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ACTA DE LA SESSIÓ PLE2022/7 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1a. CONVOCATÒRIA EL 30 DE 
JUNY DE 2022.        
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2022/7 
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 30 de juny de 2022 
Horari: de 19.45 a 23.10 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 

 PLE2022/6 ORDINÀRIA 26/05/2022. 
 
Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
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Tercer.- PRP2022/702   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L'ADHESIÓ AL I PLA COMARCAL PER LA DIVERSITAT SEXUAL I DE 
GÈNERE (PLA LGTBI) 2022-2025. 
 
Quart.- PRP2022/733   PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ PROVISIONAL, 
SI ESCAU, PER A LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA NÚM. 22 
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 
D’ESCOLA BRESSOL. 
 
Cinquè.- PRP2022/811   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DEL PLA DE MESURES ANTIFRAU. 
 
Sisè.- PRP2022/819   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 
COMPTE D'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D'ABASTAMENT 
D'AIGUA POTABLE ANYS 2017-2020. 
 
Setè.- PRP2022/731   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HABITATGE. 
 
Vuitè.- PRP2022/794   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 
PROTOCOL D'INTERVENICIÓ EN OCUPACIONS IRREGULARS 
D'HABITATGES.  
 

Novè.- PRECS I PREGUNTES. 

 

Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR 

 PLE2022/6 ORDINÀRIA 26/05/2022. 
 
Primerament es procedeix a la votació de l’acta de la sessió ordinària i 
telemàtica celebrada en data del 26/05/2022. 
 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 1 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 SÍ 
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9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc 

Guillem Molins) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel 

Martínez i Camarasa) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Robert Subiron 

Olmos) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Rovira 

Mariné) 

1 SÍ 

 
 

El de Ple acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió ordinària de ple 
celebrada en data 26/05/2022. 
 

 
 
Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
 
 

 BOPB en data 30/05/2022 Edicte aprovació Oferta Pública d’Ocupació 
Pública per a l’estabilització d’ocupació temporal, que compleix les 
previsions de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents 
per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. 

 BOPB en data 31/05/2022 Anunci decret de delegació regidoria 
d’urbanisme al Sr. Cristian Garralaga Alonso, Regidor no adscrit. 

 BOPB en data 7/6/2022 Edicte Compte general any 2021. 

 Seu electrònica en data 13/06/2022 Anunci Bases i Convocatòria de 
l’any 2022 del procés de selecció per a la contractació de Plans 
d’ocupació de la Diputació de Barcelona (2 auxiliars administratius/ves i 
1 operari medi ambient). 

 BOPB en data 13/06/2022 Anunci aprovació definitiva Reglament 
Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. 

 BOPB en data 13/6/2022 Anunci aprovació definitiva expedient 
modificació de crèdit 3/2022 modalitat de crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdit. 

 DOGC en data 13/6/2022 Anunci d’aprovació provisional del nou text de 
l’Ordenança núm. 91 reguladora del preu públic de diverses accions 
formatives. 
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 BOPB en data 13/6/2022 Anunci d’aprovació provisional del nou text de 
l’Ordenança núm. 91 reguladora del preu públic de diverses accions 
formatives. 

 BOPB en data 13/6/2022 Error material en codi plaça 45, la qual ha de 
ser per concurs % discapacitat de l’aprovació Oferta Pública d’Ocupació 
Pública per a l’estabilització d’ocupació temporal, que compleix les 
previsions de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents 
per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. 

 BOPB en data 13/06/2022 Publicació de la modificació de les 
assignacions als grups polítics d’indemnització per les despeses 
realitzades en el desenvolupament de les seves funcions a causa de 
l’abandó del regidor Sr. Miquel Rovira Mariné del Grup municipal CUP-
AMUNT per passar a ser regidor no adscrit. 

 DOGC en data 21/06/2022 Anunci aprovació oferta pública d’ocupació 
de l’any 2022 plaça agent policia local codi plaça 22. 

 BOPB en data 21/06/2022 Anunci aprovació oferta pública d’ocupació 
de l’any 2022 plaça agent policia local codi plaça 22. 

 DIARI EL PUNT AVUI en data 22/6/2022 Anunci de remissió de 
l’aprovació provisional del nou text de l’Ordenança núm. 91 reguladora 
del preu públic de diverses accions formatives. 
 

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

ordinari que van del número 551 al 719 que corresponen a decrets de l’any 

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

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

són coneixedors per correu electrònic.  

 

Codi 
Data 
resolució Títol 

2022/551 18/05/2022 AJUT ECONÒMIC PER ALLOTJAMENT D'URGÈNCIA  

2022/552 18/05/2022 
LIQUIDACIÓ DEFINITIVA LLOGUER I SERVEIS ESPECIALS DEL CENTRE 
CÍVIC EL GORG PER RODATGE CINEMATOGRÀFIC  

2022/553 18/05/2022 
OCUPACIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER FILMACIÓ AL PASSEIG MARQUES 
CASA RIERA  

2022/554 18/05/2022 RENOVACIÓ LLICÈNCIA TERRASSA CARRER COSTA BRAVA 4  

2022/555 18/05/2022 
ADJUDICACIÓ SUBMINISTRAMENT DE LES FLORS PER LA CATIFA DE 
CORPUS CHRISTI 2022 

2022/556 18/05/2022 

CONCESSIÓ D'UN AVANÇAMENT A COMPTE DE LA PROPERA PAGA 
EXTRAORDINÀRIA DE JUNY-22  

2022/557 18/05/2022 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22030598 

2022/558 18/05/2022 
AJUT ECONÒMIC PER PAGAMENT DE MATERIAL, SORTIDES I 
MENJADOR ESCOLAR  
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2022/559 18/05/2022 

