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ACTA DE LA SESSIÓ PLE2022/5 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1a. CONVOCATÒRIA EL 28 
D'ABRIL DE 2022.       
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2022/5 
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 28 d'abril de 2022 
Horari: de 19.45 a 23.22 hores 
Sessió telemàtica 
 
 
Assistents 
 

- Sr.President VICTOR LLASERA ALSINA (JUNTS) 
- Sra.Vocal LYDIA GERÓNIMO GUARDIOLA (JUNTS) 
- Sra.Vocal SONIA MIQUEL SUÑÉ (JUNTS) 
- Sra. Vocal ESTHER PADILLA ENRIQUEZ (PSC) 
- Sr.Vocal SERGI RABAT FAJARDO (PRIMÀRIES) 
- Sra.Vocal EULÀLIA (LAIA) SORRIBES I VALLS (ERC) 
- Sr.Vocal  BENITO PÉREZ GONZALEZ (C’S) 
- Sra. Vocal MARIA VILLALTA MORRO (9SV) 
- Sr.Vocal FRANCESC GUILLEM MOLINS (REGIDOR NO ADSCRIT) 
- Sr.Vocal MIQUEL 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. 

 PLE2022/3 ORDINÀRIA 31/03/2022. 

 PLE2022/4 EXTRAORDINÀRIA 07/04/2022 

 



 

 

Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
 

 

Tercer. - PRP2022/437   DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET 
D'ABANDÓ DEL REGIDOR SR. MIQUEL ROVIRA MARINÉ DEL GRUP 
POLÍTIC CUP-AMUNT PER PASSAR A SER REGIDOR NO ADSCRIT. 
 
 
Quart.- PRP2022/431 DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET 
D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2022 GENERACIÓ DE 
CRÈDITS PER INGRESSOS. 
 
Cinquè. - PRP2022/432   PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ 
PROVISIONAL, SI ESCAU, PER A LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
NÚM. 8 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS A LA PISCINA MUNICIPAL, EL PAVELLÓ POLIESPORTIU “TONI 
SORS” I A LA ZONA ESPORTIVA.  
 
 
Sisè.- PRP2022/436   PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ INICIAL, SI 
ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2022 
MODALITAT DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE 
CRÈDITS.  
 
Setè.- PRECS I PREGUNTES. 
 

 

  
Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR. 

 PLE2022/3 ORDINÀRIA 31/03/2022. 

 PLE2022/4 EXTRAORDINÀRIA 07/04/2022 
 

Primerament es procedeix a la votació de l’acta de la sessió ordinària celebrada 
en data del 31/03/2022. 
 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 1 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 



 

 

CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc 

Guillem Molins) 

1 SÍ 

CUP 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel 

Martínez i Camarasa) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Robert Subiron 

Olmos) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 SÍ 

 
 

El de Ple acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió ordinària de ple 
celebrada en data 31/03/2022. 
 

 
 
A continuació es procedeix a la votació de l’acta de la sessió extraordinària 
celebrada en data del 7/04/2022. 
 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 1 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc 

Guillem Molins) 

1 SÍ 

CUP 1 SÍ 



 

 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel 

Martínez i Camarasa) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Robert Subiron 

Olmos) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 SÍ 

 
 

El de Ple acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió extraordinària de 
ple celebrada en data 7/04/2022. 
 
 

 
 
Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 

 

 BOPB de data 8/04/2022 Aprovació inicial Reglament Orgànic Municipal 
(ROM). 

 BOPB de data 8/04/2022 Anunci aprovació definitiva pressupost, bases 
d’execució del pressupost i plantilla any 2022. 

 BOPB de data 8/04/2022 Anunci aprovació definitiva de la modificació de 
l’ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l’Impost sobre l’increment del 
valor dels terrenys de naturalesa urbana. 

 DOGC de data 11/04/2022 Aprovació inicial Reglament Orgànic 
Municipal (ROM). 

 DIARI EL PUNT AVUI de data 19/04/2022 Aprovació inicial Reglament 
Orgànic Municipal (ROM). 

 BOPB de data 22/04/2022 Convocatòria subvencions esportives any 
2022. 

 BOPB de data 25/04/2022 Anunci aprovació definitiva Pla Director de 
Promoció econòmica de Sant Vicenç de Montalt. 

 BOPB de data 25/04/2022 Ban d’alcaldia per a l’elecció de jutge/ssa de 
pau substitut/a. 

 BOPB 26/04/2022 Extracte de la convocatòria registrada en la Base de 
Dades Nacional de subvencions per a la concessió de beques de llibres 
del curs 2022-23. 

 BOPB 26/04/2022 Extracte de la convocatòria registrada en la Base de 
Dades Nacional de subvencions per a la concessió de beques de les 
activitats d’estiu 2022. 
 

 
 



 

 

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

ordinari que van del número 314 al 397 que corresponen a decrets de l’any 

2022,  es transcriu en l’acta el corresponent llistat com també es publica al 

portal de transparència. Del contingut íntegre de tots els decrets els regidors en 

són coneixedors per correu electrònic.  

 

 

Codi Data resolució Títol 

2022/314 24/03/2022 GRATIFICACIONS DE LA POLICIA LOCAL FEBRER-MARÇ-22 

2022/315 24/03/2022 

LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS, NOMENAMENT DE 
TRIBUNAL QUALIFICADOR I INICI DE LES PROVES SELECTIVES DEL 
PROCÉS DE SELECCIÓ CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE D’UNA PLAÇA 
DE TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INSERCIÓ 
LABORAL VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL 

2022/316 25/03/2022 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L'HORARI DE LA CONSERGE DEL 
CENTRE CÍVIC PER COBRIR DIVERSOS ACTES DELS MESOS DE 
MARÇ I ABRIL  

2022/317 25/03/2022 ANOTACIÓ AL MARGE REGISTRE DE LA PROPIETAT MATARÓ 
C.BILBENYES 18 

2022/318 25/03/2022 
ACTUACIONS ENVERS RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 
(P.A. 381/2021-A JCA 13 BARCELONA), DERIVAT D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR SRA. PILAR ARNAU 

2022/319 25/03/2022 ANUL·LACIÓ CONTRACTE MENOR CONCERT I BALL DE FESTA 
MAJOR HIVERN 2022 SELVATANA 

2022/320 25/03/2022 ANOTACIÓ AL MARGE REGISTRE DE LA PROPIETAT AV.VERGE DE 
MONTSERRAT 4 

2022/321 28/03/2022 CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI 31/03/2022 A LES 19.45 HORES 

2022/322 29/03/2022 APROVACIÓ I PAGAMENT NÒMINA MARÇ-2022 

2022/323 30/03/2022 
APROVACIÓ PAGAMENT INDEMNITZACIÓ PER ACOMIADAMENT I 
DIPÒSIT PER INTERPOSICIÓ DE RECURS  

2022/324 30/03/2022 
APROVACIÓ PAGAMENT TAXA AUTORITZACIÓ OBRES ILLOT N-II AL 
SERVEI TERRITORIAL CARRETERES 

2022/325 30/03/2022 
FRACCIONAMENT DEL CÀNON DELS SERVEIS DE TEMPORADA A 
LA PLATJA GUINGUETA 3 TEMPORADA 2022 

2022/326 30/03/2022 
FRACCIONAMENT DEL CÀNON DELS SERVEIS DE TEMPORADA A 
LA PLATJA GUINGUETA 1 TEMPORADA 2022 

2022/327 30/03/2022 RESOLUCIÓ RECURS REPOSICIÓ 

2022/328 30/03/2022 
NOMENAMENT D'AGENTS DE POLICIA LOCALS PER REFORÇ DEL 
SERVEI I SUBSTITUCIÓ D'AGENT PER IT  

2022/329 30/03/2022 
FRACCIONAMENT DEL CÀNON DELS SERVEIS DE TEMPORADA A 
LA PLATJA GUINGUETA 4 TEMPORADA 2022 

2022/330 30/03/2022 
FRACCIONAMENT DEL CÀNON DELS SERVEIS DE TEMPORADA A 
LA PLATJA GUINGUETA 2 TEMPORADA 2022 

2022/331 30/03/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 32004/2022  

2022/332 30/03/2022 
ASSISTÈNCIA JURÍDIC DIPUTACIÓ I NOMENAMENT ADV I 
PROCURADOR RECURS DE CASSACIÓ 



 

 

2022/333 30/03/2022 CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRA MENOR AV.MONTSERRAT 10  

2022/334 30/03/2022 
INICI EXP. SANCIONADOR 2022/653-1356 MANIPULACIÓ 
SENYALITZACIÓ CIRCUMSTANCIAL TRÀNSIT 

2022/335 30/03/2022 RENOVACIÓ LLICÈNCIA TERRASSES ANY 2022 MAS Q BOCATA  

2022/336 
 

30/03/2022 
 

 
AJUT ECONÒMIC PER LLOGUER D’HABITACIÓ  
 

 
 
 
 

2022/337 

 
 
 
 

30/03/2022 

 
 
OCUPACIÓ DE DOMINI PÚBLIC CARRER BIGNÒNIES, AV 
SUPERMARESME, CARRER CIPRESES , CARRER GESSAMINS, 
CARRER LOS CEDROS PER LA FILMACIÓ D'UN ESPOT PUBLICITARI 
PER LA MARCA DE PLAQUES SOLARS SOLARPROFIT. 

2022/338 30/03/2022 ADJUDICACIÓ HORTS MUNICIPALS CONVOCATÒRIA 2022-2025  

2022/339 30/03/2022 CÀNON AIGUA C.DE BAIX 21 LOCAL  

2022/340 30/03/2022 APROVACIÓ DE PAGAMENTS, RELACIÓ T-2022-3  

2022/341 30/03/2022 
INICI EXPEDIENT I APROVACIÓ PLECS LICITACIÓ NEGOCIAT LOT 2 
MATERIAL BRIGADA 

2022/342 30/03/2022 RESOLUCIÓ RECURS REPOSICIÓ DENÚNCIA EXP. 1340665 

2022/343 30/03/2022 
DECRET INICI EXP. SANCIONADOR 2022/651-1356 MANIPULACIÓ 
SENYALITZACIÓ CIRCUMSTANCIAL DE TRÀNSIT 

2022/344 30/03/2022 
DECRET INICI EXP. SANCIONADOR 2022/653-1356 MANIPULACIÓ 
SENYALITZACIÓ CIRCUMSTANCIAL DE TRÀNSIT 

2022/345 30/03/2022 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22021236  

2022/346 30/03/2022 
ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR PLATAFORMA ESPUBLICO 
2022 

2022/347 30/03/2022 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22022092 

2022/348 30/03/2022 
CONTRACTE MENOR PEL SERVEI DE DIGITALITZACIÓ DEL 
PROCÉS D'INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS D'ESTIU 

2022/349 30/03/2022 
CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA TALA I RETIRADA DE 5 
PINS I XIPRERS DE LA ZONA D'HORTS MUNICIPALS 

2022/350 01/04/2022 
INICI EXPEDIENT I APROVACIÓ PLECS LICITACIÓ EXPLOTACIÓ 
MÒDUL PGG 

2022/351 
 
 
 

06/04/2022 
 
 
 

LLISTAT DEFINITU D’ADMESOS I EXCLOSOS, CANVI DE TRIBUNAL 
MEMBRES DE L’ESCOLA D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE 
CATALUNYA I RECORDATORI DE L’INICI DE LES PROVES DEL 
PROCÉS DE SELECCIÓ CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE D’UNA PLAÇA 
DE TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA INSERCIÓ 
LABORAL VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL 

2022/352 08/04/2022 
DEVOLUCIÓ DRETS D'EXAMEN EN PROCÉS DE SELECCIÓ TÈCNIC 
MITJÀ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ 

2022/353 08/04/2022 APROVACIÓ DE COMPENSACIÓ DE DEUTES PENDENTS 

2022/354 08/04/2022 AJUT ECONÒMIC PER PAGAMENT DE SUBMINISTRES 

2022/355 
 

08/04/2022 
 

AUTORITZACIÓ CESSIÓ PER ASSAIG NOU ESPECTACLE MAG 
SHADO I ACTE INAUGURAL AL TEATRE DEL CENTRE CÍVIC ABRIL 
2022 

2022/356 08/04/2022 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22022637 

2022/357 08/04/2022 SOL·LICITUD AJUT LLOGUER  

2022/358 08/04/2022 AJUT PER SORTIDES ESCOLARS I COLÒNIES 

2022/359 08/04/2022 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22023423 

