: 
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“Los acuerdos, las decisiones y los demás instrumentos jurídicos 
mediante los cuales se organiza la transferencia de competencias y 
responsabilidades para desempeñar funciones públicas entre 
poderes adjudicadores o agrupaciones de los mismos y que no 
prevén que se dé una retribución por la ejecución de un contrato, 
se consideran un asunto de organización interna del Estado 
miembro de que se trate y, en ese sentido, en modo alguno se ven 
afectados por la presente Directiva.” 

 
La pròpia Jurisprudència Europea ja havia validat que els municipis poden 
constituir consorcis i atribuir-los competències, sense que aquests acords 
estiguin sotmesos a la legislació de contractes, va ser clau en aquesta 
interpretació la Sentència del TJUE de 21 de desembre de 2016, Remonids 
GmbH &Co. KG Region Nord, assumpte C-51/15): 
 

“El artículo 1, apartado 2, letra a), de la Directiva 2004/18/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos 
públicos de obras, de suministro y de servicios, debe interpretarse en el 
sentido de que no constituye un contrato público un acuerdo entre 
dos entidades territoriales, como el controvertido en el litigio principal, 
sobre la base del cual éstas adoptan un estatuto por el que se crea un 
consorcio de entidades, con personalidad jurídica de Derecho 
público, y por el que se transfiere a esa nueva entidad pública 
determinadas competencias de las que disfrutaban esas entidades 
hasta entonces y que en adelante corresponderán al consorcio de 
entidades.” 

 
 
Aquesta doctrina a casa nostra ha estat assumida pel mateix Tribunal Català 
de Contractes del Sector Públic, que a la Resolució 113/2018, de 20 de juny, 
ha convalidat el model que el compareixent pretén qüestionar:  
 

 “quan els poders públics (...) acorden la creació de la personificació a 
la que se li atribueixen les competències i funcions que per a la 
gestió del servei, no resulta equivalent a una relació jurídica 
onerosa subjecte a la legislació de contractes, perquè és una 
potestat que s’emmarca en el principi de llibertat d’administració”, i 
que, “l’aplicació en aquests supòsits dels requisits establerts per als 
encàrrecs a mitjans propis per la normativa comunitària de contractes 
pot arribar a ser fútil (...)”.   

 
En conseqüència, tampoc es pot admetre aquesta al·legació, doncs la 
delegació de la competència en relació amb el servei públic d’abastament 
d’aigua es realitza conjuntament amb tots els drets i obligacions que són propis 
d’aquesta competència, sense establir cap relació onerosa en favor del 
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Consorci, el qual rep el dret a obtenir dels usuaris la contraprestació econòmica 
que en concepte de tarifes aprovarà el mateix Consorci, expressió màxima de 
l’existència d’una veritable delegació. 
 
 

Competència i procediment.  

Correspon resoldre les al·legacions i adoptar la resolució definitiva al Ple de 
l’Ajuntament per la  majoria qualificada prevista a l’article 47.2 de la LBRL, al 
tractar-se d’una delegació de competències. 

 

Per tot l’exposat, es PROPOSA AL PLE DE LA CORPORACIÓ l’adopció dels 
següents acords: 

Primer.- Desestimar les al·legacions interposades per la SOCIETAT 

GENERAL DE AIGUAS DE BARCELONA,SA  (AGBAR) contra l’acord del ple 

de 27 de maig de 2021 pel qual es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament al 

Consoci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC) i se li 

delega la gestió del servei, d’acord amb els antecedents que consten a la part 

expositiva. 

Segon.- Aprovar definitivament l’adhesió al Consorci per a la Gestió Integral 

d’Aigües de Catalunya i els seus Estatuts reguladors.  

Tercer.-  Aprovar definitivament l’adhesió al servei associat de gestió i 

explotació del servei públic municipal de subministrament d’aigua potable a la 

població i delegar-ne la gestió al Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de 

Catalunya en els termes previstos a les Condicions d’Adhesió i a l’acord 

d’aprovació inicial. 

Quart. Publicar anunci de les esmentades aprovacions definitives en el Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona BOPB i la seu electrònica de l’Ajuntament. 