CONCESSIÓ AVANÇAMENT A COMPTE DE LA PROPERA PAGA 
EXTRAORDINÀRIA DE JUNY-22  

2022/560 18/05/2022 APROVACIÓ PADRÓ QUOTES ESCOLA ESPORTIVA JUNY-22 

2022/561 18/05/2022 

APROVACIÓ BAIXA REBUT DE QUOTA DE L'ESCOLA ESPORTIVA DE 
MAIG 2022  

2022/562 19/05/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1369235 

2022/563 19/05/2022 DEVOLUCIÓ ICIO OBRES AV REGADIU 86 EXPT 202/2052 

2022/564 19/05/2022 ADJUDICACIÓ CONTRACTACIÓ MENOR DEL SERVEI DEL SOPAR DE LA 
FESTA DE LES ENTITATS 

2022/565 19/05/2022 RENÚNCIA I NOVA ADJUDICACIÓ HORT Nº27  

2022/566 19/05/2022 

APROVACIÓ I PAGAMENT D'ENDARRERIMENTS RETRIBUTIUS AL 
PERSONAL 2022  

2022/567 19/05/2022 APROVACIÓ I PAGAMENT LIQUIDACIÓ IRPF ABRIL 2022 

2022/568 20/05/2022 ADJUDICACIÓ MENOR DEL SERVEI DE SONORITZACIÓ DE LA MOSTRA 
D’ENTITATS 

2022/569 20/05/2022 

CONTRACTACIÓ AMB CARACTER D'URGENCIA D'UNA CONSERGE PER A 
L'ESCOLA SANT JORDI PER SUBSTITUCIÓ  

2022/570 23/05/2022 
CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI I TELEMÀTIC 26/05/2022 A LES 19.45 
HORES 

2022/571 25/05/2022 INCENTIUS PER TREBALLS DE PODA DE LA BRIGADA MUNICIPALS 
MAIG-22 

2022/572 25/05/2022 GRATIFICACIONS DE LA POLICIA LOCAL, ABRIL-MAIG-22 

2022/573 25/05/2022 
RETORN AVAL A SECE DE LA GARANTIA DEFINITIVA DE LA LICITACIÓ 
DEL SERVEI D'ENLLUMENAT 2013 

2022/574 25/05/2022 CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRA MENOR CAMÍ DEL PADRÓ 32 CASA 22  

2022/575 25/05/2022 INCENTIUS A LA BRIGADA MUNICIPAL AMB MOTIU DE SERVEIS 
PRESTATS PER SANT JORDI I FIRA D'ANIMALS 

2022/576 25/05/2022 DECRET RETORN AVAL GARANTIA DEFINITIVACIÓ LICITACIÓ PLANTES 
FOTOVOLTAIQUES  

2022/577 
 

25/05/2022 
 

GRATIFICACIONS PER REALITZACIÓ DE TASQUES EXTRAORDINÀRIES  

2022/578 25/05/2022 CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRA MENOR C.MILANS DEL BOSCH 15  

2022/579 
 

25/05/2022 
 

INCENTIUS PER TASQUES EXTRAORDINÀRIES AMB MOTIU DE 
L'OBERTURA DEL PAVELLÓ MUNICIPAL DURANT L'1 DE MAIG  

2022/580 25/05/2022 

GRATIFICACIONS PER REALITZACIÓ DE TASQUES EXTRAORDINÀRIES 
EN DIVERSOS ACTES I CELEBRACIONS  

2022/581 25/05/2022 
DECRET NOMENAMENT MEMBRES MESA LICITACIÓ MANTENIMENT 
EDIFICIS I FIXACIÓ OBERTURA SOBRE 1 

2022/582 25/05/2022 

GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES PER ELABORACIÓ 
AVANTPROJECTE DE LA REORDENACIÓ I PACIFICACIÓ DEL PASSEIG 
MARÍTIM I APARCAMENT SOTERRANI ALTERNATIU AL PASSEIG DELS 
PINS   

2022/583 25/05/2022 APROVACIÓ CONVENI I SUBVENCIÓ COLLA DE GEGANTS SVM 2022 



 

 - 6 - 

  

2022/584 25/05/2022 AMPLIACIÓ DEL TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE 
VIRTUALITZACIÓ DE SERVIDORS AMB ABAST 

2022/585 25/05/2022 INCENTIUS SUBSTITUCIÓ CAP DE LA BRIGADA  

2022/586 25/05/2022 APROVACIÓ CONVENI I SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ ORFEÓ PARROQUIAL 
EL DELME 2022 

2022/587 25/05/2022 
APROVACIÓ CONVENI AMB DE L’AFA DE L’ESCOLA SOT DEL CAMP PER 
PROMOURE ACCIONS EDUCATIVES  

2022/588 25/05/2022 LLICÈNCIA CÀNON AIGUA C.SUPERMARESME 43  

2022/589 25/05/2022 RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR ABREUJAT 2022/600-1357 FESTA AMB 
MÚSICA PERTORBA DESCANS VEÏNAL 

2022/590 25/05/2022 

INCENTIUS PER TASQUES REALITZADES FORA DE LA JORNADA 
LABORAL PER MOTIUS SOBREVINGUTS  

2022/591 25/05/2022 
INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22032188 

2022/592 25/05/2022 

GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES PER ELABORACIÓ 
AVANTPROJECTE DE LA REORDENACIÓ I PACIFICACIÓ DEL PASSEIG 
MARÍTIM I APARCAMENT SOTERRANI ALTERNATIU AL PASSEIG DELS 
PINS  

