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ACTA DE LA SESSIÓ PLE2022/6 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1a. CONVOCATÒRIA EL 26 DE MAIG 
DE 2022        
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2022/6 
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 26 de maig de 2022 
Horari: de 19.45 a 21.52 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 
 

●PLE2022/5 ORDINÀRIA 28/04/2022 
 

Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 



 

 

 - 2 - 

Tercer- PRP2022/584   DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET NÚM. 516 DE 
DATA 13/05/2022 DE DELEGACIÓ DE LA REGIDORIA D'URBANISME AL 
SENYOR CRISTIAN GARRALAGA ALONSO, REGIDOR NO ADSCRIT. 
 
Quart. - PRP2022/522   DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MITJÀ DE 
PAGAMENT DEL 1r TRIMESTRE ANY 2022. 
 
Cinquè. - PRP2022/564   DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D'ALCALDIA 
D'APROVACIÓ DEL PLA INTERN D'IGUALTAT 2021-2025. 
 
Sisè. - PRP2022/567   PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 
PROTOCOL D’ASSETJAMENT SEXUAL DELS ANYS 2022-2026. 
 
Setè. - PRP2022/531   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
MODIFICACIÓ DE LES ASSIGNACIONS ALS GRUPS POLÍTICS A CAUSA DE 
L'ABANDÓ DEL REGIDOR SR. MIQUEL ROVIRA MARINÉ DEL GRUP 
MUNICIPAL CUP-AMUNT PER PASSAR A SER REGIDOR NO ADSCRIT. 
 
Vuitè. - PRP2022/537   PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES I 
ALTRES ÒRGANS COL·LEGIATS A CAUSA DE L’ABANDÓ DEL REGIDOR SR. 
MIQUEL ROVIRA MARINÉ DEL GRUP MUNICIPAL CUP-AMUNT PER PASSAR A 
SER REGIDOR NO ADSCRIT. 
 
Novè. - PRP2022/570   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ PROVISIONAL, SI 
S'ESCAU, DE L'ORDENANÇA NÚM. 91 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER 
DIVERSES ACCIONS FORMATIVES DE L'AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE 
MONTALT. 
 
Desè. - PRP2022/581   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA 
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES AL CONSELL COMARCAL DEL MARESME 
PER LA GESTIÓ DELS PROCESSOS DE SELECCIÓ D'AGENTS DE LA POLICIA 
LOCAL I APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB DIVERSOS 
ENS PER A DUR A TERME LA SELECCIÓ CONJUNTA. 
 
Onzè. - PRP2022/569   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS 
DOS DIES DE FESTA LOCAL DE L'ANY 2023. 
 
Dotzè. - PRECS I PREGUNTES. 
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Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR. 

 PLE2022/5 ORDINÀRIA 28/04/2022. 
 

Primerament es procedeix a la votació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en 
data del 28/04/2022. 
 

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 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel 

Martínez i Camarasa) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Robert Subiron 

Olmos) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Rovira Mariné) 1 SÍ 

 
 

El de Ple acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió ordinària de ple 
celebrada en data 28/04/2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 



 

 

 - 4 - 

 

 DOUE en data 22/04/2022 Anunci de licitació del servei de manteniment de 
les instal·lacions i equipaments municipals de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt. 

 BOE en data 4/05/2022 Anunci de notificacions de diversos expedients 
sancionadors. 

 BOPB en data 6/05/2022 Anunci d’aprovació inicial del “Projecte de 
consolidació del Torrent del Ranxo i la Riera de Sant Vicenç” així com 
informació pública. 

 BOPB en data 10/05/2022 Anunci d’aprovació provisional 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 
així com informació pública. 

 BOPB en data 10/05/2022 Anunci d’aprovació inicial de l’expedient de la 
modificació de crèdit 3/2022, extraordinaris i suplements de crèdits així com 
informació pública. 

 SEU ELECTRÒNICA MUNICIPAL en data 11/05/2022 es publiques les 
Bases reguladores del procés de selecció per a la contractació temporal de 6 
joves en el marc del Projecte formatiu laboral Brigada Jove 2022. 

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

ordinari que van del número 398 al 550 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/es en són 

coneixedors per correu electrònic.  

 

 
Codi Data resolució Títol 

2022/398 14/04/2022 
APROVACIÓ CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ESPORTIVES ANY 
2022 

2022/399 14/04/2022 CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRA MENOR C.CARLES BUÏGAS 42 

2022/400 14/04/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1368203  

2022/401 14/04/2022 LLICÈNCIA CÀNON AIGUA CTRA. CORNELLÀ A FOGARS DE 
TORDERA 8 BX 

2022/402 14/04/2022 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22025016 

2022/403 20/04/2022 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A 
REALITZAR EL MENJADOR (INCLOENT SERVEI D’ALIMENTACIÓ, 
MONITORS I GESTIÓ DE COBRAMENTS) DE LES ESTADES 
ESPORTIVES D’ESTIU.  

2022/404 20/04/2022 DEVOLUCIÓ FIANÇA C.PRÈVIA OBRES MÍNIMES C.MEDITERRANI 
15-17 04 06 

2022/405 20/04/2022 PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22025545  
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2022/406 20/04/2022 

GRATIFICACIONS PER TASQUES EXTRAORDINÀRIES PER MOTIUS 
DIVERSOS  

2022/407 20/04/2022 

ADJUDICACIÓ MENOR DEL SERVEI PER A LA DEFENSA JURÍDICA 
DE LA CORPORACIÓ, EN EL RECURS CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU, PROCEDIMENT ORDINARI NÚM. 81/2022-V, 
INTERPOSAT PER DESARROLLO Y GESTIÓN INDUSTRIAL S.L, 
CONTRA LA DESESTIMACIÓ PER SILENCI ADMINISTRATIU DEL 
RECURS DE REPOSICIÓ FORMULAT EN DATA 23 DE DESEMBRE 
DE 2021, DAVANT LA DENEGACIÓ PRESUMPTA DE LA PETICIÓ DE 
REINCORPORACIÓ DE LA FINCA REGISTRAL NÚM. 3902 
PROPIETAT DE L’ACTORA EN EL SECTOR DE L’ANTIC PLA 
PARCIAL DE LA URBANITZACIÓ SUPERMARESME. 

2022/408 20/04/2022 
APROVACIÓ I PAGAMENT LIQUIDACIÓ COTITZACIONS DEL 
PERSONAL A LA SEG. SOCIAL MARÇ 2022 

2022/409 20/04/2022 
CONTRACTACIÓ MENOR DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL 
PEDAGÒGIC PER LES ACTIVITATS MUNICIPALS. 

2022/410 20/04/2022 

DESIGNA ADVOCAT I PROCURADOR EN RELACIÓ AL RECURS 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU, PROCEDIMENT ORDINARI NÚM. 
81/2022-V INTERPOSAT PER DESARROLLO Y GESTIÓN 
INDUSTRIAL S.L CONTRA LA DESESTIMACIÓ PER SILENCI 
ADMINISTRATIU DEL RECURS DE REPOSICIÓ FORMULAT EN 
DATA 23 DE DESEMBRE DE 2021, DAVANT LA DENEGACIÓ 
PRESUMPTA DE LA PETICIÓ DE REINCORPORACIÓ DE LA FINCA 
REGISTRAL NÚM. 3902 PROPIETAT DE L’ACTORA EN EL SECTOR 
DE L’ANTIC PLA PARCIAL DE LA URBANITZACIÓ SUPERMARESME. 
 

2022/411 20/04/2022 

INCENTIUS PER TASQUES EXTRAORDINÀRIES REALITZADES A 
REQUERIMENT DE LA REGIDORIA D'IGUALTAT  

2022/412 20/04/2022 DEVOLUCIÓ FIANÇA C.PRÈVIA OBRES MÍNIMES C.BALÍS 68  

2022/413 20/04/2022 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22025263 

2022/414 
 

20/04/2022 
 

GRATIFICACIONS PER TASQUES EXTRAORDINÀRIES 
REALITZADES EN DIVERSOS ESDEVENIMENTS I REUNIONS  

2022/415 20/04/2022 APROVACIÓ I ORDENACIÓ DEL PAGAMENT DE FACTURES 
DIVERSES ABRIL-22 

2022/416 20/04/2022 

INCENTIUS PER TASQUES EXTRAORDINÀRIES REALITZADES AMB 
MOTIU D'ESDEVENIMENTS DIVERSOS  

2022/417 20/04/2022 
INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 
22025547  

2022/418 21/04/2022 
APROVACIÓ INICI EXPEDIENT I PLECS LICITACIÓ MANTENIMENT 
INSTAL·LACIONS EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS 

2022/419 21/04/2022 

APROVACIÓ BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DEL 
PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE 
MONITORS/ES PER A LES ESTADES ESPORTIVES D’ESTIU 2022. 

2022/420 22/04/2022 APROVACIÓ PAGAMENTS DE LA RELACIÓ T-2022-4 

2022/421 22/04/2022 
APROVACIÓ PROJECTE CONSOLIDACIÓ DE LA RIERA RANXO AMB 
LA RIERA SANT VICENÇ 

2022/422 22/04/2022 CANVI DE TITULARITAT DELS HORTS Nº 20 I 21  
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2022/423 22/04/2022 
LLISTAT DEFINITIU PROCÉS CAP BRIGADA, NOMENAR COMISSIÓ I 
FIXAR DATA PROVES 

2022/424 25/04/2022 
CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI I TELOMÀTIC 28 D'ABRIL DE 2022 
A LES 19.45 HORES 

2022/425 27/04/2022 
CONTRACTE MENOR D'OBRA PER L'OBERTURA D'UNA FRANJA DE 
PREVENCIÓ D'INCENDIS AL NUCLI DE POBLACIÓ DE COMA DE BÓ 

2022/426 27/04/2022 
INICI EXP. SANCIONADOR 2022/882-1356 PINTADES 
CONTENIDORS 

2022/427 27/04/2022 
INICI EXP. SANCIONADOR 2022/883-1356 PINTADES 
CONTENIDORS 

2022/428 27/04/2022 
INICI EXP. SANCIONADOR 2022/881-1356 PINTADES 
CONTENIDORS 

2022/429 27/04/2022 
INICI EXP. SANCIONADOR 2022/880-1356 PINTADES 
CONTENIDORS 

2022/430 27/04/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 32257/2022 

2022/431 
 

27/04/2022 
 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DEL SUBMINISTRAMENT 
DE REPOSICIÓ DELS DRIVERS PER LEDS EN DIFERENTS PUNTS 
DE LLUM  

2022/432 27/04/2022 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22027214  

2022/433 27/04/2022 BAIXA LLICÈNCIA DE GUAL CARRER LA TORRASSA 43 

2022/434 27/04/2022 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DEL SUBMINISTRAMENT 
DE REPOSICIÓ DE PUNT DE LLUM AL CARRER PUNIOL, 42-44 

2022/435 
 

27/04/2022 
 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DEL SUBMINISTRAMENT 
DE REPOSICIÓ COLUMNA PUNT DE LLUM DE LA RIERA DE 
TORRENTBO  

2022/436 27/04/2022 
CONTRACTACIÓ MENOR SERVEIS EXTERNS RETOLACIÓ VEHICLE 
POLARIS RANGER 1000 

2022/437 27/04/2022 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22026457 

2022/438 27/04/2022 
INICI EXP. SANCIONADOR 2022/868-1356 FALTES DE RESPECTE 
AGENTS AUTORITAT 

2022/439 27/04/2022 
CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRA MENOR CAMÍ DEL PADRÓ 32-48 
CASA 1 

2022/440 27/04/2022 
RENÚNCIA DE L'HORT MUNICIPAL Nº 29 I NOVA ADJUDICACIÓ PER 
ORDRE DE REGISTRE D'ENTRADA 

2022/441 27/04/2022 RENOVACIÓ LLICÈNCIA TERRASSA MAS QUE BOCATA, VORERA   

2022/442 27/04/2022 CÀNON AIGUA C.COMA DE BO 29-33 

2022/443 27/04/2022 
INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 
22026775 

2022/444 27/04/2022 PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22026776 

2022/445 27/04/2022 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT 
PER A 4 BIBLIOTEQUES PELS PARCS MUNICIPALS  

2022/446 27/04/2022 
LIQUIDACIÓ PER HORES EXTRAORDINÀRIES DEL PERSONAL DE 
LA BRIGADA MUNICIPAL  

2022/447 
 

27/04/2022 
 

REUBICACIÓ D'ESTACIONAMENT PER A PERSONES AMB 
DISMINUCIÓ FÍSICA I MODIFICACIÓ DE LA PLACA DE MATRICULA 
DE 'ESPAI RESERVAT 

2022/448 27/04/2022 LIQUIDACIÓ PER SUBSTITUCIÓ DEL CAP DE LA BRIGADA 

2022/449 27/04/2022 
CONTRACTE MENOR D'OBRES D'AMPLIACIÓ VESTUARIS POLICIA 
LOCAL 

2022/450 27/04/2022 
INCENTIUS PER TASQUES EXTRAORDINÀRIES AMB MOTIU DEL 
PARC ESPORTIU DE SETMANA SANTA 

2022/451 27/04/2022 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22025887  

2022/452 27/04/2022 LIQUIDACIÓ INCENTIUS DE PODA DE LA BRIGADA 
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2022/453 27/04/2022 
DEVOLUCIÓ FIANÇA C.PRÈVIA OBRES MÍNIMES CAMÍ DEL PADRÓ 
1  

2022/454 27/04/2022 GRATIFICACIONS POLICIA LOCAL MARÇ-ABRIL 2022 

2022/455 27/04/2022 
INICI EXP. SANCIONADOR ABREUJAT 2022/863-2537 GOS 
DESLLIGAT VIA PÚBLICA 

2022/456 27/04/2022 
INICI EXP. SANCIONADOR 2022/860-2537 MATÈRIA CONTROL I 
TINENÇA ANIMALS 

2022/457 29/04/2022 
NOMENAR MESA I FIXAR DIA OBERTURA LICITACIÓ MÒDUL PARC 
GERMANS 

2022/458 02/05/2022 
CONTRACTE MENOR PEL SERVEI EXTERN DE JARDINERIA PER 
SUPORT A LA BRIGADA MUNICIPAL 

2022/459 04/05/2022 
APROVACIÓ I REINTEGRAMENT DESPESES EN RELACIÓ A LA 
REALITZACIÓ D'UN CURS FORMATIU  

2022/460 04/05/2022 
CONTRACTE MENOR PEL SERVEI D'ABALISAMENT PER LA 
TEMPORADA DE PLATJA 2022 

2022/461 04/05/2022 ADJUDICACIÓ MENOR REDACCIÓ PROJECTE XARXA BIOMASSA 

2022/462 04/05/2022 
INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 
22028063  

2022/463 
 

04/05/2022 
 

LIQUIDACIÓ CÀNON 2022 SERVEI PÚBLIC DE MERCAT MUNICIPAL, 
EQUIPAMENT ESPORTIU I EDUCATIU SITUAT A PARC. 1 DEL PPO 
9 “CAN BOADA 

2022/464 04/05/2022 
CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT PER L'ADQUISICIÓ 
DE 16 CONJUNTS DE PAPERERES PER LA PLATJA 

2022/465 04/05/2022 
CONTRACTE MENOR PEL SERVEI DE REPARACIÓ I 
MANTENIMENT VEHICLE ADSCRIT A LA BRIGADA MUNICIPAL  

2022/466 04/05/2022 
ADJUDICACIÓ MENOR REPOSICIÓ COLUMNA PUNT DE LLUM 
AY1014 

2022/467 04/05/2022 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22027791  

2022/468 
 

04/05/2022 
 

SOL·LICITUD REINTEGRAMENT DESPESES CURS FORMATIU 
D'UNA AGENT DE LA POLICIA LOCAL  

2022/469 04/05/2022 
AUGMENT DE JORNADA D'UN TREBALLADOR FINS A LES 40 
HORES SETMANALS  

2022/470 04/05/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 21-4260  

2022/471 04/05/2022 
CONTRACTE MENOR PEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ 
D'UNA CADIRA ELEVADORA PER A LA PISCINA MUNICIPAL  

2022/472 
 
 

04/05/2022 
 
 

APROVACIÓ LLISTAT DEFINITIU, NOMENAMENT DE TRIBUNAL I 
FIXACIÓ DATA DE LES PROVES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ 
D'UN/A MESTRE/A ESCOLA BRESSOL PER PROMOCIÓ INTERNA 
MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ 

2022/473 04/05/2022 AJUT PAGAMENT QUOTES LLAR D'INFANTS  

2022/474 04/05/2022 OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC PER FILMACIÓ CINEMATOGRÀFICA  

2022/475 
 

04/05/2022 
 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT 
DE MAQUINÀRIA PRÉSTEC AUTOMATIZAT PER LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL  