Cinquè.- Notificar aquests acords al Consorci per la gestió integral d’aigües de 

Catalunya (CONGIAC) i a AGBAR. 

 
 
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. 



 

 - 29 - 

 
La senyora Ester Padilla Enríquez, portaveu del PSC, pren la paraula per 
manifestar que al Ple ja van donar la seva opinió al respecte. Consideraven que 
era precipitat i que no es van valorar altres alternatives. Per tant, ara votaran en 
contra. 
 
Pren la paraula el senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, per 
fer la intervenció següent: 
 
“Desde Cs vamos a mantener la misma postura y vamos a ser coherentes con 
el sentido de voto ya expresado hace unos meses en el Pleno de Mayo 
pasado. 
En este apartado de la orden del día  se replantean diversos puntos:  
Desestimar  les  al·legacions  interposades  per AGBAR, Aprovar definitivament 
l’adhesió al Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya i els seus 
Estatuts reguladors, i l’adhesió  al  servei  associat  de  gestió  i explotació del 
servei públic municipal de subministrament d’aigua potable a la població i 
delegar-ne la gestió al Consorci per a la Gestió  Integral d’Aigües de Catalunya. 
 
Respecto a las dos cuestiones finales mantenemos lo ya expresado, que se 
resume en lo siguiente:  
 
El Planteamiento inicial desde Cs para la elección de un concesionario para el 
servicio de las aguas ha sido: que lo importante es que se modernice, que el 
suministro sea de buena calidad, mantenimiento preventivo, continuidad en el 
servicio; que incorpore las mejoras técnicas actuales como contadores 
telemáticos que permitan un control directo del consumidor evitando la 
sorpresa de facturas exageradas por falta de detección de pérdidas; la mejora 
de las canalizaciones de la red para minimizar las fugas; monitorización en 
tiempo real, etc. Todo con un coste razonable, sabiendo que el precio del agua 
propiamente dicho no es alto y que lo que encarece la factura es la parte 
regulada (costes fijos, canon, impuestos y tasas). Además, se debería 
gestionar al mismo tiempo el tema de las cloacas y poder ligarlo como una 
gestión integral del ciclo del agua. 
 
Pero con esta concesión, nada de esto se cubre. La nueva concesión consiste 
en un suministro con las condiciones básicas como el que tenemos 
actualmente, y que se licitó hace 40 años o más. Posibles mejoras y 
prestaciones no están incluidas . Si se quisieran dichas mejoras, en las 
cláusulas a aprobar se estipula que el Ayuntamiento pagará directamente o 
mediante tarifa. O sea, ninguna de las mejoras deseadas por nosotros están 
incluidas en el contrato y se deberán pagar aparte.. No hay Pliego Técnico ni 
cumplimiento de normes de calidad, medioambientales, etc 
 
Sobre una controvèrsia sorgida al Ple citat: que aquest servei havia de ser 
públic de nou; només dir que ÉS Públic. És de l'ajuntament. Una altra cosa és a 
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qui es concessiona el servei, si ho pot fer directament l'ajuntament amb els 
seus recursos econòmics, personals i de material o bé ha de concessionar el 
mateix a uns tercers. (com passa amb tantes coses i serveis de l'ajuntament, 
com ara la neteja i manteniment dels carrers, parcs, jardins, etc.) 
 
L'asseveració sobre si així es controla les tarifes, perquè amb una 
Concesionaria privada no es pot: NO és correcta. En tots dos casos es controla 
per l'ajuntament, una vegada establerts els costos fixos regulats, cànons, 
impostos, etc.  
 
Como ya dije, había una tercera vía, que el criterio primero sea saber cuál es el 
mejor servicio integral del agua que queremos para el Pueblo y el futuro, y 
después o en segundo lugar, quién nos lo hará mejor, si una gestión pública, 
semiprivada o privada. 
 
Sobre el apartado de las alegaciones interpuestas por AGBAR: 
- Queremos reconocer el trabajo de la Secretaria y los Servicios Jurídicos y su 
aportación. 
- Pero no nos vamos a poner a discutir si esta concesión supone un 
incumplimiento de las normas de libre competencia europeas o no, porque es 
un debate de las Empresas del Sector y CONGIAC y los tribunales 
competentes. 
 