2022/593 25/05/2022 
RESOLUCIÓ RECURS MULTES RELACIÓ Nº 22031951 

2022/594 25/05/2022 
COTITZACIONS ENDARRERIMENTS PERÍODE 1/01/2022 A 31/03/2022  

2022/595 25/05/2022 

RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR ABREUJAT 2022/863-2537 GOS 
DESLLIGAT VIA PÚBLICA  

2022/596 25/05/2022 
DEVOLUCIÓ DE FIANCES LLICÈNCIA OBRES MAJORS C NOU 4  

2022/597 25/05/2022 

ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR EXECUCIÓ OBRES DE SUBSTITUCIÓ 
LLUMINÀRIES GOLF 

2022/598 25/05/2022 
PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22032187 

2022/599 25/05/2022 

CONTRACTE MENOR PEL SERVEI DE BUIDATGE I REHABILITACIÓ DE 
L'ACCÉS A LA PLATJA PELS PONTS DE LA RIERA DEL BALÍS 

2022/600 25/05/2022 

ADJUDICACIÓ CONTRACTACIÓ FESTA QUATTRO FESTA MAJOR D'ESTIU 
2022 

2022/601 25/05/2022 

ADJUDICACIÓ DEL LOT 4 DEL CONTRACTE PEL SUBMINISTRAMENT DEL 
MATERIAL DE BRIGADA 

2022/602 25/05/2022 
EXIMIR DEL PAGAMENT DEL CÀNON DEFINITIU D'AIGUA PER 
L'HABITATGE C NOU 4 

2022/603 25/05/2022 
RENÚNCIA CONTINUACIÓ LLICÈNCIA OBRES MAJORS I BAIXA 
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AUTOLIQUIDACIONS VINYES MANDRI 35 

2022/604 25/05/2022 
ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22031909  

2022/605 25/05/2022 

ADHESIÓ A ACORD MARC ACM I ADJUDICACIÓ SUBMINISTRAMENT 
LLUMINÀRIES SECTOR GOLF 

2022/606 25/05/2022 

ADJUDICACIÓ CONCERT INFANTIL REGGAE PER XICS FESTA MAJOR 
D'ESTIU 2022 

2022/607 25/05/2022 
AJUT PAGAMENT ESCOLA BRESSOL  

2022/608 25/05/2022 

OCUPACIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER LA VENDA DE PRODUCTES 
PIROTÈCNICS  

2022/609 25/05/2022 

ADJUDICACIÓ DEL LOT 5 DEL CONTRACTE PEL SUBMINISTRAMENT DEL 
MATERIAL DE BRIGADA  

2022/610 25/05/2022 
APROVACIÓ SUBVENCIÓ I CONVENI DEL GRUP FOTOGRÀFIC SVM 2022   

2022/611 25/05/2022 

CONTRACTE MENOR PEL SERVEI DE LLOGUER I NETEJA DE DUES 
CABINES WC 

2022/612 25/05/2022 
RESOLUCIÓ RECURS REPOSICIÓ DENÚNCIA EXP. 22-4393 

2022/613 26/05/2022 

LLISTAT DEFINITIU D'ADMESOS I EXCLOSOS DEL PROCÉS DE 
SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE MONITORS/ES 
ESTADES ESPORTIVES ESTIU 2022. 

2022/614 26/05/2022 

APROVACIÓ OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ 2022 PER A L'ESTABILITZACIÓ 
D'OCUPACIÓ TEMPORAL ABANS DE 1/06/22 SEGONS LLEI 20/2021, DE 28 
DE DESEMBRE, DE MESURES URGENTS PER A LA REDUCCIÓ DE LA 
TEMPORALITAT 

2022/615 27/05/2022 
APROVACIÓ I PAGAMENT NÒMINA MAIG 2022 

2022/616 27/05/2022 

ADJUDICACIÓ LICITACIÓ EXPLOTACIÓ MÒDUL PARC DELS GERMANS 
GABRIELISTES 

2022/617 30/05/2022 
CÀNON DEFINITIU AIGUA MÒDUL PARC DELS GERMANS GABRIELISTES  

2022/618 30/05/2022 

NOMENAMENT D'UNA FUNCIONÀRIA INTERINA, AUXILIAR 
ADMINISTRATIVA PER A L'OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ 

2022/619 01/06/2022 

APROVACIÓ CONVENI AMB L’ESCOLA SOT DEL CAMP PER PROMOURE 
ACCIONS EDUCATIVES   

2022/620 01/06/2022 

APROVACIÓ CONVENI AMB L’AFA DE L’INSTITUT ESTEVE ALBERT PER 
PROMOURE ACCIONS EDUCATIVES (TIS) 

2022/621 01/06/2022 

ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE SERVEIS ASSISTÈNCIA 
JURÍDICA PERSONAL POLICIA LOCAL 
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2022/622 01/06/2022 

EXCLOURE DEL PADRÓ TAXA CEMENTIRI NÍNXOLS MUNICIPALS 2021 I 
2022 

2022/623 01/06/2022 

MODIFICACIÓ DE NÚMEROS DE PLACA PER A LLOC RESERVAT PER 
ESTACIONAMENT DE PERSONES AMB DISMINUCIÓ  

2022/624 01/06/2022 

APROVACIÓ CONVENI AMB L’ESCOLA SANT JORDI PER PROMOURE 
ACCIONS EDUCATIVES  

2022/625 01/06/2022 

APROVACIÓ CONVENI AMB L’AFA DE L’INSTITUT ESTEVE ALBERT PER 
PROMOURE ACCIONS EDUCATIVES   

2022/626 01/06/2022 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DELS SERVEIS EXTERNS DEL 
PLA DE MESURES ANTIFRAU 

2022/627 
 

01/06/2022 
 

ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22033185 
  

2022/628 01/06/2022 INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22033470 
 

