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Carrer Sant Antoni, 13 

08394 Sant Vicenç de Montalt 
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ACTA DE LA SESSIÓ PLE2022/11 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 
SANT VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1a. CONVOCATÒRIA EL 27 
D’OCTUBRE DE 2022.  
 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2022/11 
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 27 d'octubre de 2022 
Horari: de 19.45 a 21.54 hores 
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Sant Vicenç de Montalt. 
 
 
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 ÀNGEL MARTÍNEZ CAMARASA (REGIDOR NO ADSCRIT) 
- Sr.Vocal ROBERT SUBIRON OLMOS (REGIDOR NO ADSCRIT) 
- Sr.Vocal CRISTIAN GARRALAGA ALONSO (REGIDOR NO ADSCRIT) 
- Sr.Vocal MIQUEL ROVIRA MARINÉ (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. 
 

 PLE2022/9 ORDINÀRIA 29/09/2022. 
 

 PLE2022/10 EXTRAORDINÀRIA 30/09/2022. 
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Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
 
Tercer.- PRP2022/1307   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS DE L'ANY 2023. 
 
Quart.- PRP2022/1293   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI S'ESCAU, 
DE LA PRÒRROGA DELS CONTRACTES DE NETEJA D'IMMOBLES. 
 
Cinquè.- PRP2022/1297   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DE LA MODIFICACIÓ DE L'ACORD DE PLE DE DATA 26/05/2022, 
D'APROVACIÓ DELS DOS DIES DE FESTA LOCAL DE L'ANY 2023. 
 
Sisè.- PRP2022/1311   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 
CALENDARI D'OBERTURA D’ESTABLIMENTS COMERCIALS EN 
DIUMENGE I FESTIUS PER L'ANY 2023. 
 
Setè.- PRP2022/1313   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 
CONVENI DE COL•LABORACIÓ, COORDINACIÓ I COOPERACIÓ ENTRE 
EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME I L’AJUNTAMENT DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I ALTRES 
PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL PELS ANYS 2022-2025.  
 

Vuitè.- PRECS I PREGUNTES.  
 

 
 
Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR. 
 

 PLE2022/9 ORDINÀRIA 29/09/2022. 
 

 PLE2022/10 EXTRAORDINÀRIA 30/09/2022. 
 

Primerament es procedeix a la votació de l’acta PLE2022/9 ORDINÀRIA de 
data 29/09/2022: 
 

 

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 

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 

Regidor no adscrit (Miquel Rovira 

Mariné) 

1 SÍ 

 
 

El de Ple acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió ordinària de ple 
celebrada en data 29/09/2022. 
 

 
 
A continuació es procedeix a la votació de l’acta de la sessió extraordinària 
PLE2022/10 celebrada en data 30/09/2022 
 
 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 1 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 



 

 - 4 - 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc 

Guillem Molins) 

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 

Regidor no adscrit (Miquel Rovira 

Mariné) 

1 SÍ 

 
 
El de Ple acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió extraordinària de 
ple celebrada en data 30/09/2022. 
 

 
Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
 

 BOPB de data 30/09/2022 Anunci d’aprovació definitiva de la modificació 
de l’ordenança núm. 14 reguladora del preu públic per la prestació dels 
serveis d’ensenyaments especials en establiment municipals. Escola 
municipal de música “l’Oriola”. 

 BOPB de data 3/10/2022 Anunci d’aprovació inicial de l’expedient de la 
modificació de crèdit 4/2022 modalitat de crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdit. 

 El Punt Avui de data 10/10/2022 Anunci aprovació definitiva projecte 
d’urbanització del Polígon II (unitats D i E) del Pla parcial del sector 6, 
Riera del Gorg, de les Normes complementàries i subsidiàries del 
planejament de Sant Vicenç de Montalt. 

 El Punt Avui de data 10/10/2022 Anunci aclariment termini d’informació 
pública de l’aprovació inicial de la modificació puntual de les normes 
complementàries i subsidiàries de planejament de Sant Vicenç de 
Montalt (UA9) a l’àmbit delimitat del Passatge Costa Daurada (Carrer 
Maresme) i pels carrers Costa Daurada, Montnegre i Pica d’estats. 

 BOPB de data 14/10/2022 Anunci aclariment termini d’informació pública 
de l’aprovació inicial de la modificació puntual de les normes 
complementàries i subsidiàries de planejament de Sant Vicenç de 
Montalt (UA9) a l’àmbit delimitat del Passatge Costa Daurada (Carrer 
Maresme) i pels carrers Costa Daurada, Montnegre i Pica d’estats. 
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 BOPB de data 17/10/2022 Anunci aprovació definitiva projecte 
d’urbanització del Polígon II (unitats D i E) del Pla parcial del sector 6, 
Riera del Gorg, de les Normes complementàries i subsidiàries del 
planejament de Sant Vicenç de Montalt. 

 BOE de data 24/10/2022 Anunci de notificació de 19/10/2022 incoació 
expedient baixa d’ofici del padró d’habitants. 

 

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

ordinari que van del número 1038 al 1210,  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/es en són coneixedors per 

correu electrònic.  

2022/1038 07/09/2022 
DECRET RETORN GARANTIA DEFINITIVA CONTRACTE BUTLLETÍ 
2018 AMB QUID COMUNICACIÓ 

2022/1039 07/09/2022 APROVACIÓ PAGAMENT LIQUIDACIÓ IRPF AGOST 2022 

2022/1040 07/09/2022 
PERMÍS PER ORGANIZAR EXTRAESCOLAR A L'ESCOLA SANT 
JORDI 

2022/1041 07/09/2022 
CONCESSIÓ AVANÇAMENT A COMPTE DE LA PAGA 
EXTRAORDINÀRIA DE NADAL 

2022/1042 07/09/2022 CONTRACTACIÓ COM A LABORAL INTERINA D'UNA PROFESSORA 
DE MÚSICA 

2022/1043 07/09/2022 DECRET ADJUDICACIÓ REPARACIÓ ELEMENTS PARCS INFANTILS 

2022/1044 14/09/2022 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR RENOVACIÓ LLICÈNCIES 
ANTIVIRUS 

2022/1045 14/09/2022 
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER A LA CELEBRACIÓ DEL 
MATRIMONI CIVIL ENTRE FELIX NIETO FERNANDEZ I VANESSA 
COSTA FRNANDEZ EL DIA 23/09/2022 

2022/1046 14/09/2022 
DECRET ADHESIÓ A ACORD MARC LOCALRET I ADJUDICACIÓ 
DEL CONTRACTA BASAT PER SUBMINISTRAMENT DE LLICÈNCIES 
MICROSOFT  

2022/1047 14/09/2022 
CONTRACTACIÓ 1 OPERARI/ÀRIA DE MEDI AMBIENT EN EL MARC 
DEL PLA LOCAL D'OCUPACIÓ 2022 ATORGAT PER LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA I CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL 

2022/1048 14/09/2022 LLICÈNCIA CÀNON AIGUA DEFINITIU C.BAIX 21 BX 1A 

2022/1049 14/09/2022 
MEMBRES QUE FORMARAN PART DEL CONSELL ESCOLAR 
MUNICIPAL (CEM)   

2022/1050 14/09/2022 
CONTRACTE MENOR PEL SERVEI DE TALA D'UN EUCALIPTUS I 
NETEJA BRANQUES D'UN PI A LA ZONA DEL CEMENTIRI 

2022/1051 14/09/2022 RESOLUCIÓ ARXIU MULTES RELACIÓ Nº 22044595  

2022/1052 14/09/2022 ANUL·LACIÓ EXPEDIENT PER ERROR MATERIAL 

2022/1053 14/09/2022 
CONTRACTE MENOR PEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS 
DISPOSITIUS ANTIVIRUS I TALLAFOCS DE LA XARXA 
INFORMÀTICA 

2022/1054 14/09/2022 RESOLUCIÓ ARXIU MULTES RELACIÓ Nº 22044596 
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2022/1055 14/09/2022 RESOLUCIÓ RECURS MULTES RELACIÓ Nº 22044634  

2022/1056 14/09/2022 
CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER L'ESPORGA I 
SANEJAMENT D'UNES BRANQUES AMB RISC DE CAIGUDA AL 
CAMÍ DE ROCA ROJA 

2022/1057 14/09/2022 
INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 
22046920  

2022/1058 14/09/2022 PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22045889 

2022/1059 14/09/2022 INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 
22045888 

2022/1060 14/09/2022 PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22046918  

2022/1061 14/09/2022 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22045592 

2022/1062 14/09/2022 PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22044955 

2022/1063 14/09/2022 CONCESSIÓ LLICÈNCIA P.MARQUÈS CASA RIERA 10 ESC C 02 02  

2022/1064 14/09/2022 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22046296 

2022/1065 14/09/2022 MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL LOT 1 DEL PUMPTRACK PER 
EXCÉS D'OBRA 

2022/1066 14/09/2022 
INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 
22044956 

2022/1067 14/09/2022 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22046620  

2022/1068 14/09/2022 RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR 2022/868-1356 PROFERIR 
EXPRESSIONS IRRESPECTUOSES AGENTS MOBILITAT 

2022/1069 14/09/2022 
DECRET DESIGNAR MEMBRES A MESA DE CONTRACTACIÓ DE LA 
LICITACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT A SERVEIS SOCIALS 

2022/1070 14/09/2022 
RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR 2022/1355-1356 PROFERIR 
EXPRESSIONS IRRESPECTUOSES AGENT MOBILITAT 

2022/1071 14/09/2022 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA 
REALITZACIÓ D’ESTERILITZACIONS DE LES COLÒNIES DE GATS 
CONTROLADES PER L’ASSOCIACIÓ MONTALTMIAU, PER L’ANY 
2022 

2022/1072 14/09/2022 RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR 2022/1331-1356 DANYS APARELL 
DESFIBRIL·LADOR 

2022/1073 14/09/2022 
SOL·LICITUD LLICÈNCIA DE GUAL CARRER AVDA PAISOS 
CATALANS 6 

2022/1074 14/09/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1400554 

2022/1075 14/09/2022 
COMPENSACIÓ DE DEUTES LIQUIDACIONS PENDENTS I 
REGULARITZACIÓ COMPTES EXPLOTACIÓ ANYS 2017-2020 
AGBAR 

2022/1076 14/09/2022 RESOLUCIÓ DENÚNCIA EXP. 1391047 

2022/1077 14/09/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1395114 

2022/1078 14/09/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1399351 

2022/1079 14/09/2022 
CONTRACTACIÓ MENOR DEL SUBMINISTRAMENT D’ESCALES, 
BARANES I PORTES PER HABILITAR L’ACCÉS DE LES AULES 
D’EDUCACIÓ INFANTIL DE L’ESCOLA SANT JORDI 

2022/1080 14/09/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 2640121256 

2022/1081 14/09/2022 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR PEL SERVEI DE 
SALVAMENT I SOCORRISME A LA PISCINA DURANT EL SETEMBRE 
DE 2022 

2022/1082 14/09/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 22-4674 
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2022/1083 15/09/2022 APROVACIO QUOTES ESCOLA DE MÚSICA SETEMBRE 2022 

2022/1084 15/09/2022 
APROVACIÓ DE FACTURES I ORDENACIÓ DEL SEU PAGAMENT 
AGOST-SETEMBRE 2022 

2022/1085 19/09/2022 
APROVACIÓ I PAGAMENTS COTITZACIONS DEL PERSONAL A LA 
TGSS DEL MES D'AGOST 2022 

2022/1086 19/09/2022 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22047712  

2022/1087 19/09/2022 PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22047999  

2022/1088 19/09/2022 
INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 
22048000 

2022/1089 19/09/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1390971  

2022/1090 19/09/2022 DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA PER OCUPACIÓ DE DOMINI PÚBLIC   

2022/1091 19/09/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1389294  

2022/1092 19/09/2022 
CONTRACTE MENOR PEL SERVEI DE NETEJA I OBERTURA DE 
LES DESEMBOCADURES DE LES RIERES 

2022/1093 19/09/2022 
DECRET RECTIFICACIÓ DE L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A 
ENTITATS ESPORTIVES DE 2022 

2022/1094 19/09/2022 
LIQUIDACIÓ DEFINITIVA LLOGUER I SERVEIS ESPECIALS DEL 
CENTRE CÍVIC EL GORG PER RODATGE CINEMATOGRÀFIC 10 DE 
SETEMBRE  

2022/1095 19/09/2022 
AJUT ECONÒMIC PER PAGAMENT MATERIAL ESCOLAR I 
ALIMENTS  

2022/1096 19/09/2022 
RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR 2022/1529-2375 OVP I TALL 
CARRER SENSE AUTORITZACIÓ 

2022/1097 19/09/2022 APROVACIÓ DE PAGAMENTS, RELACIO T/2022/9 

2022/1098 19/09/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1395500  

2022/1099 19/09/2022 
CONVOCATÒRIA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PLE ORDINÀRIA I 
TELEMÀTICA DIJOUS 22/09/2022 A LES 19.45 HORES. 