2022/476 
 

04/05/2022 
 

ASSIGNACIÓ DEL PLUS DE RESPONSABILITAT I DISPONIBILITAT 
COM A FACTOR DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC A UN LLOC DE 
TREBALL   

2022/477 04/05/2022 
SOL·LICITUD D'AVANÇAMENT A COMPTE DE LA PROPERA PAGA 
EXTRAORDINÀRIA DE JUNY 2022  

2022/478 04/05/2022 
SOL·LICITUD AVANÇAMENT A COMPTE DE LA PAGA 
EXTRAORDINÀRIA DE JUNY 2022  

2022/479 04/05/2022 PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22028065  

2022/480 05/05/2022 APROVACIÓ FACTURES MAIG I ORDENACIÓ DEL SEU PAGAMENT  
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2022/481 05/05/2022 
CONTRACTE MENOR PEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS 
EQUIPS CONTRA INCENDIS EN DEPENDENCIES MUNICIPALS 

2022/482 05/05/2022 LLICÈNCIA CÀNON AIGUA PROVISIONAL D'OBRES PGTE. MIG 5  

2022/483 05/05/2022 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22028567  

2022/484 05/05/2022 
FRACCIONAMENT DEL CÀNON DELS SERVEIS DE TEMPORADA A 
LA PLATJA GUINGUETA 5 

2022/485 05/05/2022 
PROPOSTA DECRET AMPLIACIÓ CONTRACTE MENOR SINTELEC 
PER MANTENIMENT INFORMÀTIC 

2022/486 10/05/2022 APROVACIÓ I PAGAMENT NÒMINA D'ABRIL 2022 

2022/487 10/05/2022 APROVACIÓ BASES PROCÉS SELECCIÓ BRIGADA JOVE 2022 

2022/488 10/05/2022 
ADJUDICACIÓ MENOR SERVEIS D'ASSESSORAMENT JURÍDIC 
TARINAS 

2022/489 11/05/2022 
NOMENAMENT D'UNA AGENT INTERINA PER COBRIR UNA 
ABSÈNCIA D'AGENT EN SITUACIÓ DE BAIXA PER IT  

2022/490 12/05/2022 
ADJUDICACIÓ DINAR DE LA GENT GRAN 2022 AL RESTAURANT 
TURÓ DEL SOL  

2022/491 12/05/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1323836 

2022/492 12/05/2022 
APROVACIÓ PADRÓ DE QUOTES DE L'ESCOLA DE MÚSICA MAIG-
22  

2022/493 12/05/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1371800 

2022/494 12/05/2022 
DEVOLUCIÓ FIANÇA C.PRÈVIA OBRES MÍNIMES CONDICIONADA 
C.TURÓ DE L'HOME 33A 

2022/495 12/05/2022 
APROVACIÓ I PAGAMENT DE LES COTITZACIONS A LA SEG. 
SOCIAL DEL PERSONAL - ABRIL 2022  

2022/496 12/05/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1362396  

2022/497 12/05/2022 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22029905 

2022/498 12/05/2022 
DEVOLUCIÓ FIANÇA C.PRÈVIA OBRES MÍNIMES AV. MONTALMAR 
5  

2022/499 12/05/2022 
DEVOLUCIÓ FIANÇA C.PRÈVIA OBRES MÍNIMES C.PAÏSOS 
CATALANS 12 

2022/500 12/05/2022 
APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE D'URBANITZACIÓ POL II DEL 
PP SECTOR 6 RIERA DEL GORG 

2022/501 12/05/2022 
NOMENAMENT MEMBRES MESA CONTRACTACIÓ I FIXACIÓ DIA 
OBERTURA SOBRE A LICITACIÓ LOT 2 MATERIAL BRIGADA 

2022/502 12/05/2022 MODIFICACIÓ LLICÈNCIA OBRA MENOR C.VOGI 1 

2022/503 
 

12/05/2022 
 

CONTRACTE MENOR PEL SERVEI D'INSTAL·LACIÓ DE 
DISPOSITIUS DE SEGURETAT (LINIES DE VIDA) AL MAGATZEM DE 
LA BRIGADA I A L'ESCOLA SANT JORDI 

2022/504 12/05/2022 
CONTRACTE MENOR PEL SUBMINISTRAMENT DE L'EQUIPACIÓ 
D'ESTIU DE LA BRIGADA MUNICIPAL 

2022/505 12/05/2022 
ADJUDICACIÓ MENOR REPOSICIÓ PUNT DE LLUM PER ACCIDENT 
DE TRÀNSIT  

2022/506 12/05/2022 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22029079  

2022/507 12/05/2022 
INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 
22029393 

2022/508 12/05/2022 APROVACIÓ PAGAMENTS, RELACIÓ T-2022-5 

2022/509 12/05/2022 
CONTRACTE MENOR PEL SERVEI D'ACTUALITZACIÓ DEL VERD 
URBÀ I ARBRAT MUNICIPAL 

2022/510 12/05/2022 PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22029392  

2022/511 12/05/2022 ADJUDICACIÓ MENOR SUBMINISTRAMENT MATERIAL BIBLIOTECA  

2022/512 12/05/2022 LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ C.NOU 4  

2022/513 12/05/2022 ADJUDICACIÓ MENOR SUBMINISTRAMENT ORDINADORS 
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BIBLIOTECA 

2022/514 
 
 

12/05/2022 
 
 

CONTRACTE MENOR SERVEI MANTENIMENT FRANJA 
PERIMETRAL PREVENCIÓ INCENDIS URBANITZACIONS: 
SUPERMARESME, PLANA DE L'ANDREU, EL ROCÀ NORD I PLANA 
DE MANENT 

2022/515 13/05/2022 
OCUPACIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER FILMACIÓ CARRER 
BIGNONIES   

2022/516 13/05/2022 
DELEGACIÓ REGIDORIA D'URBANISME AL REGIDOR SENYOR 
CRISTIAN GARRALAGA ALONSO, REGIDOR NO ADSCRIT 

2022/517 13/05/2022 
CONTRACTE MENOR PEL SERVEI D'ANIVELLAMENT DE LA SORRA 
DE LA PLATJA 

2022/518 16/05/2022 
CONTRACTE MENOR D'OBRES REPARACIÓ PAVIMENT I 
SORREJAT PLATJA DE LA PISCINA MUNICIPAL  

2022/519 16/05/2022 
OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC PER LA VENDA D' ARTICLES DE 
PIROTÈCNIA  

2022/520 16/05/2022 
CONVOCATÒRIA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PLE 19 DE MAIG DE 
2022 A LES 19.45 HORES 

2022/521 16/05/2022 APROVACIÓ PADRÓ DE QUOTES ESCOLA BRESSOL JUNY-22 

2022/522 16/05/2022 
DEVOLUCIÓ PARCIAL DE FIANÇA EXPEDIENT OBRES 154/2003 
DEL CAMÍ DEL PADRÓ, ED6 I ED7 

2022/523 16/05/2022 
INICI EXP. SANCIONADOR ABREUJAT GOSSOS DESLLIGATS VIA 
PÚBLICA 

2022/524 16/05/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 22-4517 

2022/525 16/05/2022 AJUT ECONÒMIC DESPESES ESCOLARS  

2022/526 16/05/2022 LLICÈNCIA OBRA MENOR OBERTURA RASA AV. BILBENYES 35  

2022/527 16/05/2022 AJUT ECONÒMIC PER PAGAMENT QUOTES ESCOLA BRESSOL  

2022/528 16/05/2022 
CONTRACTE MENOR D'OBRA PER RETIRADA DE MATERIAL 
D'AMIANT I RETIRADA GESPA DE LA PISCINA MUNICIPAL 

2022/529 16/05/2022 
APROVACIÓ PADRÓ DE LA TAXA DE CARTELLS INDICADORS DE 
LLOCS D'INTERÈS 2022 

2022/530 16/05/2022 
CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRA MENOR CAMÍ DEL PADRÓ 32-48 
CASA 1-OBRES REFORMA  

2022/531 16/05/2022 APROVACIÓ PLA INTERN D'IGUALTAT 2021-2025 

2022/532 
 

16/05/2022 
 

CONTRACTE MENOR PER LA REDACCIÓ DELS PROJECTE I 
DIRECCIÓ D'OBRES DEL PARC DE BIODIVERSITAT (AULA 
NATURA) 

2022/533 18/05/2022 ADJUDICACIÓ GESPA PISCINA MUNICIPAL  

2022/534 
 
 

18/05/2022 
 
 

LLISTAT PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS, FIXACIÓ PROVA 
DE CATALÀ I NOMENAMENT DE TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL 
PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE 
MONITORS/ES PER A LES ESTADES ESPORTIVES D'ESTIU 2022 

2022/535 18/05/2022 INICI EXP. SANCIONADOR ABREUJAT GOS SOLT VIA PÚBLICA  

2022/536 18/05/2022 
CONTRACTACIÓ SERVEIS PROFESSIONALS, ACTIVITATS CREART 
ADULTS 

2022/537 18/05/2022 
ADJUDICACIÓ CONCERT MIQUEL DEL ROIG EN MOTIU DE LA 
TROBADA DE GEGANTS 2022  

2022/538 18/05/2022 
CONTRACTE MENOR PEL SERVEI DE REPARACIÓ I 
MANTENIMENT MÀQUINA GARBELLADORA 

2022/539 
 

18/05/2022 
 

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ DE PAS PER L'ACTUACIÓ DE 
MANTENIMENT DE LA FRANJA PERIMETRAL PER PREVENCIÓ 
D'INCENDIS 

2022/540 18/05/2022 DESIGNACIO DEL CAP DE LA BRIGADA MUNICIPAL 

2022/541 18/05/2022 AJUT ECONÒMIC PER PAGAMENT DE SORTIDES ESCOLARS I 
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EXTRAESCOLARS  

2022/542 18/05/2022 
INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 
22031123 

2022/543 18/05/2022 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22030819  

2022/544 18/05/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 31411/2022 

2022/545 18/05/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 32256/2022 

2022/546 18/05/2022 PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22031124  

2022/547 18/05/2022 
UTILITZACIÓ D’ESPAIS DE L'ESCOLA SANT JORDI PER 
ORGANITZAR CASAL D’ESTIU 

2022/548 18/05/2022 LLICÈNCIA CÀNON AIGUA DEFINITIU CTRA. SANT VICENÇ 43  

2022/549 18/05/2022 
ADJUDICACIÓ TEATRE FAMILIAR EN JOAN SENSE POR I LA CASA 
ENCANTADA EN MOTIU DE LA CASTANYADA 2022 

2022/550 18/05/2022 
DEVOLUCIÓ FIANÇA C.PRÈVIA OBRES MÍNIMES C.PICA D'ESTATS 
20 

 

             

 

Tercer. - PRP2022/584   DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET NÚM. 516 DE 
DATA 13/05/2022 DE DELEGACIÓ DE LA REGIDORIA D'URBANISME AL 
SENYOR CRISTIAN GARRALAGA ALONSO, REGIDOR NO ADSCRIT    
 
 

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació, el senyor alcalde exposa 
l’assumpte: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: URBANISME 
Expedient:  2022/1042-1018   
 
En data 13 de maig de 2022, s’ha emès decret d’alcaldia núm. 516 que es transcriu 

a continuació i del que cal donar compte al Ple: 

“DECRET NÚM. 516 

 

Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: URBANISME 
Expedient:  2022/1042-1018   
Contingut: DELEGACIÓ REGIDORIA D'URBANISME AL SENYOR CRISTIAN 
GARRALAGA ALONSO, REGIDOR NO ADSCRIT 
 
Com a Alcalde President de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, nomenat 
en sessió plenària de data 16 d’octubre de 2020 i de conformitat amb els 
articles 51.2 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de 
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Catalunya, i 43 i 120 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Corporacions locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 
de novembre i 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, 
 
RESOLC 
 
Primer.- Nomenar, d’acord amb l’article 120 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals el següent regidor 
que ostentarà les competències pròpies d’aquesta Alcaldia de gestió, 
assessorament, direcció i comandament sense incloure signatura de 
resolucions, que es deleguen mitjançant aquest nomenament: 
 
- Regidor delegat de Serveis Territorials i Urbanisme, senyor Cristian Garralaga 
Alonso. 
 
Segon.- Donar l’oportuna publicitat mitjançant publicació del corresponent 
edicte al BOP i donar compte del contingut d’aquest Decret al Ple en la propera 
sessió que se celebri” 
 
 

INTERVENCIONS 
 
La senyora Esther Padilla Enríquez, portaveu del PSC, manifesta que si l’alcalde no 
té prou disponibilitat, es fa per decret i el senyor Garralaga té capacitat per fer-ho, no 
hi veu problema. 
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de C’s, compara el nomenament com si 
fos un “superministre”, amb moltes carteres. No té res a dir, perquè es tracta d’una 
decisió personal. 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, manifesta que la decisió l’ha 
sorprès, tot i que ja sigui una decisió presa, perquè el POUM està a les portes d’una 
aprovació inicial. Fer-ho a les portes d’un tema tan important no li sembla correcte. 
Felicita el senyor Garralaga per tenir regidories tan potents, només li queda 
Governació, de les fortes. Pregunta si el senyor Llasera encara en porta alguna.  
 
El senyor Llasera li respon que Comunicació. 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, explica que ell no ha 
estat mai partidari que el mateix alcalde portés també la regidoria d’Urbanisme. Es 
tracta d’una decisió d’alcaldia, de fet la decisió és seva. Aprofita per fer una reflexió, 
les regidories han d’anar paral·leles tenint un mateix regidor. Per exemple, la 
regidoria d’Habitatge està entroncada amb Urbanisme, però les decisions són les 
decisions. Aprofita que després es toca el cartipàs per comentar que no s’ha tocat la 
proposta de modificació dels representants a les Juntes de Compensació i creu que 
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s’hauria d’haver posat el regidor d’Urbanisme i no pas l’alcalde. Encara no s’ha parlat 
amb els privats en el marc del POUM ni amb certa gent de l’àrea, li desitja al nou 
regidor molta sort i encert, li ha tocat la grossa. Queda encara feina feixuga per fer, 
s’ha de parlar amb els propietaris.  Veurem què passa amb les modificacions 
puntuals de les normes, ja ho explicaran. Li desitja de tot cor molt encert, si 
necessita alguna ajuda o assessorament, ho farà i ho farà perquè no podem estar 
sense POUM. La caiguda de l’anterior POUM ha fet molt mal, i en aquest nou encara 
falta molt camí. 
 
 
El senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, manifesta que desitja que hi hagi 
continuïtat, espera que hi hagi ajuda i traspàs d’informació de cara a la feina que 
queda per fer. demana accelerar al màxim el tema de la planificació urbanística del 
municipi. Li desitja molts encerts i li ofereix ajuda i es posa a la seva disposició. 
 
El senyor Cristian Garralaga Alonso pren la paraula per agrair-li la confiança al 
senyor alcalde, no és cap caramel, és una regidoria dura i difícil, però amb molta 
feina i moltes hores per dedicar-hi, es podrà aprovar inicialment, que no 
provisionalment encara, el POUM, però s’està posant al dia el més ràpid possible. 
Està treballant dur per tenir el POUM que és molt important, s’han de tenir en compte 
moltes sensibilitats. Estan treballant pel municipi. Dona les gràcies a tots, en especial 
al senyor Martínez per les seves paraules. 
 
Finalment, el senyor alcalde conclou el punt per expressar el següent: 

“El passat 13 de maig vaig delegar les competències de la regidoria d’Urbanisme en 

el regidor Cristian Garralaga, tenint ben present el ple on vaig ser investit alcalde el 

16 d’octubre de 2020. 

Aquell dia va ser molt especial pel que significa convertir-se en alcalde del teu poble, 

un càrrec que des del primer dia he afrontat amb la màxima il·lusió i responsabilitat i 

amb la voluntat de treballar de valent per Sant Vicenç. 

Ser alcalde és un gran repte que m’ha motivat a treballar amb dedicació i compromís 

amb l’únic objectiu de millorar el poble i la vida de les persones que hi viuen. Hi estic 

compromès i amb la col·laboració de tots els regidors i regidores que m’acompanyen 

al govern, m’he esforçat i em continuaré esforçant per fer-ho possible. Tinc un gran 

equip i n’estic molt orgullós de tots ells.  

En el moment de fer la distribució de regidories entre el membres del govern, a més 

de tenir en compte les seves competències també vaig tenir molt present la seva 

disponibilitat per afrontar el volum de feina que suposa estar al capdavant d’una o 

més regidories, perquè com bé sabeu, ni jo ni cap membre del govern tenim 
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dedicació absoluta, ni parcial, i hem de compaginar les tasques pròpies del càrrec 

amb la nostra faceta professional. 

Com deia abans, tinc un equip molt preparat i molt implicat. Estan fent tots i totes 

una gran tasca, amb l’ajut indispensable dels seus respectius tècnics i dels conjunt 

del personal municipal, i crec que havia de delegar una de les dues regidories que 

gestiono directament, concretament la d’Urbanisme, en el regidor Cristian Garralaga. 