2022/629 01/06/2022 PROPOSTA DECRET ADJUDICACIÓ SONORITZACIÓ VIU LA MÚSICA 

2022/630 01/06/2022 PROPOSTA DECRET ADJUDICACIÓ VIU LA MÚSICA SHARAY DUQUE 

2022/631 01/06/2022 DEVOLUCIÓ FIANÇA DESPERFECTES VIA PÚBLICA CAN CALELLA 18 

2022/632 01/06/2022 PROPOSTA DECRET ADJUDICACIÓ VIU LA MÚSICA EXTA6 

2022/633 01/06/2022 DEVOLUCIÓ FIANÇA  

2022/634 01/06/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 22-4471  

2022/635 01/06/2022 RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR ABREUJAT 2022/437-2537 GOSSOS A 
LA PLATJA  

2022/636 01/06/2022 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22032782  

2022/637 01/06/2022 DEVOLUCIÓ DE GARANTIA 

2022/638 01/06/2022 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR SERVEI HAVANERES EN MOTIU DE 
LA FESTA MAJOR D'ESTIU 2022 

2022/639 01/06/2022 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR SARDANES EN MOTIU DE LA FESTA 
MAJOR D'ESTIU 2022 

2022/640 01/06/2022 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR SERVEI DE SARDANES DIADA 
NACIONAL DE CATALUNYA 2022  

2022/641 01/06/2022 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR BALL AMB L'ORQUESTRA 
MONTECARLO EN MOTIU DE LA FESTA MAJOR D'ESTIU 2022 

2022/642 01/06/2022 ADJUDICACIÓ MOBILPARC PARC REFRESCANT, FESTA DE L'ESCUMA I 
XTREM EN MOTIU DE LA FESTA MAJOR D'ESTIU 2022 

2022/643 01/06/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 2640120620 

2022/644 01/06/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1378283  

2022/645 01/06/2022 CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRA MENOR C.TRANSFORMADOR 47 

2022/646 01/06/2022 CONTRACTE MENOR PEL REFORÇ DE LA RECOLLIDA DE LES 
PAPERERES DE LA PLATJA ELS DIUMENGES  

2022/647 01/06/2022 
APROVACIÓ ESMENA AMB MOTIU DE DETECCIÓ D'ERROR MATERIAL A 
L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PER A L'ESTABILITZACIÓ DE LA 
TEMPORALITAT 
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2022/648 02/06/2022 

CONTRACTACIÓ AGENT DE MOBILITAT PER TEMPORADA ESTIUENCA, 
SUBJECTE AL "PLA LOCAL D'OCUPACIÓ", DINS DEL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG 2022 DEL PLA DE CONCERTACIÓ XARXA 
DE GOVERNS LOCALS 2020-2023. 

2022/649 02/06/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 31410/2022  

2022/650 02/06/2022 BAIXA DE GUAL CARRER JOSEP BRUNET 19  

2022/651 02/06/2022 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22033944 

2022/652 02/06/2022 RECLAMACIÓ PATRIMONIAL PRESENTADA PER DANYS MATERIALS EN 
VEHICLE PEL TRENCAMENT CANONADA D'AIGUA 

2022/653 02/06/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1378159 

2022/654 02/06/2022 CANVI TITULARITAT A L'EXPEDIENT 2022/1098  

2022/655 07/06/2022 
APROVACIÓ DE FACTURES I DESPESES DIVERSES I ORDENACIÓ DEL 
SEU PAGAMENT - MAIG-22 II 

2022/656 07/06/2022 
SOL·LICITUD REINTEGRAMENT DESPESES CURS FORMATIU DE DRONS 
D'UNA AGENT DE LA POLICIA LOCAL 

2022/657 
 
 

07/06/2022 
 
 

CONCESSIÓ DE 1.250 EUROS PER LES TASQUES EXTRAORDINÀRIES 
REALITZADES PER DIVERSOS/ES TREBALLADORS/RES AMB MOTIU DEL 
REPARTIMENT DELS DISTINTIUS D'ESTACIONAMENT PER ALS 
RESIDENTS DEL MUNICIPI 

2022/658 
 

07/06/2022 
 

MODIFICACIÓ JORNADA DE LA CONSERGE DEL C. CÍVIC PER DONAR 
SERVEIS A DIVERSOS ACTES PREVISTOS DEL 5 DE JUNY AL 8 DE 
JULIOL 

2022/659 07/06/2022 
PAGAMENT DE DIFERÈNCIES SALARIALS DERIVADES DE LA 
DETERMINACIÓ D'IT PER ACCIDENT DE TREBALL 

2022/660 07/06/2022 AJUT ECONÒMIC PER SORTIDES ESCOLARS I ACTIVITAT ESTIU 

2022/661 
 

07/06/2022 
 

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 6 JOVES EN EL 
MARC DEL PROJECTE FORMATIU LABORAL BRIGADA JOVE 2022. 

