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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 PLE2021/12 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 

SANT VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1a. CONVOCATÒRIA EL 28 

D'OCTUBRE DE 2021.   

 

Identificació de la sessió 

Núm.: PLE2021/12 

Caràcter: ORDINÀRIA 

Data: 28 d'octubre de 2021 

Horari: de 19.45 a 21.24 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: 
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O R D R E   D E L   D I A 

 

Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR. 

 PLE2021/11 ORDINÀRIA 30/09/2021. 

 

Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 

Tercer.- PRP2021/1534   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ INICIAL, SI 

ESCAU, D’APROVACIÓ I MODIFICACIÓ D’ORDENANCES GENERALS 

2022. 

Quart.- PRP2021/1538   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ INICIAL, SI 

ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS DE L'ANY 

2022. 

Cinquè.- PRP2021/1536   PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ, SI ESCAU, 

DEL COMPTE GENERAL DE 2020. 

Sisè.- PRP2021/1537 PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ INICIAL, SI 

ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL PERI PL DEL POBLE 7. 

Setè.- PRP2021/1535 MODIFICACIÓ ADDENDA DELEGACIÓ DE 

COMPETÈNCIES SAD 2021 (MESOS DE SETEMBRE A DESEMBRE) 

ENTRE L'AJUNTAMENT I EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME. 

Vuitè.- PRP2021/1472   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L'ESMENA DE L’APROVACIÓ DEL RESCAT DEL DRET FUNERARI DEL 

NÍNXOL NÚMERO 9 DEL CEMENTIRI DE SANT VICENÇ DE MONTALT. 

Novè.- PRECS I PREGUNTES. 

 

 

Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR. 

 PLE2021/11 ORDINÀRIA 30/09/2021. 

 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 
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PSC 1 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc 

Guillem Molins) 

1 SÍ 

CUP 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel 

Martínez i Camarasa) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Robert Subiron 

Olmos) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 SÍ 

 

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

celebrada en data 30/09/2021. 

 

 

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: 

 BOPB 5/10/2021 Anunci aprovació definitiva modificació RLLT any 2021 

amb motiu de l’adequació singular de diversos llocs de treball. 

 BOPB 15/10/2021 Anunci informació pública del Document Únic de 

Protecció Civil (DUPROCIM) de Sant Vicenç de Montalt. 

 BOPB 15/10/2021 Anunci aprovació definitiva d’adhesió al Congiac i 

resolució al·legacions. 
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 BOPB 18/10/2021 Anunci nomenament 3 policies locals com a 

funcionaris de carrera. 

 DOGC 18/10/2021 Anunci nomenament 3 policies locals com a 

funcionaris de carrera. 

 BOE 22/10/2021 Notificació diversos expedients sancionadors. 

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

ordinari que van del número 1244 al 1421,  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.  

2021/1244 10/09/2021 AJUT ECONÒMIC QUOTA I MENJADOR ESCOLA BRESSOL  

2021/1245 10/09/2021 DEVOLUCIÓ FIANÇA C.PRÈVIA OBRES MÍNIMES C. BAIXADA LA 
RIERA, 15 01 

2021/1246 10/09/2021 PROPOSTA DECRET INICI EXPEDIENT I APROVACIÓ PLECS 
LICITACIÓ PUMPTRACK 

2021/1247 10/09/2021 

BAIXA REBUTS DE MATRÍCULA 2021-22 I QUOTA SETEMBRE DE 
L'ESCOLA BRESSOL  

2021/1248 10/09/2021 
ANUL·LACIÓ CONTRACTE MENOR CONCERT ÍTACA BAND FESTA 
MAJOR D0ESTIU 2021 PER MOTIUS COVID-19 

2021/1249 10/09/2021 

APROVACIO BAIXA REBUT MES DE MAIG-21 DE L'ESCOLA 
BRESSOL  

2021/1250 10/09/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1335787 

2021/1251 10/09/2021 DEVOLUCIÓ FIANÇA C.PRÈVIA OBRES MÍNIMES C.BALÍS 62  

2021/1252 10/09/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1316852 

2021/1253 10/09/2021 
CONTRACTE MENOR D'OBRES ADJUDICACIÓ CONSTRUCCIÓ DE 
TRAVESSES DISSIPADORES D'ENERGIA A LA RIERA DEL BALÍS DE 
SANT VICENÇ DE MONTALT 

2021/1254 13/09/2021 PROPOSTA DECRET NOMENAMENT MEMBRES MESA I FIXACIÓ 
DIA OBERTURA LICITACIÓ PARCS INFANTILS  

2021/1255 13/09/2021 PROPOSTA DECRET APROVAR EXPEDIENT I PLECS LICITACIÓ 
ARRANJAMENT CARRERS 

2021/1256 14/09/2021 
ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DELS SERVEIS EXTERNS 
CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ PER UN TURISME SOSTENIBLE I 
DE QUALITAT A SANT VICENÇ 

2021/1257 14/09/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1314907 

2021/1258 14/09/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1330902  

2021/1259 14/09/2021 APROVACIÓ PADRÓ QUOTES DE L'ESCOLA DE MÚSICA 
SETEMBRE 2021 

2021/1260 14/09/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1310600 

2021/1261 15/09/2021 RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR 2021/1470-1356 FESTA AMB 
MÚSICA PERTORBA DESCANS VEÏNAL 
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2021/1262 15/09/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1332926 

2021/1263 15/09/2021 

ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR D'OBRES-REPARACIÓ 
COL·LECTOR AIGÜES FECALS C. SANT JORDI I AV. VERGE 
MONTSERRAT  

2021/1264 15/09/2021 RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR 2021/1469-1356 FESTA AMB 
MÚSICA PERTORBA DESCANS VEÏNAL 

2021/1265 15/09/2021 APROVACIÓ PADRÓ DE QUOTES DE L'ESCOLA BRESSOL 
OCTUBRE 2021 

2021/1266 15/09/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21042254 

2021/1267 15/09/2021 

ESMENA PER ERROR MATERIAL A RESOLUCIO 2021/352. 
RECTIFICACIÓ NÚMERO DECRET AL QUE FA REFERÈNCIA  

2021/1268 15/09/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1320043 

2021/1269 15/09/2021 

RECONEIXEMENT DE TRIENNIS PER LA SUMA DELS SERVEIS 
PRESTATS EN DIVERSES ADMINISTRACIONS  

2021/1270 15/09/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1335727 

2021/1271 16/09/2021 PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21042554 

2021/1272 16/09/2021 AVANÇAMENT A COMPTE DE LA NOMINA DE SETEMBRE 

2021/1273 16/09/2021 RESOLUCIÓ RECURS REPOSICIÓ DENÚNCIA EXP. 1325483 

2021/1274 16/09/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1317112 

2021/1275 16/09/2021 
INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACÍÓ MULTES RELACIÓ Nº 
21042555 

2021/1276 16/09/2021 
APROVACIO PADRÓ QUOTES ESCOLA ESPORTIVA, MATRÍCULA 
2021-22 I QUOTES DE SETEMBRE I OCTUBRE-21 

2021/1277 20/09/2021 
ANUL·LACIÓ CONTRACTE MENOR LLOGUER CADIRES PER LA 
FESTA MAJOR D'ESTIU 2021 

2021/1278 20/09/2021 CONTRACTE SUBMINISTRAMENT UNIFORMITAT HIVERN BRIGADA 
MUNICIPAL 

2021/1279 20/09/2021 RESOLUCIÓ RECURS DENÚNCIA EXP. 1320043 

2021/1280 20/09/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1330391 

2021/1281 20/09/2021 
CONTRACTE MENOR D'OBRA PER LA RETIRADA I SUBSTITUCIÓ 
D'UN PUNT DE LLUM MALMÈS AL CARRER DE CAN RIPOLL 

2021/1282 20/09/2021 

MODIFICACIO PUNTUAL DE L'HORARI DE LA CONSERGE DEL 
CENTRE CIVIC PER COBRIR DIVEROSO ACTES  

2021/1283 20/09/2021 
DECRET ADJUDICAR MENOR SUBMINISTRAMENT UN 
PARQUIMETRE 

2021/1284 20/09/2021 
RESOLUCIÓ RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PEL COL·LEGI 
DE BIBLIOTECARIS CONTRA CONVOCATÒRIA 6 PLACES AUXILIAR 
ADMINISTRATIU/VA 

2021/1285 20/09/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 31313/21 

2021/1286 20/09/2021 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR CENTRALETA RELLOTGE 
ESGLÉSIA 

2021/1287 20/09/2021 MODIFICACIÓ DE JORNADA D'UNA MONITORA PER AUGMENT 
D'INSCRIPCIONS A LES ESTADES ESPORTIVES EXTRAESCOLARS 
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2021/1288 20/09/2021 

RETORN PARCIAL D'INSCRIPCIONS DE LES ESTADES 
ESPORTIVES D'ESTIU AMB MOTIU D'INCIDÈNCIES PER LA 
COVID19  

2021/1289 20/09/2021 
PRÒRROGA DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DEL BÉ 
PATRIMONIAL C/ JOAN MARAGALL NÚMERO 9  

2021/1290 20/09/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21043197 

2021/1291 20/09/2021 PROPOSTA DECRET ADJUDICACIÓ MENOR MERCAT TREBALL 

2021/1292 20/09/2021 
PROPOSTA DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR TEIXIT 
PRODUCTIU 

2021/1293 20/09/2021 PROPOSTA DECRET CONTRACTE MENOR LEGALITZACIÓ RADIO 

2021/1294 20/09/2021 CONVOCATÒRIA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PLE 23/09/2021 A 
LES 19.45 HORES 

2021/1295 23/09/2021 
APROVACIÓ I PAGAMENT COTITZACIONS DEL PERSONAL AGOST 
2021 

2021/1296 23/09/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1299320 

2021/1297 23/09/2021 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA 
REALIZACIÓ DE TALLERS DURANT LA SETMANA DE 
L'ALIMENTACIÓ SALUDABLE 

2021/1298 23/09/2021 
INCENTIUS PER TASQUES EXTRAORDINÀRIES AMB MOTIU DE LA 
FESTA MAJOR D'ESTIU 

2021/1299 23/09/2021 

CONTRACTACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ MENOR DELS 
SERVEIS EXTERNS PER REALITZAR UN CINEMA A LA FRESCA DE 
TEMÀTICA DE TERROR EL DIA 31 D’OCTUBRE  