El motiu? La regidoria d’Urbanisme està afrontant un dels grans reptes de present i 

futur del poble: el POUM i, tot i que, el gruix de la feina ja està fet, cal estar-hi molt a 

sobre per enllestir-lo i que arribi a bon port, amb tot el que això comporta: múltiples 

reunions, entrevistes, visites... 

En Cristian Garralaga té més disponibilitat que jo per poder atendre aquest volum de 

feina, i capacitat, coneixements i experiència per assumir amb èxit aquesta 

delegació. Compta amb un equip tècnic i administratiu excel·lent que estarà al seu 

costat i compta, per suposat, amb mi, perquè delegar les competències de regidories 

no vol dir en absolut que jo no estigui implicat i al corrent de tot el que passa en les 

diferents àrees de l’Ajuntament. El meu compromís és total en aquest sentit. 

Som un equip que treballem plegats i amb la màxima col·laboració, i estic convençut 

que en Cristian respondrà amb implicació, dedicació i esforç a aquest nou repte, 

tenint-nos a la resta de companys al seu costat sempre que calgui.” 

 
 

El Ple es dona per assabentat del contingut del decret d’alcaldia anteriorment 
transcrit. 
 
             
 
 
Quart. - PRP2022/522   DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MITJÀ DE 
PAGAMENT DEL 1r TRIMESTRE ANY 2022. 
 
 

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el senyor Cristian Garralaga 
Alonso, regidor de Gestió Econòmica,  exposa l’assumpte: 
 
Identificació de l’expedient :  

 

Departament/ Sol·licitant: GESTIÓ ECONÒMICA 

Expedient:  2022/948-1681   
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Cal donar compte al Ple dels informes de la Intervenció i Tresoreria municipal 

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

mitjà de pagament a proveïdors d’acord amb el reial decret 635/2014, a 31 de març 

de 2022. 

 

INFORME 

 

Primer. El període mitjà de pagament es troba definit en el reial decret 635/2014, de 

25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de 

pagament a proveïdors de les administracions públiques, mesura el retard en el 

pagament del deute comercial en termes econòmics, com a indicador diferent 

respecte del període legal de pagament establert en el text refós de la llei de 

contractes del sector públic, aprovat pel reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures 

de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

 

Aquest mesurament amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor negatiu si 

l'Administració paga abans que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la 

presentació de les factures o certificacions d'obra, segons correspongui. 

 

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

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

mitjà de pagament a proveïdors referit al trimestre anterior: 

 

a) El període mitjà de pagament global a proveïdors trimestral, i la seva sèrie 

històrica. 

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

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

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

sèrie històrica. 

 

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

l'entitat local. 

 

Segon. Legislació aplicable: 

 

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

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

les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, 
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previstos en la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera. 

 

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

pressupostària i sostenibilitat Financera. 

 

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

de subministrament d'informació previstes en la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 

d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

 

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

compte: 

 

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

equivalent. 

 

Les certificacions mensuals d'obra aprovades. 

 

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

 

 Les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguin la 

consideració d'administracions públiques en l'àmbit de la comptabilitat 

nacional. 

 

 Les obligacions pagades amb càrrec al Fons per al finançament dels 

pagaments a proveïdors. 

 

 Les propostes de pagament que hagin estat objecte de retenció com a 

conseqüència d'embargaments, manaments d'execució, procediments 

administratius de compensació o actes anàlegs dictats per òrgans judicials o 

administratius. 

 

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

(PMP) que reflecteixi el temps que triguen totes les entitats incloses en l'article 2 de 

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

societats mercantils i altres ens de dret públic dependents de les administracions 

públiques) en fer els seus pagaments, reflectint igualment el seu pendent de 

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

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

dependents. 

 

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

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

d'operacions pendents de pagament. 

 

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

orgànica 2/2012, de 27 d'abril. 

 

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

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

pagaments: 

 

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

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

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

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

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

pagament material per part de l'Administració. 

 

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

 

Ràtio operacions pagades: 10,36 dies 

Vuitè. El «ràtio d'operacions pendents de pagament», tal com s'indica en l'article 5.3 

del reial decret 635/2014, és l'indicador del nombre de dies promig d'antiguitat de les 

operacions pendents de pagament a final del trimestre: 

 

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

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

pendents. 

 

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

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

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

dia del període a què es refereixin les dades publicades. 

 

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

els següents resultats: 
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Ràtio d’operacions pendents de pagament: 8,97 dies 

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

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

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

 

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

pagades * imports pagats realitzats + ràtio operacions pendents de pagament * 

imports pagaments pendents) / (Import total de pagaments realitzats + import total de 

pagaments pendents) 

 

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

Període mitjà de pagament: 10,30 dies 

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

El període mitjà de pagament a proveïdors global és de 2,21 dies, inferior al termini 

màxim de pagament legalment establert de conformitat amb la normativa de 

morositat. 

 

Onzè. Referent a això cal informar del següent resultat obtingut: 

Amb base en els càlculs detallats en l'expedient motiu de l'informe, es compleix amb 

el període mitjà de pagament legalment previst. 

 

 
INTERVENCIONS 
 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, pregunta que l’augment de 
dies en aquest trimestre si es deu a l’aprovació més endarrerida del pressupost. 
 
El senyor Garralaga li respon afirmativament. 
 
 
El Ple es dona per assabentat del contingut del decret d’alcaldia anteriorment 
transcrit. 
 
             
 

 
Cinquè. - PRP2022/564   DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D'ALCALDIA 
D'APROVACIÓ DEL PLA INTERN D'IGUALTAT 2021-2025. 
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A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació, la senyora Maria Villalta 
Morro, regidora d’Igualtat,  exposa l’assumpte. Explica que el Pla d'Igualtat és l'eina 
a través de la qual es recullen un conjunt ordenat de mesures adoptades després de 
realitzar un diagnòstic de situació, tendents a aconseguir en l'empresa la igualtat de 
tracte i d'oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de 
sexe. Recorda que les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i 
d'oportunitats en l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, hauran d'adoptar mesures 
dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes, 
mesures que hauran de negociar, i en el seu cas acordar, amb els representants 
legals dels treballadors en la forma que es determini en la legislació laboral. En el 
cas de les empreses de cinquanta o més treballadors, com és el cas de l’Ajuntament 
de Sant Vicenç de Montalt, les mesures d'igualtat hauran de dirigir-se a l'elaboració i 
aplicació d'un pla d'igualtat.  
 
Explica als assistents que per a l’elaboració es va comptar amb el suport tècnic de la 
Diputació de Barcelona, que va adjudicar la feina a una consultoria especialitzada 
que va confeccionar el Pla en col·laboració amb les regidories municipals i 
principalment la d’Igualtat. Ara cal anar aprofundint i millorant progressivament amb 
uns eixos de treball i amb accions a desenvolupar fins l’any 2025, amb avaluacions 
periòdiques, perquè és una eina de treball. 
 
La primera acció és la formació a tot el personal i la segona elaborar el protocol 
d’assetjament sexual i per raó de sexe.   
 
La finalitat i voluntat d’aquest Ajuntament és millorar la situació laboral per eliminar la 
discriminació per raó de sexe a l’entorn laboral. Conclou fent un resum de les 
conclusions del pla. 
 
Es transcriu tot seguit el Decret d’aprovació del qual cal donar compte: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2022/1034-1227   
 
 
S’ha emès decret d’alcaldia d’aprovació del Pla intern d’igualtat 2021-2025 del que 

cal donar compte al Ple. A continuació es transcriu l’esmentat decret: 

 “DECRET  

 
Identificació de l’expedient :  
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2022/1034-1227   
Contingut: APROVACIÓ PLA INTERN D'IGUALTAT 2021-2025 
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Vista la necessitat per a l’aprovació d’un Pla intern d’igualtat, així la provisió 

d’alcaldia, informe de secretària que consten degudament arxivats a l’expedient 

de referència. 

Vist que s’ha negociat amb la Comissió Negociadora el contingut de l’esmentat 

Pla intern d’igualtat. 

De conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 21.1 h) de la Llei 7/1985, de 2 

d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

RESOLC 

Primer.- Aprovar el  Pla d'Igualtat que consta degudament arxivat a l’expedient 

de referència i que serà  aplicable amb caràcter general per a tot el personal al 

servei d'aquest Ajuntament. 

Segon.- Procedir a la implantació i aplicació del Pla d'Igualtat, de conformitat 

amb allò que s'ha fixat en dit Pla. 

Tercer.- Notificar la present resolució als Representants de Personal i publicar-

la en la Seu electrònica de l'Ajuntament. 

Quart.- Inscriure el Pla en el registre públic corresponent, en compliment de 

l'article 11.1 del Reial decret 901/2020, de 13 d'octubre. 

Cinquè.- De la present Resolució es donarà trasllat a Ple en la pròxima sessió.” 

 

INTERVENCIONS 

La senyora Esther Padilla Enríquez, portaveu del PSC, manifesta que estan 
contents, ells van crear la regidoria de Mobilitat. Avui s’avança fent un gran pas més. 
Recolza aquest pla, tot i que no es vota. 
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de C’s, exposa que s’ha elaborat aquest 
pla des del punt de vista normatiu. Està a favor de la igualtat, sigui per raó de sexe o 
no. que no sigui només per la dona, ha d’haver-hi igualtat d’oportunitats que és amb 
el que està a favor, sigui del sexe que sigui, seguint els desitjos de les persones. 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, no té res a dir, li sembla 
correcte i necessari. Votaria a favor però es tracta de donar compte. 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, afirma que es tracta 
d’un document tècnic necessari. Es va passar al mes de febrer, el va fer una 
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consultoria externa i hi ha participat Serveis Socials i RRHH. Li han agradat els eixos 
de treball amb les propostes i accions. Pregunta cada quan es farà la valoració. 
 
La senyora Villalta li respon que anual i també una altra final. Aprofita per 
puntualitzar que aquest pla tracta sobre la igualtat de gènere, no altres igualtats. 
Això no vol dir que no es tinguin en consideració altres desigualtats. Aquest és el 
primer pas. 
 
El senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, manifesta que es tracta d’un 
document que per normativa calia tenir-lo. Afegeix que s’ha fet molt bona tasca des 
de RRHH i Serveis Socials amb Igualtat, juntament amb la consultoria. Està d’acord i 
si calgués votar, ho faria a favor perquè és molt important. 
 

El Ple es dona per assabentat del decret anteriorment transcrit. 

             

 

Sisè. - PRP2022/567   PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 
PROTOCOL D’ASSETJAMENT SEXUAL DELS ANYS 2022-2026. 
 

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació, la senyora Maria Villalta 
Morro, regidora d’Igualtat,  exposa l’assumpte. Explica que el text ha estat elaborat 
pel treball de la Comissió Igualtat formada pels membres següents: 
 
- Regidoria de Recursos Humans  
- Regidoria d’Igualtat 
- Comitè unitari  
- Secretaria Ajuntament 
Compta amb la col·laboració d’organitzacions sindicals: CCOO, UGT i SPL-CME i 
l’Empresa de Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt (PRL). 
Es tracta d’un document de caràcter més real que contribuir a l’eliminació de 
l’assetjament sexual en l’àmbit laboral i a la millora en la qualitat dels espais de 
treball i en la salut de totes les treballadores i treballadors de l’Ajuntament. 
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt estableix dues línies estratègiques per 
aconseguir-ho:  PREVENCIÓ I ACTUACIÓ davant de qualsevol situació 
d’assetjament sexual i per raó de sexe. 
Pretén ser una eina de prevenció i en cas que passi, que la presumpta víctima trobi 
el camí per on tirar per demanar suport. Es vasa en normatives establertes. 
L’Ajuntament no pot fer res quan se li plantegi una situació d’aquestes, cal intervenir, 
no es pot prevenir tot, però si es dona el cas, cal protegir la persona assetjada. 
Remarca la definició d’assetjament sexual, que és Definició d’assetjament sexual: 
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“Qualsevol comportament verbal, no verbal o físic, de naturalesa sexual, no desitjat, 
que  s’exerceix amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una persona,  
especialment si li crea un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.  
A diferència de l’assetjament psicològic en el treball, aquests comportaments es  
consideren assetjament sexual encara que no s’hagin produït de manera reiterada ni 
sistemàtica. 
Aquest protocol obre la via interna. S’hauria d’escoltar les dues parts, comprovar i 
establir mesures, si cal.  Quan els fets tinguin especial gravetat, llavors entra en joc 
la normativa laboral i la via externa que podria anar a la Inspecció de Treball i la via 
penal.  
En tot cas s’ha de garantir la confidencialitat per evitar la victimització i per protegir 
tothom. Hi ha un annex de confidencialitat que cal signar. 
Es farà el seguiment una vegada l’any amb l’objectiu d’avaluar i fer el seguiment del 
protocol d’assetjament sexual i per raó de sexe. S’informarà i es farà formació al 
personal perquè tothom pugui conèixer el contingut del protocol.  
 
Es transcriu la proposta d’acord: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2022/1037-2823   
 
 
La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut a  nivell 

legislatiu, tot i així, existeixen realitats que ens mostren que la igualtat plena en tots 

els àmbits és, en l’actualitat, només teòrica. 

A la nostra societat, existeix una desigualtat real. En referim, a la presència de 

l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe en l’entorn laboral. 

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, mitjançant la Comissió 

d’Igualtat, ha dissenyat el protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament 

sexual i per raó de sexe. 

La seva elaboració esdevé de gran utilitat per contribuir a l’eliminació de 

l’assetjament sexual en l’àmbit laboral i a la millora en la qualitat dels espais de 

treball i en la salut de totes les treballadores i treballadors de l’Ajuntament. 

Paral·lelament aquest protocol és una eina preventiva que permetrà detectar 

qualsevol situació de discriminació i/o desigualtat entre tot el personal. 

La definició i implantació d’una política contra l’assetjament sexual i l’assetjament per 

raó de sexe a través d’un protocol d’actuació acordat amb la representació de les 
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persones treballadores és un instrument clau per a l’abordatge i tractament de 

l’assetjament. 

Elaborar aquest protocol ha comportat el compliment de la Llei orgànica 3/2007, de 

22 de març per la igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei 17/2015, del 21 de 

juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes ja que prescriuen que les administracions 

públiques han de promoure condicions de treball que evitin l’assetjament sexual i 

l’assetjament per raó de sexe i alhora, decidir procediments específics per prevenir i 

donar curs a denúncies o reclamacions que puguin formular les persones que 

n’hagin estat objecte. 

Així mateix, l’Ajuntament manifesta el seu compromís per assolir espais de treball 

segurs, relacions laborals basades en la llibertat i el respecte entre les persones i 

lliures de situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe. Manifesta també, el seu 

compromís de tolerància zero davant l’assetjament i un rebuig clar i rotund envers 

les conductes i actituds ofensives, discriminatòries i/o abusives. 

El contingut del protocol s’ha sotmès a negociació col·lectiva, de conformitat amb 

allò que s'ha fixat en l'article 5 del Reial decret 901/2020, de 13 d'octubre. L'article 

37.1.m) TRLEBEP disposa que seran objecte de negociació, els criteris generals 

sobre la planificació estratègica dels recursos humans, en aquells aspectes que 

afectin condicions de treball dels empleats públics. 

Es recomana l’aprovació del Protocol pel Ple de l'Ajuntament amb l'objectiu 

d'aconseguir major compromís de la Corporació municipal i garantir el compliment de 

les accions, així com la implicació de totes les àrees municipals i la transversalitat de 

gènere en totes les accions- 

Així mateix, el protocol va ser dictaminat en el si de la Comissió Informativa d’Igualtat 

i es tramet al Ple de la Corporació per a la seva aprovació,  

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

PRIMER. Aprovar Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i 

per raó de sexe a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, aplicable amb caràcter 

general per a tota persona que es trobi al servei d'aquest Ajuntament, el text del qual 

consta arxivat a l’expedient administratiu. 

SEGON. Procedir a la implantació i aplicació del Protocol, de conformitat amb allò 

que s'hi ha fixat. 

TERCER. Notificar la present resolució als Representants de Personal i publicar-la 



 

 

 - 23 - 

en la seu electrònica de l’Ajuntament. 

QUART. Inscriure el Pla en el registre públic corresponent, en compliment de l'article 

11.1 del Reial decret 901/2020, de 13 d'octubre. 