2022/662 08/06/2022 INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22034653 

2022/663 08/06/2022 APROVACIÓ I PAGAMENT LIQUIDACIÓ IRPF MAIG 2022 

2022/664 08/06/2022 PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22034652  

2022/665 08/06/2022 CONVENI DE SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ DE PUNTAIRES SVM 2022 

2022/666 08/06/2022 DEVOLUCIÓ FIANÇA C.PRÈVIA OBRES MÍNIMES P.SANT JOAN 3 

2022/667 08/06/2022 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22035003  

2022/668 08/06/2022 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22034346  

2022/669 08/06/2022 APROVACIÓ PAGAMENTS, RELACIÓ T-2022-6 

2022/670 08/06/2022 
APROVACIÓ I ORDRE DE PAGAMENT FACTURA CORRESPONENT A L'ÚS 
PUNTUAL IEM ESTADI ATLETISME DE MATARÓ 

2022/671 10/06/2022 LLICÈNCIA CÀNON AIGÜA DEFINITIU AV. PAÏSOS CATALANS 6 

2022/672 10/06/2022 ADJUDICACIÓ MENOR INSTAL·LACIÓ CÀMERES VIDEOVIGILÀNCIA 

2022/673 10/06/2022 ADJUDICACIÓ LLOGUER ELEMENTS DE NADAL BLACHERE 

2022/674 10/06/2022 
PAGAMENT A L'ORGT LIQUIDACIÓ  A COMPTE DEL REQUERIMENT 
D'EMBARGAMENT SALARIAL D'UN TREBALLADOR 

2022/675 10/06/2022 
ADJUDICACIÓ MENOR SUBMINISTRAMENT ETILÒMETRE EVIDENCIAL 
POLICIA LOCAL  

2022/676 10/06/2022 
APROVACIÓ I PAGAMENT DE LES COTITZACIONS DE LA SEG. SOCIAL 
DEL PERSONAL MAIG 2022 

2022/677 
 

10/06/2022 
 

CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT PER LA REPOSICIÓ D'UNA 
COLUMNA EN MAL ESTAT A L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL CARRER DE 
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DALT  

2022/678 10/06/2022 ADJUDICACIÓ MENOR ADQUISICIÓ LLICÈNCIES NX WITNESS 

2022/679 10/06/2022 
APROVACIÓ BASES PER NOMENAMENT INTERÍ DE PROFESSOR/A DE 
MÚSICA DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA L'ORIOLA 

2022/680 10/06/2022 AJUT ECONÒMIC PER SORTIDA ESCOLAR, CRÈDIT DE SÍNTESI  

2022/681 10/06/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 2640110054 

2022/682 10/06/2022 ADJUDICACIÓ TEATRE PAISATGES ALS ULLS 11 DE JUNY DE 2022 

2022/683 10/06/2022 
ADJUDICACIÓ MENOR ADQUISICIÓ ARMARIETS VESTUARIS POLICIA 
LOCAL 

2022/684 10/06/2022 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT I 
COL·LOCACIÓ D’UN VIDRE A L’ESCOLA SANT JORDI 

2022/685 
 

10/06/2022 
 

CONTRACTACIÓ MENOR DELS SERVEIS EXTERNS D’ASSISTÈNCIA 
TÈCNICA PER LA TEMPORADA DE L’ANY 2022 DE LA PISCINA 
MUNICIPAL. 

2022/686 13/06/2022 
APROVACIÓ OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2022 (PLAÇA AGENT 
POLICIA LOCAL AMB CODI PLAÇA 22). 

2022/687 
 

13/06/2022 
 

APROVACIÓ BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DE L’ANY 2022 
DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PLANS 
D’OCUPACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2 AUXILIARS 
ADMINISTRATIU/VA, 1 OPERARI/ÀRIA MEDI AMBIENT) 

2022/688 15/06/2022 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22036221 

2022/689 15/06/2022 
APROVACIÓ INICIAL PROJECTE DE RENOVACIÓ PAVIMENT PISTA 
ANNEXA ZONA ESPORTIVA  

2022/690 15/06/2022 RESOLUCIÓ RECURS REPOSICIÓ DENÚNCIA EXP. 22-4517  

2022/691 15/06/2022 CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRA MENOR C.MONTNEGRE 2 

2022/692 15/06/2022 DESESTIMENT PETICIÓ PODA XIPRERS CAMI DEL CEMENTIRI 12 

2022/693 15/06/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 22-4774 

2022/694 15/06/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 22-4625  

2022/695 15/06/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 22-4556 

2022/696 
 
 

15/06/2022 
 
 

LLISTAT DEFINITIU D'ADMESOS I EXCLOSOS I CANVI D’UBICACIÓ DE 
REALITZACIÓ DE LA PROVA DE CATALÀ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ 
PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE 6 JOVES EN EL MARC DEL 
PROJECTE FORMATIU LABORAL BRIGADA JOVE 2022. 

2022/697 15/06/2022 
CONTRACTE MENOR PEL SUBMINISTRAMENT D'UN ROBOT 
TALLAGESPA PEL MANTENIMENT DE LA PISCINA MUNICIPAL  

2022/698 15/06/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 22-4850 

2022/699 15/06/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 2640120603 

2022/700 15/06/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1381398  

2022/701 15/06/2022 
CONTRACTE MENOR PEL SUBMINISTRAMENT DE L'EQUIPACIÓ PER LES 
ESTADES ESPORTIVES D'ESTIU 2022  

2022/702 15/06/2022 OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC PER FILMACIÓ  

2022/703 15/06/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 22-4503 

2022/704 15/06/2022 
CONTRACTACIÓ MENOR DELS SERVEIS EXTERNS PER A LA 
DESINCRUSTACIÓ DE 3 FILTRES DE LA PISCINA MUNICIPAL 

2022/705 15/06/2022 PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22035773 

2022/706 15/06/2022 INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22035774 

2022/707 15/06/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 22-4567  

2022/708 15/06/2022 LLICÈNCIA CÀNON AIGUA PROVISIONAL C.DELS PINS 23 

2022/709 15/06/2022 APROVACIÓ PADRÓ DE QUOTES DE L'ESCOLA DE MÚSICA JUNY 2022 

2022/710 15/06/2022 APROVACIÓ PADRÓ QUOTES ESCOLA BRESSOL JULIOL-22 
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2022/711 15/06/2022 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22035472  

2022/712 
 

16/06/2022 
 

CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE LA CLIMATITZACIÓ DE 
LA SALA DE SERVIDORS DE L'AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE 
MONTALT 