2022/360 08/04/2022 DEVOLUCIÓ DE GARANTIA A THE SLEEPERS PRODUCTIONS SL   

2022/361 08/04/2022 AJUT ECONÒMIC PER TRANSPORT 



 

 

2022/362 08/04/2022 
INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 
22022910 

2022/363 08/04/2022 PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22022909 

2022/364 08/04/2022 
CONTRACTE MENOR DE SERVEI PEL LLOGUER DE MAQUINÀRIA 
PER L'APORTACIÓ DE TERRES PER ELS HORTS MUNICIPALS 

2022/365 08/04/2022 
DEVOLUCIÓ FIANÇA COMUNICACIÓ PRÈVIA OBRES MÍNIMES 
C.ESCOLES 31  

2022/366 08/04/2022 
RENOVACIÓ LLICÈNCIA DE GOS CONSIDERAT POTENCIALMENT 
PERILLÓS NÚM. 58, AMB NÚM. DE XIP 94100001736772 

2022/367 11/04/2022 
CONTRACTACIÓ MONITORS/RES PER A LES ESTADES 
ESPORTIVES DE SETMANA SANTA 

2022/368 12/04/2022 
PROPOSTA DECRET ADJUDICACIÓ MENOR EQUIPAMENT 
BIBLIOTECA 

2022/369 12/04/2022 APROVACIÓ I PAGAMENT LIQUIDACIÓ IRPF MARÇ-22 

2022/370 
 

12/04/2022 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT, 
L'ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN "ELS XURRAVINS" I LA FUNDACIÓ 
"LA CAIXA" ANYS 2022 I 2023 

2022/371 12/04/2022 ADJUDICACIÓ LA CITTÀ INFINITA  

2022/372 12/04/2022 PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22024403 

2022/373 12/04/2022 GRATIFICACIONS PER TREBALLS EXTRAORDINARIS DIVERSOS 

2022/374 12/04/2022 
CONTRACTE MENOR PEL SUBMINISTRAMENT DE 5 CARROS PER 
MATERIAL ESPORTIU 

2022/375 12/04/2022 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22024098 

2022/376 12/04/2022 
INCENTIUS PER TASQUES EXTRAORDINÀRIES AMB MOTIU DE LA 
CELEBRACIÓ DE DOS ACTES 

2022/377 12/04/2022 ADJUDICACIÓ TANQUES PARCS INFANTILS  

2022/378 12/04/2022 ADJUDICACIÓ DINAMITZACIÓ CAU JOVE MAIG-DESEMBRE 

2022/379 12/04/2022 
PROPOSTA DECRET ADJUDICACIÓ AIXECAMENT TOPOGRÀFIC 
CAMÍ DEL MONTALT 

2022/380 12/04/2022 
CONTRACTE MENOR D'OBRA PEL TANCAMENT DE FUSTA DE 
L'ÀREA DE CONTENIDORS DEL CARRER CARLES BOHIGAS 

2022/381 12/04/2022 
ADJUDICACIÓ CONTRACTACIÓ MENOR SUBMINISTRAMENT 
PISCOLABIS DIA DE LES ESQUADRES 

2022/382 12/04/2022 
INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 
22024404 

2022/383 12/04/2022 RESOLUCIÓ RECURS REPOSICIÓ DENÚNCIA EXP. 21-4284 

2022/384 12/04/2022 
APROVACIÓ PAGAMENT PER L'ADQUISICIÓ DE VUIT BAGULS 
DESTINATS ALS HORTS URBANS  

2022/385 12/04/2022 
CONTRACTE MENOR PEL SERVEI DE LLOGUER D'INFLABLES PER 
A LES ACTIVITATS ESPORTIVES DE SETMANA SANTA 

2022/386 12/04/2022 CONTRACTACIÓ MENOR SERVEIS EXTERNS APLICACIÓ BEESAFE 

2022/387 12/04/2022 RESOLUCIÓ AL·LEACIONS MULTES RELACIÓ Nº 22024137  

2022/388 12/04/2022 
CANVI D'ADJUDICATARIS DELS HORTS LÚDICS MUNICIPALS 
PARCEL·LES 8-11-13-26-27 i 30 

2022/389 12/04/2022 ADJUDICACIÓ HORTS VACANTS 2022-2025 

2022/390 13/04/2022 APROVACIÓ PADRÓ QUOTES ESCOLA DE MÚSICA ABRIL-22 

2022/391 13/04/2022 APROVACIÓ PADRÓ DE QUOTES ESCOLA BRESSOL MAIG-22 

2022/392 13/04/2022 APROVACIÓ PADRÓ QUOTES ESCOLA ESPORTIVA MAIG-22 

2022/393 13/04/2022 
CONCESSIÓ AVANÇAMENT A COMPTE DE LA PAGA 
EXTRAORDINARIA DE JUNY-22  

2022/394 13/04/2022 
ABANDÓ DEL REGIDOR SR. MIQUEL ROVIRA MARINÉ DEL GRUP 
POLÍTIC CUP-AMUNT PER PASSAR A SER REGIDOR NO ADSCRIT 



 

 

2022/395 13/04/2022 
CONVOCATÒRIA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PLE 21 D'ABRIL DE 
2022 A LES 19.45 HORES. 

2022/396 13/04/2022 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2022 GENERACIÓ DE CRÈDITS PER 
INGRESSOS 

2022/397 
 
 

13/04/2022 
 
 

DELEGACIÓ EN EL REGIDOR MIQUEL ÀNGEL MARTÍNEZ I 
CAMARASA PERQUÈ PUGUI OFICIAR EL MATRIMONI CIVIL ENTRE 
IGNASI VILLAROYA ARENAS I BLANCA PI SUARI EL DIA 16 D'ABRIL 
DE 2022 A LES 12 HORES  

 

 

 
 

Tercer.- PRP2022/437   DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D'ABANDÓ 
DEL REGIDOR SR. MIQUEL ROVIRA MARINÉ DEL GRUP POLÍTIC CUP-
AMUNT PER PASSAR A SER REGIDOR NO ADSCRIT.    
 
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el senyor Miquel Rovira 
Mariné, exposa l’assumpte. Es transcriu tot seguit la resolució d’alcaldia de la 
qual es dona compte, i a continuació la intervenció del senyor Rovira on motiva 
la seva decisió. 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2022/817-1015   
 
En data 13 d’abril de 2022 s’ha emès decret d’alcaldia que es transcriu del que 
cal donar compte al Ple: 
 
“DECRET 

 

 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2022/817-1015   
Contingut: ABANDÓ DEL REGIDOR SR. MIQUEL ROVIRA MARINÉ DEL 
GRUP POLÍTIC CUP-AMUNT PER PASSAR A SER REGIDOR NO ADSCRIT 
 
FETS 

En data 13 d’abril de 2022, amb núm. de registre d’entrada 3069 el Sr. Miquel 

Rovira Mariné ha presentat la sol·licitud d’abandó del Grup Municipal del CUP-

AMUNT, del qual formava part des de que va prendre possessió del càrrec de 



 

 

regidor el dia 15 de juny de 2019, després de les eleccions municipals de data 

26 de maig de 2019, amb la voluntat de passar a ser regidor no adscrit. 

Per tant, 

 

RESOLC 

 

Primer.- Prendre coneixement de l’abandó del Grup Municipal del CUP-

AMUNT presentat per sol·licitud de 13 d’abril de 2022 per part del senyor 

Miquel Rovira Mariné, quedant integrant com a regidor no adscrit.  

 

Segon.- Notificar al grup polític del CUP-AMUNT l’abandó del grup del senyor 

Miquel Rovira Mariné 

 

Tercer.- Que s'informi al Regidor que passa a ser Regidor no adscrit a cap grup 

polític i que continua gaudint dels drets i deures propis de tot regidor (Articles 6 

a 22 i 95 del Reglament d'Ordenació, Funcionament i Règim Jurídic de les 

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

 

Quart.- Donar trasllat al ple de la dimissió del grup polític en la primera sessió 

que se celebri.” 

Es transcriu la intervenció del senyor Miquel Rovira: 

 

“Bona tarda, 

 

Abans de res deixeu-me dir, que no se si parlaré alt i clar, en primer lloc perquè parlar 

alt, és el que estem acostumats a escoltar els darrers anys. I quan es parla alt, a banda 

d’haver massa soroll, acabem per no escoltar els que tenim davant. 

 

Pel que fa a parlar clar, he de dir que és un concepte molt relatiu i subjectiu. Però el que 

si faré és dir la meva visió del perquè estem avui aquí. Perquè els regidors i regidores, 

també tenim dret d’explicar la nostra realitat, que és tant lícita com la que altres fan en 

altres espais. 

 

Intentaré no estendre’m en la meva intervenció, ja que penso que no es tracta de rebatre 

el que uns i altres han pogut explicar a peu de carrer. Sinó del meu punt de vista. 



 

 

 

Deixeu-me explicar-vos breument que és per a mi l’assemblearisme. 

 

En primer lloc dir-vos que l’assemblearisme és una de les eines més potents per fer 

política. Però habitualment es produeixen confusions de tipus idealista que penso cal 

combatre ideològicament. 

 

La principal confusió és confondre assemblearisme amb idealisme anti-organització que 

defensa una baixa centralització i la inexistència de direcció política al·legant que 

l’estructura organitzativa és totalment horitzontal: és a dir tots som iguals a tots els 

nivells durant el procés deliberatiu. Hi podem estar en part d’acord, però ho estem 

especialment perquè creiem que és el millor sistema de presa de decisions per poder 

arribar precisament a les millors decisions. I ho és especialment en la presa de decisions 

que poden ser conflictives. 

 

Per altra banda, l’assemblearisme no funciona si la decisió presa no és executada de 

forma efectiva. Per això cal que el model assembleari estigui dotat també d’una direcció 

política que pugui no només executar, sinó també disposar de la discrecionalitat 

necessària en el desplegament de l’acció política. I fer això no nega el model, sinó que 

l’enforteix i li dona sentit. 

 

He de dir que aquestes paraules, que a alguns dels que m’esteu escoltant no us agrada, 

no són pas totes meves, sinó d’un referent a l’Esquerra Independentista, en Carles 

Castellanos.  

 

He de dir que aquest ha estat el funcionament de l’Assemblea durant els 2 anys i mig de 

mandat. Sorprenentment, a un any i escaig de les eleccions municipals, tot canvia.  

 

En segon lloc, i que connecta amb l’idealisme antiorganització és pensar que 

l’assemblea ho ha de decidir absolutament tot, fins i tot la gestió del dia a dia, o quan i 

com s’ha d’intervenir en un Ple. Fet que anul·la precisament el marge de 

discrecionalitat, i la capacitat de recerca de consensos que es pugui produir en altres 

espais. Abocant la figura del regidor o regidora a una simple titella de l’assemblea. I no 

pas a ser un representant d’aquesta.  

 

Això que dic, encara té menys sentit en un consistori com el nostre en el que la majoria 

de forces polítiques estan en minoria. Sembla agosarat pensar que un sol regidor o 

regidora pugui fer valer les seves pretensions, a no ser amb un procés de recerca de 

consensos. Sigui dins el govern o des de l’oposició.  

 

He de dir que tinc la consciència ben tranquil·la. Totes les grans decisions presses per 

l’assemblea han estat defensades per aquest regidor. Fins i tot aquelles que no compartia 

o em generaven dubtes. Algunes d’elles amb repercussió política cap a companys i 

companyes del consistori, amb el cost personal d’haver perdut amics pel camí. Tant dins 

com fora del propi consistori.  

  



 

 

He gestionat la informació que havia de traspassar amb el rigor i els tempos que el meu 

càrrec permetia. I això a vegades no s’ha entès o no he estat capaç de fer-ho entendre. I 

he de dir que si bé un regidor no pot estar per sobre de l’Assemblea, l’Assemblea no pot 

estar per sobre del poble al que pretén servir, ni tenir privilegis sobre els veïns o veïnes. 

He de reconèixer que des d’un primer moment, al tenir responsabilitats de govern he 

prioritzat el poble, per sobre dels colors polítics. I aquest és el principal motiu de ser on 

som. 

 

Ja per acabar, i sabeu que no soc de donar consells, sinó de donar opinió, l’Assemblea 

local de la CUP, com a instrument polític hauria de fer una profunda reflexió sobre quin 

paper vol tenir en la política municipal.  