 
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 hi estan 
d’acord. Molts ajuntaments ja fa anys que el tenen. L’Ajuntament va endarrerit però 
més val tard que mai. Ha fet la comparativa amb altres protocols i són molt similars i 
s’ha fet copiar i enganxar. Totes les paraules són gairebé les mateixes. El seu 
objectiu és la prevenció principalment, votaran a favor. Tant de bo no s’hagi d’actuar 
mai. 
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de C’s, afirma que estan per la igualtat 
efectiva. Creiem en el respecte professional. És tradicional que hi hagi tipus de tot i 
que no sap diferenciar entre el tracte personal i el professional. S’ha donat en les 
dones i en l’assetjament sexual. S’ha de prevenir l’assetjament en general i en 
aquest cas el sexual també. La base ha de ser el respecte als companys 
professionals. Votarà a favor. 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, manifesta que anteriorment ja 
es disposava d’un protocol i se n’han adonat que calia modificar-lo, quan va haver de 
ser aplicat i el presumpte agressor queda impune. S’ha analitzat una enquesta, feta 
per un 48% de la plantilla, amb unes conclusions que ens han de fer reflexionar, molt 
greus, que posarien de manifest que haurien patit assetjament unes ¾ dones. És 
trist que hagi calgut de revisar-lo però està satisfet, hi votarà a favor. Esperem que 
no calgui aplicar-lo però és important disposar d’eines per actuar. El seu vot serà 
favorable. 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, agraeix les esmenes 
que es van contemplar. La normativa obliga a tenir un protocol i és cert que altres 
protocols són similars, però també es veu la mà dels diferents departaments de 
l’Ajuntament. No està d’acord amb la regidora d’Igualtat quan ha dit que era una eina 
principalment de prevenció, ho és també d’intervenció. Ell va demanar que la 
comissió fos externa per ser més objectius, demana que es revisi. Apunta es podria 
anar a la normativa laboral i la via penal, i l’Ajuntament es podria personar com a 
acusació particular. La resolució d’aquesta investigació s’ha de fer. L’Ajuntament al 
final haurà de fer un veredicte. Ha trobat a faltar coses que va dir a la Comissió 
Informativa, el tema de l’objectivitat a la fase d’investigació, podria estar intoxicada ja 
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que hi intervenen companys, amics de l’assetjat o assetjador. El presumpte 
assetjador si després resulta que no ha comès cap acte, quin acompanyament 
psicològic o restitució hi pot haver, de cura emocional o psicològica d’aquesta 
persona. Tant de bo no es produeixi, però si la persona resulta innocent, què es pot 
fer per restituir la seva honorabilitat. També vol apuntar que hi ha massa canals on 
anar, cosa que pot fer perdre confidencialitat. Es pot divulgar tot i que hi hagi el 
document de confidencialitat, es pot adulterar tot.  
El protocol el veu bé en general, però Déu n’hi do perquè la línia és molt feble. Hi 
està a favor, però tant de bo no calgués utilitzar-lo. Es modificarà o revisarà en un 
temps. Demana reflexió sobre els seus suggeriments. No és només per a prevenció, 
també regula la intervenció. 
 
La senyora Maria Villalta, regidora d’Igualtat, aclareix que el protocol que es tenia era 
d’un ens superior i l’Ajuntament s’hi havia adherit. La protecció de la víctima i del 
suposat/da assetjador/a està en la confidencialitat. Falta molta cultura. La clau és la 
confidencialitat, sinó perd totalment la seva funció. La idea és que tothom vagi a 
treballar amb tranquil·litat i si li passa, que pugui actuar amb un mecanisme adequat. 
No ha d’haver-hi tolerància amb aquest tipus d’accions. 
 
El senyor Martínez respon que tots hi estan d’acord. El document és molt important i 
s’han de tenir contemplades totes les alternatives. Però reitera que no és un 
document només de prevenció, que cal prevenir, però si es produeix, comporta 
conseqüències i aquest protocol, ho significa, amb la fase d’investigació. 
 
El senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, manifesta que a vegades donem 
moltes voltes a les coses. Cal ser pràctics i coherents. No havíem tingut un protocol. 
Es tracta d’un bon protocol, ben documentat amb els passos ben definits. Pel que va 
passar ens hi hem vist obligats, ca que hi hagi vincle i obligació pel cas que passés, 
l’Ajuntament no ho ha de permetre. Tant de bo no s’hagi de fer servir.  
 
El senyor Miquel Rovira Mariné, regidor no adscrit, demana la paraula per comentar 
que aquet protocol no és només preventiu, a la part expositiva ja ho assenyala que 
la seva missió és la prevenció i l’abordatge. La diferència entre postures del senyor 
Martínez i la senyora Villalta només és un matís semàntic. La prevenció és 
important, però si cal, s’han de tenir eines oficials adequades. 
 
La secretària accidental demana la paraula per aclarir que l’Ajuntament sí que 
comptava amb un protocol contra l’assetjament sexual, la prova està en què es va 
aplicar una vegada, però per adhesió al de la Generalitat de Catalunya i, per això, no 
estava adaptat a la nostra realitat, cosa que sí ho està el nou document. 
 
La senyora Maria Villalta pren la paraula per recordar els principis d’actuació de 
l’Ajuntament que consten detallats al Protocol i són: 
 
a. Respecte i protecció 
b. Confidencialitat 
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c. Dret a la informació 
d. Suport de persones formades  
e. Tracte just 
f. Protecció davant de possibles represàlies 
g. Col·laboració 
h. Mesures cautelars 
i. Vigilància de la salut 
 
El senyor Miquel Rovira, regidor no adscrit, explica que els tècnics s’han inspirat en 
la literatura que tenim, però té parts que no contemplen la resta de protocols. 
Destaca la gran feina dels tècnics i tècniques. 
 
 
El senyor Sergi Rabat, primer tinent d’alcalde, es pregunta com és que fins ara no hi 
ha hagut voluntat de redactar un protocol propi. Cal reflexionar. 
 
 
 
C.- VOTACIÓ I ACORD 
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 1 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc Guillem 

Molins) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel 

Martínez i Camarasa) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Robert Subiron 

Olmos) 

1 SÍ 
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Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Rovira Mariné) 1 SÍ 

 
 

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

 
Setè. - PRP2022/531   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
MODIFICACIÓ DE LES ASSIGNACIONS ALS GRUPS POLÍTICS A CAUSA DE 
L'ABANDÓ DEL REGIDOR SR. MIQUEL ROVIRA MARINÉ DEL GRUP 
MUNICIPAL CUP-AMUNT PER PASSAR A SER REGIDOR NO ADSCRIT. 
 

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el senyor Sergi Rabat 
Fajardo, primer tinent d’alcalde,  exposa l’assumpte: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2022/817-1015   
 
En sessió de Ple celebrada en data 22 de juliol de 2019 es va aprovar el règim de 

dedicació dels membres de la Corporació així com les assignacions als Grups 

Polítics. 

Amb motiu de l’abandó del regidor Sr. Miquel Rovira Mariné del grup polític CUP-

AMUNT i atès el que disposen els articles 23 i següents del Reglament 

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per 

Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es PROPOSA AL PLE DE LA 

CORPORACIÓ: 

Primer.- Aprovar la modificació de les assignacions als Grups Polítics  

d’indemnització per les despeses realitzades en el desenvolupament de les seves 

funcions en el següent sentit: 

JUNTS PER SANT VICENÇ 510 EUROS/MES 

PARTIT SOCIALISTA 

CATALUNYA 210 EUROS/MES 

PRIMÀRIES CATALUNYA 210 EUROS/MES 
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ESQUERRA REPUBLICANA CAT 210 EUROS/MES 

CIUDADANOS CIUTADANS 210 EUROS/MES 

NOU SANT VICENÇ 9SV 210 EUROS/MES 

 

Segon.- Notificar aquest acord als portaveus dels diferents Grups Polítics 

Municipals. 

Tercer.- Publicar aquest acord íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i 

fixar-se en el tauler d’anuncis de la Corporació, no a efectes constitutius del dret sinó 

per al seu general coneixement. 

B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades de 
cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, de 28 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del Web municipal 
si es vol l’audició de la Sessió plenària. 
 
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de C’s, vol aclarir de cara a la ciutadania, 
que es tracta d’una formalitat que cal tramitar. 
 
El senyor alcalde li respon que està molt bé que ho digui, perquè així no es presta a 
confusions. 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, pregunta i demana 
aclariment sobre la diferència entre grup municipal i grup polític. També pregunta 
sobre la diferència entre grup polític i partit polític. 
 
La secretària accidental li respon que grup polític i grup municipal és el mateix. En 
canvi, el partit polític és la formació política que va designar uns representants en el 
seu dia perquè fossin escollits a les eleccions, que no és el mateix que el grup 
municipal. 
 
 
C.- VOTACIÓ I ACORD 
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 
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PSC 1 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc Guillem 

Molins) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel 

Martínez i Camarasa) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Robert Subiron 

Olmos) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Rovira Mariné) 1 SÍ 

 
 

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

 

Vuitè. - PRP2022/537   PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES I 
ALTRES ÒRGANS COL·LEGIATS A CAUSA DE L’ABANDÓ DEL REGIDOR SR. 
MIQUEL ROVIRA MARINÉ DEL GRUP MUNICIPAL CUP-AMUNT PER PASSAR A 
SER REGIDOR NO ADSCRIT 
 

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el senyor Sergi Rabat 
Fajardo, primer tinent d’alcalde,  exposa l’assumpte. Comenta que es tracta d’un 
formalisme. Explica que les Juntes de compensació són poc representatives perquè 
fa més de 8 anys que no se’n celebren. S’ha optat per deixar-hi l’alcalde com a 
representant, com a màxim òrgan representatiu. 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2022/817-1015   
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En data 13 d’abril de 2022 el Sr. Miquel Rovira Mariné, fins ara membre del Grup 

Municipal CUP-AMUNT, va presentar el seu abandó com a membre del Grup 

Municipal. Aquest fet comporta la necessitat d’ajustar el cartipàs municipal. 

De conformitat amb el que estableix l’article 175 del Reglament d’Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial Decret 

2568/1986, de 28 de novembre, es PROPOSA AL PLE DE LA CORPORACIÓ 

l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Modificar la composició de les Comissions Informatives que estaran 

integrades pels membres que es detallen a continuació: 

COMISSIÓ INFORMATIVA 

MEMBRES: 

President: L’alcalde, Sr. Víctor Llasera Alsina 

Substituta: Sra. Lydia Gerónimo Guardiola 

 

Vocals: 

Sra. Sònia Miquel i Suñé (JxSVM) 

Substituta: Lydia Gerónimo Guardiola JxSVM) 

Sra. Esther Padilla Enríquez (PSC) 

Sr. Sergi Rabat Fajardo (Primàries) 

Sra. Laia Sorribes Valls (ERC) 

Sr. Benito Pérez González (C’s) 

Sra. María Villalta Morro (9SV) 

Sr. Francesc Guillem Molins (Regidor no adscrit) 

Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa (Regidor no adscrit). 

Sr. Robert Subiron Olmos (Regidor no adscrit) 

Sr. Cristian Garralaga Alonso (Regidor no adscrit) 
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Sr. Miquel Rovira Mariné (Regidor no adscrit) 

 

Actuarà com a secretària: La de la Corporació o membre que legalment la 

substitueixi. 

 

ATRIBUCIONS: 

L’estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió 

del Ple de la Corporació, així com els assumptes que hagin de ser sotmesos a 

decisió de la Junta de Govern Local per delegació del Ple, sempre que no hagin de 

ser sotmesos a qualsevol altre comissió informativa específica. 

RÈGIM DE SESSIONS: 

Celebrarà les seves sessions el dijous anterior a cada sessió plenària, a les 19.00 

hores de la tarda, prèvia convocatòria a l’efecte realitzada per l’Alcaldia. 

RÈGIM DE VOTACIONS: 

La votació dels acords de la Comissió Informativa seguirà el sistema de vot 

ponderat, de manera que cadascun dels assistents votarà en nom dels que 

representa: 

Alcalde President: 1 vot 

JxSV, dos vots 

PSC, 1 vot 

Primàries, 1 vot 

ERC, 1 vot 

C’s, 1 vot 

9SV, 1 vot 

Regidor no adscrit, Francesc Guillem Molins, 1 vot 

Regidor no adscrit, Miquel Àngel Martínez i Camarasa, 1 vot 

Regidor no adscrit, Robert Subiron Olmos, 1 vot 

Regidor no adscrit, Cristian Garralaga Alonso, 1 vot 
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Regidor no adscrit, Miquel Rovira Mariné, 1 vot 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME 

MEMBRES: 

President: L’alcalde, Sr. Víctor Llasera Alsina 

Substituta: Sra. Sònia Miquel i Suñé 

 

Vocals: 

Sra. Sònia Miquel i Suñé (JxSVM) 

Substituta: Lydia Gerónimo Guardiola 

Sra. Esther Padilla Enríquez (PSC) 

Sr. Sergi Rabat Fajardo (Primàries) 

Sra. Laia Sorribes Valls (ERC) 

Sr. Benito Pérez González (C’s) 

Sra. María Villalta Morro (9SV) 

Sr. Francesc Guillem Molins (Regidor no adscrit) 

Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa (Regidor no adscrit). 

Sr. Robert Subiron Olmos (Regidor no adscrit) 

Sr. Cristian Garralaga Alonso (Regidor no adscrit) 

Sr. Miquel Rovira Mariné (Regidor no adscrit) 

 

Actuarà com a secretària: La de la Corporació o membre que legalment la 

substitueixi. 

 

ATRIBUCIONS: 
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Emissió, amb caràcter preceptiu i no vinculant, d’informes en les següents matèries: 

Planejament urbanístic. Aprovacions, modificacions i revisions de Plans Generals, 

Normes complementàries i subsidiàries de planejament, Plans Parcials, Plans 

d’Actuació Urbanística, Plans Especials, així com els Projectes d’equidistribució 

destinats a l’execució del planejament. Qüestions d’interès que afectin el nostre 

municipi, per planejament aprovat per d’altres. 

Execució de l’edificació i construcció: Obres de nova construcció, obres públiques i 

grans reformes d’habitatges consolidats. 

Aquelles qüestions que, sent competència de la Junta de Govern Local o de 

l’Alcaldia, li siguin expressament sotmeses a informe. 

RÈGIM DE SESSIONS: 

Celebrarà les seves sessions el segon dimecres de cada mes, a les 19.00 hores de 

la tarda, prèvia convocatòria a l’efecte realitzada per l’Alcaldia. 

RÈGIM DE VOTACIONS: 

La votació dels acords de la Comissió Informativa d’Urbanisme seguirà el sistema de 

vot ponderat, de manera que cadascun dels assistents votarà en nom dels que 

representa: 

 

Alcalde President: 1 vot 

JxSVM: 2 vots 

PSC: 1 vot 

Primàries: 1 vot 

ERC: 1 vot 

C’s: 1 vot 

9SV: 1 vot 

Regidor no adscrit Sr. Francesc Guillem Molins: 1 vot 

Regidor no adscrit Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa: 1 vot 

Regidor no adscrit Sr. Robert Subiron Olmos: 1 vot 
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Regidor no adscrit Sr. Cristian Garralaga Alonso: 1 vot 

Regidor no adscrit Sr. Miquel Rovira Mariné: 1 vot 

 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 

 

MEMBRES: 

President: Sr. Víctor Llasera Alsina 

Substituta: Sra. Lydia Gerónimo Guardiola 

 

Vocals: 

Sr. Cristian Garralaga Alonso (Regidor no adscrit) 

Substituta: Sra. Sònia Miquel Suñé (JxSVM) 

Sra. Esther Padilla Enríquez (PSC) 

Sr. Sergi Rabat Fajardo (Primàries) 

Sra. Laia Sorribes Valls (ERC) 

Sr. Benito Pérez González (C’s) 

Sra. Maria Villalta Morro (9SV) 

Sr. Francesc Guillem Molins (Regidor no adscrit) 

Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa (Regidor no adscrit) 

Sr. Robert Subiron Olmos (Regidor no adscrit) 

Sr. Miquel Rovira Mariné (Regidor no adscrit) 

 

Actuarà com a secretària: La de la Corporació o membre que legalment la 

substitueixi. 
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ATRIBUCIONS: 

La Comissió Especial de Comptes, assumirà les competències que l’article 116 de la 

Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 58 del 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya, en harmonia amb l’article 212.2 del Reial 

Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals, li atribueix, constituint-se a aquests efectes per a 

les seves funcions com a Comissió Especial de Comptes. 

La funció d’aquesta Comissió, de caràcter permanent, serà l’estudi i dictamen previ 

dels comptes perquè es sotmetin a l’aprovació del Ple. 

 

RÈGIM DE SESSIONS: 

Celebrarà les seves sessions prèvia convocatòria a l’efecte realitzada per l’Alcaldia. 