2022/713 16/06/2022 
DECRET APROVACIÓ EXPEDIENT I PLECS PER LICITACIÓ DEL SERVEI 
DE SUPORT ALS SERVEIS SOCIALS 

2022/714 16/06/2022 
CONTRACTE MENOR PEL SERVEI DE MONITORATGE DEL CAMPUS DE 
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA DE LES ESTADES ESPORTIVES D'ESTIU 2022 

2022/715 16/06/2022 
CONTRACTE MENOR PEL SERVEI D'ARRANJAMENT DE CINC PUNTS DE 
LLUM DEL SECTOR DEL GOLF, MALMESOS PER COL·LISIÓ 

2022/716 17/06/2022 
ADJUDICACIÓ MENOR PER AUTORITZAR INSTAL·LACIÓ DESMUNTABLE 
DE PARC AQUÀTIC A LA PLATJA TEMPORADA 2022 

2022/717 17/06/2022 
ADJUDICACIÓ SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVULGATIU CAMPANYA 
DE SENSIBILITZACIÓ 

2022/718 17/06/2022 ADJUDICACIÓ SAMARRETES I BOSSES CAMPANYA SENSIBILITZACIÓ 

2022/719 17/06/2022 
ADJUDICACIÓ SERVEIS EXTERNS PROFESSIONALS CAMPANYA DE 
SENSIBILITZACIÓ 

 
 
 

 
 
Tercer.- PRP2022/702   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L'ADHESIÓ AL I PLA COMARCAL PER LA DIVERSITAT SEXUAL I DE 
GÈNERE (PLA LGTBI) 2022-2025. 
 
    
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació, la senyora Maria Villalta 
Morro, regidora d’Igualtat, exposa l’assumpte. Es tracta d’un pla de dimensions 
comarcals que el conformen documents externs que es basen en 8 línies de 
treball: 
 

- El compromís institucional, que ja ha complert aquest Ajuntament creant 
la regidoria d’Igualtat per implementar els treballs relacionats en els 
estudis d’aquest àmbit. 

- Relacionat amb l’educació, coeducació i tenir en compte la diversitat. 
- Relacionat amb la salut 
- Visibilitat i participació, tenir en compte associacions 
- Esport i lleure 
- Cultura i oci 
- Treballar contra la lgtbi-fòbia 
- Drets laborals 

 
Vehicular-ho a nivell comarcal ajuda a treballar millor i avançar. Hores d’ara 
encara no s’hi ha adherit formalment cap municipi i l’han aprovat el mes de 
maig. El mes de juny s’inicia el període on es commemora l’orgull i es treballa 
la diversitat. 
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El més significatiu que comporta l’adhesió és vincular-nos a un treball més 
ampli, tenir suport tècnic i veu per treballar sobre millorar els drets de les 
persones.  
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: IGUALTAT 
Expedient:  2022/1200-1287   
 
 
El Consell Comarcal del Maresme ha elaborar el I PLA COMARCAL PER LA 

DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE (PLA LGTBI) 2022-2025 que consta 

degudament arxivat a l’expedient de referència. 

Aquest Pla és un instrument que pretén oferir un full de ruta per als ens locals 

de la comarca, per implementar accions en defensa dels drets dels col·lectius 

LGTBI i contra la lgtbi-fòbia. Parteix d’una diagnosi i pla d’accions fets amb la 

ciutadania, professionals, agents i entitats de la comarca. L’adhesió comporta: 

- Tenir el pla LGTBI com a referència a l’hora de realitzar accions a favor 

de la diversitat sexual i de gènere al municipi. 

- Formar part del Grup de Coordinació Comarcal LGTBI, des d’on es farà 

seguiment d’aquesta implementació. 

- Implicar-se en les accions de caire comarcal consensuades en el marc 

del grup esmentat, per donar compliment a les línies de treball 

establertes en el pla LGTBI. 

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

l’adopció dels següents acords: 

 
Primer.- Aprovar l’adhesió al I PLA COMARCAL PER LA DIVERSITAT 

SEXUAL I DE GÈNERE (PLA LGTBI) 2022-2025 impulsat pel Consell 

Comarcal del Maresme.  

Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Maresme.  
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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, manifesta que hi estan 
d’acord. Però assenyala que hi ha ajuntaments com Canet de Mar o Palafolls 
que sí que s’hi han adherit. Que ho ha treballat i investigat. 
 
En aquest punt, la secretària accidental pren la paraula per manifestar que la 
informació que ha facilitat la regidora d’Igualtat en el Ple és la  i que li ha 
traslladat directament el Consell Comarcal. Esbrinarà les dades exactes i 
enviarà a tot el consistori l’aclariment. 
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de C’s, pren la paraula per fer la 
següent intervenció: 
 
Crec que avui seré jo el “català emprenyat” o “rondinaire”. 
Primero de todo, no quiero dar la impresión de menospreciar el estudio. El Plan 
consta de 83 páginas,  hay mucho contenido. Incorpora aspectos que 
considero correctos y respetables. Como la caracterización sociológica del 
entorno, las encuestas, la relación de la normativa vigente que recoge ya los 
derechos de las personas en general y en  particular los de los colectivos 
LGTBI. Las encuestas dicen que en realidad el problema es más limitado, 
sobretodo en el Maresme, que es una comarca que en general más del 70 por 
ciento no presentan esas características LGTBI-fóbicas. 
 