 

Finalment, no voldria perdre l’oportunitat per desitjar a l’Assemblea local que siguin 

capaços de bastir un bon projecte de cara a les properes eleccions municipals, i que 

puguin identificar nous lideratges per poder portar-lo a terme.” 

 

INTERVENCIONS 

El senyor alcalde informa que el senyor Guillem li va enviar un correu on 
demanava que es pogués intervenir en els punts de donar compte. El senyor 
alcalde explica que qui desitgi intervenir, pot fer-ho sense problema. 
 
La senyora Esther Padilla Enríquez, portaveu del PSC, manifesta que el que 
predomina en aquest ajuntament és la manca d’honestedat política, amb tants 
trànsfugues, que s’estan mofant dels votants. Només busquen una cadira 
remunerada, aprofitant la cadira de regidor. Només es mereixen la seva el 
senyor Benito Pérez i ella mateixa.  
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, no pot fer cap 
aportació, perquè el senyor Rovira ha expressat la seva opinió i és un tema 
intern. 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, agraeix al senyor alcalde 
que li doni la paraula. Sembla una decisió meditada i per tant ben presa, més si 
no se sent “arropat” per la seva agrupació. El recolza. Quan les coses es 
torcen, tothom dona l’esquena, li dona ànims i li desitja encert. Els primers que 
abandonen el vaixell són les rates, com li va passar a ell amb el seu partit. 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, agraeix el 
decret redactat per la secretària on s’explica molt bé la tramitació. No ha de dir 
res sobre l’abandó, sí que ho hauran de dir els qui van pactar per formar govern 
amb el partit. Perquè es pregunta qui va pactar, el regidor o la formació política. 
Ja va comentar a la moció de censura, que s’ha d’evitar la mala praxis i la 
rancúnia. A la ciutadania no li agrada sortir a la premsa per aspectes negatius. 
els actors polítics canviaran a les properes eleccions. 
 



 

 

El senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, entén que és un problema 
intern de partit, de suports personals. Els problemes de partit els ha de 
solucionar la CUP. Respon a la senyora Padilla, que li recorda que ella està allà 
perquè va marxar l’antic alcalde per un assumpte d’assetjament sexual i llavors 
va entrar. L’acta de regidor la guanyen els regidors a les eleccions. El PSC 
venia traient 185 vots i a les darreres eleccions va obtenir més de 800 vots amb 
la seva aportació i condicions i també d’una altra força. Els electors van votar 
les persones. Abans de parlar potser que s’ho pensi dues vegades. 
 
Finalment, el Ple de la Corporació es dona per assabentat del contingut del 

decret transcrit. 

 
 
Quart.- PRP2022/431   DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET 
D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2022 GENERACIÓ DE 
CRÈDITS PER INGRESSOS.   

 
 

  

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el senyor Cristian 
Garralaga Alonso, regidor de Gestió Econòmica, exposa l’assumpte: 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: INTERVENCIÓ 
Expedient:  2022/528-1627   
 
S’ha emès decret d’alcaldia núm. 396 de data 13/04/2022 d’aprovació de la 
modificació de crèdit 2/2022 generació de crèdits per ingressos del que cal 
donar compte i a continuació es transcriu: 
 
“DECRET NÚM. 396 

 

 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: INTERVENCIÓ 
Expedient:  2022/528-1627   
Contingut: MODIFICACIO DE CREDIT 2/2022 GENERACIÓ DE CRÈDITS 
PER INGRESSOS 
 
 



 

 

Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de la modificació de crèdits núm. 

2/2022, en la modalitat de generació de crèdits per ingressos, en el qual consta 

l'informe favorable de l'Interventor. 

 

En l'exercici de les atribucions que em confereixen les Bases d'Execució del 

vigent Pressupost en relació amb els articles 181 del Text Refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, 

de 5 de març, i 9.2.d), 43 i 44 del Reial decret 500/1990 de 20 d'Abril, que 

desenvolupa el Capítol Primer del Títol Sisè, de la Llei 39/1988, de 28 de 

Desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en Matèria de Pressupostos 

 

RESOLC 

 

PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2022, en la 

modalitat de generació de crèdits per ingressos, d'acord al següent detall : 
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Alta/Suplement en Aplicacions de Despeses 

 

ESTAT DE DESPESES 
                    ALTES   

        Crèdit Modificacions Crèdit Per Crèdit 

Org Prog Econòmica Descripció Inicial Exercici Actual Generació Definitiu 

14 241 13100 Personal laboral temporal Promoció Ocupació 6,00 0,00 6,00 34.065,29 34.071,29 

14 241 16000 Seguretat Social Promoció Ocupació 4.260,51 0,00 4.260,51 10.219,59 14.480,10 

20 15321 60909 Consolidació Torrent Ranxo i Riera Sant Vicenç 0,00 0,00 0,00 30.196,29 30.196,29 

11 171 61018 Aula de la Natura 0,00 0,00 0,00 98.827,54 98.827,54 

      Totals 4.266,51 0,00 4.266,51 173.308,71 177.575,22 

 

  



 

 

 

 

L'esmentada generació es finançarà amb càrrec als majors drets reconeguts en els següents termes: 

 

Alta/Suplement en Conceptes d'Ingressos 
 
 
ESTAT D' 
INGRESSOS 

                    ALTES   

        Crèdit Modificacions Crèdit Per Crèdit 

    Econòmica Descripció inicial Exercici Actual Generació Definitiu 

    46109 Diputació de Barcelona. Subvenció plans d'ocupació 6,00 0,00 6,00 44.284,88 44.290,88 

    75090 
Subvenció PUOSC. Consolidació Ranxo i Riera Sant 
Vicenç 0,00 0,00 0,00 30.196,29 30.196,29 

    76140 Subvenció Programa Específic Resiliència 2.0 0,00 0,00 0,00 98.827,54 98.827,54 

      Totals 6,00 0,00 6,00 173.308,71 173.314,71 
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JUSTIFICACIÓ 
 
Pel que fa a les despeses: 
 
2022/14/241/13100 “Personal laboral temporal Promoció Ocupació” i 
2022/14/241/16000  “Seguretat Social Promoció Ocupació”: 
 
Com els darrers anys s’incorpora crèdit a les partides de despesa 
corresponents al personal laboral temporal per les contractacions de plans 
d’ocupació finançades per la Diputació de Barcelona.  
 
La subvenció concedida per la Diputació de Barcelona és de 44.290,88 euros 
(fons de prestació “Plans Locals d’Ocupació” en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2022, Codi: 22/Y/316627). (S’adjunta resolució a 
l’Expedient). 
 
S’estan estudiant les necessitats de les àrees per tal de definir els projectes 
que desenvoluparan les persones a contractar. 
 
2022/20/15321/60909 “Consolidació Torrent Ranxo i Riera Sant Vicenç”: 
 
El Torrent del Ranxo és el nom que rep el tram inicial de la Riera de Sant 

Vicenç que, en el tram que va de la cruïlla amb el carrer de Bonaire i fins al final 

amb el carrer de Sant Josep, es converteix en via urbana amb accés a les 

finques que hi donen façana. 

 

La llera del torrent, sense pavimentar, és una via urbana que dona servei i 

accés a les finques que li donen façana al seu marge dret, tant a peu com de 

vehicles. En el marge esquerre hi ha un accés rodat de connexió amb el carrer 

de Fontmitjana que transcorre paral·lel. 

 

Així com el costat dret està limitat per els murs de façana de les finques, el 

costat esquerra queda emmarcat i contingut per un mur de pedra de no gaire 

més d’un metre d’altura. L’amplada mitjana d’aquest vial és de 3,80m. 

 

El fet de no estar pavimentat, per poc que plogui provoca xaragalls que 

dificulten la mobilitat. Les avingudes més importants provoquen estralls que 

obliguen al tall del vial fins a la seva reparació i fins i tot posen en perill la 

estabilitat del mur de pedra i la propietat privada. 

 

Passat el pont i la cruïlla amb el carrer de Sant Josep i el carrer de Dalt, 

continua la Riera de Sant Vicenç. En aquest tram inicial, el carrer de Dalt hi 



 

 

convergeix pel marge dret i segueixen pendents divergents que provoca de 

seguida una gran desnivell entre les dues vies. 

 

El desnivell queda contingut inicialment amb mur de contenció de pedra primer 

i d’escullera després una longitud aproximada de 50 metres. Després, fins al 

mur de contenció de la primera finca, el desnivell es transforma en un talús de 

fort pendent que sovint s’ha de reposar per perill d’esllavissada, de fet el mur 

d’escullera contigu va ser construït fa uns anys en una actuació d’urgència per 

esfondrament d’un mur de contenció anterior al quedar descalçat. 

 

Aquesta situació de perill permanent cap a la via i a les propietats veïnes 

provoca preocupació que cal solucionar. 

 

El cost previst d’aquesta actuació és de 71.240,30 euros. La Generalitat de 

Catalunya va concedir una subvenció de 30.196,29 euros en el marc del Pla 

Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per a l’anualitat 2022. En aquest expedient 

es contempla la part de despesa que es troba finançada amb aquest ajut. 

 

2022/11/171/61018 "Aula de la Natura": 

 
Des de l’Àrea de Medi Ambient, es proposa crear un jardí de la biodiversitat a la 

zona ubicada al parc de la Riera del Gorg entre el Camí de la Puntaire, el carrer 

de la Coma de Bo i la rotonda de l’autopista. 

 

Són aproximadament 3 hectàrees que es volen dedicar a la creació de diferents 

espais naturalitzats per observar, conèixer, aprendre i, sobretot, sensibilitzar a 

la població sobre el patrimoni natural i la biodiversitat de l’entorn de Sant 

Vicenç de Montalt. D’aquesta manera, els vilatans tindran un espai proper i 

accessible on podran observar i prendre consciència dels valors i la importància 

de preservar i respectar l’entorn natural del municipi. 

 

Aquestes zones bàsicament serien: 

  

El jardí de les papallones i els insectes  

En aquesta zona s’hi plantaran diverses espècies vegetals autòctones que 

afavoreixen la presència de papallones i altres insectes, ajudant a la seva 

alimentació i reproducció. També s’hi instal·laran estructures que s’anomenen 

hotels d’insectes; que no són més que estructures fetes amb materials naturals 

i molt senzills que proporcionen refugi i lloc de reproducció a nombroses 

espècies d’insectes beneficiosos i n’afavoreixen llur diversitat.  



 

 

  

Zona humida amb basses 

Es crearà un espai aquàtic en forma de bassa (o basses) per tal d’afavorir, 

sobretot, les poblacions d’amfibis i tinguin un lloc amb les condicions idònies 

per viure i reproduir-se. No oblidem que els amfibis són els vertebrats més 

amenaçats del nostre entorn degut a l’impacte humà i al canvi climàtic.   

De la mateixa manera, les basses i zones humides també afavoreixen a molts 

altres animals com ara moltes espècies d’ocells, insectes (libèl·lules, per 

exemple), rèptils (serps d’aigua) i, també la presència de plantes aquàtiques. 

També fan d’abeurador per als petits mamífers de l’entorn i afavoreixen la 

presència de ratpenats (grans controladors de mosquits, per cert). Gràcies a 

aquests espais humits, les nits de primavera i estiu, a Sant Vicenç de Montalt, 

es tornarà a sentir el raucar de les granotes!   

  

Zona de plantes aromàtiques i plantes autòctones 

Una zona amb plantes aromàtiques i plantes autòctones per tal de fomentar el 

coneixement de les espècies autòctones i la importància dels matollars i 

herbassars. També serà una eina pedagògica imprescindible per tal de de 

donar a conèixer el patrimoni botànic de sant Vicenç de Montalt i les propietats 

medicinals i aplicacions de les plantes autòctones. També, de retruc, serà un 

espai que afavorirà la presència i reproducció de nombroses espècies de 

papallones, insectes, ocells i petits rèptils entre altres.  

  

Zona de rèptils (solari)  

Els rèptils, degut a prejudicis ancestrals i a la ignorància, han estat animals que 

han estat perseguits i eliminats de manera implacable sense cap mena de 

motiu raonable. Això, ha fet que moltes espècies de rèptils (tan útils i 

fonamentals pel control natural de plagues de rosegadors i insectes 

perjudicials) han vist les seves poblacions reduïdes de manera dràstica i en 

greu perill d’extinció local a Sant Vicenç de Montalt. És el nostre deure 

recuperar-les! Per això s’instal·larà una rocalla disposada de manera adequada 

amb nombroses cavitats i orientada al sol per facilitar, de manera espontània, la 

colonització, la presència i la reproducció i l’observació de rèptils. 