2021/1300 23/09/2021 
ADJUDICACIÓ MODIFICACIÓ ESTRUCTURA PESSEBRE 
MONUMENTAL 

2021/1301 23/09/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21043803 

2021/1302 23/09/2021 FILMACIÓ CAPÍTOL D'UNA SÈRIE 

2021/1303 23/09/2021 DEVOLUCIÓ FIANÇA C.PRÈVIA OBRES MÍNIMES C.LLEIDA 9 

2021/1304 23/09/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21044474 

2021/1305 23/09/2021 DEVOLUCIÓ FIANÇA C.PRÈVIA OBRES MÍNIMES C.ESCOLES 35 

2021/1306 23/09/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1332732 

2021/1307 23/09/2021 APROVACIÓ, SI ESCAU, BASES DEL CONCURS VIRTUAL EN 
MOTIU DEL CORRELLENGUA 2021 

2021/1308 23/09/2021 
APROVACIÓ I ORDENACIÓ DE PAGAMENT FACTURES SETEMBRE 
2021 

2021/1309 23/09/2021 PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21044081 

2021/1310 23/09/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1328576 

2021/1311 23/09/2021 RESOLUCIÓ DE LES AL.LEGACIONS PROJECTE TORRE DE 
TELECOMUNICACIONS EL BALIS  

2021/1312 27/09/2021 DECRET DEVOLUCIÓ GARANTIA GUINGUETA PLATJA 1 
TEMPORADA 2011 

2021/1313 27/09/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1325650 

2021/1314 27/09/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21044877 

2021/1315 27/09/2021 PER DEFECTE DE FORMA EN MATRICULA. EXPEDIENT 1334366  

2021/1316 27/09/2021 
CONTRACTE MENOR D'OBRA PER LA INSTAL·LACIÓ 
D'ENLLUMENAT PÚBLIC A L'APARCAMENT DEL CARRER LA PAU  
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2021/1317 27/09/2021 PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21045144 

2021/1318 27/09/2021 
CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI I TELEMÀTIC 30/09/2021 A LES 
19.45 HORES. 

2021/1319 27/09/2021 ERROR VEHICLE INFRACTOR 9256-LLD EXPEDIENT 21-4157 

2021/1320 27/09/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1323706 

2021/1321 27/09/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1319975 

2021/1322 27/09/2021 PER DEFECTE DE FORMA EN MATRICULA 1950-BDD EXP. 1322095 

2021/1323 27/09/2021 
CONTRACTE MENOR PEL MANTENIMENT DELS TERMINALS I 
SOFTWARE, VISUALTIME, PEL CONTROL HORARI DEL PERSONAL 

2021/1324 27/09/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1321622 

2021/1325 27/09/2021 
DECRET LLISTAT PROVISIONAL I MEMBRES TRIBUNAL PLACES 
ESPORT COORDINADOR I MONITOR 

2021/1326 27/09/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1338672 

2021/1327 27/09/2021 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE BASAT EN ACORD MARC 
ACM TANQUES PARC INFANTIL  

2021/1328 27/09/2021 
CONTRACTE MENOR SERVEIS PEL MANTENIMENT DELS 
DISPOSITIUS DE SEGURETAT DE XARXA (TALLAFOCS)  

2021/1329 27/09/2021 APROVACIÓ DE PAGAMENTS, RELACIÓ T/2021/10 

2021/1330 27/09/2021 
INCENTIUS PER TASQUES EXTRAORDINÀRIES DURANT 
ACTIVITATS ESPORTIVES D'ESTIU 

2021/1331 27/09/2021 INCENTIUS MANTENIMENT PISCINA 

2021/1332 27/09/2021 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR PODA PINS PARC DEL 
CARRER GIRONA I PARC TERRAL 

2021/1333 27/09/2021 
RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIES EXP. 8883, 8677, 7756 I 
8870 

2021/1334 27/09/2021 INCENTIUS SUBSTITUCIÓ CAP BRIGADA 

2021/1335 27/09/2021 

INCENTIUS PER TASQUES EXTRAORDINÀRIES AMB MOTIU 
D'ENTRENAMENTS DEL CLUB DE PATINATGE  

2021/1336 27/09/2021 GRATIFICACIONS DE LA POLICIA LOCAL AGOST-SETEMBRE 2021 

2021/1337 27/09/2021 
CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA REPARACIÓ I 
MANTENIMENT DE LA MÀQUINA ESCOMBRADORA DE LA 
BRIGADA MUNICIPAL 

2021/1338 27/09/2021 
ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT PUNTS 
COMUNICACIÓ FUNCIONAMENT RADARS 

2021/1339 27/09/2021 
ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT 
INSTAL·LACIÓ SISTEMA INTRUSIÓ VIVENDA CR. TRAMUNTANA, 27 

2021/1340 28/09/2021 

GRATIFICACIONS PER TASQUES EXTRAORDINÀRIES A 
REQUERIMENT DE LES REGIDORIES D'ENSENYAMENT I SANITAT  

2021/1341 28/09/2021 

GRATIFICACIONS PER TASQUES EXTRAORDINÀRIES 
REALITZADES AMB MOTIU DE DIVERSOS ESDEVENIMENTS  

2021/1342 28/09/2021 LIQUIDACIÓ HORES BRIGADA AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR 

2021/1343 28/09/2021 APROVACIÓ I PAGAMENT NOMINA SETEMBRE 2021 

2021/1344 28/09/2021 DECRET NOMENAMENT MEMBRES MESA LICITACIÓ 
ARRANJAMENT CARRERS 

2021/1345 28/09/2021 
INSTAL·LACIÓ AIGUA REG C.PICA D'ESTATS I C.COSTA DAURADA 
S/N 
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2021/1346 29/09/2021 
ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR EXECUCIÓ OBRES BASES 
RADARS 

2021/1347 29/09/2021 INICI EXP. SANCIONADOR ABREUJAT 2021/2000-1357 FESTA AMB 
MÚSICA PERTORBA DESCANS VEÏNAL 

2021/1348 29/09/2021 AJUT ECONÒMIC PAGAMENT LLOGUER VIVENDA 

2021/1349 29/09/2021 DECRET LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS PLAÇA 
CONSERGE 

2021/1350 29/09/2021 

REINTEGRAMENT QUOTA OBRERA A UN TREBALLADOR PER 
EXCÉS DE COTITZACIÓ, AMB MOTIU DE LA SEVA 
PLURIOCUPACIÓ  

2021/1351 29/09/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21045592 

2021/1352 29/09/2021 

RETORN IMPORT QUOTA ESCOLA BRESSOL PER PAGAMENT 
DUPLICAT  

2021/1353 29/09/2021 DECRET NOMENAMENT MEMBRES MESA LICITACIÓ PUMPTRACK 

2021/1354 29/09/2021 INICI EXP. SANCIONADOR ABREUJAT 2021/1997-1357 MÚSICA 
PERTORBA DESCANS VEÏNAL 

2021/1355 01/10/2021 

NOMENAMENT DE TRES AGENTS DE LA POLICIA LOCAL COM A 
FUNCIONARIS DE CARRERA  

2021/1356 06/10/2021 DEVOLUCIÓ FIANÇA C.PRÈVIA OBRES MÍNIMES C.MOSSEN 
JACINT VERDAGUER 43 

2021/1357 06/10/2021 
AJUT ECONÒMIC LLIBRES ESCOLARS I TRACTAMENT 
ODONTOLÒGIC 

2021/1358 06/10/2021 APROVACIO PAGAMENT LIQUIDACIÓ IRPF SETEMBRE 2021 

2021/1359 06/10/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1323442  

2021/1360 06/10/2021 RETORNAMENT DE LA GARANTIA INGRESSADA DE FORMA 
EXTEMPORÀNIA A L’EXPEDIENT SANCIONADOR 2021/233-1356 

2021/1361 06/10/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1339576 

2021/1362 06/10/2021 DESESTIMAR AL·LEGACIONS DE L'EXPEDIENT 1310702  

2021/1363 06/10/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21046161 

2021/1364 06/10/2021 PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21046453  

2021/1365 06/10/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1316526  

2021/1366 06/10/2021 INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 
21046454 

2021/1367 06/10/2021 
ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR ENJARDINAMENT PARC 
TERRAL 

2021/1368 06/10/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1335768 

2021/1369 06/10/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1338673 

2021/1370 06/10/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1338677 

2021/1371 06/10/2021 DEVOLUCIÓ FIANÇA C.PRÈVIA OBRES MÍNIMES C. COSTA 
DAURADA 13-17 01 01 

2021/1372 06/10/2021 DEVOLUCIÓ FIANÇA C.PRÈVIA OBRES MÍNIMES C. ESCOLES 18 

2021/1373 06/10/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1323423 

2021/1374 06/10/2021 
CONTRACTE MENOR PEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ 
D'UNA BOMBA SUBMERGIBLE AL PARC DELS GERMANS 
GABRIELISTES 
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2021/1375 06/10/2021 
DECRET INICI EXP I APROVACIÓ PLECS LICITACIÓ OBRES 
CARRETERA SANT VICENÇ  

2021/1376 06/10/2021 

DESIGNA ADVOCAT I PROCURADOR EN RELACIÓ A LA DEMANDA 
227/2021-S INTERPOSADA PER ESTHER SANZ SERRANO PER 
CAIGUDA AL PAS DE VIANANTS SITUAT AL C/ SANT ANTONI NÚM. 
24. 