Ara bé, si volia deixar constància que hi ha una mena de dictadura de lo 
políticament correcte, que si no t’adhereixes a uns determinats discursos 
sembla que estàs en contra totalment. I no es així. El que vull dir es que el títol 
d’aquest pla, d’aquest informe: "L’ADHESIÓ  AL I PLA COMARCAL PER LA 
DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE (PLA LGTBI)" d'alguna manera ens 
condueix al que hauríem de votar o dir per no quedar malament. Es una trampa 
dialèctica. Per donar la sensació que si es vota en contra del Pla Comarcal que 
es presenta aquí s’està en contra de la diversitat  sexual o contra els  grups 
LGTBI. I res mes lluny de la realitat,  es pot votar en contra d'aquest Pla i estar 
a favor de la llibertat individual, sexual, de gènere y del col·lectiu LGTBI.  
 
Es una trampa "semiótica" que impide de facto poder discutir con una cierta 
libertad determinados temas que se convierten en tabú si te sales de lo trillado 
y que nos somete a la autocensura de lo políticamente correcto en cada 
momento. Por ejemplo, el título que le han puesto a este Plan es: "L'Adhesió al 
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Pla Comarcal per la diversitat sexual i de gènere (Pla LGTBI)"; pero, 
atendiendo al contenido real también se podría llamar: “Pla comarcal per a que 
las institucions publiques facin publicitat per afavorir i promocionar la ideologia 
de gènere i de pas als col·lectius LGTBI”.  Pero entonces con este título ya 
habría menos gente que lo admitiría a la ligera. Para mí el quid de la cuestión 
es que a lo largo del texto en varios apartados se dice explícitamente que las 
administraciones que lo firmen se comprometen a promover este tipo de 
afectividades expresamente:  "el compromiso institucional del CC del maresme 
y de los ayuntamientos de la comarca que se comprometen en la promoción de 
políticas locales para promover la diversidad sexual y de género”. A ver, una 
cosa es la protección de las personas frente a abusos e ignominias, que ahí 
estamos totalmente de acuerdo; y otra cosa es que una institución pública con 
el dinero de todos deba  promover una determinada ideología o 
comportamiento individual; sea la que sea. Una cosa es la igualdad de los 
individuos, ciudadanos, delante de la ley que ya está recogida en la 
Constitución y otras leyes y otra cosa es que se deba promover determinada 
ideología en la que se establece que la ideología de género es la "verdadera". 
Yo personalmente no tengo claro que se deban promocionar institucionalmente 
ideologías que deben quedar en el ámbito de lo íntimo, de la afectividad 
personal. Dejemos que la gente sea lo que quiera ser. Parece que votar en 
contra de esto te lo plantean como si estuvieras en contra de una persona gay, 
homosexual, lesbiana. No es esto. Al contrario, respeto total y absoluto. Hasta 
ahora he creído en la igualdad de derechos de las personas y que el ámbito 
sexual debía ser privado y así lo he defendido desde mi juventud, por eso 
también he luchado en movimientos políticos. Y por eso a mí me cuesta votar a 
favor de todo el Plan porque, repito y para acabar,  no creo que las 
Instituciones que pagamos todos deban de imponer una idolología, sea la que 
sea. 
  
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, apunta que el Pla 
comarcal  es va aprovar el 21 de desembre del 2021. Ell s’hi va abstenir. Per 
tant, per coherència política, s’abstindrà en la votació. 
 
El senyor Miquel  Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, pren la paraula 
tot seguit. Manifesta que el Consell Comarcal impulsa i ajuda els municipis de 
la comarca. Que el Pla fa que es comprometi a l’Ajuntament a emprendre 
accions i polítiques públiques. Es fa una sèrie de preguntes i exposa una sèrie 
de dubtes i demana aclariments a la regidora d’Igualtat. Es pregunta com 
encaixa aquest Pla amb el pla intern d’igualtat. També si la comissió tècnica i 
política és del Consell Comarcal amb els ajuntaments. Pregunta també si la 
comissió política va en la mateixa línia. Es congratula de la col·laboració, però 
no entén la metodologia que es seguirà. 
 
La regidora d’Igualtat, senyora Maria Villalta li respon que els àmbits són 
diferents. El pla intern és una obligació que tenim com a empresa amb un cert 
nombre de treballadors, per assegurar que no hi ha discriminació. Els plans 
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volen garantir drets. L’encaix és que serveix per tenir la normativa on a anar a 
buscar en cas de tirar endavant una acció. No es qüestiona què pensa 
cadascú, la pregunta és si ens hi adherim o no. No jutgem ningú. 
 
El senyor Martínez pregunta quins punts en comú tenen els dos plans. 
 
La senyora Villalta li respon que un va en global. 
 
El senyor Martínez segueix preguntant si cal adherir-nos a un pla si les línies 
són comunes.  
 
La senyora Villalta contesta que el pla intern només afecta a treballadors/es, en 
canvi, aquest afecta a tot el poble. 
 
Reitera la pregunta el senyor Martínez pel que fa a les comissions. 
 
La senyora Villalta li respon que són del Consell Comarcal.  
 
El senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, pren la paraula en el darrer 
torn. Exposa que es tracta d’un document complex i extens, que pot ser útil i 
pràctic pels ajuntaments. Tot el que sigui per garantir els drets fonamentals de 
les persones i la igualtat, tindrà el seu vot positiu. 
 
La senyora Villalta manifesta que la metodologia de treball és molt extensa. 
S’han consultat col·lectius, s’han fet enquestes i estudis, un gran treball previ. 
S’han extret unes conclusions i s’han proposat objectius i està limitat en el 
temps per fer les accions, finalment s’arriba al punt de la seva avaluació. Hi ha 
una ideologia al darrere, sí. es pot creure que és interessant tenir eines per 
millorar la situació o no. 
 
El senyor Pérez reitera que, que no estigui d’acord amb el protocol no vol dir 
que estigui en contra de les persones. No està d’acord en fer publicitat per part 
de l’Ajuntament. 
 