 

El jardí estarà obert al públic per poder-hi realitzar passejades en ambient 

respectuós amb l’entorn i els organismes que hi viuran i, dependrà de nosaltres 

i el respecte que en tinguem per tal de poder-los observar millor. En molts 

d’aquests espais no s’hi podrà accedir i, l’observació, es podrà fer des 

d’observatoris habilitats on hi haurà informació en forma de panells informatius 

il·lustrats dels organismes que s’hi podran observar. 



 

 

 

Es pretén que aquest espai tingui un elevat component didàctic per a les 

escoles del municipi, tant pel que fa a la cura, com pel seguiment i descoberta 

d’espècies mitjançant tallers i visites guiades. També, tant les escoles com 

l’institut, podran col·laborar en el manteniment i coneixement de l’espai 

mitjançant activitats d‘aprenentatge-servei que beneficien a tota la comunitat i 

esdevenint una eina de sensibilització de primer ordre per a les noves 

generacions de santvicentins .  

Sota el principi de «a través del coneixement aprenem a estimar el nostre 

entorn» creiem que és una gran oportunitat per tenir una magnífica eina que 

ens ajudi a que la ciutadania prengui consciència i es sensibilitzi respecte a la 

importància de fomentar la biodiversitat i preservar el patrimoni natural de Sant 

Vicenç de Montalt.  

 

També, aquest espai tindrà una funció ecològica de primer ordre actuant com a 

corredor verd i hotspot de diversitat entre la zona de muntanya i la zona 

marítima, afavorint la colonització dels diferents espais verds i forestals del 

municipi. 

Només coneixent la natura, es pot arribar a estimar-la i respectar-la 

Per altra banda, dotaria a la part alta del poble, d’una gran zona verda de 

passeig i al poble en general d’un punt d’atracció turística de qualitat i amb 

contingut constructiu. 

 

Queda clar, doncs, que en cap moment es pretén crear un centre tancat per als 

animals sinó un lloc de generació de la biodiversitat, per tal d’aproximar a totes 

les franges d’edat la riquesa i la importància de la nostra natura ja que en 

definitiva, nosaltres també en formem part i d’ella en depenem nosaltres i la 

nostra qualitat de vida. 

 

Cal fer esment que en els pressupostos participatius hi havia la proposta del 

projecte de creació d’un jardí de la biodiversitat i l’aula de natura, que malgrat 

obtenir 26 vots i quedar en cinquena posició, no va quedar ens els guanyadors 

perquè en la suma total amb la resta de propostes guanyadores, superava els 

100.000 euros. Aquest equip de Govern ha recollit aquesta demanda de la 

població i l’ha transformat en un projecte més ambiciós aprofitant la subvenció 

de la Diputació de Barcelona. 

 

D’acord amb els càlculs dels tècnics municipals, el cost previst d’aquesta 

actuació ascendeix a 140.000 euros. La Diputació de Barcelona ha aprovat el 

Programa específic de Resiliència local 2.0 on s’atorga una subvenció de 



 

 

98.827,54 euros a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt (Codi: 

22/X/320056). Estudiat el seu programa específic, es poden finançar amb 

càrrec a la Línia 1 “Inversions resilients”, entre d’altres, les inversions per a 

preservar la biodiversitat i prevenir l'impacte ambiental de les activitats urbanes 

sobre els espais naturals i rurals. En aquest expedient es contempla la part de 

despesa que es troba subvencionada en aquest programa. 

 

Pel que fa als ingressos: 

 
2022/01/46109 “Diputació de Barcelona. Subvenció plans d'ocupació”: 
 
Aquest Ajuntament és beneficiari de la subvenció de la Diputació de Barcelona 
per a l’exercici de 2022, per un import de 44.290,88 (fons de prestació “Plans 
Locals d’Ocupació” en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022, Codi: 
22/Y/316627). (S’adjunta resolució a l’Expedient). 
 
 
2022/01/75090 “Subvenció PUOSC. Consolidació Ranxo i Riera Sant 
Vicenç”: 
 
Aquest Ajuntament és beneficiari de la subvenció concedida per la Generalitat 
de Catalunya (Subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya) per un 
import de 30.196,29 euros. (S’adjunta resolució a l’Expedient). 

 
2022/01/76140 “Subvenció Programa Específic Resiliència 2.0” 
 
Aquest Ajuntament és beneficiari de la subvenció concedida per la Diputació de 
Barcelona (Subvenció Programa Específic Resiliència 2.0 Codi: 
22/X/320056). per un import de 98.827,54 euros. (S’adjunta resolució a 
l’Expedient). 

 
  



 

 

SEGON. Donar trasllat a Ple de la Corporació de la present resolució en la 

primera sessió ordinària que aquest celebri, de conformitat amb allò que s'ha 

fixat en l'article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.” 

 

INTERVENCIONS 

 

La senyora Esther Padilla Enríquez, portaveu del PSC, manifesta que en 
relació a l’Aula de la Natura només té un plànol i pregunta si hi ha algun estudi 
més. 
 
El senyor Garralaga li respon que efectivament hi ha un estudi tècnic que diu 
que la inversió ascendeix a 140.000 euros. 
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, comenta que ja 
demanarà la paraula en el punt següent. 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, no té res a dir en aquest 
punt. 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, fa un repàs a 
les subvencions. Considera que benvinguts siguin els plans d’ocupació, que 
tant de bo trobin feina persones de Sant Vicenç que en necessitin i tant de bo 
es coordinin bé. El Torrent del Ranxo és una reivindicació de fa molt de temps, 
si es té autorització de l’ACA, endavant. Sobre l’Aula de la Natura, té els seus 
dubtes. Ja veurem exactament si serà un bon projecte o no, la ubicació no 
l’acaba de veure clara. No entén ben bé si és a l’antic terreny de Badasa o on 
hi havia el bicicròs. 
 
El senyor Garralaga li respon que és on hi havia el bicicròs. 
 
El senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, comenta que la promoció 
de l’ocupació li sembla bé. El Torrent del Ranxo és una reivindicació dels veïns 
i creu que és una bona cosa a fer, perquè recorda quan era responsable dels 
Serveis Municipals, quan plovia, els veïns no poden entrar a casa seva, perquè 
quedava impracticable. Entén que s’han mantingut els contactes pertinents 
amb l’ACA per tirar endavant. Pel que fa a l’Aula de la Natura té els seus 
dubtes, sobre com funcionarà. També fent autocrítica, es va fer un circuit de 
bicicletes i tot i que comptava amb un estudi del Cau Jove, no va tenir l’èxit que 
s’esperava. S’haurà d’estar a sobre, publicitar-ho i dinamitzar-ho bé. Es 
necessitarà ajuda i difusió perquè la gent hi participi i es mantingui 
adequadament. 
 

Finalment, el Ple es dona per assabentat del decret d’alcaldia d’aprovació de 
la modificació de crèdit 2/2022 generació de crèdits per ingressos. 
 



 

 

 
 
Cinquè.- PRP2022/432   PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ 
PROVISIONAL, SI ESCAU, PER A LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
NÚM. 8 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS A LA PISCINA MUNICIPAL, EL PAVELLÓ POLIESPORTIU “TONI 
SORS” I A LA ZONA ESPORTIVA.     
 
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el senyor Cristian 
Garralaga Alonso, regidor d’Esports, exposa l’assumpte. Després de la 
pandèmia toca tornar a la normalitat. Des de la Regidoria d’Esports s’ha 
estudiat l’assumpte, s’ha fet la comparativa amb municipis propers i similars al 
nostre i s’han fet diferents propostes per millorar l’oferta de la piscina municipal 
de cara als santvicentins. Es porta a aprovació la modificació de l’Ordenança 
per apujar lleugerament els tiquets d’entrada puntual diaris i de cap de 
setmana, s’elimina el tiquet de deu entrades perquè s’ha comprovat que se’n 
feia un ús inadequat i s’ha proposat entrada gratuïta per persones amb 
minusvàlua i que els seus acompanyants paguin el 50% de l’entrada. 
 
Es transcriu tot seguit la proposta d’acord: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2022/799-1214   

D I C T A M E N 

 

L’aprovació de preus públics no ha d’estar necessàriament sotmesa a l’aprovació 

d’ordenança, encara que és una disposició de caràcter general i per la seva 

efectivitat, caldrà la publicació de l’acord, en compliment del disposat en l’art. 131 

de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques.  

També caldrà donar recurs contenciós administratiu d’acord amb la llei 29/1998, 

de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció Contenciosa administrativa que diu 

que els actes que posen fi a la via administrativa no han de produir indefensió. 

Per tant, es PROPOSA AL PLE l’adopció dels acords següents: 

Primer.-  APROVAR provisionalment la modificació de l’article 3 de 
l’Ordenança núm. 8 reguladora del preu públic per la prestació de serveis a la 
piscina municipal, el pavelló poliesportiu “Toni Sors” i a la zona esportiva,  
d’acord amb la proposta anteriorment transcrita, així com el seu text refós 
(s’adjunta annex).  



 

 

 

Segon.- L’acord definitiu en matèria de derogació, aprovació i modificació del 

preu públic esmentat, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació 

en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’acord 

provisional de la modificació, així com el text complet del preu modificat 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 de 

Barcelona. 

Durant el període d’exposició pública, 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, l’acord aprovat restarà definitivament aprovat. 

 

 
ANNEX. TEXT REFÒS DE L’ORDENANÇA NÚM. 8 REGULADORA DEL 
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA 
MUNICIPAL, EL PAVELLÓ POLIESPORTIU “TONI SORS” I A LA ZONA 
ESPORTIVA.  
 
ORDENANÇA NÚM. 8  
 
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A 
LA PISCINA MUNICIPAL, EL PAVELLÓ POLIESPORTIU “TONI SORS” I A 
LA ZONA ESPORTIVA.  
 
Article 1. Fonament i naturalesa  
D’acord amb el que disposa l’art. 41 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març 
(TRHL), l’Ajuntament estableix preus públics per a la prestació de serveis, la 
realització d’activitats i la cessió d’espais en la piscina, poliesportiu i zona 
esportiva municipal. 
Article 2. Persones obligades al pagament 
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança 
les empreses, entitats i persones que sol·licitin o es beneficiïn de la utilització 
d’alguns mòduls o dels serveis disponibles a què es refereix l’article anterior. 
Article 3. Espais i tarifes 
 



 

 

Piscina Municipal 
 
a) Tiquets 
 
1.1  Tiquets d’ús dia feiner      6 euros 
 Tiquets d’ús dia feiner menors 3 a 8 anys   2 euros 
 
 Tiquet de cap de setmana      10 euros 
 Tiquets de cap de setmana i festius menors 3 a 8 anys 3 euros 
 
 
Obertures nocturnes:        2 euros 
 
 
b) Abonaments de temporada:  
 
- Persones en disposició del carnet vigent de resident, previst a l’Ordenança 
Fiscal número 17, reguladora de la TAXA PER L'EXPEDICIÓ I ÚS DE 
PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS.      20 euros 
 
- Menors de 3 a 8 anys en disposició del carnet vigent de resident, previst a 
l’Ordenança Fiscal número 17, reguladora de la TAXA PER L'EXPEDICIÓ I ÚS 
DE PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS.     Gratuït 
- Persones en disposició del carnet vigent de resident, previst a l’Ordenança 
Fiscal número 17, reguladora de la TAXA PER L’EXPEDICIÓ I ÚS DE 
PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS amb discapacitats (demostrada 
documentalment a la OAC).    Gratis 
 
c) Abonaments mensuals: 
 
- Persones que siguin titulars d’un habitatge a Sant Vicenç de Montalt o titular 
d’un contracte d’arrendament de vivenda de Sant Vicenç de Montalt amb 
vigència de contracte superior a un any tindran dret a adquirir un abonament 
mensual per cada membre de la unitat familiar (màxim 5 persones) 
       35 euros adults 
       17 euros menors de 3 a 8 anys 
 
 
Tots els abonaments s’expediran a l’Oficina d’atenció al ciutadà de 
l’Ajuntament. 
 
 
d) Gandules 
 
Lloguer gandula 2 euros. Serà gratuïta per a aquelles persones que presentin 
un certificat mèdic que acrediti que per motius de salut es recomana que facin 



 

 

ús de gandula al recinte de la piscina (el certificat ha de tenir data de l’any en 
curs). 
 