2021/1377 06/10/2021 
LLICÈNCIA PER LA REALITZACIÓ D'UNA CALA C.PUNIOL 10 PEL 
PLA DE DESPLEGAMENT DE LA FIBRA ÒPTICA 

2021/1378 06/10/2021 
APROVACIO I ORDENACIÓ DE PAGAMENT DE FACTURES 
DIVERSES 

2021/1379 06/10/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1306869  

2021/1380 06/10/2021 LLISTAT PROVISIONAL AUXILIARS ADMINISTRATIUS 

2021/1381 06/10/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1318983 

2021/1382 06/10/2021 APROVACIÓ I RELACIÓ DE PAGAMENTS T/2021/11 

2021/1383 06/10/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21047001 

2021/1384 06/10/2021 
CONTRACTE MENOR D'OBRES PELS TREBALLS 
COMPLEMENTARIS DEL PROJECTE PEL CANVI DE LÀMPADES 
VSAP PER LEDS DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC 

2021/1385 06/10/2021 PRÒRROGA AMPLIACIÓ TERMINI NETEJA FINCA 

2021/1386 08/10/2021 
INICI EXP. SANCIONADOR 2021/2063-1357 ABOCAMENT 
FLOURESCENTS ÀREA CONTENIDORS  

2021/1387 08/10/2021 APROVACIÓ PADRÓ QUOTES ESCOLA DE MÚSICA OCTUBRE 2021 

2021/1388 08/10/2021 RESOLUCIÓ RECURS DENÚNCIA EXP. 1332495  

2021/1389 08/10/2021 AVANÇAMENT A COMPTE DE LA NOMINA D'OCTUBRE 

2021/1390 08/10/2021 
NOMENAMENT D'UN AGENT INTERÍ PER UNA ABSÈNCIA AMB 
MOTIU DE GAUDI DE VACANCES  

2021/1391 08/10/2021 
APROVACIÓ PADRÓ DE QUOTES DE L'ESCOLA BRESSOL 
NOVEMBRE 2021 

2021/1392 08/10/2021 
NOMENAMENT D'UN VIGILANT INTERI PER SUBSTITUIR ABSÈNCIA 
PER GAUDI DE VACANCES 

2021/1393 18/10/2021 
INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 
21048857  

2021/1394 18/10/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21048561  

2021/1395 18/10/2021 
RESOLUCIÓ TERCERES AL·LEGACIONS SR. CALDERON EN 
RELACIÓ A L’EXPEDIENT DISCIPLINARI PER ABOCAMENT DE 
RUNA A LA RIERA DEL BALÍS I RESOLUCIÓ FINAL EXPEDIENT. 

2021/1396 18/10/2021 AJUT DE LLOGUER  

2021/1397 18/10/2021 
CONVOCATÒRIA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PLE PREVISTA 
DIJOUS 21 D'OCTUBRE DE 2021 A LES 19.45 HORES. 

2021/1398 18/10/2021 
CONTRACTE MENOR PER LA CONFECCIÓ D'UN PROJECTE 
PAISATGÍSTIC EN DIVERSES ZONES VERDES  

2021/1399 18/10/2021 
ACTUACIONS ENVERS RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 
(P.A. 249/2021-2A JCA 12 BARCELONA), DERIVAT DE RECLAMACIÓ 
DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL SRA. VIVAS 

2021/1400 18/10/2021 DEVOLUCIÓ FIANÇA C.PRÈVIA OBRES MÍNIMES C.GARBÍ 25 

2021/1401 18/10/2021 
CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRA MENOR PASSEIG MARQUÈS CASA 
RIERA 5 

2021/1402 18/10/2021 LLICÈNCIA OBERTURA RASA CARRER DRAC 9 

2021/1403 18/10/2021 LLICÈNCIA OBRA OBERTURA RASA C.SUPERMARESME 36 

2021/1404 18/10/2021 
RESOLUCIO AL.LEGACIONS COPIA EXPEDIENTS LLICÈNCIA 
OBRES PS PINS 37 
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2021/1405 18/10/2021 RESOLUCIÓ RECURS DENÚNCIES EXP. 8883, 8677, 7756 I 8870  

2021/1406 18/10/2021 
APROVACIÓ PADRÓ QUOTES ESCOLA ESPORTIVA NOVEMBRE 
2021 

2021/1407 18/10/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES Nº 21047435 

2021/1408 18/10/2021 
INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 
21047722 

2021/1409 18/10/2021 
CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER LES REVISIONS MÈDIQUES 
DELS TREBALLADORS 

2021/1410 18/10/2021 
RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR 2021/1211-1356 CONSUM 
ALCOHOL A LA PLATJA 

2021/1411 18/10/2021 DENEGACIÓ DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA  

2021/1412 18/10/2021 PROPOSTA SANCIÓ RELACIÓ MULTES Nº 21047721 

2021/1413 18/10/2021 AJUT DE LLOGUER  

2021/1414 18/10/2021 
LLISTAT DEFINITIU ADMESOS I EXCLOSOS, MODIFICACIÓ 
MEMBRES TRIBUNAL I CALENDARI PROVES PLACES MONITOR I 
COORDINADOR ESPORTIU 

2021/1415 18/10/2021 CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRA MENOR CAMÍ DEL CEMENTIRI 5 

2021/1416 18/10/2021 
PROPOSTA AMPLIACIÓ TERMINI TREBALLS NETEJA CAN PI, CAN 
CALELLA I CAMÍ DEL PEDRÓ 

2021/1417 18/10/2021 LLICÈNCIA OBERTURA RASA C.RIERA 15  

2021/1418 18/10/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21048192 

2021/1419 19/10/2021 
APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER PROMOURE 
ACCIONS EDUCATIVES DE L’ANY 2021, DE L'ESCOLA SOT DEL 
CAMP  

2021/1420 19/10/2021 
LLISTAT DEFINITIU ADMESOS EXCLOSOS PROCÉS CONSERGE 
LLIURE 

2021/1421 19/10/2021 
APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER PROMOURE 
ACCIONS EDUCATIVES DE L’ANY 2021 DE L'ESCOLA SANT JORDI 

 

 

 

Tercer.- PRP2021/1534   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ INICIAL, SI 

ESCAU, D’APROVACIÓ I MODIFICACIÓ D’ORDENANCES GENERALS 

2022.    

 

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

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

 

 

Identificació de l’expedient :  

 

Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 

Expedient:  2021/1900-1217   
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El Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves 

competències pot promoure tot tipus d’activitats i prestar tots aquells serveis 

que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. 

 

Com a administracions públiques, corresponen als ens locals territorials de 

Catalunya, en l’àmbit de els seves competències i en els termes establerts per 

la legislació de règim local, la potestat reglamentària i la d’autoorganització. 

 

L’instrument adequat per a regular les matèries de competència municipal és a 

través de l’aprovació de les ordenances que els regulen, disposició 

administrativa de rang interior a la llei, d’exclusiva i millor aplicació en aquest 

municipi, que completi la llei corresponent, donada la seva peculiaritat i la seva 

diferenciació respecte a les esmentades lleis i reglaments d’àmbit d’aplicació 

més ampli. 

 

ATÈS que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència 

atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 

22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 

règim local; 

 

L’Ajuntament va obrir el procés de participació ciutadana per a l’aprovació de 

l’Ordenança tipus de transparència i administració electrònica que el Consorci 

Localret ofereix als Ajuntaments, d’acord amb el que estableix l’article 133 de la 

Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions 

públiques. Aquesta llei regula la participació dels ciutadans en l'elaboració de 

reglaments i normatives, i estableix que, previ a l’elaboració d’una norma o 

disposició de caràcter general, s’ha de fer una consulta pública, a través del 

portal web de l’administració, per tal de recollir l’opinió de les persones i 

organitzacions afectades per la futura norma.  

 

Un cop tramitada la consulta, es pot continuar l’expedient, ja que no ha estat 

presentat cap suggeriment ni proposta. 

 

També s’ha proposat per part de la Regidoria de Mobilitat la modificació d’una 

altra ordenança general. El Cap de la Policia Local ha elaborat un informe en 

relació a la modificació de l’ordenança general núm. 62 Reglament regulador 

del servei públic d’estacionament de vehicles a motor en zones especials i 

determinades de la via pública, sota control horari limitat “zona blava” per tal de 

regular la zona de l’estacionament del Carrer Lledoners, annex a la Nacional II 
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perquè funcioni de pagament només durant la temporada estiuenca. Proposa 

que l’article 6 quedi redactat de la següent forma: 

 

“Article 6 

1.- El servei a les zones blaves del municipi (excepte les del Passeig Marquès 

de Casa Riera i la zona d’estacionament del Carrer Lledoners), es prestarà tot 

l’any i tots els dies de la setmana de 9 a 14h i de 16 a 20h. 

El servei a les zones blaves del Passeig Marquès de Casa Riera i tram de 

carrer la Pau urbanitzat i assenyalat, es prestarà de la següent forma: 

- Durant el període comprès entre 1 de maig i el 31 d’octubre funcionarà tots els 

dies de la setmana de 9 h a 20h. 

- Durant el període comprès entre 1 de novembre a 30 d’abril funcionarà els 

dissabtes, diumenges i festius de 9 h a 20h. 

La zona d’estacionament del Carrer Lledoners, es prestarà de la següent 

forma: 

- Durant el període comprès entre 1 de maig i el 30 de setembre funcionarà tots 

els dies de la setmana de 9 h a 20 h. 

- Durant el període comprès entre 1 d’octubre i 30 d’abril, serà d’estacionament 

lliure. 

2. Els vehicles estacionats a la zona blava i que no disposin de distintiu, 

efectuaran el pagament per fraccions d’hora. 

3. Els horaris de prestació del servei i el període d’estacionament, regulats en 

aquest article, es podran modificar per acord de l’Ajuntament.” 

 

 

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

amb el procediment i la Legislació aplicable per aprovar l’expedient. 

 

Vist l'Informe de Secretaria de data 14 d’octubre de 2021 i de conformitat amb 

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

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

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

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

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

LA CORPORACIÓ l’adopció dels següents acords. 

 

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

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

zones especials i determinades de la via pública, sota control horari limitat 
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“zona blava”, en el sentit de modificar l’article 6 perquè quedi redactat de la 

següent manera: 

“Article 6 

1.- El servei a les zones blaves del municipi (excepte les del Passeig Marquès 

de Casa Riera i la zona d’estacionament del Carrer Lledoners), es prestarà tot 

l’any i tots els dies de la setmana de 9 a 14h i de 16 a 20h. 

El servei a les zones blaves del Passeig Marquès de Casa Riera i tram de 

carrer la Pau urbanitzat i assenyalat, es prestarà de la següent forma: 

- Durant el període comprès entre 1 de maig i el 31 d’octubre funcionarà tots els 

dies de la setmana de 9 h a 20h. 

- Durant el període comprès entre 1 de novembre a 30 d’abril funcionarà els 

dissabtes, diumenges i festius de 9 h a 20h. 

La zona d’estacionament del Carrer Lledoners, es prestarà de la següent 

forma: 

- Durant el període comprès entre 1 de maig i el 30 de setembre funcionarà tots 

els dies de la setmana de 9 h a 20 h. 