2022/1100 20/09/2022 
CONTRACTE MENOR PEL SERVEI DE NETEJA DE REIXES I 
EMBORNALS AMB MÀQUINA A PRESSIÓ 

2022/1101 20/09/2022 
CONTRACTE MENOR PEL SERVEI DE REVISIÓ I VALORACIÓ DE 
DANYS A LA MINA QUE ABASTEIX D'AIGUA EL PARC DELS 
GERMANS GABRIELISTES 

2022/1102 21/09/2022 
INCENTIUS DE LA BRIGADA MUNICIPAL AMB MOTIU DE LA 
CELEBRACIÓ DE LES HAVANERES DE LA FESTA MAJOR D'ESTIU 

2022/1103 21/09/2022 

APROVACIÓ BASES PER A LA CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA DE 
DIRECTOR/A DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL LA MUNTALA DE 
L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT PER 
PROCEDIMENT D’URGÈNCIA, AMB MODALITAT DE CONTRACTE 
DE SUBSTITUCIÓ PER IT (PERSONAL LABORAL TEMPORAL) 
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2022/1104 21/09/2022 DENEGACIÓ ESTADES ESPORTIVES ESTIU 2022 (Nuria Sánchez) 

2022/1105 21/09/2022 
DENEGACIÓ ESTADES ESPORTIVES ESTIU 2022 (Marcos Grant 
Scarampi) 

2022/1106 21/09/2022 

CONTRACTACIÓ D'UN OPERARI DE MEDI AMBIENT EN EL MARC 
DEL PLA LOCAL D'OCUPACIÓ 2022 ATORGAT PER LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA PER RENÚNCIA DE L’ASPIRANT AMB MILLOR 
PUNTUACIÓ 

2022/1107 21/09/2022 GRATIFICACIONS POLICIA LOCAL AGOST-SETEMBRE 2022 

2022/1108 21/09/2022 
DENEGACIÓ RETORN QUOTA INSCRIPCIÓ ESTADES ESPORTIVES 
ESTIU 2022 (Miriam Sánchez) 

2022/1109 21/09/2022 
DENEGACIÓ RETORN ESTADES ESPORTIVES ESTIU 2022 (Sonia 
Parra) 

2022/1110 21/09/2022 
RESERVA D'ESTACIONAMENT PER A PERSONES AMB 
DISCAPACITAT CARRER MEDITERRANI 15-17 

2022/1111 21/09/2022 INICI EXP. SANCIONADOR 2022/2044-2537 GOS SOL VIA PÚBLICA  

2022/1112 21/09/2022 DENEGACIÓ ESTADES ESPORTIVES ESTIU 2022 (Eva Tejedor) 

2022/1113 21/09/2022 
INCENTIUS BRIGADA PER MANTENIMENT PISCINA MUNICIPAL 
CAPS DE SETMANA DE LA TEMPORADA D'ESTIU 

2022/1114 21/09/2022 
INICI EXP. SANCIONADOR 2022/2049-2375 OVP SENSE 
AUTORITZACIÓ MUNICIPAL 

2022/1115 21/09/2022 
INICI EXP. SANCIONADOR 2022/2036-1356 INCOMPLINENT 
ORDENANÇA NÚM. 90 REGULADORA TERRASSES  

2022/1116 21/09/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1395115 i 1394127 

2022/1117 21/09/2022 
INCOACIÓ EXPEDIENT BAIXA D'OFICI AL PADRÓ D'HABITANTS DE 
LA SRA. LOURDES BUSQUETS CALBA DE L'HABITATGE UBICAT AL 
C/ TRAMUNTANA, 27  

2022/1118 21/09/2022 ANUL·LACIÓ CÀRREC ESCOLA ESPORTIVA OCTUBRE 2022 

2022/1119 21/09/2022 
INCOACIÓ EXPEDIENT BAIXA D'OFICI DEL PADRÓ D'HABITANTS 
DEL SR. JAVIER SÁNCHEZ LÓPEZ DE L'HABITATGE UBICAT AL C/ 
TRAMUNTANA, 27 

2022/1120 21/09/2022 AJUT ECONÒMIC PER PAGAMENT DE SUBMINISTRES  

2022/1121 21/09/2022 RESOLUCIÓ RECURS REPOSICIÓ DENÚNCIA EXP. 2640120603 

2022/1122 21/09/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 2640121296 

2022/1123 21/09/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1393443  

2022/1124 21/09/2022 
BAIXA REBUTS CORRESPONENTS A LA QUOTA DE SETEMBRE DE 
L''ESCOLA BRESSOL 
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2022/1125 21/09/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1401705  

2022/1126 21/09/2022 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DELS SERVEIS EXTERNS 
PROFESSIONALS PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE 
RECUPERACIÓ DEL CARQUINYOLI DEL MONTALT. 

2022/1127 21/09/2022 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22047322 

2022/1128 21/09/2022 
APROVACIÓ PADRÓ DE QUOTES DE L'ESCOLA BRESSOL 
OCTUBRE 2022 

2022/1129 21/09/2022 
AUGMENT DE JORNADA PUNTUAL D'UNA TREBALLADORA PER 
COBRIR SERVEI DE CONSERGERIA AL CENTRE CIVIC AMB MOTIU 
D'UN RODATGE 

2022/1130 21/09/2022 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22048499  

2022/1131 21/09/2022 
APROVACIÓ PAGAMENT LIQUIDACIONS COMPLEMENTÀRIES DE 
COTITZACIONS PENDENTS 

2022/1132 26/09/2022 
CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI I TELEMÀTIC 29/09/2022 A LES 
19.45 HORES 

2022/1133 27/09/2022 
CONCESSIÓ INCENTIUS A LA BRIGADA MUNICIPAL PER TASQUES 
EXTRAORDINÀRIES DURANT LA FESTA MAJOR D'ESTIU 

2022/1134 27/09/2022 
DECRET LLISTAT PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS A 
PROCÉS DE SELECCIÓ DE DIRECTOR/A DE LA BIBLIOTECA 

2022/1135 28/09/2022 
CONTRACTE MENOR PEL SERVEI DE REPARACIÓ I 
RECONSTRUCCIÓ DEL TALÚS DE LA RIERA DE LA PANISSERA   

2022/1136 28/09/2022 PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22049197  

2022/1137 28/09/2022 INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ Nº 22049199  

2022/1138 28/09/2022 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22048899  

2022/1139 28/09/2022 

ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PER A L'ELABORACIÓ I LA MILLORA 
D'INSTRUMENTS DE DESCRIPCIÓ, PER A LA DIGITALITZACIÓ DE 
FONS I DOCUMENTS I PER A LA RESTAURACIÓ DE DOCUMENTS, 
DEL PATRIMONI DOCUMENTAL DE CATALUNYA. 

2022/1140 28/09/2022 APROVACIÓ I PAGAMENT DE LA NÒMINA DE SETEMBRE 2022 

2022/1141 28/09/2022 
RENÚNCIA LL OBRES MENORS I DEVOLUCIÓ ICIO I PLACA AV 
SUPERMARESME 78 

2022/1142 28/09/2022 
INICI EXP. SANCIONADOR 2022/2100-1356 PROFERIR 
EXPRESSIONS IRRESPECTUOSES AGENTS AUTORITAT  

2022/1143 28/09/2022 
INICI EXP. SANCIONADOR 2022/2099-1357 ÚS FRAUDULENT 
TARGETA APARCAMENT DISCAPACITAT  

2022/1144 28/09/2022 
CONTRACTE MENOR PEL SUBMINISTRAMENT DE LA ROBA DE 
TREBALL PER LA TEMPORADA D'HIVERN DE LA BRIGADA 
MUNICIPAL 

2022/1145 28/09/2022 
AL·LEGACIONS MULTA 21-4242 PER DEFECTE DE FORMA EN 
MATRICULA SANCIONADA  
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2022/1146 28/09/2022 WTP ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22049615 

2022/1147 28/09/2022 
CONCESSIÓ RETORN DE PAGAMENTS DUPLICATS 
D'INCRIPCIONS A LES ESTADES ESPORTIVES  

2022/1148 28/09/2022 
REPARACIÓ AVARIA CIRCUIT DE REFRIGERACIÓ VEHICLE 
BRIGADA MUNICIPAL 

2022/1149 28/09/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 22-5136 

2022/1150 28/09/2022 
ADJUDICACIÓ MENOR SUBMINISTRAMENT REDUCTORS 
VELOCITAT 

2022/1151 28/09/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1390000 

2022/1152 28/09/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1387257 

2022/1153 28/09/2022 
ADJUDICACIÓ MENOR ADQUISICIÓ MONITOR CÀMERES 
VIDEOVIGILÀNCIA 

2022/1154 28/09/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1390970  

2022/1155 28/09/2022 
RESOLUCIÓ ESMENA SOL·LICITUD SUBSTITUCIÓ VEHICLE 
LLICÈNCIA AUTO-TAXI NÚM. 2 A NOM DE MIQUEL SOPENA SAENZ 
DIEZ 

2022/1156 28/09/2022 APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ FESTIVAL POESIA I + 2022 

2022/1157 28/09/2022 
CONTRACTACIÓ SERVEI CONSULTORIA PER TRAMITACIÓ DEL 
SEGELL BIOSPHERE 

2022/1158 30/09/2022 DEVOLUCIÓ TAXES LLICÈNCIA OBRA MAJOR PL. POBLE 5 

2022/1159 30/09/2022 BAIXA ACTIVITAT C.COSTA DAURADA 13 LOCAL 55  

2022/1160 30/09/2022 
DECRET APROVACIÓ EXPEDIENT I PLECS PER LA LICITACIÓ DE 
LA RENOVACIÓ DEL PAVIMENT DE LA PISTA ANNEXA DEL 
PAVELLÓ MUNICIPAL TONI SORS  

2022/1161 30/09/2022 
RENÚNCIA COMUNICACIÓ PRÈVIA OBRES MÍNIMES AV REGADIU 
86 I DEVOLUCIÓ ICIO 

2022/1162 30/09/2022 
DECRET LLISTAT DEFINITIU ADMESOS I EXCLOSOS DIRECTORA 
BIBLIOTECA 

2022/1163 30/09/2022 AJUT ECONÒMIC PER PAGAR TRACTAMENT TERAPÈUTIC  

2022/1164 30/09/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1402994  

2022/1165 30/09/2022 
APROVACIÓ PROJECTE KMS XL LUPUS I ENFERMETATS 
AUTOINMUNES 

2022/1166 30/09/2022 ANUL·LACIÓ D'OFICI EXPEDIENT 1383065 

2022/1167 05/10/2022 
CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER L'ESTUDI I REDACCIÓ DE 
L'AVANTPROJECTE DE MILLORA DE LA BIODIVERSITAT DE LA 
BASSA DEL PARC DELS GERMANS GABRIELISTES 
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2022/1168 05/10/2022 
CONTRACTE MENOR PEL SERVEI D'ARRANJAMENT DE LA 
PASSERA DE FUSTA A LA CTRA. DE CORNELLÀ A FOGARS DE 
TORDERA  

2022/1169 05/10/2022 
ACCEPTACIÓ RENÚNCIA LL OBRES MENORS I DEVOLUCIÓ ICIO I 
TAXES EXPT C ARRABAL DE FONTMITJANA, 1 

2022/1170 05/10/2022 
APROVACIÓ I PAGAMENT QUITANÇA PER FINALITZACIÓ DE 
RELACIÓ LABORAL D'UN AGENT DE POLICIA INTERI 

2022/1171 05/10/2022 
DECRET D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE RENOVACIÓ DE 
L'ENLLUMENAT DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL 

2022/1172 05/10/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 2640220197 

2022/1173 05/10/2022 WTP RESOLUCIÓ ARXIU MULTES RELACIÓ Nº 22050079  

2022/1174 05/10/2022 
CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A CONTRACTACIÓ MENOR 
DELS SERVEIS EXTERNS PER A LA REALITZACIÓ DE TALLERS 
PER LA SETMANA DE L’ALIMENTACIÓ DE L’ANY 2022.  

2022/1175 05/10/2022 WTP PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22050354  

2022/1176 05/10/2022 
APROVACIÓ DE LA DESPESA I DEL PAGAMENT DE LA FACTURA 
CORRESPONENT AL "PROJECTE KMS XL LUPUS I ENFERMETATS 
AUTOIMMUNES" 

2022/1177 05/10/2022 
DECRET INICI EXP. SANCIONADOR 2022/2152-1357 MÚSICA 
PERTORBA DESCANS VEÏNAL 

2022/1178 05/10/2022 WTP ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22050045  

2022/1179 05/10/2022 
AJUT ECONÒMIC PER PAGAMENT DE MATERIAL I SORTIDES 
ESCOLARS 

2022/1180 05/10/2022 
LIQUIDACIÓ DEFINITIVA LLOGUER I SERVEIS ESPECIALS DEL 
CENTRE CÍVIC EL GORG PER RODATGE CINEMATOGRÀFIC 10 DE 
SETEMBRE DE 2022 

2022/1181 05/10/2022 
ADJUDICACIÓ SUBMINISTRAMENT CÀMERES CAMP FUTBOL 
SANTVICENTÍ  

2022/1182 05/10/2022 
CONTRACTACIÓ EN CARÀCTER D'URGÈNCIA D'UNA DIRECTORA 
PER A LA BIBLIOTECA LA MUNTALA PERSUBSTITUCIÓ 

2022/1183 07/10/2022 
LIQUIDACIÓ DEFINITIVA LLOGUER I SERVEIS ESPECIALS DEL 
CENTRE CÍVIC EL GORG PER RODATGE CINEMATOGRÀFIC 10 DE 
SETEMBRE  

2022/1184 07/10/2022 
AJUT ECONÒMIC PER PAGAMENT D'ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS I SORTIDES ESCOLARS PEL CURS 2022-23  

2022/1185 07/10/2022 WTP ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22050819 

2022/1186 07/10/2022 APROVACIÓ PAGAMENT  LIQUIDACIÓ IRPF SETEMBRE 2022 

2022/1187 07/10/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 2640220310 

2022/1188 07/10/2022 
CONTRACTACIÓ D'UN/A OPERARI/A DE BRIGADA EN LA 
MODALITAT DE CONTRACTE DE RELLEU PER JUBILACIÓ PARCIAL 
D'UN TREBALLADOR 
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2022/1189 07/10/2022 
CONCESSIÓ AVANÇAMENT A COMPTE DE LA PAGA DE NADAL 
2022 

2022/1190 11/10/2022 WTP PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22051459  

2022/1191 11/10/2022 WTP ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22051190  

2022/1192 11/10/2022 WTP RESOLUCIÓ ARXIU MULTES RELACIÓ Nº 22051224  

2022/1193 11/10/2022 
APROVACIÓ I PAGAMENT A LA TGSS DE LES COTITZACIONS  DEL 
PERSONAL DEL MES DE SETEMBRE 

2022/1194 11/10/2022 
CONTRACTE MENOR PEL SERVEI DE MANTENIMENT I SUPORT 
DELS DISPOSITIUS SERVIDORS DE L'AJUNTAMENT 

2022/1195 11/10/2022 ADJUDICACIÓ DUES ACTUACIONS DRETS DELS INFANTS  

2022/1196 11/10/2022 
DECRET INICI EXP. SANCIONADOR ABREUJAT 2022/2189-1357 
MÚSICA ELEVADA PERTORBA VEÏNS 

2022/1197 11/10/2022 
APROVACIÓ TRASLLAT DE RESTES DE NÍNXOLS DE TITULARITAT 
MUNICIPAL A L'OSSERA 

2022/1198 11/10/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 22-5030  

2022/1199 11/10/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1390979 

2022/1200 11/10/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 22-5129 

2022/1201 13/10/2022 
ADJUDICACIÓ MENOR SUBMINISTRAMENT VESTUARI POLICIA 
LOCAL  

2022/1202 17/10/2022 
DECRET DE CONVOCATÒRIA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE 
PLE ORDINÀRIA I TELEMÀTICA 20/10/2022. 