 

RÈGIM DE VOTACIONS: 

La votació dels acords de la Comissió Especial de Comptes seguirà el sistema de 

vot ponderat, de manera que cadascun dels assistents votarà en nom dels que 

representa: 

 

Alcalde President: 1 vot 

JxSVM: 2 vots 

PSC: 1 vot 

Primàries: 1 vot 

ERC: 1 vot 

C’s: 1 vot 

9SV: 1 vot 

Regidor no adscrit Sr. Francesc Guillem Molins: 1 vot 

Regidor no adscrit Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa: 1 vot 
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Regidor no adscrit Sr. Robert Subiron Olmos: 1 vot 

Regidor no adscrit Sr. Cristian Garralaga Alonso: 1 vot 

Regidor no adscrit Sr. Miquel Rovira Mariné: 1 vot 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 

MEMBRES: 

President: l’Alcalde Sr. Víctor Llasera Alsina 

Substituta: Sra. Sònia Miquel Suñé (JxSVM) 

 

Vocals: 

Sra. Lydia Gerónimo Guardiola (JxSVM) 

Substituta: Sra. Sònia Miquel Suñé (JxSVM) 

Sra. Esther Padilla Enríquez (PSC) 

Sr. Sergi Rabat Fajardo (Primàries) 

Sra. Laia Sorribes Valls (ERC) 

Sr. Benito Pérez González (C’s) 

Sra. Maria Villalta Morro (9SV) 

Sr. Francesc Guillem Molins (Regidor no adscrit) 

Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa (Regidor no adscrit) 

Sr. Robert Subiron Olmos (Regidor no adscrit) 

Sr. Cristian Garralaga Alonso (Regidor no adscrit) 

Sr. Miquel Rovira Mariné (Regidor no adscrit) 
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Actuarà com a secretària: El/La funcionari/ària adscrit/a a la Regidoria de 

Participació Ciutadana o membre que legalment el/la substitueixi. 

 

ATRIBUCIONS: 

Revisió del Reglament de Participació Ciutadana i tots els temes susceptibles de ser 

tractats pel Consistori. 

 

RÈGIM DE SESIONS: 

Celebrarà les seves sessions prèvia convocatòria a l’efecte realitzada pel seu 

President. 

 

RÈGIM DE VOTACIONS: 

La votació dels acords de la Comissió Informativa de Participació Ciutadana seguirà 

el sistema de vot ponderat, de manera que cadascun dels assistents votarà en nom 

dels que representa: 

 

President: 1 vot 

JxSVM: 2 vots 

PSC: 1 vot 

Primàries: 1 vot 

ERC: 1 vot 

C’s: 1 vot 

9SV: 1 vot 

Regidor no adscrit Sr. Francesc Guillem Molins: 1 vot 

Regidor no adscrit Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa: 1 vot 

Regidor no adscrit Sr. Robert Subiron Olmos: 1 vot 

Regidor no adscrit Sr. Cristian Garralaga Alonso: 1 vot 
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Regidor no adscrit Sr. Miquel Rovira Mariné: 1 vot 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D’INVESTIGACIÓ I ANTI CORRUPCIÓ 

MEMBRES: 

President: L’Alcalde, Sr. Víctor Llasera Alsina 

Substituta: Sra. Sònia Miquel Suñé (JxSVM) 

 

Vocals: 

 

Sra. Lydia Gerónimo Guardiola (JxSVM) 

Substituta: Sra. Sònia Miquel Suñé (JxSVM) 

 

Sra. Esther Padilla Enríquez (PSC) 

Sr. Sergi Rabat Fajardo (Primàries) 

Sra. Laia Sorribes Valls (ERC) 

Sr. Benito Pérez González (C’s) 

Sra. Maria Villalta Morro (9SV) 

Sr. Francesc Guillem Molins (Regidor no adscrit) 

Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa (Regidor no adscrit) 

Sr. Robert Subiron Olmos (Regidor no adscrit) 

Sr. Cristian Garralaga Alonso (Regidor no adscrit) 

Sr. Miquel Rovira Mariné (Regidor no adscrit) 

 

Actuarà com a secretari/ària: L’interventor o membre que legalment el substitueixi. 
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ATRIBUCIONS: 

S’impulsarà la investigació de fets que puguin ser constituïts d’infraccions 

principalment penals, així com les administratives o laborals i de qualsevol altre 

índole, de qualsevol persona membre de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, 

que no ho hagi fet en ús de les seves atribucions, que pugui menyscabar el nom de 

la institució. 

RÈGIM DE SESSIONS: 

Celebrarà les seves sessions prèvia convocatòria a l’efecte realitzada pel seu 

President. 

RÈGIM DE VOTACIONS: 

La votació dels acords de la Comissió Informativa d’Investigació i Anti corrupció 

seguirà el sistema de vot ponderat, de manera que cadascun dels assistents votarà 

en nom dels que representa: 

 

President: 1 vot 

JxSVM: 2 vots 

PSC: 1 vot 

Primàries: 1 vot 

ERC: 1 vot 

C’s: 1 vot 

9SV: 1 vot 

Regidor no adscrit Sr. Francesc Guillem Molins: 1 vot 

Regidor no adscrit Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa: 1 vot 

Regidor no adscrit Sr. Robert Subiron Olmos: 1 vot 

Regidor no adscrit Sr. Cristian Garralaga Alonso: 1 vot 

Regidor no adscrit Sr. Miquel Rovira Mariné: 1 vot 
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE SEGUIMENT DELS NOUS EQUIPAMENTS 

MUNICIPALS I INFRAESTRUCTURES PÚBLIQUES. 

 

MEMBRES: 

President: L’Alcalde, Sr. Víctor Llasera Alsina 

Substituta: Sra. Sònia Miquel Suñé (JxSVM) 

 

Vocals: 

Sra. Lydia Gerónimo Guardiola (JxSVM) 

Substituta: Sra. Sònia Miquel Suñe (JxSVM) 

Sra. Esther Padilla Enríquez (PSC) 

Sr. Sergi Rabat Fajardo (Primàries) 

Sra. Laia Sorribes Valls (ERC) 

Sr. Benito Pérez González (C’s) 

Sra. Maria Villalta Morro (9SV) 

Sr. Francesc Guillem Molins (Regidor no adscrit) 

Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa (Regidor no adscrit) 

Sr. Robert Subiron Olmos (Regidor no adscrit) 

Sr. Cristian Garralaga Alonso (Regidor no adscrit) 

Sr. Miquel Rovira Mariné (Regidor no adscrit) 

 

Actuarà com a Secretari/ària: L’interventor o membre que legalment el substitueixi. 

 

ATRIBUCIONS: 

Emissió d’informe previ a l’aprovació per l’òrgan competent, amb caràcter preceptiu i 

no vinculant, dels projectes d’obres municipals de construcció d’equipaments, així 



 

 

 - 40 - 

com grans reformes i rehabilitacions dels equipaments i espais públics amb un 

pressupost d’execució superior a 200.000€. 

L’informe haurà de tractar sobre la idoneïtat de l’obra, la seva viabilitat, fonts de 

finançament i futur manteniment. 

RÈGIM DE SESSIONS: 

Celebrarà les seves sessions prèvia convocatòria a l’efecte realitzada pel seu 

President. 

RÈGIM DE VOTACIONS: 

La votació dels acords de la Comissió Informativa de seguiment dels nous 

equipaments municipals seguirà el sistema de vot ponderat, de manera que 

cadascun dels assistents votarà en nom dels que representa: 

 

President: 1 vot 

JxSVM: 2 vots 

PSC: 1 vot 

Primàries: 1 vot 

ERC: 1 vot 

C’s: 1 vot 

9SV: 1 vot 

 

Regidor no adscrit, Sr. Francesc Guillem Molins: 1 vot 

Regidor no adscrit, Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa: 1 vot 

Regidor no adscrit Sr. Robert Subiron Olmos: 1 vot 

Regidor no adscrit Sr. Cristian Garralaga Alonso: 1 vot 

Regidor no adscrit Sr. Miquel Rovira Mariné: 1 vot 

 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI AMBIENT 



 

 

 - 41 - 

 

MEMBRES: 

 

President: L’Alcalde, Sr. Víctor Llasera Alsina 

Substituta: Lydia Gerónimo i Guardiola (JxSVM) 

 

Vocals:  

 

Sra. Sònia Miquel i Suñé(JxSVM) 

Substituta: Lydia Gerónimo i Guardiola (JxSVM) 

Sra. Esther Padilla Enríquez (PSC) 

Sr. Sergi Rabat Fajardo (Primàries) 

Sra. Laia Sorribes Valls (ERC) 

Sr. Benito Pérez González (C’s) 

Sra. Maria Villalta Morro (9SV) 

Sr. Francesc Guillem Molins (Regidor no adscrit) 

Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa (Regidor no adscrit) 

Sr. Robert Subiron Olmos (Regidor no adscrit) 

Sr. Cristian Garralaga Alonso (Regidor no adscrit) 

Sr. Miquel Rovira Mariné (Regidor no adscrit)  

 

 

Actuarà com a Secretari/ària: El Gestor energètic o membre que legalment el 

substitueixi. 

 

 

 

 

 

ATRIBUCIONS: 

 

L’estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió 

del Ple de la Corporació, així com els assumptes que hagin de ser sotmesos a 

decisió de la Junta de Govern Local, així com l’impuls de polítiques i campanyes de 

sensibilització vinculades amb la preservació amb el Medi Ambient, la Sostenibilitat i 

l’Estalvi Energètic. 

 

 

RÈGIM DE SESSIONS: 
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Celebrarà les seves sessions prèvia convocatòria a l’efecte realitzada pel seu 

President. 

 

RÈGIM DE VOTACIONS: 

 

La votació dels acords de la Comissió Informativa de Medi Ambient seguirà el 

sistema de vot ponderat; de manera que cadascun dels assistents votarà en nom 

dels que representa: 

 

 

President: 1 vot. 

JxSVM, 2 vots 

PSC, 1 vot 

Primàries, 1 vot 

ERC, 1 vot 

C’s, 1 vot 

9SV, 1 vot 

Regidor no adscrit Sr. Francesc Guillem Molins, 1 vot 

Regidor no adscrit Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, 1 vot 

Regidor no adscrit Sr. Robert Subiron Olmos, 1 vot 

Regidor no adscrit Sr. Cristian Garralaga Alonso, 1 vot 

Regidor no adscrit Sr. Miquel Rovira Mariné, 1 vot 

 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D’IGUALTAT 

 

MEMBRES: 

 

President: L’Alcalde, Sr. Víctor Llasera Alsina 

Substituta: Sra. Sònia Miquel Suñé (JxSVM) 

 

Vocals:  

 

Sra. Sra. Lydia Gerónimo i Guardiola (JxSVM) 

Substituta: Sònia Miquel Suñé (JxSVM) 

 

Sra. Esther Padilla Enríquez (PSC) 

 

Sr. Sergi Rabat Fajardo (Primàries) 

Sra. Laia Sorribes Valls (ERC) 
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Sr. Benito Pérez González (C’s) 

Sra. Maria Villalta Morro (9SV) 

Sr. Francesc Guillem Molins (Regidor no adscrit) 

Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa (Regidor no adscrit) 

Sr. Robert Subiron Olmos (Regidor no adscrit) 

Sr. Cristian Garralaga Alonso (Regidor no adscrit) 

Sr. Miquel Rovira Mariné (Regidor no adscrit)  

 

 

Actuarà com a Secretari/ària: La treballadora tècnica adscrita a l’àrea d’Igualtat o 

membre que legalment el substitueixi. 

 

ATRIBUCIONS: 

 

Impuls del Pla Local d’Igualtat, el Pla d’Igualtat Municipal i potenciació de les 

polítiques de foment de la igualtat en tots els àmbits, així com tots aquells temes 

susceptibles de ser  tractats pel Consistori relacionats amb la matèria. 

 

RÈGIM DE SESSIONS: 

 

Celebrarà les seves sessions prèvia convocatòria a l’efecte realitzada pel seu 

President. 

 

RÈGIM DE VOTACIONS: 

 

La votació dels acords de la Comissió Informativa de seguiment dels nous 

equipaments municipals seguirà el sistema de vot ponderat; de manera que 

cadascun dels assistents votarà en nom dels que representa: 

 

President: 1 vot. 
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JxSVM, 2 vots 

PSC, 1 vot 

Primàries, 1 vot 

ERC, 1 vot 

C’s, 1 vot 

9SV, 1 vot 

Regidor no adscrit Sr. Francesc Guillem Molins, 1 vot 

Regidor no adscrit Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, 1 vot 

Regidor no adscrit Sr. Robert Subiron Olmos, 1 vot 

Regidor no adscrit Sr. Cristian Garralaga Alonso, 1 vot 

Regidor no adscrit Sr. Miquel Rovira Mariné, 1 vot 

 

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE L’ACTUALITAT RELACIONADA AMB LA COVID-

19 

 

MEMBRES: 

 

President: L’Alcalde, Sr. Víctor Llasera Alsina 

Substituta: Sra. Sònia Miquel Suñé (JxSVM) 

 

Vocals:  

 

Sra. Sra. Lydia Gerónimo i Guardiola (JxSVM) 

Substituta: Sra. Sònia Miquel Suñé (JxSVM) 

 

Sr. Esther Padilla Enríquez (PSC) 

Sr. Sergi Rabat Fajardo (Primàries) 

Sra. Laia Sorribes Valls (ERC) 

Sr. Benito Pérez González (C’s) 

Sra. Maria Villalta Morro (9SV) 

Sr. Francesc Guillem Molins (Regidor no adscrit) 

Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa (Regidor no adscrit) 

Sr. Robert Subiron Olmos (Regidor no adscrit) 

Sr. Cristian Garralaga Alonso (Regidor no adscrit) 

Sr. Miquel Rovira Mariné (Regidor no adscrit)  

 

 

Actuarà com a Secretari/ària: La funcionària adscrita a l’àrea de Sanitat i Salut 

Pública o membre que legalment el substitueixi. 
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ATRIBUCIONS: 

 

Informació als regidors, impuls de polítiques de prevenció, seguiment de la crisi 

sanitària i foment de les accions de reacció relacionades amb la Covid-19 així com 

tots aquells temes susceptibles de ser  tractats pel Consistori relacionats amb la 

matèria. 

 

RÈGIM DE SESSIONS: 

 

Celebrarà les seves sessions de forma inicial de forma quinzenal, prèvia 

convocatòria a l’efecte realitzada pel seu President. En el si de la pròpia Comissió i a 

la vista de l’evolució de la crisi sanitària, es decidirà la seva periodicitat futura. 

 

RÈGIM DE VOTACIONS: 

 

La votació dels acords de la Comissió Informativa de seguiment dels nous 

equipaments municipals seguirà el sistema de vot ponderat; de manera que 

cadascun dels assistents votarà en nom dels que representa: 

 

President: 1 vot. 

JxSVM, 2 vots 

PSC, 1 vot 

Primàries, 1 vot 

ERC, 1 vot 

C’s, 1 vot 

9SV, 1 vot 

Regidor no adscrit Sr. Francesc Guillem Molins, 1 vot 

Regidor no adscrit Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, 1 vot 

Regidor no adscrit Sr. Robert Subiron Olmos, 1 vot 

Regidor no adscrit Sr. Cristian Garralaga Alonso, 1 vot 

Regidor no adscrit Sr. Miquel Rovira Mariné, 1 vot 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA PER A LA REDACCIÓ REGLAMENT ORGÀNIC 

MUNICIPAL 

 

MEMBRES: 

President: L’alcalde, Sr. Víctor Llasera Alsina 

Substituta: Sra. Lydia Gerónimo Guardiola 
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Vocals: 

Sra. Sònia Miquel i Suñé (JxSVM) 

Substituta: Lydia Gerónimo Guardiola JxSVM) 

Sra. Esther Padilla Enríquez (PSC) 

Sr. Sergi Rabat Fajardo (Primàries) 

Sra. Laia Sorribes Valls (ERC) 

Sr. Benito Pérez González (C’s) 

Sra. María Villalta Morro (9SV) 

Sr. Francesc Guillem Molins (Regidor no adscrit) 

Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa (Regidor no adscrit). 

Sr. Robert Subiron Olmos (Regidor no adscrit) 

Sr. Cristian Garralaga Alonso (Regidor no adscrit) 

Sr. Miquel Rovira Mariné (Regidor no adscrit) 

 

Actuarà com a secretària: La de la Corporació o membre que legalment la 

substitueixi. 

 

ATRIBUCIONS: 

Revisió del Reglament Orgànic Municipal i tots els temes susceptibles de ser tractats 

pel Consistori en relació a l’assumpte referenciat. 

RÈGIM DE SESSIONS: 

Celebrarà les seves sessions prèvia convocatòria a l’efecte realitzada per l’Alcaldia. 