- Durant el període comprès entre 1 d’octubre i 30 d’abril, serà d’estacionament 

lliure. 

2. Els vehicles estacionats a la zona blava i que no disposin de distintiu, 

efectuaran el pagament per fraccions d’hora. 

3. Els horaris de prestació del servei i el període d’estacionament, regulats en 

aquest article, es podran modificar per acord de l’Ajuntament.” 

 

Segon.- Derogar l’antiga Ordenança número 69, reguladora de l’ús dels mitjans 

electrònics i aprovar inicialment el text de la nova Ordenança número 69 de 

Transparència i administració digital, el qual consta oportunament arxivat a 

l’expedient. 

Tercer.- Sotmetre a informació pública el present expedient, per un termini 

mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la 

Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans 

de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè 

aquests puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i els 

suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o 

suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament 

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

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

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

de les ordenances també en la pàgina web municipal, a fi que s’hi puguin 

presentar reclamacions i/o al·legacions. 
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Quart.- Transcorregut el període d’informació pública, sense havent-se’n 

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

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

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

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

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

bases de règim local. 

 

 

B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 

de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, 

de 28 novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament 

i Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 

Web municipal si es vol l’audició de la Sessió Plenària. 

 

La senyora Esther Padilla Enríquez, portaveu del PSC, manifesta que votaran a 

favor. 

 

El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, també votarà 

favorablement. 

 

El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, exposa que realment hi 

ha molt poca modificació i no hi té res en contra. Realment esperava una nova 

ordenança que reguli els patinets elèctrics. Hi ha hagut temps suficient per 

treballar el tema i considera que és urgent. Li demana la màxima urgència a la 

regidoria de Mobilitat perquè presentin el text en breu. 

 

El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, ja va comentar 

fa un any que l’ordenança estava malament i se li ha fet cas. Troba a faltar un 

aspecte i és que els vilatans que vulguin aparcar allà ho puguin fer lliurement, 

que sigui gratuït pels vilatans que tinguin enganxina blava o verda. Ell 

demanava que no fos com al Passeig. És un prec que fa i demana que el 

govern ho tingui en compte. L’aprovarà, però que ho estudiïn. 

 

El senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, hi està d’acord i no té res a 

dir. Voldria puntualitzar la data de finalització de l’aparcament, si és el 30 de 

setembre, perquè al passeig és a l’octubre. També vol afegir-se al prec del 

senyor Guillem pel que fa a la sol·licitud de regulació dels patinets elèctrics, 

que es treballi una ordenança. 
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El senyor alcalde respon que ho tindran en compte, els dona la raó i afirma que 

es posaran en marxa. 

 

El senyor Martínez apunta que a la Comissió Informativa va comentar el tema 

de l’estacionament de les autocaravanes. Voldria demanar que es reguli perquè 

hi ha zones que s’estan omplint d’autocaravanes com l’aparcament del Sot del 

Camp. 

 

 

 

C.- VOTACIÓ I ACORD 

 

 A continuació es procedeix a la 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 

 



 

 - 16 - 

El de Ple acorda, per unanimitat, aprovar la proposta transcrita en tots els 

seus extrems. 

 

 

Quart.- PRP2021/1538   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ INICIAL, SI 

ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS DE L'ANY 

2022.    

 

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

Garralaga Alonso, regidor de Gestió Econòmica, exposa l’assumpte. Exposa 

que hi ha dos tipus de modificacions, les de caire tècnic proposades per 

l’ORGT i les de caire polític. Pel que fa a les polítiques, explica que es congela 

l’IBI i es proposa polir la bonificació per instal·lació de plaques d’autoconsum i 

que sigui del 50% de l’IBI durant 5 anys amb un màxim de 500 euros anuals 

durant 5 anys. Pel que fa a l’impost de vehicles s’han actualitzat les 

bonificacions a les etiquetes ECO i d’emissions de CO2 dels vehicles i pel que 

fa a les plusvàlues, s’ha actualitzat el tipus impositiu per equiparar-lo a la 

mitjana dels municipis del Maresme, passant del 11% al 26%. 

 

Es transcriu la proposta d’acord: 

 

Identificació de l’expedient :  

 

Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 

Expedient:  2021/2092-1216   

 

ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 

REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS (APROVACIÓ 

PROVISIONAL) 

 

 

D I C T A M E N 

EL  text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,  aprovat pel Reial 

decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el 

procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals 

reguladores dels tributs locals. 

En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals hauran d’aprovar-

se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 
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del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a 

mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i 

d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 

Quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació hauran 

de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals 

resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la 

Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, ja que aquestes han de 

complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió 

dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general 

tributària, i  l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 

possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària 

general al règim d’organització i funcionament propi de cada entitat, previsió 

aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les 

modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara 

de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 

règim local. 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances 

fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives 

esmentades anteriorment. 

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós 

de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el 

valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament 

especial del domini públic local en cadascun dels supòsits que originen la 

imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 

d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es 

modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, 

del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu 

l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

Consta també acreditat a l’expedient que s’ha observat el tràmit de consulta 

pública prèvia, prevista a l’article 133 de la Llei 39/2015, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, en els termes fixats per la 

Direcció General de Tributs, al seu informe de 10 de gener de 2018. 
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Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el 

de la Comissió d’Hisenda, es PROPOSA AL PLE l’adopció dels següents 

A C O R D S 

 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de 

Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic 

municipals que haurà de regir per a l’exercici 2022 i següents, així com el seu 

text refós. 

Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents la 

modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com 

el seu text refós: 

OF-01: IMPOST SOBRE   BENS IMMOBLES. 

OF-02: IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.         

OF-03 : IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA . 

OF-04: IMP. SOBRE L’INCREMENT  DEL VALOR DELS TERRENYS DE 

NATURALESA URBANA. 

OF-05: IMP. SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES. 

OF-06: TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

MUNICIPALS 

OF-09: TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS 

COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME 

OF-12: TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL 

DE LA VIA PÚBLICA AMB ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES 

VORERES O DE QUALSEVOL ALTRE ESPAI DE DOMINI PÚBLIC LOCAL I 

LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I 

DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA 

OF-13: TAXA EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS  

OF-33: TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ 

ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A 

TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A LLICÈNCIA O COMUNICACIÓ, AIXÍ COM 

PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE L’ACTIVITAT, ELS 

CONTROLS PERIÒDICS I LES REVISIONS PERIÒDIQUES  
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Tercer.-  Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació 

d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2022, així com el text refós aprovat, 

seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 

Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 

acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals 

aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, 

comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el 

Butlletí Oficial de la Província. 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un 

interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret 

legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les 

reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició 

pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 

definitivament aprovats. 

 

B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 

de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, 

de 28 novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament 

i Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 

Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària. 

La senyora Esther Padilla Enríquez, portaveu del PSC, manifesta que amb la 

notícia que el TC ha derogat les plusvàlues, es trauria la modificació 

proposada. 

 

El senyor Garralaga li respon que de moment és una nota de premsa i és 

relativa a la fórmula de càlcul de la base imposable de l’impost. L’obligació de 

l’Ajuntament és seguir amb el canviï i si al final modifiquen la fórmula, el nostre 

deure és el que estem fent ara. Estan esperant notícies. 

 

El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, sobre la proposta de 

la modificació de la bonificació de l’IBI per la instal·lació de plaques està 

d’acord, perquè era l’esperit inicial de quan es va aprovar. Demanaria que quan 

estigui en vigor es faci una tasca informativa als ciutadans, perquè els que ja ho 

havien demanat com els que no, se’n puguin beneficiar. Pel que fa a les 

plusvàlues, ja se’ls va explicar que fa uns anys s’havia passat del 29 al 11% 

però ara es vol tornar a pujar al 26%. És un percentatge per tots, persones 

físiques i jurídiques, sense distincions. Considera que és molt alt. Creu que tot 
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percentatge que sobrepassi el 15% és confiscatori. En aquest punt no és 

partidari de la modificació. Com que no es poden votar les ordenances per 

separat i està a favor d'unes i en contra d'altres, diu que el seu vot serà 

d'abstenció. 

 

El senyor Sergi Rabat Fajardo, primer tinent d’alcalde, vol fer un aclariment. 

S’haurà d’explicar bé a la ciutadania i els qui ja ho havien demanat i se’ls havia 

concedit i encara hi tinguin dret, caldrà que la tornin a demanar. Explica com 

aplicava la bonificació fins ara l’ORGT seguint la literalitat de la redacció antiga 

i no és el que es volia. Es va fer la consulta a l’ORGT segons petició del senyor 

Guillem a la Comissió Informativa i es va respondre que als que havien posat 

les plaques el 2019 per exemple, els quedaven dos exercicis de bonificació. 

També han fet un exercici de comparativa i Sant Vicenç és el municipi de la 

zona que aprova la bonificació amb un període de temps més llarg. És una 

millora que el que fa és aclarir el que volia l’ajuntament de Sant Vicenç i es 

podran beneficiar tots aquells que ja l’havien gaudida. 

 

El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, pren la paraula. Pel que 

fa a l’IBI havia intentat que fos retroactiu, però segueix sent una millora. Pel que 

fa a l’IVTM ho veu molt correcte. No obstant, no troba bé que els usuaris hagin 

de peticionar la bonificació altra vegada. Demana també que s’informi 

adequadament dins el termini. Pel que fa a les plusvàlues, apunta que segons 

les notícies que comentava la senyora Padilla, hi haurà previsiblement una 

disminució dels ingressos que afectarà els pressupostos. El perquè de la 

baixada al 11% el desconeixen, no consta res en l’acta. No està d’acord en 

augmentar la pressió fiscal als vilatans. Avui ha parlat amb el senyor alcalde 

per veure si es podia posposar l’acord fins que se sabés el què. Com cal votar 

en bloc les ordenances fiscals, la seva opció serà l’abstenció. 