* Els menors de 3 anys podran accedir al recinte de la piscina municipal de 
forma gratuïta. Els majors de 65 anys, pensionistes i jubilats amb carnet vigent 
de resident també podran accedir al recinte de la piscina municipal de forma 
gratuïta. 
 
Els acompanyants de persones amb Abonament de temporada i amb 
discapacitat tindran un 50% de descompte a l’adquisició de tiquets. 
 
Pavelló Municipal 
 
TARIFES 
 
A. PISTA POLIESPORTIVA 
 
SALA SENCERA 
 
1 hora amb llum empadronats     30,93 euros 
1 hora sense llum empadronats    24,74 euros 
1 hora amb llum      46,40 euros 
1 hora sense llum      37,12 euros 
1 dia sencer empadronats 8:00 – 20:00   257,75 euros 
1 dia sencer no empadronats 8:00 – 20:00  463,95 euros 
1 cap de setmana empadronats (2 dies sencers) 515,50 euros 
1 cap de setmana no empadronats (2 dies sencers) 927,90 euros 
 
 
USOS PARCIALS 
 
—1/3 terç de la pista — bàsquet o voleibol 
 
1 hora amb llum empadronats     25,78 euros 
1 hora sense llum empadronats    20,62 euros 
1 hora amb llum      41,24 euros 
1 hora sense llum      30,93 euros 
 
—1/3 terç de la pista — bàdminton 
 
1 hora amb llum empadronats     20,62 euros 
1 hora sense llum empadronats    10,31 euros 
1 hora amb llum      36,09 euros 
1 hora sense llum      20,62 euros 
 
 



 

 

B. GIMNÀS 
 
SALA SENCERA 
 
1 hora amb llum empadronats    20,62 euros 
1 hora sense llum empadronats    16,50 euros 
1 hora amb llum      36,09 euros 
1 hora sense llum      25,78 euros 
1 dia sencer empadronats (8:00 – 20:00 h.)  185,58 euros 
1 dia sencer no empadronats (8:00 – 20:00 h.)  340,23 euros 
1 cap de setmana empadronats (2 dies sencers) 371,16 euros 
1 cap de setmana no empadronats (2 dies sencers) 680,46 euros 
 
 
USOS PARCIALS 
 
—Tenis taula 
 
1 hora amb llum empadronats    10,31 euros 
1 hora sense llum empadronats    5,16 euros 
1 hora amb llum      15,47 euros 
1 hora sense llum      10,31 euros 
 
 
CONDICIONS 
 
Per poder disposar de les instal·lacions del Pavelló caldrà adreçar una 
sol·licitud al Coordinador d’Esports. El Coordinador d’Esports determinarà, amb 
una antelació de 7 dies, la disponibilitat horària, amb prevalença sempre de 
l’interès públic i de l’ordre de sol·licitud. 
 
El lloguer de la pista o del gimnàs dóna dret a l’ús dels vestidors assignats per 
l’encarregat de la instal·lació, com a màxim, des de 20 minuts abans i fins a 20 
minuts després de l’horari del lloguer. 
 
El preu del lloguer inclou el material necessari per a la pràctica de l’esport. 
 
Els usuaris es faran responsables del material emprat mitjançant la signatura 
del corresponent document de cessió del material. En el cas que el sol·lictant 
sigui menor d’edat, se n’haurà de fer responsable una persona major d’edat. 
 
Els preus s’hauran de pagar per avançat, un cop aprovada la sol·licitud d’ús per 
part del responsable de la instal·lació. L’import satisfet no serà retornat en el 
cas que no s’arribés a fer ús de la instal·lació per causes imputables al 
sol·licitant. 
 



 

 

Els lloguers superiors a dues hores s’hauran de pagar mitjançant ingrés 
bancari; el resguard de l’ingrés servirà de justificant davant del responsable de 
la instal·lació. 
 
Els lloguers de fins a dues hores es podran pagar en efectiu al responsable de 
la instal·lació, que estendrà el rebut corresponent. 
 
L’Ajuntament es reserva el dret d’admissió a totes les instal·lacions del Pavelló 
Municipal Toni Sors. 
 
Camp de Futbol 
 
 

categoria utilització Servei de 
llum 

temps Preu 

Empadronats - 
Entitats 

Camp sencer no 1 hora 77,33 euros 

Empadronats - 
Entitats 

Camp sencer si 1 hora 92,79 euros 

Empadronats - 
Entitats 

Mig camp no 1 hora 46,40 euros 

Empadronats - 
Entitats 

Mig camp si 1 hora 61,86 euros 

Empadronats - 
Entitats 

Camp sencer si Dia sencer 08:00 a 
20:00 

773,25 
euros 

Empadronats - 
Entitats 

Mig camp si Dia sencer 08:00 a 
20:00 

463,95 
euros 

Empadronats - 
Entitats 

Camp sencer si Cap de setmana 
(dss. i diu. 08:00 a 
20:00) 

1443,40 
euros 

Empadronats - 
Entitats 

Mig camp si Cap de setmana 
(dss. i diu. 08:00 a 
20:00) 

824,80 
euros 

categoria utilització Servei de 
llum 

temps Preu 

No empadronats Camp sencer no 1 hora 103,10 
euros 

No empadronats Camp sencer si 1 hora 118,57 
euros 

No empadronats Mig camp no 1 hora 72,17 euros 

No empadronats Mig camp si 1 hora 87,64 euros 

No empadronats Camp sencer si Dia sencer 08:00 a 
20:00 

1031,00 
euros 

No empadronats Mig camp si Dia sencer 08:00 a 876,35 



 

 

20:00 euros 

No empadronats Camp sencer si Cap de setmana 
(dss. i diu. 08:00 a 
20:00) 

1855,80 
euros 

No empadronats Mig camp si Cap de setmana 
(dss. i diu. 08:00 a 
20:00) 

1546,50 
euros 

 

CASALS, CAMPUS, ESPLAIS I SIMILARS 
Les persones, ja siguin físiques o jurídiques, que organitzin casals, campus, 
esplais i similars, a qualsevol dels espais de la zona esportiva municipal, durant 
els períodes de Nadal, Setmana Santa i Estiu, estaran obligats a satisfer la 
quantitat simbòlica de 1€ per participant per dia. 
Un cop tancat el període d’inscripció, caldrà que es comuniqui el llistat de 
participants al Tècnic d’Esports. 
 
Article 4. Naixement de l’obligació del contribuir 
1. L’obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix 
des del moment que es produeix l’autorització per a la utilització privativa dels 
espais especificats a l’article 3 de la present ordenança. També neix l'obligació 
en el moment d'utilitzar un espai encara que no hagi estat autoritzat. 
 
2. El pagament d’aquest preu públic s’efectuarà per avançat. 
 
3. El pagament de preus públics per serveis no autoritzats prèviament o que 
ultrapassessin els límits de l'autorització no comporta la legalització de les 
prestacions no autoritzades i és compatible amb la suspensió l’autorització i 
amb les sancions o altres mesures que corresponguin. 
 
 
Article 5. Condicions 
1. Serà requisit per a la utilització del Camp de Futbol, el Pavelló Poliesportiu i 
la Zona Esportiva la valoració per part de la Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. 
2. Per poder disposar d’un dels espais esmentat caldrà adreçar una sol·licitud a 
la Regidoria d’Esports. La prioritat de les sol·licituds s’establirà atenent a la 
seva data de presentació. No obstant, en cas de presentar-se diverses 
sol·licituds en la mateixa data, prevaldrà la proposta motivada de la Regidoria 
d’Esports per a l’adjudicació concreta dels espais. 
 
Article 6. Per a la recaptació dels preus públics, l’Administració municipal 
ostenta les prerrogatives establertes legalment per a la Hisenda de l’Estat i 
actua de conformitat amb els procediments administratius corresponents. 
Article 7. Els deutes per preus públics es poden exigir per procediment 
administratiu de constrenyiment. 
El període executiu s’inicia l’endemà de l’acabament del període de cobrament 



 

 

voluntari. La via de constrenyiment s’inicia amb l’expedició de la providència de 
constrenyiment corresponent i la justificació que s’ha intentat el cobrament o 
que se n’ha fet el requeriment. 
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de 
normes posteriors. 
Els preceptes d'aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells 
en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són 
automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la 
modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
Disposició final 
La present Ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió de 21 de maig de 2009 i aprovada definitivament el dia 27 de juliol de 
2009 (BOP núm. 178) i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o 
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran 
vigents. Va ser modificada per darrera vegada en sessió plenària de data 28 
d’abril de 2022. 
 
 
 
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 en 
aquest punt no hi veu cap problema, és en benefici dels vilatans/es del poble i 
votaran a favor. 
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, tal i com va comentar 
a la Comissió Informativa, per tal que els vilatans se n’assabentin, pregunta si 
s’havia pensat en introduir de nou la tarifa de mig dia, perquè hi ha algun usuari 
que potser se’n podria beneficiar. Vol fer un apunt, sempre que es fa la 
comparativa amb altres pobles, s’està intentant justificar alguna pujada de 
preus, com va passar amb les plusvàlues. 
 
El senyor Cristian Garralaga Alonso, regidor d’Esports, respon que es va 
estudiar aquest tema. les despeses són fixes, el salvament, el material, la 
desinfecció, etc. I la despesa que comporta és la mateixa si una persona entra 
a les 10 del matí o a les 4 de la tarda. Sempre té la possibilitat d’adquirir 
abonaments, el considera un regal. No es justifica una pujada de preus, sinó 
que el que es fa és intentar que sigui menys deficitària. 
 



 

 

El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, pren la paraula tot 
seguit. Manifesta que cada any es van fent ajustos a aquesta ordenança i es 
modifica cada any, buscant l’equilibri econòmic. S’intenta ajustar i sembla que 
no ens en sortim. Es fa amb bona intenció, no li sembla malament. És un servei 
deficitari, com per exemple el bus, però s’ha de donar. S’ha d’intentar que el 
dèficit es redueixi. Apuntaria la possibilitat de futur que s’estudiï la possibilitat 
d’augmentar una mica més el preu a la gent de fora.  
 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, pren la paraula 
per comentar que un preu públic no cal que estigui sotmès a l’aprovació d’una 
ordenança. S’estan “encorsetant”. Si hi ha alguna modificació, recomana que 
els preus es treballin com a preu públic i es podria tenir més agilitat. Li recorda 
al senyor Garralaga que tots els preus públics són deficitaris, però com ja li ha 
dit el senyor Guillem, s’han de prestar, ja es compensa el pressupost d’altres 
maneres. Li recomana que no utilitzi massa la tècnica de la comparació amb 
altres municipis. La gestió que porta el govern cada cop és més negativa, és un 
problema de gestió. Des de que s’està comparant, s’està augmentant per 
augmentar. Repassa les modificacions proposades i opina que si s’hagués 
vigilat bé des de la taquilla es podria haver evitat la possible trampa i no calia 
treure l’abonament. Li sembla bé que pugui entrar qui tingui una patologia, però 
no acaba de veure clar que l’acompanyant entri amb un 50%. Pregunta si pel 
que fa a les gandules de la platja també les persones amb un certificat mèdic 
poden tenir les gandules de forma gratuïta. Cada any s’ha modificat aquest 
preu públic, la fórmula no sap quina ha de ser, segurament la proposta prové 
dels estudis fets pel tècnic d’esports i ho ha de respectar. Però si us plau, 
demana que no es facin comparacions amb la resta d’ajuntaments, perquè 
nosaltres estem sanejats i ells no. No tenen el nostre Romanent Líquid de 
Tresoreria, no s’ha de gravar més el ciutadà. Si fos un regal, com diu el regidor, 
hi aniria tothom. Potser per nosaltres no és molt, però potser pel qui ho ha de 
pagar sí. Demana que ens posem en la pell dels altres a l’hora de modificar 
qualsevol tribut.  
 