Como ya he expresado al principio de la intervención, desde Cs vamos a 
mantener la misma postura y vamos a ser coherentes con el sentido de voto ya 
expresado hace unos meses en el Pleno de Mayo pasado. Nuestro voto será 
de abstención. Pido que conste en acta toda esta explicación.” 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, argumenta que no es 
van asseure a negociar amb Agbar i posar noves condicions, com que fessin 
un pla director, més inversions, abaixar els preus del consumidor final, per 
exemple. Però van anar amb presses i van tirar pel dret i van decidir adherir-se 
al  
Congiac. El tema havia estat parat molt de temps. A veure ara quin traspàs de 
informació farà Agbar i quin cost suposarà això. El seu vot serà desfavorable a 
la vista de la línia seguida pel govern, no pel recurs que està ben fonamentat, ja 
que els tècnics han fet bona feina. 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit,  assenyala que 
hi ha dues parts diferenciades, la de desestimar les al·legacions i l’aprovació 
definitiva. No entrarà en la desestimació de les al·legacions, ja que troba que 
han fet bona feina els tècnics municipals. Al ple de maig ja es va dir per part del 
regidor que estaven treballant uns nos estatuts. A l’adhesió del mes de maig ja 
va anunciar que hi hauria al·legacions. Aquestes es transformaran en un recurs 
i possiblement en un contenciós. Creu que hi haurà dificultats i problemes. Ara 
s’ha prorrogat la concessió fins a final d’any i pregunta què passarà el dia 1 de 
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gener. Va comentar que caldrà aprovar una ordenança on es reflecteixin els 
preus i les tarifes de l’aigua. El que més li preocupa però és que ni el govern té 
una valoració dels actius per tal de poder fer els càlculs del fons de reposició, 
sense pla director no tindrem un pla d’inversions. L’aigua és competència de 
l’ajuntament, les decisions del govern repercutiran en la butxaca. El temps li 
donarà o li traurà la raó. Preveu un llarg període de recursos i contenciosos per 
part d’Agbar. Hi haurà poc traspàs per part de la concessionària. El dia 1 de 
gener veurem què es fa, i s’allarga la concessió un altre cop o l’adhesió al 
Congiac és ferma. El seu vot no serà favorable no perquè la resposta a les 
al·legacions no sigui coherent, sinó pel canvi de model de gestió que no el veu 
clar de cap manera. 
 
El senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, manifesta que aquest tema 
ja es va debatre àmpliament al ple. Com la resta de companys vol destacar la 
resposta a les al·legacions per una part, i mostra la seva confiança en els 
serveis jurídics i secretaria. Era de preveure que Agbar ho faria. Per altra 
banda, l’adhesió al Congiac. El govern ha pres una decisió del canvi de model, 
ja veurem com evoluciona. Normalment es fa estudiat i preparat perquè la 
següent gestió sigui millor que la que hi havia. S’abstindrà per coherència, però 
la decisió del govern creu que és la correcta, tal i com es va aprovar al maig. 
 
El senyor Sergi Rabat Fajardo, regidor de Medi Ambient, vol prendre la paraula 
per fer unes pinzellades per matisar algunes intervencions. No es negociava 
amb Agbar precisament perquè si s’hagués optat pel model de concessió, no 
es negocia, es licita i pot guanyar qualsevol. Quan una persona està 
acostumada a tenir pastís, quan li treuen, és lícit que reclami. Era d’esperar que 
Agbar defensés els seus interessos, era previsible. Què passarà al gener? El 
prestador del servei està obligat a prestar-lo fins que hi hagi un nou prestador. 
Si hi hagués contenciós, i es dictessin unes mesures cautelars, el tribunal 
decidiria, podria seguir el mateix prestador o bé que es canviï. El que cal deixar 
ben clar és que el poble no es quedarà sense servei d’aigua potable. No hi ha 
pla director ni pla d’inversions. Es comptarà amb l’interventor del Consell 
Comarcal del Maresme per fer una valoració del balanç que faciliti Agbar. Es 
pregunta doncs com és que des de 1971 no hi hagi ni pla director ni pla 
d’inversions. El model escollit permet el dinamisme que no permet una llarga 
licitació que encorseta. Es poden dictar clàusules per adaptar-se, però tot 
evoluciona massa ràpid. Millor tenir cintura per adaptar tarifes i inversions i tenir 
una comunicació fluïda i treballar en equip entre el Consistori i el prestador del 
servei. Van optar per no hipotecar a llarg termini, sempre es pot delegar i es pot 
revocar. Quant a les al·legacions, es tracta d’un conflicte entre dues parts 
alienes al consistori. Si Agbar o qui sigui presenta un contenciós els tribunals ja 
decidiran si tenen raó o no. Des del govern han considerat que de les ofertes 
que hi havia aquesta era la millor, ja es veurà. 
 