2022/1203 19/10/2022 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTACIÓ MENOR DELS SERVEIS 
EXTERNS DE MANTENIMENT DE FUSTERIES EN DIVERSES 
ZONES DE L’ESCOLA BRESSOL.  

2022/1204 19/10/2022 CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRA MENOR CAMÍ DEL PADRÓ 121 

2022/1205 19/10/2022 
CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRA MENOR AV. VERGE DE 
MONTSERRAT 4  

2022/1206 19/10/2022 
PROPOSTA DECRET APROVAR EXPEDIENT I PLECS PER 
LICITACIÓ DE SUBMINISTRAMENT DE LLICÈNCIES MICROSOFT 
VDI I SQL 

2022/1207 19/10/2022 
ADJUDICACIÓ MENOR SUBMINISTRAMENT INSTAL·LACIÓ PUNTS 
CÀMERES VIDEOVIGILÀNCIA  

2022/1208 19/10/2022 APROVACIÓ QUOTES ESCOLA BRESSOL NOVEMBRE 2022 

2022/1209 19/10/2022 
CONTRACTE MENOR D'OBRES DE FORMACIÓ DE PAVIMENT 
ACOLORIT PER JOCS DE TERRA AL C. PAU CASALS (PROCÉS 
PARTICIPATIU) 

2022/1210 19/10/2022 
RETORN IMPORT DE DIVERSES INSCRIPCIONS DE LES ESTADES 
ESPORTIVES D'ESTIU 2022 
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Tercer.- PRP2022/1307   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS DE L'ANY 2023. 
 
    
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:  2022/2203-1213   
 
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 
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 
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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. 
 
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, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que 
haurà de regir per a l’exercici 2023 i següents, així com el seu text refós. 
 
 
Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2023 i següents la 
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com 
el seu text refós: 
 
 
OF-1: Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles 
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OF-4: Ordenança reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana 
 
OF-6: Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació del servei de gestió de 
residus municipals  
 
OF-9: Ordenança reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d’actes 
o actuacions  comunicades en matèria d’urbanisme 
 
OF-23: Ordenança general reguladora de contribucions especials 
 
 

Tercer.-  Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació 
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2023, 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, exposa el següent. 
Respecte les modificacions efectuades, entenen que no hi ha cap modificació 
de caire econòmic pel 2023 tal i com s’indica a l´informe de l’interventor i és el 
que es porta a ple per la seva aprovació, però no veu que s’hagi estudiat per 
part de l’ajuntament la possibilitat de fer alguna bonificació a l’IBI, IAE i ICIO  
com han aprovat altres ajuntaments del Maresme pels vilatans que apostin per 
una mobilitat sostenible i evitin emissions de CO2. També hi ha hagut 



 

 - 16 - 

ajuntaments que han aprovat que els vehicles totalment elèctrics puguin 
aparcar sense pagar a la zona blava per exemple. 
Aprofita per preguntar relacionat amb aquest tema, quan tenen previst executar 
els dos projectes presentats per justificar una part de la  modificació de crèdit 
que va ser aprovada al ple del 28 d’abril de 2022, sobre la instal·lació de punts 
de recàrrega de vehicles elèctric, un a l’avinguda Toni Sors i l’altre al Baix poble 
al carrer Pica d´Estats. 
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, pren la paraula per 
fer la següent intervenció:  
 
“Quisiera comentar tres aspectos relacionados con este apartado de 
modificación de Ordenanzas Fiscales 
 
1.- Sobre la modificación propuestas de las ordenanzas fiscales presentadas, 
por el lado las  
adaptaciones del redactado a las recomendaciones de la Diputación estamos 
de acuerdo. 
Desde el punto de vista económico, se congelan alegando la situación actual, 
ahora bien esto supone mantener por ejemplo el tipo de la Plusvalía al 26%, 
que el año pasado pasó del 11% al 26% y esto nos parece excesivo. 
 yo echo en falta si no se dice nada de si hay un estudio que permita algún tipo 
de corrección a la baja, tanto en el IBI como en algunas otras figuras 
impositivas y su efecto en los Presupuestos para 2023, como por ejemplo: 
 
2.- Propuesta de modificación de la bonificación a vehículos de antigüedad 
superior a 25 años 
Motivación 
En la Ordenanza Fiscal nº 3, art. 5, apartado b) se establece una bonificación 
del 100 por ciento para los vehículos que tengan una antigüedad superior a 25 
años. 
En nuestro Ayuntamiento desde hace años hay una tendencia de introducir 
bonificaciones fiscales con tal de acelerar aspectos que favorecen la 
sostenibilidad, la eficiencia energética, la baja emisión de emisiones nocivas 
como el CO2 y mejoras de la calidad del aire y lucha contra el cambio climático. 
De hecho Sant Vicenç de Montalt está adherido al "Pacto Europeo de los 
Alcaldes por el Clima y la Energía" desde 2010 y además los compromisos 
establecidos por las diversas fuerzas políticas a lo largo de los últimos años.  
Sin embargo en la Ordenanza Fiscal citada se mantiene una bonificación que 
va contra la tendencia antes indicada, bien al contrario se bonifica la mayor 
emisión de CO2 , el empeoramiento de la calidad del aire y la baja eficiencia. 
Desconocemos el origen y razones de dicha bonificación, en cualquier caso 
nos parece que hoy en día su permanencia está en contradicción lógica con los 
principios anteriormente expuestos. 
Por todo lo anterior PROPONEMOS: 
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- Eliminar la bonificación del 100% a los vehículos que tengan una antigüedad 
superior a los 25 años (e inferior a 30, que entonces se consideran "vehículos 
históricos") 
- Estudiar con los servicios jurídicos y técnicos el impacto y afectación de la 
modificación de dicha ordenanza 
 
3.- Dado que estamos en este apartado y el IBI es una de las ordenanzas 
afectadas también quiero hacer otra Propuesta que ya se está incorporando en 
diversos ayuntamientos en las ordenanzas del 2023: Una Propuesta para 
incluir bonificaciones en el IBI, IAE, ICIO, por la instalación de Puntos de 
Alimentación de Vehículos Eléctricos (PAVE)  que permite el RD-Ley 20/2021, 
por tal de potenciar y fomentar la movilidad eléctrica sostenible en Sant Vicenç 
de Montalt. 
Y al igual que la anterior quisiera expresar los motivos por el que lo pido: 
 
 
El miércoles 22 de diciembre de 2021 se ha publicado el Real Decreto-ley 
29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el 
ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y 
el despliegue de energías renovables. Entre otras cosas y para acelerar 
objetivos de leyes como la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y 
transición energética, que establece la obligación de las Administraciones, de 
adoptar medidas para alcanzar en el año 2050 un parque de turismo y 
vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2. Además en el 
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima fija para el año 2030 alcanzar un 
parque de vehículos de 5.000.000. 
Hace unos 2 años, por el gobierno municipal del momento, se inició el estudio 
de establecer una red de PAVE en Sant Vicenç de Montalt. Proyecto que creo 
sigue trabajando el actual Govern. 
Uno de los problemas que limitaba alguna de las opciones que se propusieron 
y valoraron fue que la Ley de Carreteras vigente (Ley 37/2015) limitaba la franja 
de 5-8m y la imposibilidad de instalación de cualquier instalación PAVE. El 
nuevo RD permite los PAVE en los terrenos colindantes a dichas carreteras. 
Paralelamente, con el objetivo de reducir barreras administrativas para PAVE 
se modifica la Ley para que la autorización previa de obras será sustituida por 
declaraciones responsables. 
Por otro lado, en el ámbito fiscal, que es el que nos ocupa, y para contribuir al 
despliegue de los puntos de recarga de vehículos eléctricos el RD citado crea 
bonificaciones en los tributos locales mediante la reforma de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales en el sentido de que se pueda establecer una 
bonificación de hasta el 50% en la cuota íntegra del IBI y el IAE y de hasta el 
90% de las obras necesarias para la instalación. En resumen, es necesario 
promover, con urgencia, medidas que faciliten el despliegue de puntos de 
recarga en general y en Sant Vicenç en particular, y como pueblo 
comprometido y adherido al "Pacto Europeo de los Alcaldes por el Clima y la 
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Energía" (2010) y los compromisos establecidos por las diversas fuerzas 
políticas a lo largo de los últimos años.  
Por todo lo expuesto hago una Propuesta de Acuerdo que consiste en:  
a) El compromiso político per parte del Plenario, de tratar e implementar en la 
medida de lo posible una modificación de la ordenanza fiscal correspondiente 
con la finalidad de incluir y extender las bonificaciones al IBI, IAE y ICIO 
permitidas por la nueva legislación para PAVE 
b) Que se traslade a los servicios técnicos y administrativos de nuestro 
ayuntamiento para que estudien, analicen y tengan en cuenta la nueva 
normativa, tanto desde el punto de vista jurídico, técnico y económico, para 
asesorar al Plenario en la afectación e implementación de la misma. 
 
Y para acabar, pedir una COMISIÓN DE MEDIOAMBIENTE para tratar estas 
dos propuestas y otras que surgieran que tuvieran afectación a las figuras 
fiscales, con la asistencia de los técnicos de la casa. GRACIAS.” 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, manifesta que segons es 
pot veure els canvis a les ordenances únicament reflecteixen canvis de text 
bàsicament aportats per la Diputació. Però el que realment importa al 
contribuent de Sant Vicenç es el que te que pagar i si els impostos baixen. 
Doncs no, no els baixen, els mantenen com estaven després de la pujada que 
el mateix govern va fer quant a la plusvàlua. El partit del senyor Llasera quan 
es va presentar a les últimes eleccions del 2019 en el seu programa electoral 
portaven que baixarien els impostos, doncs no ho han fet fins ara.  Espera que 
el proper govern entrant, ho reconsideri y baixi els impostos en la mesura del 
possible. Es dirigeix al senyor Rabat i li recorda que al ple del mes d’abril 
d’aquest any li va demanar  que fessin una revisió de l’ordenança fiscal núm. 3 
referent a l’Impost sobre el vehicles de tracció mecànica, ja que hi ha vehicles 
híbrids que son eco, no ho oblidem, alguns paguen el 100% de l’impost. Els 
cotxes híbrids que tenen emissions superiors a 120grs/km de CO2 no tenen 
cap bonificació i els vehicles de mes de 25 anys i els històrics, que molts d’ells 
no porten ni tan sols catalitzador, i que contaminen barbaritats, aquest govern 
els bonifica al 100%, és a dir, no paguen res. Li recorda al senyor Rabat que li 
va dir que ho parlarien i ho mirarien quan fos el moment, doncs avui s’estan 
aprovant les ordenances fiscals i no li ha comentat res. Ha revisat si tenia el 
telèfon en “modo avión” com ell mateix els havia recriminat a l’oposició en 
alguna ocasió i no, no el tenia “modo avión”. Li recorda que és el regidor de 
Medi Ambient i amb la modificació que li va proposar es podria contribuir en 
penalitzar als que més contaminen i bonificar als que menys contaminen i no 
ho ha volgut fer. 
Per tot l’exposat, de no abaixar els impostos i de no modificar l’impost dels 
vehicles de tracció mecànica, a més de no fer cap reunió informativa amb els 
regidors de l’oposició per debatre possibles canvis a les ordenances fiscals, el 
seu vot serà d’una abstenció en el millor dels casos. 
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Tot seguit, pren la paraula el senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor 
no adscrit. Comenta que quan un govern està en minoria parla amb l’oposició. 
Abans normalment es parlava de les ordenances fiscals i les generals, que 
potser es tractaran més endavant perquè es poden aprovar quan convingui. 
Les ordenances fiscals tenen tipus impositius. Recorda que es va pujar l’IBI un 
3,4% i ell va reclamar que es busquessin estratègies per retornar aquests 
diners a la ciutadania. La regidora Laia Sorribes va dir que ho estudiaria i no ha 
dit res. Congelen les taxes i els impostos però el passat exercici van apujar les 
plusvàlues i no hi va estar d’acord. La mitjana ponderada de la plusvàlua en 
aquell moment, representava un ingrés del 500.000 euros i amb la puja del 
tipus  representa un ingrés de més de 700.000 euros. Demana que els 
expliquin com està la recaptació de les plusvàlues. No ha vist en cap moment 
sensibilitat del govern pel que fa a les bonificacions. Reclamaven bonificacions 
per a les famílies nombroses, monoparentals, famílies vulnerables. Ara 
presenten unes ordenances planeres a proposta de la Diputació. Troba a faltar 
bonificacions per a vehicles sostenibles. Quin percentatge cobra la Diputació 
per gestionar serveis que delega a la Diputació. També troba a faltar una 
bonificació per vehicles sostenibles, recorda que estem dins el Pacte 
d’Alcaldes, que prové de directrius europees. Té una sensació amb l’oposició 
que no s’escolta la participació dels membres de l’oposició, no recorda cap 
proposta acceptada, sempre han volgut participar en el benestar dels 
convilatans. Recorda que van detectar errades en l’ordenança dels 
parquímetres del carrer Lledoners, quan es contemplava per tot l’any, van 
proposar que es regulés el patinet elèctric, són ordenances que tenen molts 
municipis i que no es contemplen. El fet important és que demanen que el 
govern sigui sensible, que baixin el 3,4 de l’IBI o que es pugui retornar el 3,4% 
que s’havia pujat, que es busqui la manera i que presentin l’estudi que els van 
comentar. 
 
El senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, pren la paraula i comenta 
que aquestes ordenances fiscals venen marcades bàsicament per la Diputació i 
ens hi hem d’adaptar a la normativa. Troba a faltar del govern la sensibilitat 
amb la situació que tenim a nivell mundial, inflació disparada, preus dels 
carburants i electricitat pels núvols, venim de pandèmia i motles famílies estan 
patint tot l’esmentat. Troba a faltar que el govern mirar d’ajustar un 3 o 4% 
perquè que les bonificacions arribessin als veïns del municipi. Està d’acord amb 
els companys que les ordenances fiscals i generals es treballaven des del juny i 
es celebraven reunions amb l’oposició i diferents companys per treballar 
plegats i tirar-les endavant. El govern té majoria i el que s’ha fet és congelar els 
preus i poca cosa més. No s’ha previst res del comentat pels companys. La 
seva posició serà que si el govern creu que s’han de fer les bonificacions i 
abaixar el tipus per fer front a la situació actual per part de les famílies podrà 
votar a favor, sinó, màxim serà una abstenció. 
 
El senyor Rabat, regidor de Medi Ambient, pren la paraula per agrair al senyor 
Pérez la proposta que ha presentat. Són conscients de la recent possibilitat que 
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prové d’Europa de contemplar aquestes bonificacions. Van comentar-li el ferm 
compromís d’estudiar-les i contribuir a una entesa, donant el compromís de 
convocar una Comissió Informativa de Medi Ambient per valorar l’impacte a 
nivell tècnic com diferents casuístiques, en quin percentatge s’aprova, si és 
viable econòmicament i jurídicament, etc. El compromís és estudiar-les de cara 
a les ordenances que s’aproven el 2023 per al 2024. Se n’alegra que al senyor 
Guillem li funcioni bé el telèfon, té memòria. Els vehicles de més de 25 anys 
són gairebé de col·leccionista i circulen molt poc, per tant, la seva contaminació 
és molt petita, així ho van parlar en Consell de Govern. Vol llençar una reflexió, 
l’oposició els acusa de falta de sensibilitat per no incloure bonificacions. 
Recorda que aquest govern va augmentar la bonificació per a la instal·lació de 
plaques fotovoltaiques, que abans era de 500 euros en total i van aprovar que 
fos de 500 euros anuals durant 5 anys. Aquesta és la voluntat d’incentivar 
conductes. Per tant, aquest govern sempre tindrà la voluntat de fer el possible 
per buscar l’equilibri entre alleugerar la pressió al ciutadà i oferir els serveis de 
manera òptima. Totes les inquietuds s’han debatut i es podrien haver traslladat 
al seu moment, com va fer el senyor Pérez. Es va parlar i debatre. 
 
Tot seguit, intervé el senyor Cristian Garralaga. Recorda que les ordenances 
fiscals són el pas previ a l’aprovació del pressupost per al 2023. Aquest 
pressupost serà molt diferent als que han vist anys enrere. Han fet els deures i 
han fet un estudi del Maresme i per tenim el tipus de l’IBI més baix del 
Maresme al 0.4 quan molts el que el té més alt el té a un 1.13. Ja s’ha fet un 
esforç molt gran congelant els tipus i no augmentant-los. Recorda que tots els 
preus de matèries primeres i serveis estan pujant constantment, hi ha obres 
que ningú vol fer. El capítol 1 de despesa incrementa aquest any un 1.5% de 
forma retroactiva a 1 de gener i segurament el 2.5 més el 2 al 2023. Això sense 
pujar l’IBI és molt difícil, l’esforç està sent important. Som un municipi que 
volem donar serveis premium que ens diferenciïn de la resta dels municipis del 
voltant. Aconseguir això i quadrar els comptes és complex. Els hagués agradat 
baixar els impostos, però és una proposta irreal perquè la situació ha canviat 
molt des del 2019 quan es van fer els programes electorals.  
 
El senyor Pérez demana la paraula per fer la següent intervenció en el torn de 
rèplica: 
 
“El Sr Rabat ha dit dues coses que no son correctes del tot. Quan jo he 
proposat la revisió de la bonificació pels vehicles de mes de 25 anys penso que 
ell l'ha confós amb l'altre apartat de l'article 5.a, de bonificació pels vehicles 
històrics que, per definició, són aquells mes vells de 30 anys. Aquests si que 
potser no més circulen o surten al carrer una o dues vegades a l'any per anar a 
algun tipus d'exposició. Però hi ha un altre apartat que és el que jo he proposat 
modificar, l'article 5  apartat b), que diu "S'estableix una bonificació del 100 per 
cent per als vehicles que tinguin una antiguitat superior a 25 anys". Per tant 
s'entén que són els que tenen entre 25 i 30 anys, i no son els històrics. 
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Després ha dit que "aquest Govern es el que ha ampliat a 5 anys la deducció 
per instal·lacions fotovoltaiques". A veure, això no es cert. I no entenc què la 
companya de ERC no digui res, perquè la gènesis d'això va ser al 2018, 
precisament a iniciativa de ERC i Ciutadans (Cs). Iniciativa que desprès va 
estar tothom d'acord, l'equip de Govern que hi havia en aquell moment i els 
demés Partits van aprovar aquesta bonificació per 5 anys com deu constar a 
les actes. Un altre tema es que l'Òrgan de recaptació, la Diputació, va entendre 
que el redactat era ambigu i que entenia que només s'havia de deduir un any. 
NO era així, era per cinc anys i no per iniciativa seva, en absolut Simplement 
aquesta precisió.” 
 
El senyor Rabat contesta que les motivacions no li pot contestar, no les sap, 
però les dades són que es va augmentar la bonificació  situant-se al màxim 
quan abans era de 500 euros en total. 
 
El senyor Guillem li replica també al senyor Rabat. Diu que és per la 
demagògia, no pel mode avió. Ha fet un estudi que els vehicles de més de 25 
anys no surten? Hi ha vehicles híbrids que són ECO que no es bonifiquen. Es 
podria graduar la bonificació per als híbrids. Creu que ha fet demagògia pura i a 
més sent el regidor de Medi Ambient.  
 
També vol fer ús del torn de rèplica el senyor Martínez. Li manifesta que els 
haurà de donar la raó d’aquí uns mesos. Quan es van aprovar els pressupostos 
ja va dir que el capítol 1 però també el 2 se n’anaven “de mare”. Deu ajudi el 
govern que entri i espera que es segueixi amb la flexibilització de les regles de 
la despesa, perquè ho passarà malament. Ja li estan donant la raó. 
 
El senyor Subiron vol agrair el senyor Garralaga la seva explicació. Diu que el 
pressupost serà diferent, demana que els faci partícips per treballar entre tots 
perquè sigui en concordança a tots. Que el senyor Rabat es comprometia ja ho 
va dir fa dos anys. Amb les ordenances de l’any que ve espera que es 
compleixi el compromís. Quan estava a l’oposició el senyor Rabat demanava 
que es fes la comissió informativa de Medi Ambient cada tres mesos. En dos 
anys n’ha fet 3 sent regidor de Medi Ambient. També deia que tots els agents, 
partits polítics i entitats del poble podrien participar-hi, i no ho ha fet. Ara diu 
que convocarà una Comissió de Medi Ambient, quan li demanen una 
modificació d’una ordenança.  
Volia puntualitzar com tracten a l’oposició des del govern i com treballen. 
 
La senyora Padilla reitera la pregunta que no li han contestat sobre quan 
pensen fer les instal·lacions per als punts de recàrrega. 
 
El senyor Rabat li manifesta que això ho respondrà al torn de precs i preguntes 
millor. També manifesta que celebra que ara vegin necessària la Comissió de 
Medi Ambient i repeteix que es basa en fets objectius. Quan era a l’oposició, no 
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hi havia Comissió de Medi Ambient, ara sí, i es convoca quan hi ha temes per 
tractar. 
 
C.- VOTACIÓ I ACORD 
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 1 ABST 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 ABST 

9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc 

Guillem Molins) 

1 ABST 

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 

Regidor no adscrit (Miquel Rovira 

Mariné) 

1 SÍ 

 
 
El de Ple acorda, per majoria absoluta, aprovar la proposta transcrita en tots 
els seus extrems. 
 

 

Quart.- PRP2022/1293   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI S'ESCAU, 
DE LA PRÒRROGA DELS CONTRACTES DE NETEJA D'IMMOBLES. 
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A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació, el senyor Sergi Rabat 
Fajardo, primer tinent d’alcalde, exposa l’assumpte. Explica que la possibilitat 
de pròrroga està prevista al contracte, que el servei és òptim i per això es 
proposa fer efectiva la pròrroga i mantenir el contracte. 
 
Es transcriu la proposta d’acord. 
 
Identificació de l’expedient: 

 

Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 

Expedient:  2017/1092 

 

 

En data 21 de novembre de 2018 es van formalitzar els contractes del serveis 

de neteja dels immobles municipals amb l’empresa MULTIANAU SL (CIF 

B50819507) pels Lots 1 i 2, i amb l’empresa LIMPIEZAS DEYSE SL (CIF 

B08383085) pel Lot 3. 

 

La durada dels contractes s’estipulava en 48 mesos, a comptar des del dia 

següent a la seva formalització, amb la possibilitat d’una pròrroga de 24 mesos, 

que s’haurà de tramitar de conformitat amb el TRLCSP. 

 

La responsable dels contractes recomana la pròrroga dels contractes pel 

període de 24 mesos (del 21 de novembre de 2022 fins el 20 de novembre de 

2024), donat que considera que el servei prestat per les empreses 

adjudicatàries ha estat correcte i satisfactori. 

 

S’ha emès informe de secretaria sobre el procediment a seguir. 

 

S’ha emès informe de fiscalització de la despesa. 

 

Examinada la documentació continguda a l’expedient, i de conformitat amb el 

que estableix la Disposició Addicional Segona del Reial Decret Legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 

contractes del Sector Públic, 

 

Per tot el que s’ha exposat es PROPOSA AL PLE DE LA CORPORACIÓ 

l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- APROVAR la pròrroga del contracte subscrit amb l’empresa 

MULTIANAU SL (CIF B50819507) en data 21 de novembre de 2018, pel servei 
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de neteja dels immobles municipals (Lots 1 i 2), per un termini de 24 mesos 

(des del 22 de novembre de 2022 al 21 de novembre de 2024), de conformitat 

amb l’oferta del contractista i amb allò que es va fixar en el Plec de clàusules 

administratives que regeix el contracte. 

 

SEGON.- APROVAR la pròrroga del contracte subscrit amb l’empresa 

LIMPIEZAS DEYSE SL (CIF B08383085) en data 21 de novembre de 2018, pel 

servei de neteja dels immobles municipals (Lot 3), per un termini de 24 mesos 

(des del 22 de novembre de 2022 al 21 de novembre de 2024), de conformitat 

amb l’oferta del contractista i amb allò que es va fixar en el Plec de clàusules 

administratives que regeix el contracte. 

 

TERCER-. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa total de 537.388,83 € (IVA 

inclòs), que corresponen a 89.074,00 €/any (IVA no inclòs) pel Lot 1 i 

132.987,50 €/any (IVA no inclòs) pel Lot 2, de conformitat amb el que estableix 

la clàusula vuitena dels plecs de clàusules administratives particulars que 

regeixen la present contractació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

2022/24/1522/2270001 “Servei Neteja Immobles”, a favor de l’empresa 

MULTIANAU SL (CIF B50819507). 

 

QUART-. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa total de 241.629,30 € (IVA 

inclòs), que corresponen a 99.846,82 €/any (IVA no inclòs) pel Lot 3, de 

conformitat amb el que estableix la clàusula vuitena dels plecs de clàusules 

administratives particulars que regeixen la present contractació, amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària 2022/24/1522/2270001 “Servei Neteja Immobles”, a 

favor de l’empresa LIMPIEZAS DEYSE SL (CIF B08383085). 

 

CINQUÈ.- NOTIFICAR la present resolució a les empreses adjudicatàries, als 

efectes de formalitzar la pròrroga del contracte. 

 

SISÈ.- COMUNICAR el present acord a la Intervenció de Fons i Tresoreria de 

la corporació i PUBLICAR-HO al perfil de contractant i Diari Oficial de la Unió 

Europea (DOUE). 

 

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

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

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

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

Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària. 
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La portaveu del PSC, senyora Esther Padilla Enríquez, manifesta que votarà a 
favor. 
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, manifesta que entén 
que si s’ha finalitzat el contracte i cal seguir netejant, s’haurà de prorrogar. Això 
ja se sabia, per tant, pregunta què han fet aquests dos anys. Haurien d’haver 
preparat els plecs i preparar una nova contractació. Si hagués estat al revés 
hagués dit que era impresentable, però com ho fa ell no passa res. Però s’ha 
de seguir netejant, evidentment. 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, afirma que ha finalitzat el 
contracte de quatre i hi havia l’opció de prorrogar-lo o no. S’ha optat per la 
pròrroga màxima de dos anys. Pot haver-hi diferents interpretacions, la de la llei 
del mínim esforç, però el que no li sembla correcte és que hi ha dues empreses 
adjudicatàries i que cap de les dues és ni del Maresme. No sap si hi ha alguna 
empresa capacitada de Sant Vicenç per desenvolupar el contracte. Creu que 
s’hauria d’haver licitat i donar la oportunitat a empreses del territori. No entra a 
si fan bé o no la feina els actuals adjudicataris, però creu que cal donar 
oportunitat a empreses de la comarca perquè es poguessin presentar a la 
licitació. El seu vot serà abstenció. 
 