El senyor Garralaga intervé per respondre. Li diu al senyor Martínez que li 
agrada escoltar-se a si mateix. Han passat el tema pel ple per fer partícips als 
regidors/es. Li sap greu que compari els preus de les piscines amb el seu 
sanejament. Es comparen perquè és important saber si vas pel bon camí, s’ha 
de parar i veure què fan els altres municipis de la nostra idiosincràsia. Es 
pretenia afavorir els santvicentins/es amb el passi de temporada de 20€, no 
considera que amb el que ha dit tingui raó.  
 
El senyor Martínez respon demanant que a final de temporada es faci una 
valoració per veure com ha anat tot plegat. A veure si l’augment serà un bé per 
a la ciutadania.   
 
El senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, pren la paraula exposant 



 

 

que parla sabent la casuística, perquè va estar deu anys al capdavant de la 
regidoria d’Esports. Veu que es mantenen els preus per als vilatans i el que es 
fa és augmentar el preu del tiquet d’ús diari, que repercuteix als de fora. S’ha 
tret l’abonament de 10, abans el compraven els de fora i es repartien les 
entrades fent una petita trampa. Ja es va modificar. S’intenta minimitzar el 
dèficit. El que passa és que aquest abonament té un benefici pels empadronats 
quan tenen visitants a casa. Ara es passa a 8 euros, per tant, els costarà més 
diners a aquest tipus de família. Ell hagués mantingut el tiquet de 10. No 
obstant, es veurà a final de temporada. No vindrà pràcticament gent de fora. 
Donarà suport a la proposta, però pensem de cara al futur. S’ha d’intentar 
reduir el dèficit. Veu que ha augmentat el dèficit, però han incrementat els 
serveis i va baixar la recaptació principalment pel Covid. Ara tocarà veure com 
anirà. S’ha de fer una reflexió per tenir-ho clar i si veiem que no funciona, 
prendre mesures.  
 
El senyor Garralaga respon que els anys de pandèmia no es poden mirar. Li 
diu al senyor Subiron que coneix la problemàtica. Els tiquets de 10 els utilitzava 
gent de fora els caps de setmana. La queixa dels veïns normalment ve pels 
caps de setmana. Es vol evitar que facin us del tiquet amb trampa. 
 
 
C.- VOTACIÓ I ACORD 
 

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 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel 

Martínez i Camarasa) 

1 ABST 

Regidor no adscrit (Robert Subiron 

Olmos) 

1 SÍ 



 

 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Rovira 

Mariné) 

1 SÍ 

 
 

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

 

 

Sisè.- PRP2022/436   PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ INICIAL, SI 
ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2022 
MODALITAT DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE 
CRÈDITS.   
 

  

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el senyor Cristian 
Garralaga Alonso, regidor de Gestió Econòmica, exposa l’assumpte: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: INTERVENCIÓ 
Expedient:  2022/529-1627   
 
Vista la necessitat de realitzar un expedient de crèdits extraordinaris i 

suplements de crèdit. 

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

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

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

d’Intervenció sobre el càlcul de l'Estabilitat Pressupostària, així com la memòria 

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

referència. 

 

LEGISLACIÓ APLICABLE 

La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent: 

— Els articles 169, 170 i 172 a 177 del Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març. 



 

 

— Els articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual 
es desenvolupa el Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 

— L'article 3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

— L'article 16.2 del Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, 
de 12 de novembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les 
Entitats Locals aprovat pel Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre. 

— El Reglament (UE) Núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 21 de maig de 2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes 
Nacionals i Regionals de la Unió Europea (SEC-10). 

— L'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local.  

— L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova 
l'estructura de pressupostos de les entitats locals. 

— L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen 
les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

— L'article 28.j) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 

— L'article 4.1.b).2n del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual 
es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació 
de caràcter nacional. 

— La Base  8 de les Bases d'execució del Pressupost vigent. 

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

dels següents acords: 

Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2022 

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

de crèdit que es detalla a continuació. 
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ESTAT DE DESPESES 

                     ALTES   

        Crèdit Modificacions Crèdit Per Per Crèdit 

Org Prog Econòmica Descripció Inicial Exercici Actual Suplement Crèdit Extraordinari Definitiu 

15 924 2269927 Pressupost Participatiu. Everesting Lupus 0,00 0,00 0,00 0,00 8.963,00 8.963,00 

15 924 2269926 Pressupost Participatiu. Jocs a terra 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 

15 924 2270625 Pressupost Participatiu. Estudi Habitatge Tutelat 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 

15 924 62524 Pressupost Participatiu. Rocòdrom 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 34.000,00 

15 924 62525 Pressupost Participatiu. Gatera 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 

03 430 48958 Subvenció Associació Comerç Sant Vicenç de Montalt 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 

24 920 63219 Reforma primera i segona planta Ajuntament 0,00 446.490,00 446.490,00 60.000,00 0,00 506.490,00 

04 491 63220 Torre Telecomunicacions 0,00 0,00 0,00 0,00 71.240,30 71.240,30 

02 2311 2270626 Serveis externs reforç àrea de Benestar Social 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00 

07 34202 63221 Canvi làmpades Camp Futbol 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 52.000,00 

07 34203 62213 Pavimentació Pista Annexa 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 105.000,00 

20 15321 60909 Consolidació Torrent Ranxo i Riera Sant Vicenç 0,00 30.196,29 30.196,29 46.055,94 0,00 76.252,23 

10 425 62330 Instal·lació 2 punts de recàrrega vehicles elèctrics 0,00 0,00 0,00 0,00 28.143,94 28.143,94 

10 425 62333 Inversions en instal·lacions fotovoltaiques 0,00 0,00 0,00 0,00 46.481,91 46.481,91 

11 171 61018 Aula de la Natura 0,00 98.827,54 98.827,54 41.172,46 0,00 140.000,00 

18 920 62215 Adequació Magatzem Brigada 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 

12 133 62902 Adquisició parquímetres 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00 

05 3380 62526 Adquisició enllumenat i altres elements de Nadal 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 

18 15322 21000 Conservació vies i espais públics 71.805,01 95.530,58 167.335,59 60.000,00 0,00 227.335,59 

18 15321 60901 Obres vies públiques 10.000,00 94.065,03 104.065,03 40.000,00 0,00 144.065,03 

07 34203 62216 Adequació Pavelló 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 

24 920 63222 Canvi sistema ventilació edifici Ajuntament 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 41.000,00 

24 171 16104 Indemnitzacions al personal laboral 1.000,00 0,00 1.000,00 52.000,00 0,00 53.000,00 

24 920 2270600 Honoraris de diversos professionals 75.000,00 10.406,00 85.406,00 80.000,00 0,00 165.406,00 

22 2313 2269917 Treball Comunitari: Dona i Infància 14.000,00 0,00 14.000,00 12.000,00 0,00 26.000,00 



 

 

24 920 62500 Adquisició mobiliari 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 40.000,00 

24 920 62209 Adequació edificis diversos 8.000,00 0,00 8.000,00 20.000,00 0,00 28.000,00 

02 2311 48000 Atencions benèfiques i assistencials 45.000,00 0,00 45.000,00 15.000,00 0,00 60.000,00 

02 2319 48001 Solidaritat i Cooperació 7.500,00 0,00 7.500,00 10.000,00 0,00 17.500,00 

15 924 2269907 Programa Foment Participació Ciutadana 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 12.000,00 

05 334 48917 Subvenció Amics dels Pessebres de Sant Vicenç 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 
      Totals 258.305,01 775.515,44 1.033.820,45 462.228,40 627.329,15 2.123.378,00 

 

 

 Total Suplements de Crèdit: 462.228,40 euros. 

 Total Crèdits Extraordinaris: 627.329,15 euros. 
 

 

 

Aquesta modificació es finança amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici 

anterior, en els següents termes: 

 

 

ESTAT D' INGRESSOS 
                     ALTES   

        Crèdit Modificacions Crèdit Per Per Crèdit 

    Econòmica Descripció inicial Exercici Actual Suplement Crèdit Extraordinari Definitiu 

    87000 
Incorporació de romanent per a 
despeses generals RTDG 0,00 1.441.467,15 1.441.467,15 462.228,40 627.329,15 2.531.024,70 

      Totals 0,00 1.441.467,15 1.441.467,15 462.228,40 627.329,15 2.531.024,70 
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A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, 

apartats a) i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es 

desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 

Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, que són els 

següents: 

a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la 

impossibilitat de demorar-ho a exercicis posteriors. 

b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit 

destinat a aquesta finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en 

què estigui establerta la vinculació jurídica. 

 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
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 no farà 
una exposició tan concreta com el senyor Garralaga, partida per partida, sinó 
que la seva exposició serà general. Afirma que clarament es veu com 
l’Ajuntament s’està empobrint. Si agafem els informes de la Intervenció que es 
refereix a la Sostenibilitat de la modificació de crèdit (famosa 3/2021) de l’any 
passat i la comparem amb la que ens presenten, es veu que la  
Capacitat/Necessitat de Finançament en l’expedient de modificació de crèdit. 
3/2021 (ref. informe d’intervenció. compliment d’objectius d’estabilitat 
pressupostària i deute públic pressupost 2021) és de 211.538,38 euros, un 
2,32% dels Ingressos. En canvi, la Capacitat/Necessitat de Finançament en 
l’informe de l’expedient de modificació de crèdit 3/2022 (Ref. Informe 
d’Intervenció Mod. Crèdit 2/2022 generació de Crèdit per Ingressos) és de  



 

 

-204.837,88 (-2,15%), és negatiu, el que vol dir és que l’Ajuntament gasta més 
del que ingressa. 416.000 euros menys. Són dades que ens diuen vostès amb 
els informes. 
El que és pitjor, és que les dades estimades corresponen a l’informe preceptiu 
de l’Interventor respecte la anterior modificació de crèdit 2/2022, però ara s’està 
proposant una nova, que puja 1.089.557,55 euros i que no hem sabut trobar 
l’informe de sostenibilitat preceptiu on ha de sortir el nou càlcul de la 
capacitat/necessitat de finançament. I no cal que em respongui que les regles 
fiscals estan suspeses, sort que és així, sinó tindríem un gran problema, 
malgrat tot, s’ha d’actuar amb responsabilitat i no detectem que sigui així. Vol 
dir que l’Ajuntament encara tindrà unes necessitats financeres més altes? 
 
El senyor Garralaga li respon que a dia d’avui estan exposades en aquesta 
modificació de crèdit, però seran més altes. 
 
 
Afegeix la senyora Padilla en la seva intervenció que la incorporació de 
romanents per despeses compromeses de l’any passat van ser 372.000 euros 
aproximadament, i aquest any més d’1.440.000 euros, pregunta a què es deu 
que hagi pujat tant la despesa compromesa? Li pregunta al govern si vol dir 
que la modificació que corresponia com diu la Llei a despeses urgents i 
inajornables de l’exercici la estan traslladant en part a aquest exercici?   
 
El senyor Cristian Garralaga contesta que s’ha traspassat el que hi havia 
pendent d’executar. 
 
Pregunta també la senyora Padilla que què deixaran a la Caixa als que guanyin 
les properes eleccions?  
 
El senyor Garralaga li respon que el mateix que ara. 
 
Torna a recordar que fa poc es va aprovar el pressupost 2022, un bon moment 
per debatre aquests temes. Però amb la manca de transparència d'aquest 
govern ja ens hem adonat que no han volgut. 
Finalment, afirma que el PSC de Sant Vicenç no està en contra de fer projectes 
pel municipi, ja que molts ja els anaven a portar a terme. Amb el que no estan 
d'acord és amb la gestió de l'actual govern, que està actuant amb màniga 
ampla sense tenir en compte possibles litigis, com la sentencia ferma de 
l'enderrocament de l'edifici del golf que pot suposar una reclamació patrimonial 
de 3 milions d'euros, i si és així, el govern posterior haurà d'incrementar els 
impostos 
 
El senyor Garralaga li respon que ell no té una bola màgica per fer prediccions. 
 
La senyora Padilla li qüestiona què faran si tenim una nova pandèmia o la 
condemna pel tema de Realia. Llavors caldrà apujar els impostos. Pregunta 



 

 

també si són urgents i inajornables les despeses proposades en aquests 
modificació de crèdit i que pugen a més del 1.440.000 euros, un milió noranta 
mil euros més? I si es així, a que es deu aquesta manca de planificació? 
El senyor Garralaga li respon que sí que son urgents i per això es fa la 
modificació de crèdit. Ja ho va explicar, en pressupost inicial estan 
“encorsetats”  per això es fa una modificació de crèdit. En pressupost inicial no 
hi cabia. Com es poden trencar les regles per això s’aprofita.  
 