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 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 NO 

Regidor no adscrit (Robert Subiron 

Olmos) 

1 ABST 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 SÍ 

 
El de Ple acorda, per majoria absoluta, l’aprovació de la proposta transcrita 
anteriorment. 
 

 

Cinquè.- PRP2021/1351   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ 
PROVISIONAL, SI ESCAU, PER NOU AMPLIACIÓ DE TERMINI DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 
NUCLI HISTÒRIC DE LA FINCA SITUADA AL CARRER NOU NÚM 4 DE 
SANT VICENÇ DE MONTALT    

 

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el senyor Alcalde 
exposa l’assumpte: 
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Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA D'URBANISME 
Expedient:  2020/268 PLANE  
 
Fets 
 
I. El Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, en sessió ordinària de 
data 25 de juny de 2020, va aprovar inicialment la MODIFICACIO PUNTUAL 
DEL PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR NUCLI HISTORIC DE LA 
FINCA SITUADA AL CARRER NOU NÚMERO 4 DE SANT VICENÇ DE 
MONTALT. 
 
II. D’acord amb el què estableix a l’article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), 
aplicable per remissió de l’article 96 del TRLU es va exposar l’expedient a 
informació pública pel termini d’un mes mitjançant edictes publicats al BOPB, 
en data 14 de juliol de 2020 (número CVE2020017966) i al diari “El Punt” en 
data 9 de juliol de 2020, així com a la pàgina WEB municipal en data 
14/07/2020, tal i com s’estableix a l’article 23.1.b) del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
III. Es va concedir simultàniament audiència als ajuntaments l’àmbit 
territorial dels quals confina amb el municipi de Sant Vicenç de Montalt. 
 
IV. Durant el termini d’exposició no es va presentar cap escrit d’al·legacions 
tal i com acredita el Registre General de l’Ajuntament en data 15 d’octubre de 
2020. 

 

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

 

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

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

presentades, informes sectorials i proposta de resposta dels tècnics redactors 

de la Modificació emet el següent informe. 

 

ANTECEDENTS 

 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada en data 25 de juny de 2020, va 

aprovar inicialment la “Modificació puntual del PERI NUCLI HISTÒRIC de la 

finca del carrer Nou, núm. 4 de Sant Vicenç de Montalt”, i publicat al BOPB en 

data 14/07/2020. “ 
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La Modificació puntual té per objectiu recollir gràficament una omissió 

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

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

Nou número 4. 

 

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

reconeguda a l’obertura a la façana principal, es mereix la consideració com a 

protecció junt a la resta de conjunt de cases que configuren el front al carrer 

del Nou. 

 

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

Modificació puntual del PERI del Nucli Històric. 

 

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

 

 Organisme Data 

sol·licitud 

Data 

registre 

informe 

1.- ATM 06/07/2020 - 

2.- Departament de 

Cultura  

06/07/2020 04/08/2020 

 

  

RESULTAT DELS INFORMES PRECEPTIUS 

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

públics implicats només s’ha obtingut resposta del Departament de Cultura de 

la Generalitat de Cultura. 

L’informe de Cultura fa la següent valoració: 

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

argumenta correctament la proposta d’ordenació i la modificació del plànol 

número 11 del Pla especial.” 