 

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

Llei d’Hisendes Locals és molt clara pel que fa al caràcter retroactiu. Era un 

error del redactat i celebra que es resolgui positivament i que s’aprovi en 

aquest plenari. Pel que fa als vehicles, res a dir. Ara bé, pel que fa a les 

plusvàlues cal dir que és un tema molt important. És el segon tribut recaptatori 

de l’Ajuntament. Sempre l’ha considerat injust aquest impost, perquè quan es 

paga per tenir un immoble es pagava per una plusvàlua calculada amb una 

fórmula errònia. Les filtracions de la STC són clares, que la plusvàlua era 

inconstitucional. Personalment ho celebra, perquè pensa que aquest impost no 

és just. Ara bé, sap que és un ingrés molt important per l’Ajuntament. Caldrà 

veure com el govern ha d’aprovar la fórmula i pensar com farem els 
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pressupostos, com es quadraran els números. L’interventor tindrà feina. També 

caldrà mirar les reclamacions i recursos que no s’han resolt, que es tinguin en 

compte per a les arques municipals. Les dues altres ordenances fiscals les veu 

bé, però aquesta la votaria en contra perquè ara no ho veu clar. No entrarà a 

saber què va passar el 2015, va mirar l’acta i hi ha unanimitat i no es va dir res. 

No hi entrarà. Quan tinguem la sentència, demana que es tingui una reunió 

perquè d’aquí poc s’ha d’aprovar el pressupost i també cal saber quantes 

reclamacions hi ha pendents de resolució. 

 

El senyor Cristian Garralaga respon que a dia d’avui és una incògnita.  A nivell 

d’ajuntament de tots els municipis d’Espanya es tracta del segon impost 

després de l’IBI, representa 180 milions d’euros a Barcelona i 500 a Madrid. Pel 

que fa al pressupost estem treballant a corre cuita però també es una incògnita 

saber què passarà. A dia d’avui no se sap si es podran aprovar o quina és la 

tessitura en què es trobaran amb totes les possibilitats i es veurà la conjuntura. 

Estan treballant. 

 

El senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, afirma que pel que fa a les 

modificacions tècniques, no té res a dir. Pel que fa als polítics, la bonificació de 

l’IBI per les plaques és una millora del text i la veu bé. La mesura de les 

bonificacions dels vehicles però també creu que és important que es publiqui 

perquè els ciutadans se n’assabentin. Pel que fa a les plusvàlues, segueix la 

línia dels seus companys, no hi està d’acord, però entén que es deixaria 

d’ingressar prop d’un milió d’euros i que això serà un problema per quadrar el 

pressupost. En resum, s’abstindrà perquè no està d’acord amb la plusvàlua, tot 

i que reconeix que és un perjudici municipal. Per coherència personal no el veu 

correcte. 

 

C.- VOTACIÓ I ACORD 

 

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 
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CS 1 ABST 

9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc 

Guillem Molins) 

1 ABST 

CUP 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel 

Martínez i Camarasa) 

1 ABST 

Regidor no adscrit (Robert Subiron 

Olmos) 

1 ABST 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 SÍ 

 

El de Ple acorda, per majoria absoluta, aprovar inicialment la modificació de 

les Ordenances Fiscals de l’any 2022 detallades anteriorment. 

 

TEXT DE LES MODIFICACIONS 

 

 

ORDENANÇA 47 : ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I 

RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS 

Les modificacions proposades a aquesta ordenança obeeixen bàsicament a 

aspectes normatius, especialment per la incidència de la Llei 11/2021, de 9 de 

juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal i també per la 

possibilitat de realitzar actuacions per mitjans digitals introduïda per la Llei 

general tributària. Les modificacions que es proposen són les següents: 

1.- S’ha afegit un nou apartat (apartat 3) a l’article 3 per incloure la previsió de 

l’apartat 9 de l’article 99 LGT, en relació a la possibilitat de realitzar les 

actuacions de l’administració i de l’obligat tributari a través de sistemes digitals. 

2.- S’ha actualitzat la redacció de l’article 9.3 en relació als mitjans de 

presentació d’escrits. 

3.- S’ha millorat  tècnicament la redacció de l’article 29, relatiu a la quantia de la 

devolució. 

4.- S’ha actualitzat i clarificat la redacció de l’article 40.7 en relació als 

procediments d’execució forçosa. 
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5.- S’ha afegit una nova lletra (lletra e)) a l’apartat 1 de l’article 44 en relació als 

llocs on es podran desenvolupar les actuacions, d’acord amb el vigent article 

151.1.e) LGT. 

6.- S’ha millorat tècnicament la redacció de l’article 45.8, relatiu a la forma de 

documentar les actuacions de la inspecció. 

7.- S’ha modificat l’article 48.7 en relació al percentatge de reducció de les 

sancions derivades d’actes amb acord, segons el que preveu l’article 188.1 de 

la Llei general tributària, modificat per la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures 

de prevenció i lluita contra el frau fiscal. 

8.- S’ha modificat l’article 48.8 en relació al percentatge de reducció de les 

sancions previst a l’article 188.3 de la Llei general tributària, modificat per la Llei 

11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal. 

9.- S’ha modificat la redacció de l’article 56.2 en relació al procediment 

sancionador en matèria tributària, pel què fa al termini que s’hi indica, d’acord 

amb el que preveu 209.2 de la Llei general tributària, modificat per la Llei 

11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal. 

10.- S’ha clarificat la redacció de l’article 58.1 i, així mateix, s’ha actualitzat la 

mateixa en relació als interessos de demora en casos de devolució 

improcedent d’acord amb el vigent article 26.2.f) de la LGT, modificat per la Llei 

11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal. 

 

OF-01: IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES. 

 

1.- S’ha suprimit l’apartat 1 de la disposició transitòria en relació als beneficis 

fiscals reconeguts amb anterioritat a l’1 de gener de 2003, de manera que la 

disposició passa a tenir un únic apartat. 

2.- S’ha actualitzat la data d’entrada en vigor de l’ordenança prevista a la 

disposició final. 

3.- S’ha millorat la redacció de l’apartat 2.6 de l’article 8 dels textos alternatius 

(opcionals), relatiu a les normes de gestió. 

4.- S’ha modificat el nombre màxim de terminis de fraccionament del segon 

paràgraf de l’apartat 1 de l’article 12 dels textos alternatius (opcionals), relatiu al 

règim d’ingrés. 

5.- Es proposa la modificació de l’article 5.4 per ampliar la bonificació, que 

quedaria de la següent manera: 

“4. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l'impost els béns 

immobles destinats a habitatges, amb el límit màxim de 500 euros anuals per 

instal·lació i una duració màxima de cinc períodes impositius, en els quals 

s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia 

provinent del sol per a l'autoconsum sense estar obligats a això per la 
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normativa urbanística o les ordenances municipals. Les instal·lacions han de 

tenir una data posterior a 1/01/2019. L’aplicació d’aquesta bonificació, resta 

condicionada a l’autoconsum de l’energia i a que els sistemes disposin de la 

corresponent homologació per part de l’Administració competent.  

 

Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà per un període de 

5 anys a comptar des de la data d’instal·lació del sistema i es mantindrà, dintre 

del període concedit, mentre no variïn les circumstàncies determinants del seu 

atorgament i així ho prevegi l'ordenança fiscal aplicable en cada exercici.” 

 

OF-02: IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.            

1.- S’ha modificat la lletra C) de l’apartat 1 de l’article 4 per adaptar la seva 

redacció a la modificació de l’article 82.1.c) del Text refós de la Llei reguladora 

de les hisendes locals, duta a terme per la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de 

mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal (BOE de 10 de juliol), en 

relació a que l’exempció de les persones físiques s’aplica tant a residents com 

a no residents, en compliment de les exigències del Dret de la Unió Europea, i 

en relació a la consideració de grup de societats. 

 

OF-03 : IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA . 

1.- S’ha actualitzat la redacció de l’apartat 2 de l’article 8, d’acord amb el que 

preveu l’article 99.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 

en relació als supòsits en que l’impost s’exigeix en règim d’autoliquidació. 

2.- S’ha actualitzat la redacció de l’apartat 4 de l’article 8, en relació a la 

comunicació a Trànsit dels rebuts impagats.  

3.- S’ha actualitzat la redacció de l’apartat 5 de l’article 10 per adequar-lo a la 

nova redacció de l’article 8.4 de la mateixa ordenança. 

4.- S’ha modificat la redacció de l’article 5 pel que fa a les bonificacions de 

quantia variable pel que fa a les seves emissions de CO2 i etiquetes ECO en el 

següent sentit: 

“c) Els vehicles de tot tipus (excepte remolcs), classificats com a Zero 

emissions segons el registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit 

gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota de l’impost. 

En el cas que es produeixi la meritació de l’impost i no es disposi de la 

classificació de vehicles amb Zero emissions per part de la Direcció General de 

Trànsit, gaudiran de la bonificació els vehicles que siguin elèctrics 

 

d) Els vehicles de tot tipus (excepte remolcs), classificats com ECO, amb 

emissions fins a 120 gr/km de CO2, segons el registre de vehicles de la 
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Direcció General de Trànsit gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de 

l’impost. 

En el cas que es produeixi la meritació de l’impost i no es disposi de la 

classificació de vehicles amb emissions ECO per part de la Direcció General de 

Trànsit, gaudiran de la bonificació els vehicles que reuneixin qualsevol de les 

condicions següents: 

 

- Que es tracti de vehicles que utilitzin com a combustible biogàs, gas natural 

comprimit, gas liquat, metà, metanol o hidrogen. 

- Que es tracti de vehicles híbrids que utilitzin combustible benzina, amb 

emissions fins a 120 gr/km de CO2.” 

 

 

OF-04: IMP. SOBRE L’INCREMENT  DEL VALOR DELS TERRENYS DE 

NATURALESA URBANA. 

S’ha modificat el redactat de l’article 14 per tal d'adaptar-lo a les modificacions 

introduïdes en la LGT pel que fa als recàrrecs d’extemporaneïtat sense 

requeriment previ (article 27.2), així com les reduccions de les sancions (article 

188 apartats 1 i 3), efectuades per la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de 

prevenció i lluita contra el frau fiscal. 

Així mateix, es proposa la modificació del tipus de gravamen regulat a l’article 

8.2 perquè passi a ser del 26%, que seria l’equivalent a la mitjana dels tipus de 

gravamen dels municipis de la comarca del Maresme. 

OF-05: IMP. SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES. 

1.- S’ha actualitzat la redacció de les lletres c) i e) de l’article 2, relatiu als actes 

subjectes, d’acord amb les novetats introduïdes als articles 187 i 187 bis del 

Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost. 