Tot seguit, pren la paraula el senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor 
no adscrit. Manifesta que a principi del mandat es va treure a concurs el 
manteniment de l’enllumenat i el manteniment de les instal·lacions però no 
recorda que s’hagi tret a concurs cap altre contracte de manteniment. Per què 
el govern no elabora un plec de clàusules administratives i tècniques i no ho 
treu a concurs. Es podria generar oportunitats a empreses de Sant Vicenç. 
Aprofita per demanar que la documentació que es penja a la carpeta del regidor 
estigui endreçada per temes i es confirma que així és. Troba a faltar un informe 
dels usuaris dels equipaments i dels responsables, vol saber si els agents de 
Sant Vicenç estan d’acord o contents amb les empreses adjudicatàries. Si no 
es fan els plecs els nous espais i els que no funcionen per exemple, com les 
grades del camp de futbol, com es solucionen? Allargar dos anys el contracte 
com la recollida selectiva, no sap si serà bo pel govern que pugui entrar o el 
que hi hagi en aquell moment. Si es vol netejar instal·lacions noves les 
empreses demanaran increment de despesa per a l’ajuntament. Troba a faltar 
dos aspectes, un que no sap opinió els usuaris i personal municipal sobre la 
pròrroga, hi ha informe d’intervenció i secretaria, però no sap tampoc si han 
quedat espais o instal·lacions que no es netegen i no estan contemplats i no 
sap si això incrementa la despesa per l’ajuntament. Fa aquesta reflexió. 
 
El següent en intervenir és el senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit. 
Manifesta que el servei és òptim com diu el senyor Rabat. L’expedient de 
secretaria diu que el servei és correcte i satisfactori. Una de les coses a millorar 
i ho diu com a proposta de millora és que creu que cal millorar el seguiment 
que es fa a les empreses externes. Caldria trobar alguna figura que 
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s’encarregués d’aquest seguiment. Tot i que hi ha coses a millorar, es proposa 
la pròrroga del contracte per dos anys. El nou govern podrà treballar un nou 
plec de condicions amb les necessitats reals i els problemes que ens anem 
trobant. Proposa valorar fer contractes més petits perquè les empreses més 
petites del municipi puguin tenir alguna oportunitat més. 
 
El senyor Rabat pren la paraula i manifesta que està totalment d’acord amb el 
senyor Subiron, que el servei sigui òptim i correcte no vol dir que no es pugui 
millorar. És la tasca de fiscalització i seguiment és de l’ajuntament. Vol fer una 
reflexió, posar en el mateix sac la recollida selectiva, l’abastament d’aigua o ara 
la neteja d’immobles és arriscat, perquè la seva casuística és molt diferent i en 
cada cas s’opta per una solució o una altra, cada un amb la seva complexitat i 
diferències. Creu que és un error englobar-los en el mateix sac. Creu que és 
tergiversar la visió. S’ha d’analitzar cas per cas. S’ha arribat a la pròrroga per 
motius diferents. 
 
 
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 ABST 

9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc 

Guillem Molins) 

1 ABST 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel 

Martínez i Camarasa) 

1 ABST 

Regidor no adscrit (Robert Subiron 

Olmos) 

1 ABST 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 1 SÍ 
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Alonso) 

Regidor no adscrit (Miquel Rovira 

Mariné) 

1 SÍ 

 
 
El de Ple acorda, per majoria absoluta, aprovar la proposta transcrita en tots 
els seus extrems. 
 

 
 

Cinquè.- PRP2022/1297   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DE LA MODIFICACIÓ DE L'ACORD DE PLE DE DATA 26/05/2022, 
D'APROVACIÓ DELS DOS DIES DE FESTA LOCAL DE L'ANY 2023. 
    

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació la senyora Laia Sorribes 
Valls, regidora de Comerç i Turisme, exposa l’assumpte: 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2022/1038-2760   
 
Per Acord del Ple Municipal celebrat el 26 de maig de 2022, es varen aprovar 

com a festes locals per a l’any 2023 les dates següents: 

 

 Dilluns 23 de gener de 2023 

 Dilluns 29 de maig de 2023, 2ª Pasqua. 

 

En el Consell de Govern Local del passat 28 de setembre es va tractar la 

possibilitat de poder canviar la Festa Local del dia 29 de maig de 2023, dia que 

coincideix amb l’endemà de la celebració de les Eleccions Municipals per al dia 

5 de juny de 2023. 

 

Havent consultat al Departament de la Generalitat de Catalunya sobre la 

modificació proposada, aquest ha confirmat la possibilitat de poder fer el canvi 

de dia sempre que sigui aprovat abans del mes novembre. 

 

Per Decret 177/1980 de 3 d’octubre de la Generalitat que estableix que les 

dues festes locals de cada municipi són fixades per Ordre del Conseller del 

Treballador de Treball, a proposta dels municipis respectius, i que l’acord 
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d’aprovació d’aquestes dues festes locals ha de ser adoptat pel Ple, tal com 

estableix l’article 46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol. 

 

Per tot l’exposat es PROPOSA AL PLE que adopti l’Acord següent: 

 

Primer.- Aprovar la modificació de les Festes Locals per a l’any 2023, les quals 

queden fixades per als dies següents: 

 

 Dilluns 23 de gener de 2023 

 Dilluns 5 de juny de 2023. 

 

Segon.- Donar trasllat del present acord al Departament de Treball, Afers 

Socials i Família, donar-ne l’oportuna publicitat a través  dels mitjans de 

comunicació local i notificar-lo als Centres Escolars del municipi. 

 

B.- 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 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel 

Martínez i Camarasa) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Robert Subiron 

Olmos) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 1 SÍ 



 

 - 29 - 

Alonso) 

Regidor no adscrit (Miquel Rovira 

Mariné) 

1 SÍ 

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

 
Sisè.- PRP2022/1311   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 
CALENDARI D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS COMERCIALS EN 
DIUMENGE I FESTIUS PER L'ANY 2023. 
    
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació, la regidora de Comerç i 
Turisme, senyora Laia Sorribes Valls, exposa l’assumpte: 
 
Identificació de l’expedient :  

Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE COMERÇ 

Expedient:  2022/2143-2611 

 

D’acord a l’ordre EMO/117/2021, de 25 de maig, per la qual s’estableix el 

calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenge i festius per al 

2023, i en compliment del que especifica la llei 18/2017 d’1 d’agost, de comerç, 

serveis i fires, la Direcció General de Comerç ofereix la possibilitat als 

ajuntaments d’escollir dos dies addicionals d’obertura autoritzada en festiu per 

als establiments comercials en el municipi. 

 

Els vuit dies festius que els establiments comercials de Catalunya poden 

romandre oberts al públic el 2023 són els següents: 

 8 de gener 

 25 de juny 

 12 d'octubre 

 26 de novembre 

 6, 8, 17 i 24 de desembre 

 

A aquestes dates hi ha la possibilitat d’afegir 2 dies més a escollir per cada 

municipi (10 dies en total) i que s’han de comunicar a la Direcció General de 

Comerç, abans del dia 1 de novembre de 2022. 
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Pel que fa a Sant Vicenç de Montalt, en els anys anteriors s’ha escollit dos 

diumenges dels mesos d’estiu, coincidint amb la època de major increment de 

població, per tal que els dies resultin del màxim aprofitament comercial d’acord 

amb les característiques del municipi. Seguint amb aquesta mateixa línia, des 

de la Regidoria de Comerç es proposa els diumenges 6 i 13 d’agost. 

 

La proposta ha estat consensuada i validada per l’Associació de Comerç de 

Sant Vicenç de Montalt.  

Per tot el que s’exposa, es PROPOSA AL PLE que adopti els acords següents:  

Primer. Fixar com a dies d’obertura autoritzada en festius a Sant Vicenç de 

Montalt per l’any 2023 els diumenges 6 i 13 d’agost. 

Segon. Donar trasllat del present acord a la Direcció General de Comerç de la 

Generalitat de Catalunya, donar-ne l’oportuna publicitat a través dels mitjans de 

comunicació local i notificar aquest acord als comerciants del municipi. 

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

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

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

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

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

 
Els regidors i regidora de l’oposició mostren la seva conformitat a la proposta si 
l’Associació de Comerciants hi està d’acord.  
 
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 
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9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc 

Guillem Molins) 

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 

Regidor no adscrit (Miquel Rovira 

Mariné) 

1 SÍ 

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

 

 

 
Setè.- PRP2022/1313   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 
CONVENI DE COL•LABORACIÓ, COORDINACIÓ I COOPERACIÓ ENTRE 
EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME I L’AJUNTAMENT DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I ALTRES 
PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL PELS ANYS 2022-2025.  
    
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  El senyor Miquel Rovira Mariné, 
regidor delegat de Benestar Social, exposa l’assumpte: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: BENESTAR SOCIAL 
Expedient:  2022/2228-1374   
 
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt signa cada any amb el Consell 

Comarcal del Maresme diferents convenis relacionats amb els Serveis Socials. 

Això implica realitzar un procediment administratiu per a cada conveni tant per 

part de l’Ajuntament com per part del Consell. 
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En el plenari de 18/10/2022 el Consell Comarcal va aprovar l'acceptació 

del Contracte Programa 2022-2025 amb el Departament de Drets Socials 

(DSO) de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Maresme per la 

coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de Serveis Socials i 

altres programes relatius al benestar social. 

En base a l’acceptació d’aquest Contracte Programa per part del Consell 

Comarcal i per simplificar els procediments administratius i optimitzar la feina, 

el Consell Comarcal del Maresme planteja a l’Ajuntament la importància de 

signar un únic conveni marc que englobi totes aquelles col·laboracions i 

coordinacions que existeixen entre les dues administracions, relatives als 

Serveis Socials i a altres programes relacionats amb el Benestar Social.  

El conveni es transcriu tot seguit: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ, COORDINACIÓ I COOPERACIÓ ENTRE 

EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME I L’AJUNTAMENT DE SANT 

VICENÇ DE MONTALT EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I ALTRES 

PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL PELS ANYS 2022-2025.  

______________________________________________________________ 

 

 

R E U N I T S 

 

D’una banda, el senyor Damià del Clot i Trias, en qualitat de president del 

Consell Comarcal del Maresme, actuant en nom i representació d’aquesta 

corporació local supramunicipal, assistit pel senyor Santiago Pérez Olmedo, 

Secretari accidental d’aquesta corporació. 

 

D’altra banda, el senyor Víctor Llasera i Alsina, en qualitat d’alcalde de Sant 

Vicenç de Montalt, actuant en nom i representació d’aquesta corporació local i 

assistit per la senyora ..............................., Secretaria de la Corporació. 

 

 

M A N I F E S T E N 
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1. Que els serveis socials són un dels sistemes de l'estat del benestar, 

conjuntament amb la seguretat social, el sistema de salut, el sistema 

d'educació, les polítiques per a l'ocupació, les polítiques d'habitatge, les 

polítiques per la igualtat i l’eradicació de la violència masclista i altres 

actuacions públiques. Els serveis socials són el conjunt d'intervencions que 

tenen com a objectiu garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans, posant 

atenció en el manteniment de llur autonomia personal i promovent el 

desenvolupament de les capacitats personals, en un marc de respecte per la 

dignitat de les persones. 

 

2. Que L’Estatut d’autonomia de Catalunya i totes les lleis sectorials catalanes 

en matèria de serveis socials i polítiques de benestar social, que en el territori 

català prevalen sobre l’ordenament normatiu estatal, i són una clara aposta per 

la corresponsabilitat en la prestació i el finançament dels serveis mitjançant la 

proximitat de l’àmbit local.  

 

3. Que l’article 66.3 k) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, indica 

que són competències municipals i locals la prestació de serveis socials i la 

promoció i la reinserció socials. A més, l’article 67 estableix que els ens locals 

que tinguin més de 20.000 habitants han de prestar, com a mínim, aquests 

serveis. D’altra banda, l’article 70 preveu la possibilitat que l’ens local pugui 

exercir competències delegades per la Generalitat en els termes que 

estableixin les lleis. 

 

4. La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, fonamenta que els serveis socials es 

divideixen en bàsics i especialitzats, i que l’Administració de la Generalitat, els 

municipis i els altres ens locals de Catalunya són les administracions 

competents en aquesta matèria. Així mateix, els municipis i els altres ens locals 

poden exercir competències de l’Administració de la Generalitat per via de la 
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delegació, l’encàrrec de gestió o de fórmules de gestió conjunta, sens perjudici 

de les competències que les lleis els atribueixen. Les competències 

s’exerceixen d’acord amb el que estableixen els articles 28, 29, 30, 31 i 32 de la 

Llei esmentada:  

 

- Correspon al Departament de Drets Socials, competent en matèria de 

serveis socials, vetllar pel compliment de les directrius del Govern; elaborar 

plans i programes generals, així com mesures per aplicar la Cartera de 

serveis socials; col·laborar amb els municipis a fi de desenvolupar les 

polítiques d’aquest àmbit, sobretot les que fomenten fórmules conjuntes de 

gestió i la gestió de les prestacions socials que els corresponguin per llei.  

- Correspon als municipis crear i gestionar els serveis socials bàsics, tant pel 

que fa a l’elaboració dels plans d’actuació local com a l’establiment dels 

serveis i centres; crear els centres i els serveis corresponents a l’àmbit propi 

dels serveis socials especialitzats, i gestionar-los en coordinació amb 

l’Administració de la Generalitat i l’ens local supramunicipal corresponent. Les 

comarques supleixen els municipis de menys de 20.000 habitants en la 

titularitat de les competències pròpies dels serveis socials bàsics que aquests 

municipis no estiguin en condicions d’assumir directament o 

mancomunadament. 