Conclou dient: 
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“S’informa en sentit FAVORABLE la Modificació Puntual del Pla Especial de 

reforma interior del nucli històric de Sant Vicenç de Montalt al número 4 del 

carrer Nou.” 

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

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

modificació puntual no pressuposa cap dels supòsits establerts pel Decret de 

344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la 

mobilitat generada. 

OBSERVACIONS 

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

FAVORABLEMENT la Modificació puntual del PERI del Nucli Històric de Sant 

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

provisional.” 

 
VI. En data 26 de novembre de 2020, el Ple de l’Ajuntament, va acordar 
aprovar provisionalment la Modificació de referència i es va donar trasllat de tot 
el contingut de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, 
com a òrgan competent, per tal que procedís a adoptar l’acord d’aprovació 
definitiva de la Modificació de referència.  

 
VII. En data 8 d’abril de 2021, la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona, va esmenar que per tal d’informar l’expedient de referència caldria 
ampliar en un mes (més) atès que aquest va coincidir parcialment amb el mes 
d’agost l’exposició pública de l’aprovació inicial. Per tot això es va obrir un nou 
termini que va començar a comptar el 14 de maig i es va allargar durant un mes 
i fins al passat 14 de juny. 

 

VIII. Durant el nou termini d’exposició no s’ha presentat cap escrit 
d’al·legacions tal i com acredita el Registre General de l’Ajuntament en data 7 
de setembre de 2021. 

 

IX. D’acord amb el que estableix a l’article 80 a) del TRLU, en relació a 
l’aprovació definitiva per les comissions territorials d’urbanisme de figures de 
planejament i realitzada la tramitació legalment establerta, es PROPOSA AL 
PLE l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR NUCLI HISTORIC DE LA FINCA 
SITUADA AL CARRER NOU NÚMERO 4 DE SANT VICENÇ DE MONTALT. 
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SEGON.- Donar trasllat de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme 

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

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

la documentació). 

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, emet vot favorable. 
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, manifesta que el seu 
vot serà favorable. 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, no té res a dir i emet vot 
favorable. 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, explica que és 
un pur tràmit i que els informes són favorables. 
 
El senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, diu que es tracta d’un 
tràmit que cal fer i que emet vot 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 
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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. 
 

 

 

Sisè.- PRP2021/1325   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ INICIAL, SI 
ESCAU, DEL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL (DUPROCIM) DE 
SANT VICENÇ DE MONTALT.    
  
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació, el senyor Sergi Rabat 
Fajardo, primer tinent d’alcalde, exposa l’assumpte. Es tracta del marc 
regulador per com actuar davant de situacions de risc per als béns i les 
persones. L’ha redactat la Diputació de Barcelona. Compta amb l’informe 
favorable de l’enginyer i compleix amb tots els requisits legals. 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA D'URBANISME 
Expedient:  2018/213-2936   
 
Fets 
 
El document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el 
marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i 
controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a 
les possibles situacions d’emergència del municipi, sota responsabilitat del 
titular del Pla i garantint la integració d’aquestes actuacions amb els sistema 
autonòmic de protecció civil. 
 
Aquest Pla de Protecció Civil Municipal aborda la identificació i l’avaluació dels 
riscos, les accions i les mesures necessàries per a la prevenció i el control de 
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riscos, així com les mesures de protecció i altres actuacions a adoptar en cas 
d’emergència, en harmonia amb les característiques i els trets definidors del 
municipi. 
 
La Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, estableix en el 
seu article 20.1 que els plans de protecció civil han de ser elaborats segons 
una estructura de contingut homogènia, a l’efecte de la seva integració, i alhora 
fixa el contingut mínim d’informació i les previsions que han de contenir. 
 
L’estructura del Document Únic de Protecció Civil Municipal ha de seguir les 
directrius que s’estableixen en el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual 
s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació dels plans de 
protecció civil municipals i s’estableix el procediment per a la seva tramitació 
conjunta. 
 