RÈGIM DE VOTACIONS: 
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La votació dels acords de la Comissió Informativa per a la redacció del Reglament 

Orgànic Municipal seguirà el sistema de vot ponderat, de manera que cadascun dels 

assistents votarà en nom dels que representa: 

Alcalde President: 1 vot 

JxSV, dos vots 

PSC, 1 vot 

Primàries, 1 vot 

ERC, 1 vot 

C’s, 1 vot 

9SV, 1 vot 

Regidor no adscrit, Francesc Guillem Molins, 1 vot 

Regidor no adscrit, Miquel Àngel Martínez i Camarasa, 1 vot 

Regidor no adscrit, Robert Subiron Olmos, 1 vot 

Regidor no adscrit, Cristian Garralaga Alonso, 1 vot 

Regidor no adscrit Sr. Miquel Rovira Mariné, 1 vot 

 

ALTRES ÒRGANS COL·LEGIATS: 

 

CONSORCIS: 

Museu del Pessebre de Catalunya 

Sra. Laia Sorribes Valls 

Suplent, Sra. Lydia Gerónimo Guardiola 

 

Promoció Turística Costa del Maresme 

Sr. Laia Sorribes Valls 

Suplent, Sr. Víctor Llasera Alsina 
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Comunicació Local  

Sr. Víctor Llasera Alsina 

Suplent, Sra. Sònia Miquel Suñé 

 

Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme 

Sr. Sergi Rabat Fajardo  

Suplent, Sr. Víctor Llasera Alsina 

 

Localret 

Sr. Víctor Llasera Alsina 

Suplent, Sra. Lydia Gerónimo Guardiola 

 

FUNDACIONS: 

 

Fundació privada Toni Sors 

Sr. Víctor Llasera Alsina 

Suplent, Sra. Lydia Gerónimo Guardiola 

 

JUNTES DE COMPENSACIÓ:  

 

Golf Maresme 

Sr. Víctor Llasera Alsina 

Suplent, Sra. Sònia Miquel Suñé 
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El Pedró 

Sr. Víctor Llasera Alsina 

Suplent, Sra. Sònia Miquel Suñé 

 

Can Boada 

Sr. Víctor Llasera Alsina 

Suplent, Sra. Sònia Miquel Suñé 

 

La Costa 

Sr. Víctor Llasera Alsina 

Suplent, Sra. Sònia Miquel Suñé 

 

CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES ESCOLARS: 

 

Escola Sant Jordi 

Escola Sot del Camp 

Escola Bressol 

Institut 

Escola de Música 

Consell Escolar Municipal (CEM) 

 

Presidenta: Sra. Maria Villalta Morro 

Suplent: Sr. Víctor Llasera Alsina 

 

Representants de l’Ajuntament: 
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Sra. Lydia Gerónimo Guardiola (JxSVM) 

Sra. Esther Padilla Enríquez (PSC) 

Sr. Sergi Rabat Fajardo (Primàries) 

Sra. Laia Sorribes Valls (ERC) 

Sr. Benito Pérez González (C’s) 

Sra. Maria Villalta Morro (9SV) 

Sr. Francesc Guillem Molins (Regidor no adscrit) 

Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa (Regidor no adscrit) 

Sr. Robert Subiron Olmos (Regidor no adscrit) 

Sr. Miquel Rovira Mariné (Regidor no adscrit) 

 

 

Associació de Municipis per la Mobilitat i Transport Urbà (AMTU) 

Sra. Lydia Gerónimo Guardiola  

Suplent, Sra. Sònia Miquel Suñé 

 

Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge (XSLH) 

Sra. Sònia Miquel Suñé 

Suplent, Sr. Víctor Llasera Alsina 

 

Fons Català de Cooperació al desenvolupament 

Sr. Miquel Rovira Mariné 

Suplent, Sra. Laia Sorribes Valls 

 

Federació de les ADF del Maresme 

Sr. Sergi Rabat Fajardo 

Suplent, Sra. Laia Sorribes Valls 
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Associació de Municipis per la independència (AMI) 

Sr. Miquel Rovira Mariné 

Suplent, Sra. Laia Sorribes Valls 

 
B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades de 
cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, de 28 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del Web municipal 
si es vol l’audició de la Sessió plenària. 
 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, apunta que els havia  
fet un suggeriment quan comentava que a les reunions de les juntes de 
compensació hi haurà d’anar l’alcalde i no el regidor d’Urbanisme, ara que s’està 
treballant el POUM. Afegeix que demana la celebració d’una comissió pel POUM 
perquè és un tema molt complex.  
 
 
C.- VOTACIÓ I ACORD 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 1 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc Guillem 

Molins) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel 

Martínez i Camarasa) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Robert Subiron 

Olmos) 

1 SÍ 
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Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Rovira Mariné) 1 SÍ 

 
 

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

 
 
Novè. - PRP2022/570   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ PROVISIONAL, SI 
S'ESCAU, DE L'ORDENANÇA NÚM. 91 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER 
DIVERSES ACCIONS FORMATIVES DE L'AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE 
MONTALT. 
 

A. PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA: A continuació el senyor Sergi Rabat 
Fajardo, primer tinent d’alcalde,  exposa l’assumpte. Explica que s’ha elaborat una 
ordenança per part de la regidoria d’Infància i Joventut, juntament amb Secretaria i 
Gestió Econòmica, que servirà per a totes les àrees que ofereixen accions 
formatives. S’ha elaborat un estudi econòmic per estudiar els preus per a les 
formacions a les quals s’obtingui un diploma. Pot haver-hi bonificacions diferents als 
usuaris. Es pretén posar en valor els tallers de llarga durada (+20h), que tenen molta 
acollida. No podem ser competència deslleial. Calia polir, estructurar i endreçar el 
tema formatiu. 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2022/738-1217   
 

El Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves 

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

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

 

Com a administracions públiques, corresponen als ens locals territorials de 

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

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

 

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

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

rang interior a la llei, d’exclusiva i millor aplicació en aquest municipi, que completi la 
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llei corresponent, donada la seva peculiaritat i la seva diferenciació respecte a les 

esmentades lleis i reglaments d’àmbit d’aplicació més ampli. 

 

Atès que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al 

Ple de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) 

de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 

 

Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix l’aprovació 

inicial, la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i 

l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre; 

 

Atès que, en no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del Reglament 

orgànic de la corporació, aquesta Ordenança només requereix l’aprovació per la 

majoria simple, sense que calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de 

la Llei 7/1985, de 2 d’abril; 

 

Atès que l’article 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local 

de Catalunya, disposa que les ordenances s’entendran aprovades definitivament 

amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació durant la 

informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial; 

 

Vist que s’ha realitzat consulta pública prèvia durant el període 15 dies a través 

d’anunci publicat al web municipal. 

 

Vist l’informe favorable de la Secretària accidental així com l’informe favorable del 

Interventor accidental que consten a l’expedient. 

 

 

PROPOSTA D’ACORD AL PLE: 

 

Primer. Aprovar inicialment el nou text de l’Ordenança Municipal que a continuació 

es relaciona: 

 

• ORDENANÇA NÚM. 91. ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC 

DE DIVERSES ACCIONS FORMATIVES DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ 

DE MONTALT, el text de la qual es transcriu com annex. 

 

Segon. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el present acord i el text de la nova 

Ordenança pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar 

al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al 
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Butlletí Oficial de la província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el diari 

El Punt Avui i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública 

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

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

l’ordenança també en la pàgina web municipal, a fi que s’hi puguin presentar 

reclamacions i/o al·legacions. 

 

Tercer. Transcorregut el període d’informació pública, sense havent-se’n presentat 

cap al·legació ni reclamació, l’acord d’aprovació inicial s’entendrà elevat a definitiu 

sense l’adopció d’acord exprés, procedint a la publicació del text íntegre de les 

modificacions i de les noves ordenances en el Butlletí Oficial de la Província de 

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

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

de règim local. 

 

 
ANNEX 

 

ORDENANÇA NÚM. 91 

 

PREU PÚBLIC DE DIVERSES ACCIONS FORMATIVES DE L’AJUNTAMENT DE 

SANT VICENÇ DE MONTALT 

 

 

Article 1. Concepte 

 

De conformitat amb el que es preveu en l’article 117, en relació amb l’article 41.B), 

ambdós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, 

aquest Ajuntament estableix el preu públic per les accions formatives realitzades per 

les diverses regidories de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. 

 

Article 2. Obligats al pagament 

 

Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança totes 

les usuàries i usuaris (ciutadans, administracions entitats i organismes) que volen 

participar i que han estat seleccionats per a realitzar les accions formatives de 

l’Ajuntament.  

 

Article 3. Quantia 
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La tarifa a satisfer per part de l’alumne/a serà la següent en funció de la durada i 

tipologia d’acció formativa, exempta d’IVA (Llei 37/92, de 28 de desembre de l’Impost 

sobre el Valor Afegit): 

 

Preus per hores per els seminaris i formacions on es rep un certificat o diploma 

d’aprofitament: 

 

1-50 hores 4 €/h 

51-100 hores 2,5 €/h 

101 o més 

hores 

1,5 €/h 

 

 

Preu per hora pels tallers que tinguin una durada de més de 20 h: 

 

Taller > 20 h 2,5€/h 

 

 

Preus Creart: 

 

 Matrícula Preu mensual 
Preu 

quinzenal 

Creart infantil/jove 20 € 30 €  

Creart adults  20 €  

Creart estiu  160 € 80 € 

 

L’Ajuntament especificarà en cada convocatòria el nombre mínim i màxim de 

participants per a realitzar l’acció formativa. 

 

- Es podrà aplicar una bonificació de fins el 50% d’aquest preu públic, segons 

disposició pressupostària de l’Ajuntament, a aquells/es alumnes que justifiquin 

està inscrits a la borsa de treballadors de Sant Vicenç de Montalt. 

- Es podrà aplicar una bonificació de fins el 75% d’aquest preu públic, segons 

disposició pressupostària de l’Ajuntament, a aquells/es alumnes que estiguin 

formant part del programa “Servei d’Acompanyament Juvenil” de la Regidoria 

de Joventut i Infància, al programa de “Fill d’Ariadna” de l’IES Esteve Albert, al 

“Reforç Escolar” de Serveis Socials o en valoració prèvia dels Serveis Socials 

de l’Ajuntament. 

- Les accions formatives finançades per altres administracions i/o organismes 

estaran exemptes de pagament. 
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En el cas d’aplicar-se alguna d’aquestes bonificacions, es farà pública en el moment 

d’oferta l’acció formativa en els mitjans habituals. 

 

 

 

 

Article 4. Gestió i cobrament 

 

- Les persones que generin l’obligació de pagament del preu públic segons el 

tipus d’acció formativa, han de practicar autoliquidació prèvia abans de l’inici 

de l’acció formativa, sent necessària la presentació del resguard de pagament 

per a confirmar la reserva de plaça formativa, i en els casos de ser 

susceptibles de bonificació, justificant de complir amb la condició de 

beneficiari. 

- El fet de no satisfer aquesta liquidació anul·larà immediatament l’accés de 

l’alumne a l’acció formativa. 

- L’Ajuntament retornarà el 100% del preu públic a aquells/es alumnes que, en 

cas de no poder fer el curs subscrit, ho hagin notificat amb una antelació de 

48 hores a l’inici de l’acció formativa, així com també quan l’anul·lació de 

l’acció estigui motivada per la pròpia organització. 

 

Article 5. Vigència 

 

La present ordenança entrarà en vigor en el moment de la seva publicació en el 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i tindrà vigència fins que s’acordi la seva 

modificació o derogació. 

 

Disposició final 

 

La present Ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 

plenària de data ............ i aprovada definitivament el dia ............, continuarà vigent 

mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 

articles no modificats continuaran vigents.  

 
 
B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades de 
cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, de 28 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del Web municipal 
si es vol l’audició de la Sessió plenària. 
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La senyora Esther Padilla Enríquez, portaveu del PSC, manifesta que es tracta d’una 
ordenança nova, tramitada de nou amb un estudi econòmic nou. Hi votarà a favor. 
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de C’s, intervé per preguntar què 
passarà amb els cursos finançats o que tenen copagament de la Diputació o altres 
ens. 
 
El senyor Rabat no parla de copagament, sinó de posar en valor la possibilitat 
d’obtenir una acreditació. Es pagarà un preu, tot i que sigui avantatjós, no arriba al 
cost de la contractació. Seria un copagament desequilibrat per posar en valor l’acció 
formativa. 
 
El senyor Pérez li respon que parlen del mateix, amb diferents termes. Alguns cursos 
estan finançats al 100%. 
 
El senyor Rabat li respon que només es cobraran cursos on s’obtingui un certificat i 
no finançats per cap altre ens. 
 
El senyor Pérez votarà a favor. 
 
El senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, afirma que s’afavoreix 
col·lectius. Es tracta d’un gra de sorra per cobrir les formacions. El seu vot serà 
afirmatiu. 
 
 
C.- VOTACIÓ I ACORD 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 1 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc Guillem 

Molins) 

1 SÍ 
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Regidor no adscrit (Miquel Àngel 

Martínez i Camarasa) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Robert Subiron 

Olmos) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Rovira Mariné) 1 SÍ 

 
 

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

 
 

Desè. - PRP2022/581   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA 
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES AL CONSELL COMARCAL DEL MARESME 
PER LA GESTIÓ DELS PROCESSOS DE SELECCIÓ D'AGENTS DE LA POLICIA 
LOCAL I APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB DIVERSOS 
ENS PER A DUR A TERME LA SELECCIÓ CONJUNTA. 
 

 

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el senyor Sergi Rabat 
Fajardo, primer tinent d’alcalde,  exposa l’assumpte: 
 
Identificació de l’expedient: 

 

Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 

Expedient: 2022/1043  

 

El Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya té atribuïdes les 

competències en matèria de seguretat pública, i entre aquestes, a través del seu 

conseller, exerceix les funcions de coordinació de les policies locals de Catalunya, 

de conformitat amb la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat 

pública de Catalunya. 

 

El marc jurídic vigent específic en matèria de policies locals de Catalunya, entre 

d’altres, la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, i el Decret 233/2002, 

de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de 

les policies locals, estableix un règim homogeni i regula, entre d’altres aspectes, la 
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selecció del personal funcionari amb la finalitat d’integrar totes les policies locals en 

un mateix sistema de seguretat pública. 

 

La Direcció General de Coordinació de les Policies Locals del Departament d’Interior 

en el marc d’aquests objectius de regulació homogènia en la selecció de les policies 

locals de Catalunya, té com una de les seves finalitats posar a l’abast dels municipis 

catalans uns instruments comuns de selecció que els permetin dotar-se del personal 

més idoni per al correcte desenvolupament de les funcions policials i garantir 

d’aquesta manera un servei públic local de seguretat eficaç, i sempre amb un rigorós 

respecte al principi d’autonomia local. 

 

Així, i d’acord amb l’article 40 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, entre aquests 

instruments hi ha la possibilitat de disposar d’unes llistes o borses per oferir als 

ajuntaments, en situacions urgents degudament motivades, de personal per prestar 

serveis, en règim d’interinitat, a les policies locals.  

 

 

L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) és un organisme autònom, 

adscrit al Departament d’Interior, a qui correspon, entre altres funcions, la formació i 

avaluació en competències personals i socials en els cursos de capacitació dels 

cossos de policia, i prestar als òrgans de selecció la col·laboració material i el suport 

tècnic necessaris per a l'exercici de llurs competències, organitzant i gestionant, si 

escau, les proves que li siguin encomanades, de conformitat amb la Llei 10/2007, de 

30 de juliol. 

 

El Consell Comarcal del Maresme és l’òrgan de govern i administració de la comarca 

del Maresme que té, entre d’altres, les funcions d’assistència i de cooperació dels 

municipis del seu àmbit territorial, de conformitat amb l’article 28.2 del Text refós de 

la Llei d’organització comarcal, aprovat per Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 

novembre. 

 

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, dins l’àmbit de l’autonomia local, té la 

potestat per seleccionar el seu personal propi, entre ells els membres del cos de 

policia local, i té la necessitat de delegar el procés de selecció d’aquest personal. 

 

Tant el Departament d’Interior, a través de la Direcció General de Coordinació de les 

Policies Locals, com l’ISPC, proposen membres dels tribunals dels processos 

selectius de les policies locals i assessoren als ajuntaments durant el transcurs i les 

diverses fases dels processos. 
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Les parts són conscients de la complexitat de la gestió material  dels processos 

selectius de la Policia Local en els ajuntaments i dels costos econòmics que genera 

a l'entitat convocant, i consideren que realitzar un procés selectiu únic amb la 

constitució d’una borsa de treball per als municipis de la comarca comportaria una 

gestió més eficaç i eficient per a les administracions implicades. 

 

Les parts convenen posar de manifest els avantatges d'establir un marc comú 

d'actuació per dur a terme un procés selectiu unificat i que sigui aplicable a les 

entitats locals de la comarca del Maresme, que voluntàriament i en exercici de la 

seva autonomia local, s'adhereixin a aquest projecte pilot de selecció conjunta de 

policies locals de la comarca. 

 

Fonaments de dret 

 

D’acord amb el que disposat l’article 25 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 

novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de 

Catalunya, correspon al Consell Comarcal del Maresme la prestació dels serveis que 

li deleguin o li encarreguin de gestionar els municipis. Les delegacions o els 

encàrrecs de gestió han d’anar acompanyats de la transferència dels recursos 

necessaris per a exercir-los. 