2.- S’ha actualitzat l’import del mòdul bàsic que figura a l’annex de l’ordenança 

per adequar-lo a l’aprovat pel Col.legi d’Arquitectes de Catalunya per al 2021. 

 

OF-06: TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

MUNICIPALS 

S’ha donat nova redacció als apartats 1 i 3 de l’article 15, relatiu a la gestió per 

delegació, per adequar-los a les actuacions que es realitzen per delegació en 

relació a aquesta taxa. 

 

OF-09: TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS 

COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME 
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S’ha actualitzat la redacció de les lletres a) i b) de l’apartat 1 de l’article 5, 

relatiu a la base imposable, d’acord amb les novetats introduïdes als articles 

187 i 187 bis del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 

1/2010, de 3 d’agost. 

 

OF-12: TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL 

DE LA VIA PÚBLICA AMB ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES 

VORERES O DE QUALSEVOL ALTRE ESPAI DE DOMINI PÚBLIC LOCAL I 

LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I 

DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA 

 

1.- S’ha modificat la redacció de l’article 1 per especificar els apartats de 

l’article 20 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, a 

l’empara dels quals s’estableix la taxa. 

2.- S’ha donat nova redacció als apartats 1 i 3 de l’article 12, relatiu a la gestió 

per delegació, per adequar-los a les actuacions que es realitzen per delegació 

en relació a aquesta taxa. 

 

OF-13: TAXA EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS    

1.- S’ha actualitzat la redacció de l’article 1 de l’ordenança, relatiu al fonament i 

naturalesa de la taxa. 

2.- S’ha millorat tècnicament la redacció de l’article 8 de l’ordenança relatiu al 

règim de declaració i ingrés. 

 

OF-33: TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ 

ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A 

TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A LLICÈNCIA O COMUNICACIÓ, AIXÍ COM 

PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE L’ACTIVITAT, ELS 

CONTROLS PERIÒDICS I LES REVISIONS PERIÒDIQUES  

1.- En primer lloc es proposa canviar el títol de l’Ordenança, per adaptar-lo 

millor a la realitat legislativa actual. 

 

2.- S’ha suprimit, a les tarifes 5 i 6 de l’article 6, la referència a “modificació 

substancial” atès que la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 

ambiental d’activitats de Catalunya, en el cas de les activitats de l’annex III, 

subjectes a comunicació ambiental, no distingeix entre modificacions 

substancials i no substancials, establint que les modificacions d’aquestes 

activitats s’han de comunicar. 
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3.- S’ha suprimit la tarifa 8 (tramitació del procediment de llicència d’obertura 

d’establiments o de llur modificació substancial per dur a terme espectables 

públic en locals o recintes tancat amb aforament autoritzat superior a 150 

persones, excepte cinemes) atès que, amb l’entrada en vigor de la Llei 

18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica, tots els 

establiments d’espectacles estan sotmesos a comunicació i, per tant, hi ha una 

derogació tàcita del règim d’intervenció regulat a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, 

dels espectacles públics i les activitats recreatives de Catalunya. Per tant, el fet 

imposable quedaria inclòs a les tarifes 14 i 15. 

 

4.- S’han renumerat les tarifes arran de la supressió de la tarifa 8. 

 

5.- S’ha actualitzat la redacció de la tarifa 9 (que passa a ser la 8) atès que pel 

què fa als establiments de restauració i d’espectacles, les seves modificacions 

ara es regeixen per la Llei 18/2020 i, per tant, ja no estaran inclosos en aquest 

supòsit de fet. 

 

6.- S’ha actualitzat la redacció de les tarifes 10 i 11 (que passen a ser la 9 i 10, 

respectivament) per fer referència a la “Tramitació del procediment de 

comprovació de la comunicació”. 

 

7.- S’ha actualitzat la redacció de les tarifes 14 i 15 (que passen a ser la 13 i 

14, respectivament) per fer referència a la “modificació substancial” d’activitats. 

 

 

 

 

Cinquè.- PRP2021/1536   PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ, SI ESCAU, 

DEL COMPTE GENERAL DE 2020. 

    

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

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

 

Identificació de l’expedient :  

 

Departament/ Sol·licitant: INTERVENCIÓ 

Expedient:  2021/1072-1640   

 

Els comptes anuals s'han de sotmetre a informe de la comissió especial de 

comptes de l'entitat local i han de ser així mateix objecte d'informació pública 
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abans de sotmetre a l'aprovació del ple, per tal que puguin formular-se contra 

les mateixes reclamacions, objeccions o observacions. Els membres de la 

Comissió poden requerir la documentació i la informació necessària per al 

desenvolupament de les seves funcions. 

En data 16 de juny de 2021 es va reunir la Comissió Especial de Comptes, per 

tal de procedir a l'examen, estudi i informe de tots els comptes de l’exercici de 

2020, que ha d'aprovar el ple, d'acord amb el que estableix la legislació vigent.  

En data 6 d’octubre de 2021 es va tornar a reunir la Comissió Especial de 

comptes. Finalment, la Comissió va informar FAVORABLEMENT el Compte 

General del Municipi de l'exercici 2020, que ha quedat complidament justificat, i 

que està integrat pels documents que consten oportunament arxivats a 

l’expedient administratiu 2021/1072. 

Havent estat dictaminat el compte per la comissió especial, es va trametre al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per a la seva exposició pública. El 

Compte General ha estat exposat al públic durant 15 dies hàbils, més vuit dies 

més, de conformitat amb el que disposa l'article 212 del RDL 2/2004, de 5 de 

marc, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora d'Hisendes Locals, 

durant els quals els interessats podien presentar al·legacions, termini que 

finalitzà el dia 9/08/2021 i que durant aquest termini no s’ha presentat cap 

al·legació. 

Per tant, no havent-se formulat ni esmenes ni al·legacions, ni havent-se 

sol·licitat pels membres de la Comissió cap tipus d’aclariment ni documentació 

addicional, s’entén que procedeix la seva tramesa al Ple de la Corporació per a 

la seva aprovació i es PROPOSA AL PLE adoptar els següents acords: 

Primer.- Aprovar el Compte General de l'Exercici 2020. 

Segon.- Remetre el Compte General aprovat juntament amb tota la 

documentació que la integra a la fiscalització del Tribunal de Comptes, tal com 

s'estableix en l'article 212.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i, en 

compliment dels mandats de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 

Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i altra normativa concordant, al 

Ministeri d'Hisenda. 

 

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 
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i Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 

Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària. 

 

 

La senyora Esther Padilla Enríquez, portaveu del PSC, vol felicitar l’interventor 

per la feina feta i per la seva professionalitat. El seu vot serà favorable. 

 

El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, manifesta que és un 

tràmit administratiu i que tot està correcte, ben explicat i ben tancat. 

 

El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, diu que el seu vot serà 

favorable. 

 

El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, no fa cap 

comentari. 

 

El senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, diu que està tot parlat a la 

Comissió Especial de Comptes. El senyor Garralaga ha fet la seva explicació i 

és el tràmit que cal fer. 

 

 

C.- VOTACIÓ I ACORD 

 

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 
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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 el Compte General de l’any 2020. 

 

 

 

Sisè.- PRP2021/1537   PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ INICIAL, SI 

ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL PERI PL DEL POBLE 7. 

  

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

exposa l’assumpte: 

 

VIST l’expedient de la Modificació Puntual del PERI del Nucli Històric de Sant 

Vicenç de Montalt en l’àmbit de la façana principal de l’edifici situat a la Plaça 

del Poble, núm. 7 per a la seva aprovació inicial. 

VIST l’informe emès en data 27 de setembre de 2021 per l’arquitecte municipal, 

el qual es transcriu a continuació: 

En data 20 de setembre de 2021, mitjançant instància amb núm. de registre 

d’entrada a l’Ajuntament 2021/8069 en Joan Rosselló Raventós, en 

representació de Hèlix Arquitectes Associats, SLP presenta el document de la 

“Modificació puntual del PERI del nucli antic de Sant Vicenç de Montalt en 

l'àmbit de la façana principal de l’edifici situat a la Plaça del Poble núm.7” 

que modifica el presentat en data 07 de setembre de 2021 i sol·licita que es 

doni per presentat i s’iniciï la tramitació administrativa corresponent. 

ANTECEDENTS 

En data 26 de juliol de 2021, mitjançant instància amb núm. de registre 

d’entrada a l’Ajuntament 2021/6473 en Joan Rosselló Raventós, en 

representació de Hèlix Arquitectes Associats, SLP va presentar el document de 

la “Modificació puntual del Pla Especial de Reforma Interior del nucli històric de 
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Sant Vicenç de Montalt en l’àmbit de la façana principal de l’edifici situat a la 

plaça del poble núm. 7” i en sol·licitava l’inici de la seva tramitació 

administrativa corresponent. 

En data 07 de setembre de 2021, mitjançant instància amb núm. de registre 

d’entrada a l’Ajuntament 2021/7497 en Joan Rosselló Raventós, en 

representació de Hèlix Arquitectes Associats, SLP exposa que han redactat la 

Modificació puntual del PERI del nucli antic en l'àmbit del la Plaça del Poble, 

núm. 7 i se'ls ha sol·licitat una esmena en el plànol de proposta. Amb la 

instància s’aporta el plànol esmenat.  

 

FONAMENTS DE DRET 

1. Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la 

Llei d’urbanisme de Catalunya, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer 

(en endavant TRLUC). 

2. Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 

protecció de la legalitat urbanística (en endavant RPLU). 

3. Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 

d’urbanisme (en endavant RLU). 

4. Revisió de les Normes Complementàries i Subsidiàries de Planejament de 

Sant Vicenç de Montalt aprovades definitivament per la Comissió Provincial 

d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 12 de febrer de 1986 i publicades al 

DOGC núm. 685 de 14/05/1986 (en endavant NNSS-1986). 

5. PERI del nucli històric de Sant Vicenç de Montalt aprovat definitivament en 

data 13 de febrer de 2002 i publicat al DOCG núm. 5016 de data 26 de 

novembre de 2007 (en endavant PERI). 

6. Text Refós de les normes urbanístiques del planejament general, amb 

conformitat de la CTU de BCN en sessió de 18 de maig de 2005 i publicat al 

DOGC 4435 de 27/07/2005 (en endavant TRNNSS-05). 