 

- Correspon als ens locals supramunicipals, entre d’altres, les competències 

següents: donar suport tècnic, econòmic i jurídic als ens gestors de les àrees 

bàsiques de serveis socials, i gestionar els serveis, les prestacions i els 

recursos propis de l’atenció social especialitzada a fi de garantir la cobertura 

de les necessitats socials del seu territori.  

 

L’article 41 de la Llei 12/2017 esmentada preveu que l’Administració de la 

Generalitat i els ens locals col·laborin en l’aplicació de les polítiques de serveis 
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socials d’acord amb les competències respectives, mitjançant fórmules de 

gestió conjunta dels serveis, concretament convenis quadriennals de 

coordinació i cooperació interadministrativa amb els ens locals 

supramunicipals, les comarques i els municipis de més de 20.000 habitants. 

D’aquesta manera, es pretén garantir, en l’àmbit territorial corresponent, la 

corresponsabilitat en la prestació dels serveis socials i l’estabilitat dels serveis i 

la dels seus professionals. 

 

5. Els consells comarcals són els titulars de les Àrees Bàsiques de Serveis 

Socials i exerceixen les competències en Serveis Socials Bàsics (SSB) 

establerts en el decret 142/2010 d’11 d’octubre, en aquells municipis que no 

estiguin en condicions d’assumir-les directa o mancomunadament. 

 

6. Els Contractes Programes són una nova eina de gestió, que substitueix 

l'anterior sistema basat en la convocatòria de subvencions,  que determina les 

bases per a la prestació, el manteniment i la millora dels serveis socials bàsics i 

d’atenció especialitzada en l’àmbit de benestar social, i el seu 

desenvolupament i finançament. Permet establir una relació més equilibrada i 

transparent entre les parts i també d’optimització dels serveis adreçats a les 

persones amb necessitats socials. Es caracteritza per una corresponsabilitat 

del govern autonòmic i del govern local en la gestió, la prestació i la 

implementació dels serveis socials al territori, mitjançant l'establiment d'accions, 

obligacions i competències per cada una de les parts. La durada pluriennal 

permet més estabilitat financera als ens locals. 

 

7. Que el 28 de desembre de 2021, les entitats municipalistes, Federació de 

Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, i el Departament 

de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, van signar l’acord marc que 

determina els acords generals pel nou Contracte Programa del període 2022-
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2025 entre el Departament de Drets Socials i els ajuntaments de més de 

20.000 habitants i ens locals supramunicipals (consells comarcals, consorcis i 

mancomunitats), per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria 

de serveis socials i altres programes de protecció social, i que serà vigent des 

de l’1 de gener de 2022 al 31 de desembre de 2025.  

 

8 Que les despeses que es contemplen en el present conveni quedaran 

definitivament aprovades quan el Consell Comarcal del Maresme i el 

Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya hagin formalitzat 

el nou contracte programa 2022-2025,  

 

9. El Consell Comarcal del Maresme va aprovar en el ple de 18/10/2022 

l'acceptació del Contracte Programa 2022-2025 entre el Departament de Drets 

Socials (DSO) de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del 

Maresme per la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de 

Serveis Socials i altres programes relatius al benestar social. 
 

 

10. Que per tal de fer extensius els criteris i condicions de col·laboració que el 

Consell Comarcal acorda quadri anualment per Contracte Programa amb el 

Departament de Drets Socials, els ajuntaments de menys de 20.000 habitants 

que formen part de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials d’aquest Consell 

Comarcal, d’acord amb l’art. 87.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i amb 

l’art. 150 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, formalitzen el present 

conveni de col·laboració que permet incidir positivament en l’execució, 

coordinació, cooperació, finançament i desenvolupament de diferents 

programes i serveis ajustats a la realitat de cada municipi, 
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A N T E C E D E N T S 

 

1. Serveis Socials Bàsics: 

- L’any 1989 el Consell Comarcal del Maresme va signar el 1er. Conveni de 

col·laboració amb l’ICASS Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, per 

l’establiment i consolidació a la comarca del Maresme dels serveis socials 

d’atenció primària, actualment dits serveis socials bàsics. Entre els anys 1989 i 

1995, el Consell Comarcal i els ajuntaments de menys de 20.000 habitants, van 

signar els primers convenis de cooperació per fer efectiva l’establiment, la 

consolidació i el finançament dels equips d’atenció primària, que han donat 

cobertura fins ara a l’estructura i funcionament de l’àrea bàsica.  

- Amb l’objectiu de donar cobertura de professionals a tots els municipis es va 

organitzar l’Àrea bàsica de serveis socials en 12 equips.  

- Des de l’any 1989 i fins ara, l’estructura dels sectors s’ha anat modificant a 

mesura que els ajuntaments de municipis amb menys habitants han anat 

assumint les contractacions de professionals dels equips bàsics, i que els 

municipis de Premià de Mar, Vilassar de Mar, Pineda i el Masnou han superat 

els 20.000 habitants i per tant s’han constituït en àrea bàsica de serveis socials 

assumint la competència de la prestació dels serveis socials bàsics.  

 

2. Equip Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) 

L’any 1992 el Consell Comarcal del Maresme va crear l’Equip d’Atenció a la 

Infància i Adolescència (EAIA) i a les seves famílies de la comarca del 

Maresme. El seu objectiu és la valoració, actuació i atenció d’infants en risc de 

desemparament o en situació de desemparament, així com el seguiment i el 

tractament de les seves famílies. L’any 2007 l’EAIA realitza l’atenció a tots els 

municipis de la comarca menys Mataró que compte amb un servei propi. El 

cost actual no està cobert en la seva totalitat pel finançament del Contracte 

Programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Família.  
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3. Servei de Transport Adaptat i/o Assistit 

L’any 2002 el Consell Comarcal del Maresme va crear el servei de Transport 

Adaptat i/o Assistit de la comarca del Maresme que dona servei als/les 

usuaris/es amb diversitat funcional dels 30 municipis de la comarca. El 16 de 

febrer de 2015 el CCM va aprovar el Reglament per la prestació del servei i 

actualment el servei compta amb un total de 19 rutes amb el que es dona 

cobertura a uns 210 usuaris/es. 

 

4. Servei de Suport tècnic als EBAS en dependència i Servei d’Atenció 

Domiciliària (SAD) 

Amb l’entrada en vigor de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de 

l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència el 

Consell Comarcal del Maresme, en el Pla estratègic 2007-2011 s’estableix la 

línia núm. 4 d’un Maresme inclusiu, motiu que va portar a la creació al mes de 

juliol de l’any 2008 del servei de suport tècnic en dependència i el juny de l’any 

2009 a la creació del servei d’atenció domiciliària comarcal.  

Ambdós serveis s’han anat consolidant i actualment el SAD està gestionant el 

servei de 17 municipis de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials (ABSS) i el servei de 

suport tècnic en dependència està donant suport específic a tots els EBAS de 

l’ABSS.  

 

5. Servei de residencia temporal per a persones adultes en situació 

d’exclusió social. 

L’any 2002 el Consell Comarcal del Maresme va signar el primer conveni de 

col·laboració amb l’Ajuntament de Mataró amb l’objectiu de regularitzar una 

situació de prestació de servei que l’Ajuntament de Mataró ja venia prestant als 

ciutadans i ciutadanes procedents dels municipis que formen l’Àrea Bàsica del 

Consell Comarcal. Es tracta del Servei d’Acolliment Residencial Temporal i de 

suport a persones adultes en situació d’exclusió social que no disposen de 
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condicions sociofamiliars i d’atenció per romandre al seu habitatge o que no en 

disposen. Aquesta col·laboració s’ha anat formalitzant fins l’actualitat. 

La finalitat d’aquest servei és el de facilitar un entorn favorable, procurant el 

benestar de les persones ateses, facilitar la seva integració social i garantir la 

cobertura de les seves necessitats bàsiques, tot mantenint el màxim grau 

d’autonomia. Supleix temporalment la llar familiar. 

 

En quant a la resta de programes i serveis que s’han anat creant fins als 

actuals, s’han anat implementant a mida que la Generalitat de Catalunya els 

proposava a través de CP. 

 

 

A C O R D E N 

 

Primer. OBJECTE 

Actualitzar les condicions de col·laboració entre el Consell Comarcal del 

Maresme (en endavant CCM) i l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt (en 

endavant Ajuntament), per a la programació, coordinació, gestió, finançament i 

prestació de serveis, programes i accions que presten els dos ens locals, que 

consten a les fitxes annexes d’aquest conveni i segons els criteris i les 

condicions que s’estableixen en el Contracte Programa quadriennal que el 

CCM signa amb la Generalitat de Catalunya -Departament de Drets Socials (en 

endavant DSO)-. 

 

Segon. EIXOS ESTRATÈGICS I PRINCIPIS RECTORS 

Els principis que guiaran aquest conveni, seran els mateixos que actualment 

defineixen el marc de relacions entre les ens locals, supramunicipals i el DSO, 

establerts en el contracte programa i són els següents: 

A. Prioritat en l’atenció a les persones en situació d’especial vulnerabilitat social 

i de dependència des de la proximitat dels seus municipis. L’atenció resultarà 

sempre molt més eficaç i eficient si es realitza des d’on es coneix de manera 
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més precisa les seves necessitats i des d’on es pot donar una resposta més 

immediata. 

B. Establir les directrius i eines tècniques necessàries per aconseguir un bon 

funcionament i organització dels Equips Bàsics d’Atenció Social (en endavant 

EBAS) i també de l’àrea bàsica de serveis socials.  

C. Aconseguir un bon nivell de fluïdesa en les relacions interadministratives i 

lleialtat institucional, per treballar sempre en benefici de l’atenció a les 

persones: espais de reflexió i anàlisi, implementar instruments i protocols que 

afavoreixin la millora continua dels serveis,...  

D. Optimització dels recursos d’ambdues administracions. Cal alinear la 

disponibilitat dels recursos envers objectius comuns per obtenir-ne una major 

rendibilitat social. 

E. Desenvolupament de sistemes sostenibles de provisió de serveis socials. 

F. Objectivar i homogeneïtzar les condicions de prestació i finançament dels 

serveis. Respectant el principi d’autonomia local i també la competència de la 

Generalitat de Catalunya en l’ordenació dels serveis socials i polítiques de 

benestar social, cal garantir en que a tota l’àrea bàsica de serveis socials del 

CCM unes mateixes condicions d’accés als serveis i que la prestació d’aquests 

respongui a uns criteris homogenis, tot i considerant les peculiaritats de cada 

municipi.  

 

Tercer. COMPROMISOS DE LES PARTS 

 

Del Consell Comarcal del Maresme: 

1. Prestarà aquells serveis i programes que s’acordin, de conformitat amb la 

normativa que els regula i segons s’especifica en les fitxes adjuntes a 

aquest conveni per cadascun d’ells.  

2. Farà l’aportació econòmica que correspongui a cada servei/programa, 

d’acord amb els criteris i les condicions que s’estableixi a cada fitxa. La 

quantitat serà fixada, igual que el contracte programa, de manera anual 
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mitjançant una addenda al present conveni i es farà efectiva un cop el CCM 

hagi rebut l’aportació del DSO.  

3. Informarà dels criteris utilitzats per determinar les diferents aportacions 

econòmiques dels serveis i programes objecte d’aquest conveni.  

4. Gestionarà les regularitzacions econòmiques que es desprenguin de 

l’exercici de les funcions que li encomana aquest conveni i informarà a 

l’Ajuntament d’aquestes amb antelació.   

5. Facilitarà a l’Ajuntament el model de memòria anual dels programes i 

serveis, on hi constarà informació general i estadística, així com també 

qualsevol altra dada que el CCM especifiqui, d’acord amb la Llei orgànica 

3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 

drets digitals. 

6. Facilitarà anualment a l’Ajuntament els documents amb les dades 

necessàries perquè aquest pugui efectuar la corresponent justificació de les 

despeses dels programes i serveis acordats en aquest conveni. 

7. Realitzarà anualment la justificació econòmica de totes les despeses 

efectuades per les administracions intervinents, davant del DSO i ICD, dins 

del termini que aquests marquin per poder rebre el finançament pactat. 

8. Realitzarà la liquidació econòmica d’aquells serveis/programes pels que 

l’Ajuntament ha de fer la seva aportació. 

9. Informarà sobre la programació de cada un dels serveis i dels seus 

resultats. Així mateix, l’ampliació o anul·lació de qualsevol servei o 

programa, requerirà l’acceptació per escrit per part de l’Ajuntament. 

 

De l’Ajuntament: 

10. Realitzarà l’aportació econòmica necessària d’acord amb els criteris i les 

condicions que estableixi el CCM i que com a criteri general seran les 

següents: 

1.  Liquidació provisional del 90% de l’import de cada fitxa a la formalització 

del conveni. En les anualitats següents la liquidació provisional es 

realitzarà a la formalització de les addendes o a la meitat de l’anualitat. 



 

 - 42 - 

2.  Liquidació definitiva de l’import restant de cada fitxa a l’anualitat següent 

una vegada s'hagi realitzat la liquidació del pressupost de l'any anterior.   

11. Utilitzarà el sistemes d’informació que estableixi el CCM pel treball dels 

EBAS. Les plataformes actuals de treball son les següents: 

- Per la gestió dels expedients individuals i familiars. 

- Per la gestió dels expedients d’atenció a la dependència. 

- Per la gestió dels expedients d’atenció domiciliària, en el cas que la 

gestió del SAD es faci a través del Consell Comarcal. 

12. Complirà i vetllarà perquè els professionals que treballin a l’EBAS compleixin 

amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades. El CCM com 

responsable dels sistemes d’informació que utilitzaran els professionals de 

l’EBAS, exercirà el seguiment de la seva utilització i aplicarà les mesures de 

control que consideri necessàries per al bon funcionament. 

13. Col·laborarà en l’elaboració i avaluació del Pla d’actuació comarcal de 

serveis socials.  

14. Facilitarà la informació que li sigui requerida pel CCM i cooperarà i 

col·laborarà amb les tasques necessàries per facilitar la gestió dels 

programes i actuacions. 