 

A la vista de tot el que ha estat exposat, es PROPOSA AL PLE: 

 

PRIMER.-  APROVAR la delegació de competències al Consell Comarcal del 

Maresme en matèria d’aprovació de les bases, convocatòria i procés de selecció per 

a les places del cos d ela Policia Local, amb categoria d’agent, vacant a la plantilla i 

inclosos en la corresponent oferta pública d’ocupació, per modalitat d’accés o torn 

lliure. 

 

SEGON.- APROVAR el conveni de de col·laboració entre el Departament d’Interior 

de la Generalitat de Catalunya, l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), el 

Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, per a dur a 

terme la selecció conjunta de personal funcionari i constituir una borsa de treball de 

les policies locals, que s’adjunta al present acord com a Annex. 

 

TERCER.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el conveni de la 

delegació parcial de competències al Consell Comarcal del Maresme, i els 

compromisos econòmics i de coordinació entre l’Ajuntament de Sant Vicenç de 

Montalt i el Consell Comarcal del Maresme. 
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QUART.- FACULTAR a l’alcalde per a la signatura del present conveni, així com de 

quant documents siguin necessaris per a l’execució del present acord. 

 

CINQUÈ.- DONAR TRASLLAT del present Acord al Consell Comarcal del Maresme, 

a través de la plataforma EACAT, pel seu coneixement i efectes.  
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TEXT ÍNTEGRE: 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, L’INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE 
CATALUNYA (ISPC), EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME I 
L'AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT PER DUR A TERME LA 
SELECCIÓ CONJUNTA DEL PERSONAL FUNCIONARI I CONSTITUIR UNA 
BORSA DE TREBALL DE LES POLICIES LOCALS  

 

REUNITS: 

D'una banda, el senyor .........., Honorable Conseller/Secretari general del Departament 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 
 
D'altra banda, la Sra. Tamara García de la Calle, directora de l’Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya (en endavant ISPC), que actua en nom i representació de l'esmentat 
organisme autònom. 
 
D’una part el Sr. Damià Del Clot i Trias, president del Consell Comarcal del Maresme, en 
virtut de l’Acord del Ple del Consell Comarcal de data __________. 
 
I d'altra part, el Sr/a. Víctor Llasera Alsina, Alcalde/essa de l'Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt, en representació de l’esmentat ens local, i en virtut d’acord del Ple de data 16 
d’octubre de 2020. 
  
Les parts, en virtut de la representació que ostenten, en l'exercici de les seves respectives 
atribucions i en el mutu i recíproc reconeixement de les facultats derivades de l'esmentada 
representació, 

 

MANIFESTEN: 

I.- El Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya té atribuïdes les competències 
en matèria de seguretat pública, i entre aquestes, a través del seu conseller, exerceix les 
funcions de coordinació de les policies locals de Catalunya, de conformitat amb la Llei 
4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya. 
 
II.- El marc jurídic vigent específic en matèria de policies locals de Catalunya, entre d’altres, 
la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, i el Decret 233/2002, de 25 de 
setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, 
estableix un règim homogeni i regula, entre d’altres aspectes, la selecció del personal 
funcionari amb la finalitat d’integrar totes les policies locals en un mateix sistema de 
seguretat pública. 
 
III. La Direcció General de Coordinació de les Policies Locals del Departament d’Interior en 
el marc d’aquests objectius de regulació homogènia en la selecció de les policies locals de 
Catalunya, té com una de les seves finalitats posar a l’abast dels municipis catalans uns 
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instruments comuns de selecció que els permetin dotar-se del personal més idoni per al 
correcte desenvolupament de les funcions policials i garantir d’aquesta manera un servei 
públic local de seguretat eficaç, i sempre amb un rigorós respecte al principi d’autonomia 
local. 
 
Així, i d’acord amb l’article 40 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, entre aquests 
instruments hi ha la possibilitat de disposar d’unes llistes o borses per oferir als ajuntaments, 
en situacions urgents degudament motivades, de personal per prestar serveis, en règim 
d’interinitat, a les policies locals.  
 
IV.- L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) és un organisme autònom, adscrit al 
Departament d’Interior, a qui correspon, entre altres funcions, la formació i avaluació en 
competències personals i socials en els cursos de capacitació dels cossos de policia, i 
prestar als òrgans de selecció la col·laboració material i el suport tècnic necessaris per a 
l'exercici de llurs competències, organitzant i gestionant, si escau, les proves que li siguin 
encomanades, de conformitat amb la Llei 10/2007, de 30 de juliol. 
 
V.- El Consell Comarcal del Maresme és l’òrgan de govern i administració de la comarca del 
Maresme que té, entre d’altres, les funcions d’assistència i de cooperació dels municipis del 
seu àmbit territorial, de conformitat amb l’article 28.2 del Text refós de la Llei d’organització 
comarcal, aprovat per Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
 
VI.- L’Ajuntament de .... , dins l’àmbit de l’autonomia local, té la potestat per seleccionar el 
seu personal propi, entre ells els membres del cos de policia local, i té la necessitat de 
delegar el procés de selecció d’aquest personal. 
 
VII.- Tant el Departament d’Interior, a través de la Direcció General de Coordinació de les 
Policies Locals, com l’ISPC, proposen membres dels tribunals dels processos selectius de 
les policies locals i assessoren als ajuntaments durant el transcurs i les diverses fases dels 
processos. 
 
VIII.-Les parts són conscients de la complexitat de la gestió material  dels processos 
selectius de la Policia Local en els ajuntaments i dels costos econòmics que genera a 
l'entitat convocant, i consideren que realitzar un procés selectiu únic amb la constitució d’una 
borsa de treball per als municipis de la comarca comportaria una gestió més eficaç i eficient 
per a les administracions implicades. 
 
IX.- Les parts convenen posar de manifest els avantatges d'establir un marc comú d'actuació 
per dur a terme un procés selectiu unificat i que sigui aplicable a les entitats locals de la 
comarca del Maresme, que voluntàriament i en exercici de la seva autonomia local, 
s'adhereixin a aquest projecte pilot de selecció conjunta de policies locals de la comarca. 
 
X.- L’article 25.1 c) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya preveu com a competències de la 
comarca les que li deleguin o encarreguin de gestionar l’Administració de la Generalitat, la 
diputació corresponent, els municipis o les mancomunitats de municipis. 
 
XII.- En data 26 de maig de 2022, el Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt ha 
acordat aprovar aquest conveni de col·laboració i delegar la competència al Consell 
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Comarcal del Maresme per aprovar les bases i convocar i desenvolupar un procés selectiu 
per a agents de la policia local i constituir una borsa de treball. 
 
En virtut de tot el que precedeix, les parts, reconeixent-ne recíprocament plena capacitat per 
aquest acte i de comú acord estableixen els següents 

 
ACORDS/PACTES 
 

Primer.-  Objecte i finalitat del conveni 
 
1.L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració per dur a terme un 
procés selectiu unificat per a l’accés a les categories d’agent de la Policia Local de 
l’Ajuntament sotasignant amb la resta de municipis de la comarca que es vulguin adherir, i la 
constitució, per part de la Direcció General de Coordinació de les Policies Locals, d’una 
borsa de personal interí formada per aquells aspirants que hagin superat la fase de concurs i 
totes les proves de la fase d’oposició, excepte el reconeixement mèdic, del procediment de 
selecció i no hagin obtingut plaça, amb la finalitat d’oferir als Ajuntaments aquest personal 
per cobrir, en règim d’interinitat, les futures vacants que es puguin produir, i així atendre amb 
rapidesa les demandes que no puguin ser planificades amb suficient antelació i, 
consegüentment, garantir una selecció eficaç i eficient. 
 
2. La realització del procés selectiu requereix establir les directrius i les obligacions de cada 
part, i determinar les condicions d’una delegació de competències entre l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt i el Consell Comarcal del Maresme per a la realització del procés 
selectiu. 
 
3. La delegació de competències entre l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i el Consell 
Comarcal del Maresme consisteix a delegar l’aprovació de les bases i la convocatòria, així 
com el desenvolupament del procés, per a la selecció dels membres del cos de la policia 
local, amb categoria d’agent, vacant a la plantilla i inclosos en la corresponent oferta pública 
d’ocupació, per modalitat d’accés o torn lliure. 
 
En virtut d’aquesta delegació, el Consell Comarcal del Maresme assumeix, durant el període 
que s’estengui la vigència d’aquest conveni, la convocatòria i desenvolupament d’un sol 
procés selectiu per a les places del cos de la Policia Local, amb categoria d’agent, que 
constin en l’oferta pública com a pendents de convocar, i segons les necessitats de personal 
que siguin comunicades pels ajuntaments interessats en el termini i forma establerts en 
aquest conveni. 

Segon.- Característiques i desenvolupament del procés unificat 

1. El procés per a la selecció d’agents de la policia local que és objecte d’aquest conveni es 
compon de diferents fases, per aquest ordre, que es descriuen a continuació: 
 
1.1. Aprovació de l’oferta pública d’ocupació. 

1.2. Aprovació i publicació de les bases del procés i convocatòria. 

1.3. Constitució del tribunal del procés selectiu. 

1.4. Desenvolupament del procés selectiu. 
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1.5. Proposta dels aspirants que han superat la fase d’oposició. 

1.6. Acte d’adjudicació de les places. 

1.7. Nomenament en pràctiques dels aspirants. 

1.8 Constitució de la borsa de personal interí. 

1.9. Curs formatiu i selectiu a l’ISPC. 

1.10. Realització i avaluació de les pràctiques al lloc de treball. 

1.11. Proposta dels aspirants que han superat el procés selectiu. 

1.12. Nomenament de funcionaris de carrera. 
 

2. Les obligacions de cadascuna de les parts consta detallada a les clàusules 4a, 5a, 6a i 7a 
i en l’annex 1 que consta adjunt a aquest conveni. 
 
 
 
3. El tribunal qualificador del procés selectiu únic per a tots els ajuntaments signataris estarà 
format per 9 membres, i els seus respectius suplents, per tal de garantir-ne la seva 
independència i la imparcialitat. En concret, i seguint les determinacions de l’article 8 del 
Decret 233/2002, de 25 de setembre, els membres seran proposats per les parts, de la 
manera següent: 
 

- 2 membres, a proposta de la Direcció General de Coordinació de les Policies Locals 
- 1 membre, a proposta de l’ISPC 
- 3 membres, a proposta del Consell Comarcal, funcionaris de carrera de la corporació 
- 3 membres, per acord de les parts, entre personal tècnic que sigui especialitzat en la 

matèria  
 
4. La presidència del tribunal serà un dels seus membres, i la secretaria, amb veu i vot, 
recaurà en un dels membres designats per acord entre les parts. 
 
5. En compliment dels principis d’especialitat i d’idoneïtat tècnica amb relació a les places 
convocades, caldrà tenir en compte que tots els membres proposats hauran de ser 
especialistes en selecció de personal de l’Administració local i/o experts en l’àmbit policial i 
de seguretat complir amb objectivitat i imparcialitat les funcions que se’ls assigni, i complir 
amb els deures d’abstenció previstos a la Llei. 
 
6. El tribunal qualificador podrà rebre, si escau, assessorament tècnic extern sempre i quan 
així s’hagi previst a les bases de la convocatòria. Aquests assessors hauran de ser 
especialistes que participaran amb dret a veu i sense vot en les sessions de l’òrgan selectiu, 
i amb la garantia que actuaran subjectes al principi d’imparcialitat. 

Tercer.- ABAST DE LA DELEGACIÓ entre l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i el 
Consell Comarcal del Maresme 
 
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt delega la realització d’un procés selectiu al Consell 
Comarcal, d’acord amb la clàusula 1.3 d’aquest conveni i, en concret, la delegació comprèn: 
 

- La redacció, aprovació i publicació de les bases; 
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- La convocatòria de les places de categoria d’agent, corresponents a l’oferta 

d’ocupació pública aprovada pels ajuntaments que subscriuen aquest conveni; 

- La selecció del personal de les policies locals per cobrir possibles vacants de la 
plantilla, a través de la realització de les diferents proves i fases del procés selectiu 
conjunt, excepte el reconeixement mèdic dels aspirants de la borsa de treball; 

 
- Aprovació, notificació i/o publicació de tots aquells actes i resolucions administratives 

que siguin necessàries emetre durant el desenvolupament i finalització del procés 
selectiu; 
 

- Recepció i gestió de les sol·licituds de participació i cobrament de les taxes 
corresponents; 
 

- Resolució provisional i definitiva d’admesos i exclosos en el procés selectiu; 
 
 

 
- Nomenament dels membres del Tribunal de selecció, així com resoldre les possibles 

recusacions i abstencions; 
 

- La gestió íntegra necessària per al desenvolupament de tot el procés de selecció, de 
conformitat amb les bases aprovades; 
 

- La gestió de la publicació de les qualificacions com auxili al tribunal qualificador; 
 

- La resta d’actuacions que resultin necessàries per al normal funcionament del procés 
selectiu, incloses les resolucions de recursos que, si escau, es presentin i que derivin 
del procés selectiu. 
 

Quart.-  Obligacions del Departament d’Interior 
 
El Departament d’Interior, a través de la Direcció General de Coordinació de les Policies 
Locals, es compromet a assistir tècnicament i jurídicament al Consell Comarcal durant les 
diverses fases del procediment selectiu. 
 
En concret, es compromet a: 

- Assessorar jurídicament a l’entitat i al tribunal de selecció durant tot el procés selectiu; 

- Assessorar a l’entitat en la confecció de les bases de selecció, concretar el seu contingut i 
col·laborar en la seva redacció; 

- Assessorar a l’entitat i al tribunal del selecció davant la presentació de reclamacions i 
recursos; 

- Proposar els membres que formaran part del tribunal de selecció, de conformitat amb 
l’article 8 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, i les determinacions que s’estableixin en 
aquest conveni (clàusula segona definir); 

- Gestionar la borsa de personal interí formada per les persones que hagin superat el 
concurs i totes les proves de la fase d’oposició, excepte el reconeixement mèdic, del procés 
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selectiu unificat, per tal oferir als ajuntaments en cas de vacant, substitució o necessitat 
urgent de membres de la policia local del municipi. 

Cinquè.-  Obligacions de l’ISPC 
 
L’ISPC es compromet a assistir tècnicament al Consell Comarcal, i en concret: 
 
- Donar assistència i suport tècnic en les fases del procés selectiu consistents en avaluació 
de les proves psicotècniques;  

- Facilitar els criteris tècnics necessaris als ajuntaments per a l’avaluació dels candidats 
durant el període de pràctiques; 

- Proposar els membres que formaran part del tribunal de selecció, de conformitat amb 
l’article 8 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, i les determinacions que s’estableixin en 
aquest conveni.  

- Comunicar a l’Ajuntament i al Consell Comarcal del Maresme els resultats dels Curs de 
formació bàsica per a policies per cadascun dels aspirants. 

Sisè.- Obligacions del Consell Comarcal del Maresme 
 
1. El Consell Comarcal del Maresme es compromet a acceptar la delegació efectuada per 

l’Ajuntament. 
 
2. Gestionar el desenvolupament de les fases del procediment selectiu en els termes que 

s’estableixen en aquest conveni, i en concret: 
 
- Aprovar i publicar les bases del procés selectiu, que prèviament hauran estat 

consensuades amb el Departament d’Interior. 

- Convocar el procés selectiu amb la totalitat del nombre de places indicades de forma 
prèvia per l’Ajuntament; 

- Aprovar tots els actes materials i jurídics integrants i necessaris del procés unificat, segons 
les bases de la convocatòria, i en concret: 

- Rebre i gestionar les sol·licituds de participació i la documentació acreditativa del 
compliment dels requisits de la convocatòria; 

- Cobrar i gestionar la taxa de participació en el procés selectiu, d’acord amb la 
norma del consell comarcal que estableixi la taxa de participació en les seves 
convocatòries de personal; 

-  Elaborar les llistes d’aspirants admesos i exclosos, provisional i definitiva; 

- Nomenar els membres del tribunal de selecció i resoldre les possibles recusacions 
o abstencions; 

- Gestionar tots els actes materials i necessaris per al desenvolupament de les fases 
del procés selectiu, tals com la cerca i la determinació dels espais, les còpies del 
material necessari per realitzar les proves, o la gestió amb personal especialista de 
les proves específiques que en requereixin; 

- Custodiar les proves realitzades en les diferents fases, amb totes les garanties per 
tal que no siguin manipulades ni sostretes; 
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- Realitzar el reconeixement mèdic dels aspirants que quedin dins les persones que 
obtenen una de les places ofertades en el procés selectiu; 

- Notificar i publicar els actes administratius i les resolucions relacionades amb el 
procés selectiu, sempre que no sigui una funció del tribunal qualificador; 

- Comunicar als ajuntaments el/s o la/les candidats/des que han superat la primera 
fase del procés selectiu i realitzaran el curs de formació bàsica, per tal que siguin 
nomenats funcionaris en pràctiques per part de l’Ajuntament; 

- La resta d’actuacions que siguin necessàries per al desenvolupament òptim i normal del 
procés selectiu, incloses les resolucions de recursos administratius i reclamacions que es 
presentin i derivin del procés selectiu. 