7. Modificació puntual del PERI del nucli històric de Sant Vicenç de Montalt, 

per a la connexió del carrer de Baix amb el de Can Rams, aprovada 

definitivament en data 14 de març de 2013 i publicada al DOGC núm. 6379 

en data 21 de maig de 2013 (en endavant mPERI). 

 

INFORME 
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1. El règim urbanístic de la finca afectada per la modificació, situada a la plaça 

del poble núm. 7 d’aquest municipi, està subjecta a les NNSS-1986, al  

TRNNSS-05, al PERI i a la seva modificació (mPERI). Es troba classificat 

com a sòl urbà consolidat i qualificat com a zona 1 de Nucli Històric, 

subzona Conjunts protegits (clau 1b) i com a sistema d’equipaments 

públics. 

 

 

Imatge parcial del plànol núm. 7 “ordenació” de la mPERI, amb indicació de 

la parcel·la on es situa la façana. 

 

2. La present modificació puntual del PERI, afecta únicament la façana 

principal de l’edifici i en especial la tribuna situada a la planta primera de 

l’edificació, la qual en el PERI es defineix com element discordant subjecte 

a enderroc: 

 

L’apartat 1 de l’article 40 del PERI estableix que: Tenen la consideració 

d’element discordant aquelles parts de façana o elements destinades a ser 

enderrocades perquè desvirtuen els valors formals, constructius o 

arquitectònics de la façana o conjunt de façanes.      
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A l’apartat 2 del mateix article s’especifica que els elements discordants 

queden definits en plànols d’alçats (plànols núm. 08 a 12). En el cas de Can 

Torrents queda inclòs al plànol núm. 9 i s’assenyala la tribuna existent com 

a element discordant: 

 

Detall del plànol núm. 9 de la mPERI “Ordenació en alçat” amb indicació de 

la façana objecte de la modificació en tràmit. 

 

L’apartat 3 del mateix article estableix que: l’eliminació de les condicions 

que fan que un element sigui considerat discordant serà condició necessària 

per a l’obtenció de qualsevol de les llicències d’obres especificades als 

art.24 i 25. 

 

3. En la memòria del PERI, al punt 2 (objectius del Pla Especial) s’estableix 

com a primer Objectiu: 

 

Protegir el patrimoni històric i arquitectònic.  

Patrimoni que es conserva de manera que es pot encara fer una lectura 

evolutiva des del s.XV fins a l’actualitat, amb exemples de la majoria de les 

tipologies que corresponen a cada època: la masia, la casa del s.XVIII, la 

casa del s.XIX i les edificacions del s.XX.  

 

La finalitat de la protecció és la conservació, millora, investigació, difusió i 

foment del Patrimoni Arquitectònic i Elements d’Interès Artístic i Històric del 

Municipi de Sant Vicenç de Montalt, per a que reverteixi, no solament en la 

preservació o l’increment de la qualitat arquitectònica que ja té el nucli 
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històric, sinó també per a contribuir al desenvolupament econòmic municipal 

i a la potenciació de la seva cultura. 

 

En aquest sentit, i vista la valoració arquitectònica, històrica i ambiental de 

la façana principal de l’edifici inclosa al document de la modificació en 

tràmit, es considera que l’enderroc de la tribuna en voladís de Can Torrents, 

prescrit en el PERI, en cas de fer-se, menystindria una part de l’edifici que 

és rellevant per poder fer una lectura evolutiva de l’arquitectura i la història 

de la primera meitat del segle XX a Sant Vicenç de Montalt. 

 

4. L’article 5 del PERI (interpretació i modificació), estableix a l’apartat 3 que: 

qualsevol proposta de modificació del Pla Especial haurà de tenir el mateix 

grau de precisió d’aquest i justificar que el seu nivell d’incidència en el Pla 

Especial no comporta l’alteració de les seves determinacions bàsiques. 

 

La modificació presentada no comporta l’alteració de les determinacions 

bàsiques del PERI, i el document no adjunta Normativa Urbanística, atès 

que la única documentació que es veu modificada del PERI és el plànol 

núm. 9 “Ordenació en alçat”. 

 

5. D’acord amb el marc legal d’aplicació cal destacar que l’article 96 del 

TRLUC preveu que la modificació d’una figura de planejament queda 

subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació. A més, i 

d’acord amb l’article 97, se n’ha de justificar la necessitat de la iniciativa, i 

l'oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i privats 

concurrents. En aquest sentit, el document presentat inclou: 

 

1) DOCUMENT NÚM. 1 - MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA 

- Planejament urbanístic d'aplicació  

- Determinacions del PERI del nucli històric  

- Descripció de la façana principal de l'edifici  

- Valoració arquitectònica, històrica i ambiental de la façana principal de 

l’edifici  

- Necessitat, conveniència i oportunitat de la modificació puntual del 

PERI del nucli històric  

- Àmbit i objecte de la modificació puntual del PERI del nucli històric i 

ordre de redacció  

- Oportunitat i conveniència de la modificació puntual amb relació als 

interessos públics i privats concurrents  
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- Justificació que no concorren motius de valoració negativa de la 

modificació puntual del PERI del nucli històric  

- Descripció de la proposta de modificació puntual del PERI del nucli 

històric  

- Formulació i tramitació 

 

2) DOCUMENT NÚM. 2 – PLÀNOLS 

 

- Informació: Emplaçament  

- Informació: Façana a la plaça del Poble i secció  

- Informació: PERI del nucli històric. Plànol 9 “Ordenació en alçat. 

Elements discordants”  

 

- Ordenació: Proposta. Plànol 9 bis “Ordenació en alçat. Elements 

discordants” (Substitueix el plànol 9 del PERI del nucli històric) 

 

La documentació presentada es considera suficient i s’ajusta a 

l’establert als articles anteriors. 

 

6. Aquesta modificació puntual no està sotmesa avaluació ambiental en el 

marc de l’addicional vuitena 6c de la Llei 16/2015 per afectar únicament al 

sòl urbà i no constituir variacions fonamentals d’estratègies, directrius i 

propostes de les NNSS. 

 

CONCLUSIONS 

Analitzada la documentació presentada en data 20 de setembre de 2021, 

s’informa favorablement el document d’aprovació inicial de la “Modificació 

puntual del Pla Especial de Reforma Interior del nucli històric de Sant Vicenç de 

Montalt en l’àmbit de la façana principal de l’edifici situat a la plaça del poble 

núm. 7” proposant-se continuar amb la seva tramitació. 

A més, s’informa al consistori que segons l’article 85 del TRLUC, si s’acorda 

l’aprovació inicial del document cal posar-lo a informació pública per un termini 

d’un mes i els edictes de convocatòria de la informació pública s'han de 

trametre en el termini de deu dies des de l'adopció de l'acord d'aprovació inicial.  

D’acord amb allò previst a l’article 23 del RLU, els anuncis d’informació pública 

s'han de publicar al diari o butlletí oficial que correspongui i a un dels diaris de 

premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal o supramunicipal al 

qual es refereixi el projecte en tramitació. Per tal de garantir-ne la màxima 
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difusió resulta convenient també donar a conèixer la proposta de modificació 

puntual per mitjans telemàtics, a través de la pàgina web municipal, i al tauler 

d’anuncis municipals. 

Simultàniament al tràmit d’informació pública s’ha de sol·licitar un informe als 

organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han 

d'emetre en el termini d'un mes. Vist el document en tràmit, caldrà sol·licitar 

informe, com a mínim, a: 

 Departament de cultura de la Generalitat de Catalunya 

A més, es proposa donar audiència als ajuntaments, l’àmbit territorial dels quals 

confini amb el municipi de Sant Vicenç de Montalt, per tal que puguin examinar 

l’expedient i presentar-hi, si s’escau, les  al·legacions que considerin 

convenients. 

La qual cosa s’informa als efectes escaients i segons el lleial saber i entendre 

del tècnic que el subscriu als efectes oportuns. No obstant això, l'Ajuntament 

decidirà i resoldrà el que cregui més convenient. 

Per tot l’esmentat, la Comissió Informativa d’Urbanisme acorda, per unanimitat, 

emetre informe FAVORABLE a l’aprovació inicial i es recomana al PLE DE LA 

CORPORACIÓ el següent acord: 

 

PRIMER.  Aprovar inicialment el document de la Modificació puntual del Pla 

especial de reforma interior del Nucli Històric de Sant Vicenç de Montalt en 

l'àmbit de la façana principal de l’edifici situat a la Plaça del Poble núm.7 de 

Sant Vicenç de Montalt. 

 

SEGON.  Sotmetre la modificació puntual inicialment aprovada al tràmit 

d’informació pública pel termini d’un (1) mes, a comptar des de la seva 

publicació mitjançant edictes al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona, a un diari de premsa periòdica de més 

divulgació a l’àmbit municipal, i a la web municipal de l’Ajuntament, per tal que 

es puguin presentar al·legacions. 

 

TERCER.  Simultàniament al tràmit d’informació pública, requerir informe als 

organismes públics que puguin resultar afectats per raó de les seves 

competències sectorials. 
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B.- VOTACIÓ I ACORD 

 

Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 1 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc 

Guillem Molins) 

1 SÍ 

CUP 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel 

Martínez i Camarasa) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Robert Subiron 

Olmos) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 SÍ 

 

El de Ple acorda, per unanimitat, aprovar els acords detallats anteriorment. 

 

 

Setè.- PRP2021/1535   PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

LA MODIFICACIÓ ADDENDA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES SAD 2021 

(MESOS DE SETEMBRE A DESEMBRE) ENTRE L'AJUNTAMENT I EL 

CONSELL COMARCAL DEL MARESME. 

   

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el senyor Sergi Rabat 

Fajardo, primer tinent d’alcalde, exposa l’assumpte. Després dona pas al 

regidor de Benestar Social, senyor Miquel Rovira Mariné, qui aclareix i 

aprofundeix perquè els oients puguin assabentar-se’n bé. La Generalitat paga 
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el 66% d’uns preus obsolets, de 2020 la darrera modificació. Insta a la 

consellera perquè treballi per un nou contracte programa per no afegir més 

dolor financer als municipis. 

 

Identificació de l’expedient :  

 

Departament/ Sol·licitant: BENESTAR SOCIAL 

Expedient:  2020/1996-1374   

 

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt l’any 2021 signa amb el Consell 

Comarcal del Maresme, l’Addenda econòmica 2021 del Conveni de Delegació 

de competències del SAD entre l'Ajuntament Sant Vicenç de Montalt i el 

Consell Comarcal del Maresme. 