15. Presentarà anualment al CCM la memòria de l’activitat realitzada en cada un 

dels serveis i programes conveniats, d’acord amb les pautes que facilita el 

DSO (RUDEL). 

16. Justificarà la despesa total efectuada per cada un dels serveis i programes. 

17. Col·laborarà activament en les instruccions i recomanacions tècniques que 

anualment determini l’equip tècnic coordinador del CCM.  

 

Per les (2) administracions intervinents: 

18.Destinaran íntegrament les aportacions econòmiques establertes en el 

conveni a la  prestació dels serveis o programes per als quals han estat 

assignades.  
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19.Aconseguiran un bon funcionament i organització dels serveis i programes 

que permetin atendre amb qualitat les necessitats socials de l’àrea bàsica de 

serveis socials. 

20.Assumiran els costos de manteniment necessaris referents a les 

infraestructures i material, al personal tècnic, al personal administratiu 

imprescindible que pugui fer front a les tasques administratives que es 

deriven de la gestió del servei, sistemes d’informació, desplaçaments dels 

professionals, formació i supervisió i personal de coordinació/direcció: 

    En quant a la dotació de personal:  

20.1 Compliran les ràtios de professionals per cada servei que marca la 

Generalitat de Catalunya en la Cartera de Serveis vigent, així com en el punt 

2.a de la disposició addicional segona de la Llei 12/2007 de serveis socials  

20.2 Les dues administracions verificaran si les categories professionals i 

retribucions del personal dels SSB són les corresponents. També verificaran 

si el cost de les retribucions compleixen els mòduls econòmics fixats i 

actualitzats al Contracte Programa i que estan detallats a la fitxa 1.1. 

L’ajuntament i/o el CCM posaran els mecanismes adients perquè durant els 

primers dos anys d’aquest conveni, esmenin qualsevol situació al respecte i 

així el CCM pugui aplicar adientment el mòdul de finançament establert a la 

fitxa 1.1. Qualsevol esmena en aquest sentit que realitzi l’ajuntament ho 

comunicarà al CCM. 

20.3 D’acord amb l’article 43 de la Llei 12/2007 de serveis socials, les dues  

administracions posaran el personal suficient que tingui la formació, la 

titulació, els coneixements, l’estabilitat laboral, la capacitat, el reconeixement 

social i laboral i les aptituds que calguin per a garantir l’eficiència i l’eficàcia 

en la prestació dels serveis socials. 

20.4 Col·laboraran en la dotació de personal quan es produeixi una baixa 

mèdica o d’accident del personal contractat, facilitaran la cobertura a la 

major brevetat possible per evitar que no quedi descoberta l’atenció a les 

persones i per complir amb la dotació d’hores/ràtio que estem obligats a 
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cobrir les dues administracions, segons el CP. En aquest sentit, tota la 

despesa extraordinària que suposi per les contractacions efectuades pel 

CCM, les cobrirà l’ajuntament. 

20.5 Adoptaran mesures de protecció dels professionals, que tinguin en 

compte accions de prevenció i atenció davant de situacions provocades per 

factors psicosocials que afectin l’estat emocional, cognitiu, fisiològic i de 

comportament dels professionals. segons l’article 45.7 de la Llei 12/2007 de 

serveis socials. 

20.6 Aplicaran el “Protocol de protecció dels professionals davant les 

situacions d’agressió de les persones usuàries” que el CCM va aprovar en el 

plenari de 24 de gener de 2017, com l’eina que garanteix el dret que tenen 

els professionals de serveis socials que els responsables dels serveis, els 

altres professionals i els usuaris i llurs acompanyants els tractin amb 

respecte i correcció.  

20.7 Adoptaran les mesures que considerin necessàries destinades a 

protegir la identitat i les altres circumstàncies personals, si cal, del personal, 

per a complir les funcions encomanades i per a prestar correctament el 

servei. 

20.8 Compliran les mesures de protecció per a tots els professionals i 

persones usuàries dels serveis i programes davant de qualsevol situació 

d’emergència, d’acord amb el que estableixi el Pla d’actuació del PROCICAT 

per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb 

potencial alt risc i els Plans de contingència de les dues 

administracions.  

20.9  En cas que el personal faci teletreball, es posarà a la seva disposició 

les eines i material tecnològic adequat perquè puguin treballar 

adequadament des de casa, facilitant equips informàtics amb càmera i so, 

mòbils amb missatgeria instantània i accés a plataformes per fer vídeo 

reunions.  
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21.Consignaran en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a 

finançar els serveis socials que li corresponguin. 

22.Gestionaran correctament els documents dels expedients de les persones 

usuàries, de forma que es garanteixi la confidencialitat de les dades, d’acord 

amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 

Personals i Garantia dels Drets Digitals i el Reglament (UE) 2016/679 relatiu 

a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 

personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i altra legislació 

vigent i es garanteixi el seu tractament, custodia i conservació en l’arxiu 

corresponent. 

23.Inscriuran a tots els serveis i programes en els registres corresponents i 

compliran la normativa sectorial vigent. Han de figurar inscrits en el Registre 

d’Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES) del DSO.   

 

Quart. FINANÇAMENT 

 

-DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS- 

 

El finançament dels serveis socials bàsics (equips bàsics, SAD i altres serveis 

que es determinin com a bàsics) serà compartit per ambdues administracions, 

sens perjudici que els serveis socials bàsics tendeixin a la universalitat i la 

gratuïtat, l’usuari o usuària pot haver de copagar el finançament de la 

teleassistència i dels serveis d’ajuda a domicili, d’acord amb l’article 62 de la 

Llei 12/2007 de serveis socials. 

1. Equips bàsics: 

-La dedicació dels professionals que formen l’Equip Bàsic d’Atenció Social 

(EBAS) s’haurà de correspondre amb la indicada a la fitxa 1.1. i d’acord amb la 

ràtio establerta en el Contracte Programa. Si la dedicació resulta ser inferior, el 

finançament s'ajustarà a les hores efectivament dedicades a l’EBAS. 
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-El CCM finançarà el 66% dels mòduls econòmics pel cost dels sous dels 

equips de serveis socials bàsics que estableix el DSO i que es marquen en el 

Contracte Programa, així com els desplaçaments dels professionals.  

-Anirà a càrrec de l’Ajuntament com a mínim el 34% restant del mòdul 

econòmic del sou dels professionals finançats segons la ràtio, així com també 

la despesa produïda per les baixes del personal per malaltia o accident. 

L’ajuntament també assumirà la despesa de la infraestructura dels locals i el 

seu manteniment, el material, el manteniment del sistema d’informació, el 

suport administratiu per la gestió del servei, les prestacions econòmiques 

d’urgència social i el personal tècnic de coordinació.  

-L’Ajuntament es farà càrrec de la despesa proporcional al número d’habitants 

que li correspongui pel funcionament de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials 

(ABSS) en quant a l’equip de coordinació, administratius addicionals i equip de 

suport a la dependència un cop deduïda la part finançada a través del CP.   

-La participació econòmica que correspon a cada administració queda reflectida 

a la fitxa 1.1-1.1 d’aquest conveni. 

 

2. Ajuts d’urgència social: 

El CCM contribuirà econòmicament a atendre les despeses d’ajuts d’urgència 

social per cobrir necessitats puntuals d’alimentació, higiene personal i altres 

necessitats bàsiques d’infants i adolescents en risc.  

L’import assignat en el CP es distribuirà proporcionalment a la despesa 

efectuada anualment per la totalitat dels ajuntaments que formen l’ABSS, 

segons estableix la fitxa 1.2-16 d’aquest conveni. 

 

3. Ajuts per subministraments (pobresa energètica): 

El CCM contribuirà a atendre les depeses per ajuts als subministraments bàsics 

d’aigua, llum i gas a persones en situació d’exclusió residencial. 

L’import assignat en el CP es distribuirà proporcionalment a la despesa 

efectuada anualment per la totalitat dels ajuntaments que formen l’ABSS. 

segons estableix la fitxa 1.3-16 d’aquest conveni. 



 

 - 47 - 

 

4. Servei d’Ajuda Domiciliària (SAD Social i SAD Dependència): 

El CCM finançarà d’acord amb les hores segons la ràtio marcades en el CP i 

prestades per SAD social, segons el mòdul de preu hora fixat en el CP. 

L’aportació del CCM al SAD dependència estarà en funció dels PIAS amb 

prescripció SAD que tingui en vigor el municipi. 

La participació econòmica de les dues administracions es concreta a la fitxa 

1.4-50.1 (SAD Social) i la fitxa 1.5-50.2 (SAD Dependència) d’aquest conveni. 

 

5. Servei residencial temporal per a persones adultes en situació 

d’exclusió social. 

El CCM finançarà el 100% del conveni amb l’Ajuntament de Mataró per a la 

gestió del servei a través del CP. L’Ajuntament podrà col·laborar en el 

finançament del cost del servei que no arribi a cobrir el DSO. La participació 

econòmica de les dues administracions es concreta a la fitxa 1.9-48.1 d’aquest 

conveni. 

 

6. Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i 

adolescents en situació de risc (SIS): Centre Obert. 

Mentre no es concreta i implementa el nou model de SIS, es mantindrà el 

finançament dels actuals centres oberts en funcionament a través del CP. Fitxa 

2.1-2. 

 

-DELS SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS- 

 

7. Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA):  

El finançament correspondrà al CCM, a través de l’aportació que figura en el 

contracte programa. L’Ajuntament participarà en el finançament del cost del 

servei no cobert pel DSO, juntament amb els altres ajuntaments de l’ABSS. La 
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participació econòmica de les dues administracions es concreta a la fitxa 3.1-19 

d’aquest conveni. 

 

8. Servei d’Integració familiar en Família Extensa (SIFE): 

El finançament correspondrà al Consell Comarcal del Maresme, a través de 

l’aportació que figura en el contracte programa amb el DSO. L’Ajuntament 

podrà participar en el finançament del cost del servei no cobert pel DSO. Fitxa 

3.2-19. 

 

9. Servei de Transport Adaptat i/o Assistit (TAD): 

El finançament correspondrà al CCM, a través de l’aportació del CP amb el 

DSO, dels ajuntaments i de l’aportació de les persones usuàries mitjançant els 

preus públics aprovats. La distribució del finançament es concreta a la fitxa 4.1-

9. 

L’Ajuntament es farà càrrec del cost del servei d’aquelles persones del seu 

municipi que no cobreixi el DSO amb l’objectiu de facilitar a les persones amb 

diversitat funcional (discapacitat) i/o dependència l’accés als centres i/o serveis. 

En el cas que es produeixin situacions d’impagament del preu públic establert 

per part de les persones usuàries i l’ajuntament es podrà fer càrrec dels 

impagaments mitjançant acords que trametrà al CCM. 

 

Cinquè. OBLIGACIONS ECONÒMIQUES 

1. Les dues administracions intervinents assumeixen la continuïtat dels 

serveis i programes que estan funcionant a la data de la signatura d’aquest 

conveni. 

2. S’actualitzen els mòduls econòmics de finançament de professionals dels 

equips bàsics d’atenció social que figuren a la fitxa 1.1-1.1. 

3. El CCM contribuirà a les despeses de les ajudes d’urgència social. Aquesta 

aportació es revisarà en base a l’evolució de les necessitats. 

4. Les aportacions econòmiques d’ambdues administracions, es podran fer 

efectives mitjançant fons propis o fons procedents d’altres administracions 
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o institucions. En el cas que per algun programa concret, els fons 

provinguin de la Unió Europea, la justificació d’aquest programa s’haurà 

d’adequar als requisits europeus en la matèria, a banda del procediment 

general de justificació establert en aquest conveni. 

5. El CCM podrà concedir bestretes fins a un màxim del 50% dels imports 

acordats per als diferents programes i serveis. El percentatge restant es 

liquidarà en funció de l’informe final d’avaluació que emetrà el CCM. 

6. El CCM té la voluntat de vetllar per tal que els processos de pagament 

siguin àgils, atesa l’especial sensibilitat en el finançament d’aquests serveis 

adreçats a les persones. 

7. Es realitzaran addendes econòmiques o de modificació, sempre que sigui 

necessari i en funció de les actualitzacions que el Departament 

corresponent de la Generalitat de Catalunya realitzi en el Contracte 

Programa. 

 

Sisè. JUSTIFICACIÓ I LIQUIDACIÓ 

1. L’Ajuntament justificarà al CCM la despesa realitzada per cada un dels 

serveis i programes durant el mes de gener de cada exercici següent, 

mitjançant la documentació següent: 

- Informe únic de l’interventor/a, d’acord amb el model que li facilitarà el 

CCM. 

- Relació de dades de tots els/les professionals destinats/des als serveis i 

programes de tot el conveni, segons el model que li facilitarà el CCM.  

2. El CCM elaborarà l’informe final d’avaluació pel DSO d’acord amb la 

justificació econòmica presentada per l’Ajuntament.  

3. El CCM presentarà a l’ajuntament les següents liquidacions dels 

serveis/programes pels que hagi de rebre aportació de l’Ajuntament: 

- Liquidació provisional del 90% de l’import de cada fitxa a la formalització 

del conveni. En les anualitats següents la liquidació provisional es 

realitzarà a la formalització de les addendes o a la meitat de l’anualitat. 



 

 - 50 - 

- Liquidació definitiva de l’import restant de cada fitxa a l’anualitat següent 

una vegada s'hagi realitzat la liquidació del pressupost de l'any anterior.   

4. L’Ajuntament justificarà anualment al CCM l’activitat-utilització realitzada 

per cada un dels serveis i programes (RUDEL), durant el mes de febrer de 

cada exercici, per tal que el CCM pugui presentar-la dins del termini marcat 

en el CP al DSO. 

5. Tant la part de justificació econòmica com la de justificació de l’activitat del 

SAD dependència es basarà en la informació disponible en el SIDEP dels 

PIAS amb prescripció de SAD del municipi.  