- Abonar al tribunal de selecció les indemnitzacions derivades de les seves tasques, de 
conformitat amb el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions por raó del 
servei. 

3. Dur a terme i gestionar l’acte públic d’adjudicació de les places. 

4. El Consell Comarcal del Maresme es compromet a assumir les despeses derivades del 
procés, sense perjudici de l’establert a la clàusula 8ª d’aquest conveni. 
 
Setè.- Obligacions de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 
 
1. L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt es compromet a: 
 
- Tenir aprovada l’oferta pública d’ocupació de les places que seran objecte de la 
convocatòria delegada en el moment de la signatura del conveni; 

- Delegar les competències per a l’aprovació de les bases, la realització de la convocatòria i 
el desenvolupament del procés selectiu, al Consell Comarcal; 

- Acceptar el resultat del procés selectiu, en les seves diferents fases; 

- Inscriure a tots els aspirants que han superat la primera fase del procés i han triat 
l’Ajuntament com a destinació, en el Curs de formació bàsica per a policies immediatament 
posterior a la finalització de la primera fase del procés selectiu; 

- Nomenar funcionaris en pràctiques a l’aspirant o aspirants que hagin superat la primera 
fase del procés selectiu, un cop s’hagi publicat l’acte d’adjudicació, i abonar a aquest/s les 
quantitats corresponents a les retribucions bàsiques del grup C2, mentre es trobi en 
formació en el Curs de formació bàsica a l’ISPC, en compliment de la disposició addicional 
7ª de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals; 

- Proporcionar la documentació i mitjans i equip necessaris als aspirants per a la realització 
del Curs de formació bàsica per a policies; 

- Avaluar l’aspirant durant el període de pràctiques, seguint els criteris i determinacions 
establerts a les bases, i d’acord amb l’assessorament de l’ISPC; 

- Inscriure al personal que realitzarà l’avaluació de les pràctiques a la formació específica 
que realitzarà l’ISPC; 

- Emetre l’informe motivat sobre el desenvolupament del període de pràctiques al lloc de 
treball i trametre’l al tribunal qualificador; 
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- Nomenar funcionari de carrera l’aspirant que hagi superat totes les fases del procés 
selectiu, a proposta del tribunal qualificador, prèvia comprovació que compleix el requisit de 
no estar inhabilitat ni condemnat per cap delicte; 

- Liquidar al Consell Comarcal les despeses de gestió derivades del present conveni, de 
conformitat amb l’establert a la clàusula 8ª d’aquest conveni; 

- Proporcionar la informació necessària al Consell Comarcal del Maresme per a la confecció 
de les bases i en tot cas aquella que sigui necessària per al desenvolupament òptim del 
procés. 

2. Pel que fa a la selecció de personal per a la constitució de la borsa de treball, l’Ajuntament 
es compromet a: 

- Acceptar la proposta de la persona que formi part de la borsa, un cop sigui sol·licitada, 
prèvia comprovació que compleix el requisit de no estar inhabilitat ni condemnat per cap 
delicte; 

- Acceptar les normes de funcionament de la borsa de personal interí, i no sol·licitar més 
persones que les necessàries per prestar de forma efectiva el servei de policia; 

- Garantir les capacitats psico-físiques de la persona proposada de la borsa i realitzar, abans 
de començar la relació de treball, un reconeixement mèdic per comprovar que no es detecta 
en la persona l’existència de cap exclusió mèdica establerta en les bases de la convocatòria 
de la selecció unificada. 

Vuitena.- Finançament del procés selectiu 

1. El Consell Comarcal del Maresme (CCM) es farà  càrrec de la tramitació i pagament de 
totes les despeses que suposen la gestió del projecte pilot en la part delegada mitjançant el 
present conveni. 
  
2. El finançament de la despesa prové, d'una banda, dels ingressos recaptats per l'aplicació 
de l’Ordenança Núm. 6, reguladora de la taxa per drets d’examen per a les proves d’accés 
als processos selectius convocats pel Consell Comarcal del Maresme (BOPB nº registre 
CVE 202210005857 de 21 de gener de 2022), que satisfan les persones aspirants a les 
proves, i per altra banda dels imports regulats en el present conveni i que ha de satisfer 
cada ajuntament participant. 
  
3. En base a l'anàlisi de costos estimat que s'ha efectuat de les despeses derivades d'aquest 
procediment selectiu (s'adjunta com annex al present conveni), el cost per cada un dels 
Ajuntaments segons quina sigui la seva participació, és el següent: 
  
A) 2.376,43€ per participació en el projecte de selecció unificada de policies locals. 
 
B) 290,00€ per cada plaça que l'Ajuntament inclogui en la seva oferta pública d'ocupació de 
policies locals, en cas d’ajuntaments que optin per nomenament de funcionaris/es de 
carrera. 
 
4. Un cop signat el conveni, el CCM emetrà liquidació contra l'Ajuntament per la participació 
en el projecte pilot de selecció unificada amb places de funcionaris de carrera i ús de la 
borsa de policies en règim d’interins. 
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5. Al final de la prova pilot de selecció conjunta per a funcionaris de carrera, que es preveu 
per una durada de dos anys des del seu inici, el Consell Comarcal del Maresme calcularà 
els costos reals executats, i si s’escau, emetrà una liquidació als ajuntaments, positiva o 
negativa, en funció del resultat econòmic del procediment i en funció de la seva participació. 
 

Novè.- Comissió de seguiment, vigilància i control. 

Per tal d’assegurar una correcta execució i aplicació del Conveni, es crea una comissió de 
seguiment, vigilància i control. 
 
Aquesta Comissió estarà integrada per personal tècnic amb la composició següent: 
 

- 1 membres a proposta de la Direcció General de Coordinació de les Policies Locals 
del Departament d’Interior; 

- 1 membres a proposta de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya; 
- 1 membres a proposta del Consell Comarcal del Maresme 
- 1 membre de l’ajuntament signatari. 

 
La Comissió és l’encarregada de resoldre els dubtes que sorgeixin sobre la interpretació del 
Conveni, de solucionar les possibles discrepàncies que puguin donar-se durant la seva 
aplicació o execució, de conformitat amb l’article 49.f) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, i de revisar la seva evolució i elaborar propostes de millora.  
 
La Comissió de seguiment del conveni es reunirà cada vegada que sorgeixi un dubte 
interpretatiu sobre la seva aplicació, sempre que ho sol·liciti una de les parts, i com a mínim 
una vegada un cop finalitzada la primera fase del procés selectiu per tal d’avaluar el grau 
d’assoliment de les previsions establertes en el conveni, així com el compliment dels 
compromisos i actuacions assumits per les parts. 
 
Els acords que prengui la Comissió s’hauran de prendre per majoria absoluta dels seus 
membres i el desenvolupament de les sessions es regiran pel que disposa la Llei 26/2010, 
de 3 d’octubre, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya.  
 
La comissió comptarà amb un/a secretari/ària, designat per les parts, que aixecarà acta dels 
acords i la transmetrà a les parts per tal que la ratifiquin. Aquests acords es podran 
incorporar, si escau, com a addenda a aquest Conveni. 
 
Correspon a cadascuna de les parts el nomenament de les persones que les representen en 
la comissió de seguiment, així com el seu cessament. 
 
Desè.- Modificacions. 
 

Les modificacions del present conveni tenen caràcter excepcional i requereixen sol·licitud 
raonada i degudament motivada per part de qualsevol de les entitats signants del present 
conveni.  
 
Les modificacions del conveni requereixen la seva prèvia aprovació pels òrgans competents 
de cadascuna de les parts i, un cop aprovades, s’han d’adjuntar com a annex del conveni, 
formant part integrant del mateix.  
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Onzè.- Vigència del conveni. 
 
1. Pel que fa a la col·laboració en la realització del procés selectiu unificat, aquest conveni té 
una vigència de 2 anys, que és el termini que s’estima que pot durar ell procediment de 
selecció, i entrarà en vigor el dia de l’última de les signatures electròniques. 
 
Tanmateix, serà possible la pròrroga per un màxim de 4 anys, perquè no hagin finalitzat les 
actuacions materials especificades i en tot cas tot el procediment selectiu si així ho 
decideixen les parts, tal com estableix l’article 49 h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic.  
 
2. Tot i l’establert en el punt anterior, és condició indispensable que, per l’inici de la vigència 
d’aquest conveni, el nombre mínim d'ajuntaments participants sigui de 17, nombre que 
permet una distribució de costos entre els participants bastant equilibrada i evita que la 
repercussió econòmica del projecte sigui desorbitada. En cas que el nombre sigui inferior, no 
s’iniciarà la vigència del conveni. 
 
La vigència del conveni queda condicionada a l’establert en el punt 2 d’aquesta clàusula 
(suprimit). 
 
Dotzè.-  Penalització. 
 
A fi de garantir la viabilitat de tot el projecte, l'Ajuntament s'obliga al compliment de les 
obligacions i compromisos continguts en aquest conveni. En el cas que l'Ajuntament vulgui 
renunciar al projecte durant la fase d'execució del mateix i abandonar el servei, haurà de 
satisfer una indemnització al Consell comarcal del Maresme. L'import de la indemnització es 
calcularà en base els costos reals imputats en el projecte en el moment de l'abandonament 
per part de l'Ajuntament, a fi i efecte d'evitar el desequilibri econòmic el mateix. 
 
Tretzè.-  Causes de resolució 
 
Aquest conveni es podrà resoldre per denúncia prèvia de qualsevol de les parts amb una 
antelació prèvia de 2 mesos. 
 
No obstant això, aquest conveni pot resoldre’s per alguna de les causes següents: 

 
-  El transcurs del termini de vigència de l’adhesió al conveni sense que se n’hagi 

acordat la pròrroga.  
 
-  El mutu acord de les parts. 
 
- L’incompliment de les clàusules del conveni.  
 
- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment a l’objecte del 

conveni.  
 
-     Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
 
-     Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en altres lleis. 
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Catorzè.-  Protecció de dades i deure de confidencialitat 
 
Les parts es comprometen a considerar confidencial la informació tècnica, comercial o de 
qualsevol altra naturalesa que rebin de l’altra part. En conseqüència, es comprometen a no 
divulgar aquesta informació a tercers sense consentiment exprés de l’altra part. 
 
El tractament de les dades és responsabilitat d’ambdues parts i se sotmet a la normativa de 
protecció de dades, en especial a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció 
de dades personals i garantia dels drets digitals, així com al Reglament (UE) número 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de 
les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46. 
 
Aquesta clàusula no expirarà amb la resolució d’aquest conveni, i les parts es comprometen 
al seu compliment fins al moment en què la informació hagi esdevingut de coneixement 
públic, d’acord amb el marc jurídic aplicable vigent. 
 
Quinzè.-  Publicitat 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 110.3 i 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, 
aquest conveni s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del 
registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat i al Portal de 
Transparència de cada ens local 
 
Setzè.- Règim jurídic i resolució de conflictes 
 
1. Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix pel previst a la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim el sector públic, quedant exclòs de l’àmbit d’aplicació de la Llei 9/2007, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Per la seva banda, el procés selectiu es regirà per la normativa específica de les policies 
locals i supletòriament, per allò que no estigui previst, per la normativa de funció pública i la 
normativa comuna de caràcter administratiu. 
 
2. Les parts sotmetran a la consideració dels òrgans judicials competents els conflictes que 
puguin sorgir de la interpretació, el compliment, l’extinció, la resolució i els efectes d’aquest 
conveni, i en tot cas, les parts es comprometen a resoldre, prèviament, de forma amistosa a 
través de la Comissió de seguiment, qualsevol conflicte que pugui sorgir. 
 
3. Si no fos possible, per raó de la naturalesa jurídica administrativa d’aquest conveni, les 
parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa per a la resolució dels conflictes 
esmentats, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
 
I com a prova de conformitat amb tot el que s’exposa i s’acorda les parts signen aquest 
conveni. 
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Conseller d’Interior Alcalde de Sant Vicenç de Montalt 
Joan Ignasi Elena Garcia                                           Víctor Llasera Alsina 
    
 
 
Institut de Seguretat Pública de Catalunya             Consell Comarcal del Maresme 
Tamara García de la Calle                          Damià Del Clot i Trias 
 
 

 
 
B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades de 
cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, de 28 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del Web municipal 
si es vol l’audició de la Sessió plenària. 
 
La senyora Esther Padilla Enríquez, portaveu del PSC, manifesta que es tracta d’un 
projecte treballat per la Generalitat, el Consell Comarcal i els ajuntaments. Es tracta 
d’una prova pilot a Catalunya per cobrir necessitats. Ens serveix i es pot aplicar per 
consolidar plantilles de policia local. El seu vot serà favorable. 
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de C’s, exposa que hi està a favor. 
Servirà per descongestionar temes administratius als ajuntaments. Centralitza les 
gestions el Consell Comarcal del Maresme.  
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, se n’alegra que aquest alcalde 
valori i vegi el que fa el Consell Comarcal, quan l’anterior alcalde manifestà que no 
valia per a res en un Consell d’alcaldes. Celebra que tinguin aquest servei. Per això 
serveix. Es tracta d’una prova pilot. El conseller Bosch està treballant i va donar-hi 
llum verda, cosa que optimitzarà costos i farà àgil el procediment, ja que els 
ajuntaments tenen mancances. Apunta que el cost d’adhesió és de 2376 euros i 
després 290€/plaça, per tant, és raonable pel fruit que se li pot treure. Té unes 
preguntes al respecte: quan estarà actiu el servei? Què s’estalviarà l’Ajuntament? Ho 
tenen valorat? Quants agents s’ha comunicat al Consell que necessitaríem? 
Celebra que el govern tiri dels serveis del Consell Comarcal i celebra que s’aprovi. 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, manifesta que ens 
hem de felicitar per aquest tema que ha donat més voltes que els peatges. El 
Departament de Governació no volia al principi. En ser assimilable a les compres 
agregades, que quan més ajuntaments s’hi sumin, baixa el cost, si hi ha més 
ajuntaments, adherits, baixa també la aportació? Amb el conveni s’agilitzarà la feina i 
la contractació de personal interí en un moment d’urgència. El problema de les 
policies és que quan estan formats, marxen a altres administracions. Les borses de 



 

 

 - 74 - 

treball desapareixen per això, que els aspirants troben feina a altres administracions. 
Si es pot tenir més borses, benvinguda sigui. És una molt bona notícia. 
 
El senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, considera que és un servei molt 
positiu per la gestió dels processos, per la borsa d’interins i el preu és raonable. 
També creu que és una bona notícia i el seu vot serà positiu. 
 
 
C.- VOTACIÓ I ACORD 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 1 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc Guillem 

Molins) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel 

Martínez i Camarasa) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Robert Subiron 

Olmos) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Rovira Mariné) 1 SÍ 

 
 

El de Ple acorda, per unanimitat, aprovar la proposta transcrita en tots els seus 
extrems. 
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Onzè. - PRP2022/569   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS 
DOS DIES DE FESTA LOCAL DE L'ANY 2023. 
 

 

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el senyor Sergi Rabat 
Fajardo, primer tinent d’alcalde, exposa l’assumpte: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2022/1038-2760   
 
 

Atès el contingut de l’Article 37.2 de l’Estatut del treballadors que indica que de les 

catorze festes laborals, dues tindran caràcter local. 

 

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

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

Treballador de Treball, a proposta dels municipis respectius, i que l’acord d’aprovació 

d’aquestes dues festes locals ha de ser adoptat pel Ple, tal com estableix l’article 46 

del RD 2001/1983, de 28 de juliol. 

 

Atès que s’han de proposar les dates de les dues festes locals del municipi de l’any 

2023, i comunicar-ho al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 

Generalitat de Catalunya per eacat. 

 

Atès que els dies proposats no poden escaure’s  en diumenge ni coincidir amb cap 

dels dies festius que s’indiquen a l’Ordre TSF/137/2016, de 30 de maig, per la qual 

s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2020. 

 

Per tot l’exposat es PROPOSA AL PLE que adopti els acords següents: 

 

Primer.- Aprovar com a festes locals per a l’any 2023 les dates següents: 

 

 Dilluns 23 de gener de 2023 

 Dilluns 29 de maig de 2023, 2a. Pasqua. 

 

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

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

notificar-lo als Centres Escolars del municipi. 
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B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades de 
cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, de 28 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del Web municipal 
si es vol l’audició de la Sessió plenària. 
 
La senyora Esther Padilla Enríquez, portaveu del PSC,  
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de C’s, 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, 
 
El senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, 
 
 
C.- VOTACIÓ I ACORD 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 1 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc Guillem 

Molins) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel 

Martínez i Camarasa) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Robert Subiron 

Olmos) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 SÍ 
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Regidor no adscrit (Miquel Rovira Mariné) 1 SÍ 

 
 

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

 

Dotzè. - 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