 

El Consell Comarcal comunica a l’Ajuntament que a causa del canvi d’empresa 

gestora del Servei d’Atenció Domiciliària, cal aprovar una segona addenda 

econòmica dels mesos de setembre a desembre de 2021, que es transcriu tot 

seguit: 

 

“2ª Addenda Econòmica 2021 del Conveni de Delegació de competències 

del SAD entre l'Ajuntament Sant Vicenç de Montalt i el Consell Comarcal 

del Maresme 2021 2024 

 

1.- El Consell comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 

han aprovat i signat el 08/03/21 l’Addenda econòmica 2021 del Conveni de 

Delegació de competències del SAD entre l'Ajuntament Sant Vicenç de Montalt 

i el Consell Comarcal del Maresme. 

 

2.- Hores previstes per 2021: 

 

Concepte Preu/hora (IVA inclòs) Hores Preu total 

SAD social 16,25 € 720 11.700,00 € 

SAD dependència 5,52 € 480 2.649,60 € 

Coordinació SAD 16,25 € 12 195€ 

Total any   1.212 14.544€ 

 

 3.- En l’esmentada addenda  es deia : Aquest preu hora pot variar, atès que 

està previst licitar el servei de SAD durant l’exercici 2021. Un cop sigui 
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adjudicat, es procedirà a aprovar una nova addenda amb els preus resultants 

de la licitació. 

 

4.- Donat que a l’encàrrec de gestió de mitjà propis les tarifes establertes són 

sobre el cost real de producció i per tant no existeix benefici industrial i que 

resulta l’opció més sostenible i eficaç en aplicació dels criteris de rendibilitat 

econòmica, social i tècnica.  

El Consell Comarcal, en el Ple celebrat el 15 de juny de 2021, va aprovar 

l'encàrrec de gestió del SAD al mitjà propi Fundació S21, del Consorci de Salut 

i d'Atenció Social de Catalunya, comença la gestió del SAD comarcal el dia 3 

de setembre de 2021. 

5.- L’encàrrec de gestió a FS21 estableix el següents preus entre el 3 de 

setembre i el 31 de desembre de 2021:  

Any  
Preu 

SAD 

Preu 

ALL 

Preu 

Noct/festiu 

Mòdul 

Generalitat 

Cost  

Ajuntament 

SAD 

Cost 

Ajuntament 
Cost 

Ajuntament 

Noct/Festiu ALL 

2021 19,26 17,11 23 10,73 8,53 6,38 12,27 

 

Els preus de l’encàrrec  inclouen els augments previstos en el conveni col·lectiu 

vigent “V Conveni Col·lectiu d’Empreses d’Atenció Domiciliària de Catalunya” 

publicat al DOGC el 5 de novembre de 2020, i que fins ara no s’han repercutit 

en les tarifes del servei. 

6.- Vista la necessitat de modificació de l’addenda vigent en base als nous 

preus s’ha calculat la previsió d’hores i despesa pel període 3 de setembre – 31 

de desembre a partir de les hores realitzades al maig 2021:  

 

Concepte Tasques Preu/hora 

Hores                        

setembre-

desembre 

Import total 

Ajuntament 

SAD Social 

Atenció 

personal 
19,26 € 120,00 2.311,20 € 

Cura de la llar 17,11 €   0,00 € 

SAD Dependencia 

Atenció 

personal 
8,53 € 175,00 1.492,75 € 

Cura de la llar 6,38 € 0,00 0,00 € 
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Coordinació   19,26 € 4,00 77,04 € 

TOTAL PERIODE: 03/09/21 - 31/12/21     3.880,99 € 

 

7.- Per tant, es preveu una transferència de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 

Montalt al Consell Comarcal del Maresme per import de 3.880,99€, en atenció 

a la previsió de serveis a prestar, que es podrà veure incrementada o reduïda 

en funció dels serveis efectivament prestats, a més de la despesa per 

quilometratge o de la variació en el preu hora si n'hi hagués en aquest període. 

 

8.- El Consell Comarcal del Maresme farà a l’Ajuntament de Sant Vicenç de 

Montalt una liquidació trimestral, on constaran les hores de serveis prestats, el 

preu unitari, les despeses de gestió indirectes prorratejades i les variacions que 

puguin haver tingut lloc en relació a aquesta addenda econòmica. Les 

diferències que sorgeixin entre aquesta liquidació trimestral i els termes de la 

present addenda econòmica es regularitzaran mitjançant la transferència de 

fons que correspongui. 

 

9.- El Consell Comarcal del Maresme transferirà, a l’Ajuntament de Sant Vicenç 

de Montalt, l’import corresponent al cofinançament del 66 % del mòdul preu 

hora de 16,25 €/h de SAD SOCIAL, que el  Departament de Drets Socials de la 

Generalitat de Catalunya aporta, a través del Contracte Programa, per la 

prestació dels Serveis Socials a l’Àrea Bàsica Social(ABS) del Consell 

Comarcal. Aquest pagament es realitzarà en dues transferències; una 

transferència inicial a la signatura del conveni per l’import en format bestreta 

que el Departament efectivament hagi realitzat fins al moment al Consell 

Comarcal del Maresme, i una transferència final que es realitzarà una vegada 

presentada la justificació, de les hores i despesa realitzades, validada pel 

Departament de Drets Socials. L’import a distribuir i transferir es calcularà en 

base als criteris de ràtio, població i hores prestades entre els municipis que 

conformen l’ABS.” 

 

Segons informe d’intervenció, que consta degudament arxivat a l’expedient de 

referència, a l’aplicació pressupostària 2021/02/2314/2279924 anomenada 

“Consell Comarcal del Maresme. SAD social i dependència” del pressupost 

vigent de la Corporació, existeix crèdit adequat i suficient per atendre la 

despesa derivada de l’aprovació d’aquest conveni. 

 

 

Per tot el que s’ha exposat, es PROPOSA AL PLE de la Corporació: 
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Primer.- Aprovar la modificació de l’Addenda econòmica 2021 del Conveni de 

Delegació de competències del SAD entre l'Ajuntament Sant Vicenç de Montalt 

i el Consell Comarcal del Maresme.  

 

Segon.- Aplicar la despesa derivada d’aquest acord a l’aplicació pressupostària 

2021/02/2314/2279924 anomenada “Consell Comarcal del Maresme. SAD 

social i dependència” del pressupost vigent de la Corporació. 

 

Tercer.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Maresme i a l’àrea 

d’intervenció de la Corporació. 

 

B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 

de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, 

de 28 novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament 

i Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 

Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària. 

 

 

El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, pregunta com 

ha variat el preu/hora del SAD. 

 

El senyor Rovira li respon que el preu/hora d’abans era 16.24, ara el preu/hora 

és de 19.26, més real i actualitzat. 

 

La resta de regidors/es de l’oposició manifesten el seu suport a la proposta. 

 

C.- VOTACIÓ I ACORD 

 

Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  

 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 1 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 
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CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc 

Guillem Molins) 

1 SÍ 

CUP 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel 

Martínez i Camarasa) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Robert Subiron 

Olmos) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 SÍ 

 

El de Ple acorda, per unanimitat, aprovar els acords detallats anteriorment. 

 

 

Vuitè.- PRP2021/1472   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L'ESMENA DE L’APROVACIÓ DEL RESCAT DEL DRET FUNERARI DEL 

NÍNXOL NÚMERO 9 DEL CEMENTIRI DE SANT VICENÇ DE MONTALT.   

  

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el senyor Sergi Rabat 

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

 

Identificació de l’expedient :  

 

Departament/ Sol·licitant: CULTURA 

Expedient:  2020/546-2922   

 

Antecedents 

 

En data 12/08/2019, amb registre d’entrada núm. 2019/7010, el Sr. MANEL 

RIERA SOLER, en representació de la seva difunta mare Sra. Rita Soler 

Matamala  amb DNI 38611979I, titular del dret funerari del nínxol número 9, 

sol·licita el rescat del dret funerari. 
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L’Ordenança fiscal número 35 reguladora de la Taxa per prestació de serveis 

en cementeris locals i altres serveis fúnebres de caràcter local contempla la 

opció del rescat del dret funerari per part de l’Ajuntament. 

 

El rescat del dret funerari sobre el nínxol 9 del cementiri municipal, representa, 

d’acord amb l’article 6.3 de l’Ordenança Fiscal el pagament de la quantitat de 

525 euros a l’interessat, corresponent al 50% de la tarifa que regula 

l’esmentada ordenança que és de 1.050 euros. 

 

Durant l’any 2020 mentre va durar l’estat d’alarma els assumptes que es 

tractaven al Ple eren els de caràcter urgent, en no haver-hi sessions ordinàries i 

a finals de 2020 es va produir un canvi d’alcaldia i d’equip de govern. 

 

No va ser fins el 25 de març de 2021 que es va celebrar el Ple de la 

Corporació, on es va portar a aprovació el rescat del dret funerari del nínxol 

número 9, sense especificar la data d’acceptació per part de l’ajuntament, per 

tant els efectes de l’acceptació s’entenen a l’exercici 2021, quan la voluntat de 

l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt és que el rescat tingui efectes a data 31 

de desembre de 2020. 

 

Per tot l’exposat, es PROPOSA AL PLE: 

 

Primer. Esmenar l’acord de Ple de data 25 de març de 2021 i aprovar que 

l’acceptació del rescat del dret funerari sobre el nínxol número 9 del cementiri 

municipal tingui efecte a data de 31 de desembre de 2020. 

 

Segon. Notificar els presents acords a la interessat i a l’Organisme de Gestió 

Tributària de la Diputació de Barcelona. 

 

B.- VOTACIÓ I ACORD 

 

Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  

 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 1 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 
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ERC 1 SÍ 

CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc 

Guillem Molins) 

1 SÍ 

CUP 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel 

Martínez i Camarasa) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Robert Subiron 

Olmos) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 SÍ 

 

El de Ple acorda, per unanimitat, aprovar els acords detallats anteriorment. 

 

 

Novè.- PRECS I PREGUNTES. 

 

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

 

 

No havent més assumptes a tractar, l’alcalde dona per acabada la sessió i 

l’aixeca, de la qual estenc, com a Secretària, aquesta acta. 

 

La Secretària              Vist i plau, 

    L’alcalde president 

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