 

Setè. SEGURETAT I PROTECCIÓ DE DADES 

1.  Ambdues parts, el CCM, com a responsable del tractament de les dades de 

caràcter personal de les persones usuàries de l’EBAS de l’Ajuntament de 

Sant Vicenç de Montalt, com el mateix Ajuntament com encarregat del 

tractament, es comprometen a complir els requeriments de la normativa 

vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 

2. El CCM vetllarà i controlarà que l’Ajuntament compleixi la normativa sobre 

protecció de dades personals, garanteixin els drets dels interessats i 

implementi les mesures i procediments tècnics i organitzatius de seguretat 

adequats. 

El Consell Comarcal del Maresme, com a responsable del tractament podrà 

específicament:  

a) Dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta 

realització dels tractaments per l’Ajuntament.  

b) Supervisar el compliment de l'aplicació de les mesures de seguretat de 

nivell alt a les dades personals objecte de tractament.  

c) Comprovar el compliment de la realització d'una auditoria que verifiqui el 

compliment legal i de seguretat respecte als fitxers, dades personals objecte 

de tractament, equips i instal·lacions de tractament. 
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3. L’Ajuntament queda obligat i es compromet en relació a les dades personals 

objecte de tractament:  

a) A tractar les dades personals amb l'exclusiva finalitat de prestar els 

serveis encomanats en desplegament del conveni i a no a aplicar-los o 

utilitzar-los per a una finalitat diferent o incompatible. 

b) A tractar les dades personals únicament en els termes especificats en 

aquest conveni i seguint les instruccions del CCM. 

c) A utilitzar únicament personal que s'hagi compromès a respectar la 

confidencialitat o estigui subjecte a una obligació legal de confidencialitat i 

a formar-lo respecte a les seves obligacions derivades de la normativa de 

protecció de dades. 

d) A no difondre les dades ni permetre l'accés a les dades ni comunicar-los 

ni cedir-los, ni tan sols per a la seva conservació o emmagatzematge, a 

terceres persones, sense autorització del Responsable del Tractament. 

e) A adoptar i aplicar les mesures d'acord amb el que disposen la Llei 

Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 

garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la 

protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 

personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), que és de 

plena aplicació des del 25 de maig del 2018, aprovat pel parlament 

Europeu el 27 d’abril de 2016.  

f) A posar a la disposició del Responsable del Tractament tota la informació 

necessària per demostrar les garanties del compliment de les obligacions 

establertes en aquest document i en la normativa aplicable. 

g) A no conservar cap còpia dels suports físics que continguin les dades 

personals objecte de tractament, una vegada finalitzats els serveis 

encomanats. 

h) A incloure en el seu Document de Seguretat la identificació del fitxer o 

tractament i a identificar el Responsable del Tractament, i incorporar les 
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corresponents mesures de seguretat a implantar en relació amb aquest 

tractament. 

i) A lliurar tots els resultats de la prestació contractual al Responsable del 

Tractament en finalitzar l'execució del conveni, s'abstindrà de sotmetre les 

dades personals a altres tractaments posteriors i igualment li farà 

lliurament de tots els suports o documents en els quals consti alguna dada 

personal que hagi estat objecte d'operacions de tractament. 

4. Per facilitar l’accés dels/les professionals de l’EBAS a la consulta de dades 

personals dels usuaris/es a altres organismes oficials a través de la 

Plataforma HESTIA, el CCM com a responsable de les dades, autoritza a 

l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt perquè faciliti la targeta de 

certificació digital corresponent dels seus ajuntaments a cada un/a de/les 

professionals de l’EBAS. 

 

Vuitè. COMISSIÓ DE SEGUIMENT 

El seguiment de la cooperació interadministrativa objecte d’aquest conveni serà 

a càrrec de la Comissió de Seguiment que es creï a tal efecte. Aquesta 

Comissió estarà formada per un representant polític i un representant tècnic de 

cada part, sens perjudici que hi puguin assistir altres persones amb veu però 

sense vot a petició de la Comissió. 

Les funcions de la Comissió de Seguiment seran les següents: 

1. Comunicar els assumptes tractats en el sí de la Comissió de d’avaluació 

i seguiment del contracte programa entre el CCM i el Departament DSO. 

2. Avaluar el compliment de les condicions del conveni i els objectius 

descrits en cada fitxa.  

3. Acordar les variacions i modificacions de les fitxes de cada 

servei/programa i els seus imports econòmics, que es puguin donar 

durant la implantació del conveni, en funció del contracte programa 

vigent amb el DSO. 

4. Proposar l’aprovació anual de la pròrroga del conveni.  
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5. Tractar les diferents situacions que afectin els serveis inclosos en el 

contracte programa. 

6. Altres funcions derivades de la relació interadministrativa de les parts. 

 

Aquesta Comissió es reunirà com a mínim una vegada l’any i sempre que 

alguna de les parts ho cregui convenient, amb l’objecte d’efectuar la valoració 

anual del conveni i d’acordar el punt 3, si cal, i el punt 4. La reunió per proposar 

la pròrroga del conveni es realitzarà anualment i sempre abans del 31 de 

desembre. 

 

Novè. VIGÈNCIA         

Atès que les prestacions objecte del present conveni s'han estat executant 

degudament 

durant el període comprès entre el dia 1 gener 2022 i fins al moment de la 

signatura del present, i que durant aquest període no es comptava amb cap 

conveni que regulés aquestes relacions, és necessària la seva regulació al 

dimanar-se drets i obligacions per les parts a conseqüència d'aquestes 

relacions,  

 

La present clàusula té com a finalitat determinar els drets i obligacions derivats 

d'aquestes relacions durant el període indicat (1 gener de 2022 fins al moment 

de signatura del present). els quals són els que emanen de les fitxes annexes 

al present conveni. 

 

Per tant, aquest conveni entra en vigor l’1 de gener de 2022 i finalitza el 31 de 

desembre de 2025, prorrogable anualment fins a un màxim de 4 anys 

addicionals, per acord unànime exprés dels signataris. 
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Desè. PUBLICITAT 

En tot tipus de publicitat o comunicació sobre els serveis i programes objecte 

d’aquest conveni, s’haurà de fer referència a la cooperació i col·laboració 

d’ambdues parts. 

 

Onzè. INCOMPLIMENT DEL CONVENI 

Ambdues administracions actuaran d’acord el que estableix l’article 51.2.c) de 

la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  

En aquest sentit, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un 

requeriment perquè compleixi en un termini determinat els compromisos que es 

consideren incomplerts. 

Si un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment 

persisteix, la part que el va adreçar ha de notificar la concurrència de la causa 

de resolució i el conveni s’entendrà resolt. 

 

Dotzè. MODIFICACIÓ DEL CONVENI 

Qualsevol modificació del present conveni haurà de formalitzar-se per a la seva 

validesa, per mutu acord d’ambdues parts, mitjançant el corresponent pacte 

addicional. 

 

Tretzè. RESOLUCIÓ 

Són causes de resolució d’aquest conveni: 

 La finalització del termini de vigència. 

 El mutu acord de les parts, instrumentat per escrit. 

 L’incompliment dels seus pactes o de les seves addendes, amb 

denúncia prèvia amb tres mesos d’antelació. 

 L’acord de revocació de la gestió del servei al Consell comarcal o la 

disposició de la prestació directa del servei per part de l’Ajuntament 

d’acord amb la normativa relacionada. 

 La impossibilitat sobrevinguda, legal o material de donar compliment als 

seus pactes. 
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Catorzè. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE  

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del 

conveni seran resoltes per acord de les parts en el marc de la Comissió de 

seguiment descrita al punt quart. En cas contrari, es podran sotmetre a la 

jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA 

El conveni de delegació de competències pel Servei d’Atenció Domiciliaria 

(SAD) que han signat les parts, així com els convenis de suport administratiu i 

de transport adaptat, i que estan vigents dins de la data de vigència aprovada 

per aquest conveni en matèria de serveis socials, queden incorporats a les 

fitxes 1.4-50.1 SAD social i 1.5-50.1 SAD dependència, 1.1 EBAS (suport 

administratiu tècnic) i 4.1-9 TAD del present conveni, deixant per finalitzats els 

seus terminis de vigència.” 

 
Segons informe d’intervenció, que consta degudament arxivat a l’expedient de 
referència, a l’aplicació pressupostària  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 què s’ha exposat, es PROPOSA AL PLE de la Corporació: 
 
 
PRIMER.-  APROVAR el conveni de col·laboració, coordinació i cooperació 
entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt en matèria de Serveis Socials i altres programes relatius al Benestar 
Social pels anys 2022-2025.  
 

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

pressupostària que correspongui del pressupost vigent de la Corporació. 

 

TERCER.- FACULTAR al senyor alcalde per a la signatura del present conveni, 

així com de quants documents siguin necessaris per a l’execució del present 

acord. 
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QUART.- DONAR TRASLLAT del present Acord al Consell Comarcal del 
Maresme, a través de la plataforma EACAT, pel seu coneixement i efectes, així 
com a les àrees de la Corporació de Benestar Social i de gestió econòmica. 
 
 
 
 
B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 

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

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

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

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

 
La senyora Esther Padilla Enríquez, portaveu del PSC, manifesta que estan 
d’acord amb la proposta que suposa simplificar. 
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, també donarà suport 
a la proposta i hi està d’acord. 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, exposa que els convenis 
amb el consell serveixen, el servei és òptim i ens treu feina, li agrada que el 
senyor alcalde confiï en aquests serveis, no com l’anterior. Recorda que el 
senyor Sandoval va dir en un Consell d’Alcaldes que el Consell Comarcal del 
Maresme no servia per a res. Veu correcte que tiri endavant i més essent 
temes de benestar social. La Generalitat per fi ha aprovat el contracte 
programa, veníem de diverses pròrrogues. Té el seu màxim suport aquesta 
proposta. 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, se n’alegra que 
hi hagi una confiança d’aquest govern en el Consell Comarcal del Maresme 
perquè dona serveis als municipis que ho necessiten. Tenim uns serveis 
socials que molts municipis no tenen pels habitants del poble. Els petits 
convenis generaven confusió i el contracte programa estava prorrogat. És una 
oportunitat estar inclosos dintre. L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt es 
beneficia del servei i de les subvencions que pugui donar. Per tant, benvinguda 
sigui la col·laboració. 
 
El senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, manifesta que a més de 
correcte és totalment necessari. És molt important per la situació actual a nivell 
global, de crisi climàtica i pujada de la inflació. Totes les ajudes son molt 
importants. Per saber que entren dins aquests programes són l’EAIA, transport 
adaptat, domiciliària, atenció a persones amb risc d’exclusió, etc, un reguitzell 
de serveis que presta el Consell Comarcal, que són molt importants i que 
justifica de sobres que aquest ajuntament signi el conveni. Votarà a favor. 
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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 

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 

Regidor no adscrit (Miquel Rovira 

Mariné) 

1 SÍ 

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

 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, pren la paraula per 
demanar que es tracti fora de l’ordre del dia una moció que ha fet arribar a tot el 
consistori i que ha repartit en paper. 
 
Tots els altres assumptes que, per raons d'urgència, així ho requereixin, tant a 
proposta de la presidència com a proposta d’una quarta part dels seus 
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membres o d’algun dels portaveus dels diferents grups polítics locals, sempre 
que tal urgència sigui sotmesa a votació amb caràcter previ al debat i la 
votació, i aquesta, d’acord amb el que disposa l’article 103.3 del TRLMC, sigui 
aprovada per majoria absoluta. En aquest cas, quan la proposta es presenta en 
el ple l’apreciació de la urgència eximeix del tràmit de dictamen o informe de la 
comissió informativa corresponent. 
 
La declaració d'urgència ha de tenir lloc un cop ha conclòs l'examen dels 
assumptes inclosos en l'ordre del dia i amb caràcter previ a l'inici del capítol de 
precs i preguntes, actualment referit a la part de la sessió dedicada al control 
dels altres òrgans de la corporació a què es refereix l'article 46.2.i de la LBRL. 
 
La moció es titula: "MOCIÓN QUE PRESENTA el Grup Municipal de Ciutadans 
(Cs), Grup municipal del PSC, Regidor no Adscrito Sr. Fsc Guillem, Regidor no 
adscrito Sr. Miquel Àngel Martínez,  Regidor no adscrito Sr. Robert Subiron, 
para la modificación de la ordenanza fiscal correspondiente con el fin de incluir 
bonificaciones en el IBI, IAE, ICIO, por la instalación de Puntos de Alimentación 
de Vehículos Eléctricos (PAVE)  que permite el RD-Ley 20/2021, por tal de 
potenciar y fomentar la movilidad eléctrica sostenible en Sant Vicenç de 
Montalt" 
 
El senyor Benito Pérez justifica la motivació de la urgència en els següents 
termes:  
 
“- És un tema complicat i requereix tenir en compte diversos factors, tant 
tècnics com fiscals, a l'hora de prendre una decisió que sigui adient pels 
ciutadans, que no generi tampoc injustícies ni situacions de greuges i es pugui 
estudiar l'impacte a l'equilibri pressupostari. 
- Per tant, s'ha de començar a tractar-lo ja, sense dilació, perquè no queda 
massa temps pel final d'any que és quan s'han de tancar els pressupostos del 
2023 i es demana un compromís polític de intentar implementar en la mesura 
del possible aquesta iniciativa.” 
 
 
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA: 
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 NO 

PSC 1 SÍ 

PRIMÀRIES 1 NO 
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ERC 1 NO 

CS 1 SÍ 

9SV 1 NO 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc 

Guillem Molins) 

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 NO 

Regidor no adscrit (Miquel Rovira 

Mariné) 

1 NO 

 
 
El de Ple acorda, per majoria absoluta, no aprovar la urgència de la moció i 
per tant, no es tracta el punt fora de l’Ordre del dia. 
 
 

 
Vuitè.- PRECS I PRGUNTES. 
 
https://www.svmontalt.cat/fitxes.php?categoria=271 
 
 

 
 
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=271