L’article 2 del citat Decret 155/2014, de 25 de novembre, relatiu als municipis 
que han d’elaborar plans de protecció civil, entre els quals s’inclou Sant Vicenç 
de Montalt, així com l’art. 3 del mateix decret, en el qual estableix que “els 
municipis que han d’elaborar plans de protecció civil d’acord amb l’article 
anterior han de redactar el Document Únic de Protecció Civil Municipal, per a la 
planificació de la protecció civil, per a la planificació de la protecció civil en 
l’àmbit del municipi en el qual s’incloguin tots els riscos que afectin el municipi 
d’acord amb els diferents plans i sobre la base de l’estructura establerta en 
l’annex d’aquest Decret, sense perjudici del que estableix la normativa sobre 
centres i activitats afectades pels plans d’autoprotecció”. 
 
El Document Únic de Protecció Civil Municipal ha de ser aprovat pel Ple de la 
Corporació, amb la informació pública i l’informe previ de la comissió municipal 
de protecció civil, si n’hi ha, i homologat per la Comissió de Protecció Civil de 
Catalunya, d’acord amb el que disposa l’art. 4 del citat Decret 155/2014, de 25 
de novembre. 
 
El Document Únic de Protecció Civil (DUPROCIM) de Sant Vicenç de Montalt, 
ha estat redactat per la Diputació de Barcelona – L’Àrea d’Infraestructures i 
Espais Naturals – Oficina d’Activitats regulades i Programes de Protecció Civil 
d’acord amb la normativa prevista en el Decret 155/2014, de 25 de novembre. 
 
Vist l’informe favorable de l’Enginyer Municipal de data 1 de setembre de 2021, 
el qual es descriu a continuació: 
 

Vist el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut 

mínim per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals 

i s’estableix el procediment per ala seva tramitació. 
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Vist que Sant Vicenç de Montalt és una població afectada per diferents riscos 

definits com riscos territorials: emergències associades a malalties 

transmissibles emergents amb potencial alt risc, onades de calor i fort onatge, i 

riscos especials: incendi forestal, nevades, inundacions, contaminació de les 

aigües marines, ventades i risc sísmic segons el Mapa de Protecció Civil de 

Catalunya i d’acord amb la Llei 4/97 de protecció civil de Catalunya, segons 

l’article 2 a) del Decret 155/2014, de 25 de novembre, l’Ajuntament està obligat 

a elaborar i implantar el Pla de protecció civil municipal o Document únic de 

protecció civil municipal (DUPROCIM). 

 

Vist que la Diputació de Barcelona a través de les subvencions del catàleg de 

serveis ha elaborat el DUPROCIM de Sant Vicenç de Montalt, redactat pels 

tècnics competents els Srs. Joan-Josep Manuel Baró  i Luís Salada Rubió i que 

aquest ha estat entregat en data abril de 2021, el tècnic que subscriu informa 

Favorablement el Document, i per tal d’homologar-lo cal: 

 

1. Aprovar el Document Únic de Protecció Civil al Ple municipal i exposar a 

informació pública segons l’article 4 punt 4.1 del Decret 155/2014, de 25 de 

novembre 

2. Enviar el DUPROCIM, l’aprovació del Ple i el certificat d’informació 

pública a la Comissió de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. 

 
A la vista de tot el que ha estat exposat, es PROPOSA AL PLE DE LA 
CORPORACIÓ, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Document Únic de Protecció Civil Municipal 
(DUPROCIM) de Sant Vicenç de Montalt, d’acord amb el que disposa l’art. 4 
del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim 
per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals i 
s’estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta, redactat pels 
tècnics de la Diputació de Barcelona d’acord amb la normativa prevista en el 
Decret 155/2014, de 25 de novembre. 
 
SEGON.- Sotmetre a informació pública en el Document Únic de Protecció 
Civil Municipal (DUPROCIM) de Sant Vicenç de Montalt, per un termini de 
trenta dies, d’acord amb el que disposa l’art. 4.1 del Decret 155/2014, de 25 de 
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novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i 
l’homologació dels plans de protecció civil municipals i s’estableix el 
procediment per a la seva tramitació conjunta, mitjançant la publicació d’un 
edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el tauler d’edictes de 
la seu electrònica de l’Ajuntament. Durant aquest termini, el document estarà a 
disposició de qui vulgui examinar-lo a la pàgina web de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt https://www.svmontalt.cat/ , per tal que els interessats puguin 
formular les al·legacions que considerin pertinents. 
 