La senyora Padilla conclou dient que s’ha de pensar en un futur i estan actuant 
amb màniga ampla i de forma descontrolada. 
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, dona lectura a la 
seva intervenció que es transcriu de forma literal a continuació: 
 
“Por cuestión de tiempo y respeto a la intervención de otros regidores no voy a 
tratar todas y cada una de las partidas presentadas porque son muchas y me 
dedicaré solamente a las relacionadas con aspectos tecnológicos. 
 
Como ya hemos comentado en otros Plenos cuando se han tratado temas de 
Presupuestos y Modificación de créditos recuerdo que, sino todos, la mayor 
parte de estas modificaciones incluyen proyectos previstos por el anterior 
gobierno del pueblo para los cuales se buscaron la mayor parte de 
subvenciones posibles y otros quedaron pendientes pues no se podía utilizar el 
superávit a causa de la Regla de Gasto. Dicha Regla de Gasto está suspendida 
y permite la realización de proyectos de envergadura ya previstos y más allá de 
lo que se podía hacer en otros momentos y legislaturas.  Por ejemplo: Reforma 
de las plantas del ayuntamiento, Torre telecomunicaciones del turó del Balís, 
Iluminación LED campo futbol, Pavimentación Pista anexa del Polideportivo, 
arreglo definitivo del Torrent del Ranxo y Riera St Vicenç, Puntos de Recarga 
para Vehículos Eléctricos (PRVE), ampliación Instalaciones generadoras 
Fotovoltaicas, Arreglo del Almacén de la Brigada, completar el cambio total de 
lámparas LED del alumbrado exterior del pueblo, modernizar y legalizar 
cuadros y suministros, Arreglo definitivo de algunas calles, etc. 
 
 
CONSERVACION Y OBRAS DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS  
En conversaciones con el Sr. Alcalde, me confirma que esta partida se utilizará 
para el arreglo definitivo de determinadas calles, entre ellas la Carretera St 
Vicenç, el Paseo Can Gasull y otras que ya han comentado. 
 
 
REFORMA EDIFICI AJUNTAMENT (Climatización-Recirculación-Renovación 
aire) 
Tal vez en este punto se podía haber valorado también otro tipo de sistema a 
parte de distribución aire con Fan-Coil. Reconozco que es la tecnología 



 

 

habitual, pero no se si se han valorado otros sistemas más modernos que 
presentan mayor eficiencia y confortabilidad. 
 
 
Electrolineras. Puntos de Recarga para Vehículos Eléctricos (PRVE) 
En el 2019 y principios 2020, cumpliendo con programa electoral Cs y dentro 
del Consell Assessor de entonces, se iniciaron las gestiones y contactos para 
la instalación de uno o varios Puntos de Recarga de Vehículos Eléctricos, con 
la finalidad evidente de ofrecer un servicio avanzado al pueblo y ayudar a 
incrementar la escasa red de Puntos de Recarga en Cataluña para la movilidad 
eléctrica y en la zona del Maresme en particular. Se ha de advertir al oyente 
que este tipo de Servicios no se acaba con la construcción pura y dura, sino 
que también requiere la gestión de pagos/cobros  informatizada posterior. Pues 
bien, para la construcción, instalación y posteriores servicios (mantenimientos, 
gestión pagos, etc), las alternativas se resumían en tres: 
- Realización de todo por parte del Ayuntamiento directamente 
- Ídem buscando algún tipo de subvención que existían, existen, al efecto 
- Concesionando tanto la construcción, el mantenimiento, reparaciones y la 
gestión de pagos-cobros. 
 
En aquel momento se acordó explorar todas las posibilidades. Como Regidor 
de Gestió Energètica i Sostenibilitat se contactó con varias empresas. Se inició 
propuesta en Modificación de crédito para incluir estudio y anteproyecto de dos 
Puntos de Recarga con determinadas características eléctricas que fueran 
útiles tanto para usuarios del pueblo como externos en tránsito. El inicio de la 
Pandemia y el cambio de gobierno dejó todo en stand by. 
 
Por la parte de una posible concesionaria estaba IBERDROLA, que 
inicialmente pedía permiso o aprobación para un Punto de recarga en el 
espacio del parking descubierto del centro comercial del Sorli. Esta vía se 
exploró, pero los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento informaron de 
la dificultad pues requería una modificación en las normas por las cuales en su 
momento se hizo la concesión al SORLI. Y esto podía llevar dos años en 
resolverse. Por otro lado, estaban dispuestos a negociar aspectos relativos a 
reducción o gratuidad del servicio para usuarios del pueblo, etc. 
 
A IBERDROLA le propuse la posibilidad de establecer el Punto de Recarga en 
la parte perimetral del mismo Parking y lo valoraron positivamente. Entonces el 
problema surgió exactamente en qué punto del perímetro se podría hacer y el 
problema técnico de un Centro de Transformación próximo con potencia 
suficiente y la obra civil que esto implica y que es lo más caro. IBERDROLA 
estaba dispuesto a asumir también esta parte, no sólo la construcción del 
PRVE, que es lo más barato. También aceptaron la opción de uno o dos 
Puntos más adicionales a repartir por el pueblo. 
 



 

 

Otro de los aspectos a concluir era el de la ubicación y su conveniencia por 
diversas razones técnicas y de localización. Se pensó al menos dos, una al 
lado de la N-II y otra en la zona del Polideportivo o adyacentes. Una opción 
justo en el lateral de la NII, al final se desestimó porque los servicios jurídicos y 
urbanismo del Ayuntamiento advirtieron que debido a la legislación de 
Carreteras Generales del Estado no era posible ningún tipo de instalación a 
menos de 10 metros de una calzada Nacional; que esa normativa restringe las 
instalaciones en general, excepto las gasolineras que ya existen.  
 
Como ya he dicho, El inicio de la Pandemia y el cambio de gobierno dejó todo 
en stand by.  
 
En esta modificación de crédito que se presenta aparecen los anteproyectos 
que en su momento se pidieron, pero no se llevó a efecto por lo que ya he 
dicho. Yo no estoy en contra de ello. Pero sí quiero advertir o preguntar si 
tienen en cuenta dos cosas: 
- Han explorado la opción de utilizar el método de concesionaria (que se haga 
cargo de todo) con menor o nulo coste para el Ayuntamiento, e incluso obtener 
ingresos por autorizar el servicio? 
- Los proyectos que presentan los veo bien, pero no tienen en cuenta o no se 
indica, aparentemente cómo y a qué coste se llevará la red de distribución-
Acometida a dichos puntos. O se lo pregunto si lo han contemplado. 
- la localización del PRVE en el lateral de la NII, en su momento los servicios 
dijeron que era imposible por normativa estatal. ¿ha cambiado esto? ¿qué 
norma o Decreto permite esto? 
 
 
 
INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS, ampliación 
Como ya he dicho al principio, también planteábamos la ampliación de las 
Instalaciones generadoras Fotovoltaicas no sólo para autoconsumo sino 
también para posible venta o compensación compañía suministradora, si bien 
quedaba acordar emplazamiento (Techo Polideportivo, Campo Futbol, Centro 
Cívico, etc). El propuesto en estos documentos me parece también correcto. 
 
ILUMINACION CAMPO DE FUTBOL 
Este era otro de los proyectos o propuestas que quería tirar a delante, pero aún 
con subvenciones en ese momento era complicado, a causa de la Regla de 
Gasto. Por suerte para ustedes y para el pueblo la Regla de Gasto está 
suspendida y podemos gastar parte del remanente. 
 
A parte del la Luminancia en campo, lo más importante es la reducción de la 
contaminación lumínica que genera y afecta no solo al entorno más inmediato. 
 
En los presupuestos calcularon 45000€ ahora 52000€, ¿por qué?  



 

 

También: ¿han elegido este proyecto entre varios? O sólo éste. En su 
momento recuerdo que también el adjudicatario del servicio de mantenimiento 
iluminación exterior del pueblo, ¿proponían estudios y proyectos para campos 
deportivos? 
 
AULA DE NATURA 
El coste de construcción es elevado; si bien para el ayuntamiento no lo será 
tanto debido a la subvención. Ahora bien ¿han pensado en el mantenimiento 
de todo ello?  
Sobre el papel pinta bonito, bucólico, pero habrá que gastar bastante dinero en 
mantener un entorno que NO ES realmente Natural, pues sino no habría que 
gastarse 140.000€. Excepto la parte de la botánica mediterránea, el resto de 
zoología requerirá intervenciones correctoras cada año. 
Espero equivocarme. 
Otra pregunta. En la documentación adjuntada aparece un plano DIN A3 que 
parece que la zona es la pastilla en la que está también la zona de mascotas. 
queda afectada esta zona? ¿cómo? 
 
 
Bueno está que se pueda hacer esta ambiciosa propuesta de modificación de 
crédito de 2M€ y pico. Otra cosa será el seguimiento y que se realicen 
adecuadamente. Y, como es normal, hay partidas en las que estamos de 
acuerdo y otras no. Por otro lado, tengo la palabra del Sr Alcalde de la 
realización del arreglo de determinadas calles, entre ellas el Passeig Can 
Gasull. Por lo que si bien no estoy de acuerdo en todo tampoco votaremos en 
contra de esta modificación.” 
 
El senyor Sergi Rabat Fajardo, regidor de Noves Tecnologies i Medi Ambient, 
pren la paraula per manifestar que en aquest punt s’està en fase de modificació 
de crèdit i no s’aprova el projecte. Es tracta d’una previsió. En línies generals, 
respon que sí a tot el que ha preguntat, s’ha estudiat i s’està explorant tot el 
que comenta. 
 
El senyor Pérez afegeix que tenen la sort que es pot trencar la regla de la 
despesa. És important el tema de la contaminació lumínica que genera la 
il·luminació del camp de futbol, espera que es minimitzi amb els leds del 
pressupost. 
 
El senyor Garralaga li respon que la idea és canviar el sistema precisament per 
la seva contaminació lumínica. A més, el club es queixa que la il·luminació no 
és ni suficient ni correcta. A més hi ha queixes dels veïns que diuen que es 
dispersa massa llum. Al principi creien que no calia licitació i s’ha vist que sí 
calia per ser un subministrament amb un cert import.  
 
El senyor Pérez apunta que és important que també hi hagi estalvi elèctric i 
baixada d’emissions.  



 

 

 
El senyor Garralaga li respon pel que fa a la zona de l’aula de la Natura, i li 
respon que no es veurà afectada la zona d’esbarjo de mascotes. La gràcia de 
l’aula de la Natura és que serà autosostenible, es dignificarà la zona que ara 
està salvatjada i es farà una zona d’entrada. Creu que quedarà bonic. Serà 
autosostenible i per això precisament donen subvencions. Potser també 
s’haurà de mantenir amb certa neteja. 
 
El senyor Pérez afirma que hi ha partides amb què està d’acord i altres no. Té 
un pacte amb l’alcalde per la remodelació del passatge de Can Gasull, pel que 
li dona un vot de confiança i s’abstindrà en la votació. 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, comença la intervenció 
apuntant que a ell no li arreglaran el carrer de casa. No està a favor. Es tracta 
d’una modificació de crèdit molt potent. Només fa tres mesos de l’aprovació 
dels pressupostos i a més l’oposició no ha estat informada. Es van assabentar 
fa una setmana a la comissió informativa. Al final estem en un pressupost de 
més de 10 milions d’euros, per tant tenien raó quan deien que era un 
pressupost fictici. Li estranya que l’hagin feta tan aviat, per què no executen 
abans que aquesta la modificació de crèdit anterior? No entén com s’estan fent 
les coses, també hi ha partides on es suposa que rebran unes subvencions, es 
pregunta per què no han esperat a tenir les subvencions per a fer la 
modificació. Recorda que existeix una comissió informativa d’infraestructures i 
pregunta per què no s’hi ha tractat la rehabilitació d’un habitatge tutelat. 
Comenta també que ha detectat una cosa que li sembla que és un error a la 
documentació, quan es parla del procés participatiu fase 1 de 
novembre/desembre de 2021, demana que es comprovi i s’esmeni. Pel que fa 
a la reforma de l’ajuntament, troba lògic que hi hagi increment de costos, però 
creu que els contractes s’han de complir. Li sembla una irresponsabilitat, però 
desconeix els termes del contracte en concret. No es pot assumir la pujada de 
preus. Pregunta com van les obres, si estan complint terminis i si això 
demorarà el termini de l’obra. Pel que fa a la partida d’honoraris, que augmenta 
80mil euros, en la memòria es parla que s’aprovarà inicialment el POUM i no 
n’estan informats. En canvi, no es té en compte a la modificació el tema dels 
apartaments. Pel que fa al tema laboral que va comentar l’alcalde en el darrer 
ple, va assegurar que l’ajuntament no hauria de pagar res i en canvi, ha hagut 
de pagar. Pregunta al senyor Garralaga quin Romanent Líquid tenien abans i 
com quedarà ara. 
 