Transcorregut el citat termini sense que s’hagin formulat reclamacions i/o 
al·legacions, quedarà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar cap 
altre acord de forma expressa. 
 
 
 
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, emet vot favorable 
perquè ve a ser una prevenció de riscos. 
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, manifesta que el seu 
vot serà favorable, perquè hi estan d’acord. 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, manifesta que sembla un 
document necessari i d’utilitat. Espera que no calgui la seva utilització i demana 
en el cas que calgui, que no s’improvisi en situacions crítiques. El troba un 
document encertat i emet vot favorable. 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, manifesta que 
és un document encertat i que és un protocol a seguir en situacions de risc 
elaborat per la Diputació. Exposa un dubte que té, si té informe de l’enginyer, el 
seu dubte és si l’ha d’emetre un funcionari de la corporació. Espera també que 
no calgui utilitzar-lo mai. 
 
El senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, considera que és un 
document necessari i que tant de bo no calgui fer servir i per tant, emet vot 
favorable. 
 
La secretària accidental pren la paraula manifestant que la persona que 
exerceix la funció d’enginyer municipal és funcionari del consell comarcal i 
actua en virtut d’un conveni de col·laboració, ja que el Consell dona suport als 
municipis que no disposen de prou mitjans, com és el  nostre cas. El seu 

https://www.svmontalt.cat/
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informe i signatura en tots els expedients que tramita tenen tota la cobertura 
legal, en virtut del conveni esmentat. 
 
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. 
 

 

Setè.- PRP2021/1349   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 
RESCAT DEL DRET FUNERARI DEL NÍNXOL NÚMERO 86 DEL CEMENTIRI 
MUNICIPAL.    
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació, el senyor Sergi Rabat 
Fajardo, primer tinent d’alcalde, exposa l’assumpte: 



 

 - 42 - 

 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: CULTURA 
Expedient:  2021/1837-2922   
 
En data 24 d’agost de 2021, amb registre d’entrada núm. 2021/7209, el Sr. 
JOAN RADO PUNSOLA amb DNI 38760356C, representant a CARITAS 
INTERPARROQUIAL MATARÓ amb CIF R0800544I, exposa que tenen la 
titularitat del dret funerari del nínxol número 86 i sol·licita el rescat funerari. 
 
En data 8 de setembre de 2021 s’examina el padró del Cementiri Municipal on 
es comprova que CARITAS INTERPARROQUIAL MATARÓ és el titular del dret 
funerari del nínxol número 86. 
 
L’Ordenança fiscal número 35 reguladora de la Taxa per prestació de serveis 
en cementeris locals i altres serveis fúnebres de caràcter local contempla la 
opció del rescat del dret funerari per part de l’Ajuntament. 
 
El rescat del dret funerari sobre el nínxol 86 del cementiri municipal, representa, 
d’acord amb l’article 6.3 de l’Ordenança Fiscal el pagament de la quantitat de 
525 euros a l’interessat, corresponent al 50% de la tarifa que regula 
l’esmentada ordenança que és de 1.050 euros. 
 
A l’expedient de referència consta informe d’intervenció conforme existeix crèdit 
adequat i suficient per atendre a la despesa derivada d’aquest acord a 
l’aplicació pressupostària 2021/17/1640/64005 anomenada “Rescat drets 
funeraris” del pressupost vigent de la Corporació. 
 
Per tant, es PROPOSA AL PLE: 
 
Primer. El rescat del dret funerari sobre el nínxol número 86 del cementiri 
municipal que figura a nom de CARITAS INTERPARROQUIAL DE MATARÓ. 
 
Segon. Abonar a l’interessat la quantitat de 525 euros en concepte del seu 
rescat del nínxol número 86 del cementiri municipal. 
 
Tercer. Aplicar la present despesa a l’aplicació pressupostària 
2021/17/1640/64005 anomenada “Rescat drets funeraris” del pressupost vigent 
la qual compta amb crèdit suficient per atendre aquesta despesa. 
 