El senyor Garralaga contesta que li podrà dir quan es tingui la informació del 
tancament. Ara es tracta d’una previsió, que caldrà la seva execució i és el que 
finalment compta. Si al final no s’executa tota la despesa, els diners tornen al 
romanent.  
 
El senyor Guillem li respon que entén el que vol dir. Demana que es faci un 
esforç en transparència, demana que se’ls mantingui informats de com estan 



 

 

de romanent. Necessiten tenir la informació actualitzada, que regularment se’ls 
vagi donant les dades del RLT de quan van començar fins ara.  
 
El senyor Garralaga li afirma que estaven sobre uns 4,5 milions d’euros. 
 
El senyor Guillem li pregunta també sobre la desviació dels preus de l’obra de 
l’ajuntament. 
 
El senyor Garralaga li respon que només estan dins del marge que dona la llei 
del 10% + un 3%. Es paga per excés d’obra, no per augment de preus. 
 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, pren la paraula 
per manifestar que a ell tampoc li arreglaran el carrer, es conformarà si li treuen 
les males herbes. Comenta que aquest pressupost no era realista, tal i com ja 
va dir al seu moment. No era coherent i estava fet sense criteri, era de caràcter 
tècnic. Havien dormit a la palla i després de tres mesos, li han donat la raó. El 
pressupost inicial en poc temps va incorporar crèdit per 1,4 milions d’euros i ara 
1.889.557,55 euros. Del pressupost inicial, ara passen a 11milions de 
pressupost final i anuncia que hi haurà més modificacions de crèdit, sinó temps 
al temps. 
Afegeix que aproximadament el RLT de quan ell va deixar l’alcaldia estava 
sobre els 5,2 milions encara que fos condicionat. Ara 2.317.827,73 milions 
formen el RLT. Ara veurem si es mengen l’estalvi, a veure si al final els 
números quadren. Menys mal que l’ajuntament té un bon interventor, al final 
sempre sobren diners. No calia per tant, pujar les plusvàlues, serà un racó pel 
govern per augmentar les despeses. Els adverteix que menys mal que s’han 
flexibilitzat les regles de la despesa, però hi haurà un problema estructural quan 
no es puguin trencar. Ja ho va comentar, tard o d’hora els propers governs 
tindran un problema que caldrà resoldre perquè s’està augmentant molt la 
despesa dels capítols 1 i 2. És normal que no comptin amb l’oposició, a la 
comissió informativa d’Urbanisme es podria haver parlat de l’aula de la natura, 
han tingut poc temps per estudiar la informació. Pel que fa a l’habitatge tutelat 
on s’hi preveu una despesa de 15.000 euros, pregunta qui ho porta, si es porta 
des de la regidoria d’Habitatge, encara no n’ha sentit a parlar aquest mandat. 
Ara es veurà si es necessita o no habitatge tutelat. No han estudiat la piràmide 
poblacional? No se saben les necessitats de Sant Vicenç de Montalt. Ara es fan 
estudis per plantes i plantetes. Pregunta també si ja s’ha arreglat el problema 
del Passeig de Sant Joan. Ja va advertir de la desviació que patiria l’obra de la 
Casa de la Vila, s’ha de tancar l’aixeta d’una manera o una altra. Pel que fa als 
punts de recàrrega es pregunta si s’han mirat les compres agregades de l’ACM 
o s’ha explorat si la Diputació dona subvencions, per exemple. No entrarà en el 
tema de les indemnitzacions a treballadors per diferents judicis, les paraules de 
l’alcalde van ser les que van ser i estan gravades. El govern actual no va tornar 
el 3% que es va pujar de l’IBI i també va apujar les plusvàlues del 11 al 26%, 
no s’ha de gravar a la gent. En resposta a la senyora Padilla li diu que 



 

 

l’Ajuntament sí gasta més del que ingressa i tant. Serà el primer govern que 
tanqui amb resultat negatiu, no vol tenir raó però creu que la tindrà. Recorda 
que ja va demanar que hi hagués un fons per imprevistos, hem passat una 
pandèmia, ara una guerra, pot venir un huracà i com no estiguem coberts, 
petarà i caldrà fer una altra modificació de crèdit. llavors passa el que passa. 
Les partides estan molt ajustades i no pot donar suport. No va aprovar el 
pressupost en el seu moment i com sempre no els deixen participar. Què entén 
el govern per transparència amb l’oposició? No considera que ho sigui avisar 
dues setmanes abans. 
 
El senyor Garralaga pren la paraula per donar resposta. Li recorda al senyor 
Martínez que quan ell era alcalde es van tramitar moltes modificacions de crèdit 
cada any, 7 expedients el 2015, 5 modificacions el 2016, 9 modificacions el 
2017, 8 el 2018 i 5 expedient el 2019. Afirma que és una pràctica molt habitual i 
ho sap molt bé però ara està a l’altre costat. Li diu que dona dades falses, 
perquè per calcular el Romanent calia tenir en compte els deutes de l’any 
anterior, per això ell ha dit que era de 4.5 milions aproximadament. També ha 
dit que ara queden 2,5 milions, quan no s’ha tancat encara. No ha entès que es 
volia dir en relació al procés participatiu, no es pot eliminar projectes. Pel que fa 
a les plusvàlues li pot dir que ara s’està pagant menys que abans.  
 
El senyor Martínez replica que no ha dit que les modificacions de crèdit estiguin 
malament, demostra salut del govern. Ell en tramitava perquè li donaven 
subvencions. Ara es gasten els diners estalviats per aquest exalcalde. Ja es 
veurà si les coses acabaran així o no. Caldria veure com s’han produït la 
participació ciutadana. També li respon que les plusvàlues s’han pujat, si 
s’ingressa menys no vol dir que no s’hagin pujat. També li retreu que si queda 
amb ell que la propera vegada no li falli. 
 
El senyor Garralaga li respon que va tenir un imprevist, que tothom en pot tenir 
i més una persona amb un bebè d’un any, li demana que no li falti el respecte. 
Li diu que està fent previsions, que l’encanta escoltar-se i que si es reben més 
subvencions caldrà fer més modificacions de pressupost, això no és ser 
predictor. 
 
El senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, pren la paraula per 
comentar que moltes de les actuacions que es preveuen son correctes, moltes 
han estat demandades fa temps. Aquest pressupost era molt tècnic, no hi havia 
inversions, i es veia que hi hauria una modificació de crèdit. Hi ha actuacions 
que estaven pensades ja fa molt temps, en general i ha partides necessàries, 
potser la manera no és la manera més correcta. Moltes es podrien haver posat 
en pressupost inicial. Vol comentar però partides on té alguns dubtes. Hi ha 
partides duplicades que ja estaven en la modificació de crèdit de l’any passat. 
El canvi de làmpades al camp de futbol comprova que ha augmentat de preu, 
veu que el tancament de la pista annexa queda descartat i pregunta pel que fa 
a la subvenció a l’associació de comerciants, si està inscrita al RMAE o si és 



 

 

una previsió.  Sabia que hi va haver una reunió, però no té més informació. 
També pregunta si la partida de foment del comerç que l’any passat es va 
suplementar amb 50.000 euros, quines actuacions es van fer per la regidoria.  
Sobre l’adequació del magatzem de la Brigada, amb 80.000 euros, veu que 
s’ha optat per dividir espais pels qui treballen amb les carrosses dels Reis. Si el 
que es vol que les instal·lacions siguin pràctiques, això no ho és. Ja es feia petit 
abans i va caldre augmentar espais amb altells, ara resulta que la regidora 
d’ERC es compromet a posar la primera pedra de l’edifici que s’havia de fer i al 
final es decideix tancar el magatzem, per tant, tenint menys espai per a la 
Brigada. Li agradaria que li expliquin aquest canvi de criteri. Pel que fa a la 
partida de l’enllumenat de Nadal, li sembla molt bé que comprin elements per 
actualitzar, però vol recordar que l’any passat no s’havia pogut adjudicar el 
contracte del manteniment de l’enllumenat pel recurs pendent i per manca de 
previsió no es van poder col·locar els llums.  
 
El senyor Cristian Garralaga respon que pel que fa a l’enllumenat del camp de 
futbol s’ha fet un projecte actualitzat més acurat. Pel que fa a la pista annexa 
s’ha prioritzat l’actuació en el paviment per temes de seguretat, però no entrava 
el tancament amb la situació de preus actual. 
 
La senyora Laia Sorribes, portaveu d’ERC, pren la paraula per donar 
explicacions a les preguntes que li han formulat en relació a les regidories de la 
seva responsabilitat. Afirma que l’associació de comerciants està constituïda i 
inscrita, cosa explicada ja pel senyor Garralaga. S’han fet vàries reunions i està 
en tota regla. Els requisits eren estar constituïda a finals d’any, i així ho van fer. 
pel que fa als pessebristes, ara està també constituïda i se li pot donar 
subvenció com a la resta d’entitats. La partida de foment del comerç estava 
pensada per a al promoció del comerç que no es va poder tirar endavant el 
projecte, per això s’ha fet ara. No té dades exactes sobre en què es van gastar 
diners però per exemple la campanya del “rasca-rasca” i altres actuacions que 
ja li detallarà. Pel que fa a l’adequació del magatzem de la Brigada, potser la 
regidora de l’àrea podrà explicar millor el perquè de la modificació. En relació 
als llums de Nadal, espera que aquest any no es tingui el mateix problema, 
però ja estaran el cas i potser arribat el cas, caldria tramitar una nova 
modificació de crèdit. 
 
El senyor Subiron apunta que a la memòria d’alcaldia sembla que no estigui 
constituïda l’associació de comerciants. La modificació que es va fer per ajudes 
al comerç, al final no es va fer. El magatzem de la Brigada li ha preguntat a ella 
perquè es tracta d’un espai per a les carrosses dels Reis, que depenen de 
Cultura i li ha passat el mort a la regidora de Serveis Municipals. El seu vot serà 
abstenció perquè hi ha temes amb què està d’acord i altres no.  
 
Demana la paraula tot seguit el senyor Sergi Rabat Fajardo, primer tinent 
d’alcalde, qui vol fer un símil. Un propietari pot no fer cap manteniment ni cap 
actuació i tenir el compte corrent molt ple i el que ha anat invertint els diners, té 



 

 

menys diners al banc, però arriba el dia que si no es fa res, la casa pot caure. 
La modificació representa un benefici pels santvicentins. L’aula de la natura 
s’ha treballat des de l’àrea de Medi Ambient, és un projecte ambiciós i difícil i 
precisament és el que més li agrada. Creu que pot ser un projecte molt positiu. 
S’han valorat les opcions comentades i hi estan treballant. Explica que pel que 
fa als punts de recàrrega s’està mirant les compres agregades i s’han demanat 
subvencions. Aquest govern fa una bona tasca de recerca de recursos 
supramunicipals.  
 
 
 
La senyora Esther Padilla Enríquez manifesta que el Sr. Garralaga va culpar al 
PSC que per haver presentat al·legacions a la modificació de crèdit de l’any 
passat, no es van poder tirar endavant alguns projectes inclosos,  quan en la 
seva intervenció primer havia dit que havia estat problemes tècnics.  A les 
al·legacions es parlava de prudència, responsabilitat i sostenibilitat financera i 
estaven ben argumentades, només que al final es van desestimar. 
 
 
C.- VOTACIÓ I ACORD 
 
A continuació es procedeix a la votació: 
 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 1 NO 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 ABST 

9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc 

Guillem Molins) 

1 NO 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel 

Martínez i Camarasa) 

1 NO 

Regidor no adscrit (Robert Subiron 

Olmos) 

1 ABST 



 

 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Rovira 

Mariné) 

1 SÍ 

 
 

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

 

Setè.- PRECS I PREGUNTES. 
 
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