Quart. Notificar els presents acords a l’interessat i a l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona i a la Tresoreria municipal. 
 
 
B.- 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 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. 
 

 

Abans de procedir al tractament del punt de precs i preguntes, el senyor alcalde 

cedeix la paraula al senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, qui 

abans del ple ha manifestat que vol introduir un punt per urgència.  

Pren la paraula el senyor Guillem en primer lloc per demanar disculpes a tots 

els companys perquè ha presentat la proposta amb molt poc temps. Es tracta 

de fer una declaració institucional de suport a l’illa de la Palma pels fets 

ocorreguts darrerament pel desastre natural que ha causat l’erupció del volcà. 
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Motiva la urgència per la situació que està vivint l’illa i demana als companys el 

vot favorable de la urgència. 

Es procedeix a votar la urgència.  

VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA 

 

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, aprova tractar el punt fora de l’ordre del dia 

per urgència. 

Tot seguit, a tots els companys, especialment al senyor Pérez que normalment 

no és partidari de la urgència en mocions, que s’hagi pogut tractar i 

seguidament dona lectura a la declaració, que es transcriu tot seguit: 
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“DECLARACIO INSTITUCIONAL DE L´AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT EN 

SUPORT A L´ILLA DE LA PALMA PER LA GREU TRAGEDIA NATURAL CAUSADA PER 

L´ERUPCIO DEL VOLCÀ CUMBRE VIEJA 

 

Una catàstrofe natural com aquesta sabem que és inevitable, però no per això 

hem de deixar de banda la nostra part més solidària amb un poble que ara, 

més que mai, necessita el suport de tots nosaltres. L'erupció ha trastocat la 

vida de moltes famílies per sempre més, molts ho han perdut tot, d'altres han 

hagut de decidir què rescatar i altres encara estan amb l´ incertesa de que 

passarà en els propers dies i de si podran tornar a casa seva.  

 

Són moltes les persones que han perdut la casa, els cultius o qualsevol altre 

bé. Els rius de lava, que venen del con del volcà han destrossat barris sencers, 

ara submergits en cendres. 

 

Cal també destacar el treball incansable que estan desenvolupant els equips 

d'emergència; Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat; organitzacions no 

governamentals; exèrcit; policies locals; professionals del sector sanitari; 

mitjans de comunicació i tants col·lectius; que, amb la seva tasca sobre el 

terreny, contribueixen a reduir les conseqüències d'aquest fenomen de la 

natura. 

 

Davant tot això, des de Sant Vicenç de Montalt no podem mantenir-nos 

immòbils i volem traslladar tota la nostra solidaritat a l'illa de la Palma i a 

tots els seus afectats i afectades. 

 

Així, des de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, en nom de tota la 

ciutadania de la nostre vila, es vol mostrar suport i solidaritat a l'illa de la 

Palma que està patint aquestes afectacions tan greus. Especialment en els 

municipis de Todoque ( Els Plans d'Aridane ) i Tacande ( El Paso ), que estan 

sent els més afectats. 

 

A més, demanem a les autoritats del Govern de Canàries, del Govern Central 

d´Espanya i de la Comunitat Europea que facilitin de la manera més ràpida 

possible, les ajudes necessàries per pal·liar els efectes devastadors de l'erupció 

volcànica i que es puguin mantenir i recuperar els espais de vida per a tantes 

persones que es troben desolades a l'illa. 
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Sant Vicenç de Montalt com a exemple de ciutat solidària que és, s'ha de 

sumar a aquesta ajuda, i per aquest motiu emplacem a la ciutadania a unir 

esforços per a romandre, encara que lluny, a prop de totes aquestes persones 

afectades.” 

 

VOTACIÓ  

 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 1 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc 

Guillem Molins) 

1 SÍ 

CUP 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel 

Martínez i Camarasa) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Robert Subiron 

Olmos) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 SÍ 

 
Tots els grups i regidors/es del Consistori s’adhereixen a la present declaració 

institucional, per unanimitat. 

 

Vuitè.- PRECS I PREGUNTES. 

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

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