 
 
C.- VOTACIÓ I ACORD 
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 1 SÍ 
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PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 ABST 

9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc 

Guillem Molins) 

1 ABST 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel 

Martínez i Camarasa) 

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

 

 

Quart.- PRP2022/733   PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ PROVISIONAL, 
SI ESCAU, PER A LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA NÚM. 22 
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 
D’ESCOLA BRESSOL. 

  

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació, la senyora Maria Villalta 
Morro, regidora d’Ensenyament, exposa l’assumpte. Explica que la Generalitat 
de Catalunya ha anunciat per al proper curs 2022/2023 la gratuïtat per a les 
famílies del cost d’escolarització dels infants  de P2 (dos a tres anys) als 
centres públics. D’acord amb l’estimació de costos realitzada, la Generalitat 
assumirà el finançament de dos terços del cost de la plaça dels alumnes de 2-3 
anys, quan per a la resta de places és d’una tercera part. Per tant, les famílies 
amb infants de 2-3 anys que matriculin els seus fills a l’Escola Bressol no 
hauran de assumir cap cost de l’escolarització ordinària (de setembre a juny). 
Queda exclòs del finançament el servei d’acollida, de menjador i el servei 
extraordinari del mes de juliol, i per tant, les famílies que ho desitgin hauran 
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d’assumir aquestes despeses. Tot això, ha obligat a fer un estudi econòmic per 
a la modificació del preu públic i adaptar-lo a aquesta nova realitat. 
 
Es transcriu tot seguit la proposta: 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2022/1237-1861   
 
 

D I C T A M E N 

 

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

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

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

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

Administracions Públiques.  

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

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

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

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

Primer.-  APROVAR provisionalment la modificació de l’article 4 de 
l’Ordenança núm. 22 reguladora del preu públic per a la prestació de serveis de 
l’escola bressol, per regular la gratuïtat del curs P2 parlants (2-3 anys) 
implantada per la Generalitat de Catalunya, el servei de fraccions que passa a 
ser de 8 a 9 h i de 17 a 18 h, així com el seu text refós (s’adjunta annex).  
 

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

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

en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

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

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

el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 

publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona. 



 

 - 18 - 

Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin 

afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora 

de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 

oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se 

presentat reclamacions, l’acord aprovat restarà definitivament aprovat.  
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ANNEX. TEXT REFÒS DE L’ORDENANÇA NÚM. 22 REGULADORA DEL 

PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL. 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22 

PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL 

Article 1. Fonament i naturalesa 

 

D’acord amb el que disposa 41 del text refós de la Llei reguladora de les 

Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març 

(TRHL), l’Ajuntament estableix preus públics per la prestació del servei d’escola 

bressol, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal. 

Article 2. Fet imposable 

Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions 

patrimonials de caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que 

voluntàriament sol·licitin la prestació del servei d’atenció, cura i vigilància dels 

nens, propi de les escoles bressol, quan es realitzi per part de l’Ajuntament. 

 Article 3. Subjectes passius 

Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança 

les persones que sol·licitin la prestació del servei o aquelles que resultin 

beneficiades o afectades per la realització de l’activitat duta a terme per l’escola 

bressol municipal. 

Article 4. Tarifes 

1. Les tarifes s’estableixen en funció de la tipologia de serveis d’ensenyaments 

especials que s’hagin sol·licitat o que s'utilitzin. 

 

A aquest efecte s'aplicaran les tarifes següents: 

CURS 2019-2020 i successius 

Matrícula   185 €      

(inclou material escolar) 
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Nadons (4 mesos-1 any) 185 € mensuals   

Caminants (1-2 anys) 185 € mensuals   

Parlants (2-3 anys)   185 € mensuals 

 

A partir del curs 2022-2023 i successius 

Quota de gestió i material educatiu: 185 €      

 

Nadons (4 mesos-1 any) 185 € mensuals   

Caminants (1-2 anys) 185 € mensuals 

 

No hi ha quota mensual de servei escolar per a les famílies dels infants de les 

aules de parlants (2-3 anys), el Departament d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya finança la part del cost del servei escolar que han de satisfer les 

famílies durant el calendari estipulat per la Generalitat de Catalunya.  

 

Els serveis complementaris de servei de fraccions, servei de menjador i servei 

del mes juliol són opcionals, per fer-ne ús les famílies hauran d’abonar el preu 

públic corresponent. 

 

Servei de juliol 

Nadons (4 mesos-1 any) 185 €  

Caminants (1-2 anys) 185 €  

Parlants (2-3 anys)   185 €  

 

Servei de fraccions  

30 € mensuals per cada mitja hora.  

Esporàdics: 7,00 € cada mitja hora. 
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El servei de fraccions es presta de 8 a 9 h i de 17 a 18 h. 

Servei de menjador: 

Preu del servei: 

- Fixes: 9,80 € (IVA inclòs) 

- Esporàdics: 10,30 € (IVA inclòs) 

- Nadons (menors 8 mesos) fixes: 6 € (IVA inclòs) 

- Nadons (menors 8 mesos) esporàdics: 7 € (IVA inclòs) 

 

Els alumnes fixes del servei de menjador, en el cas de no utilitzar-lo, tindran 

dret a la devolució íntegra del preu del menú no servit, sempre que s’hagi 

avisat al centre abans de les 9.30 h del matí. 

La matrícula es farà efectiva, per als alumnes nous, en el moment de 

formalitzar-la i, per a la resta d’alumnes, el mes d’agost. 

2. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes 

anteriors, es prestaran amb beneficis econòmics  o bé gratuïtament, previ 

informe de l’Àrea de Serveis Socials i a criteri de l’Ajuntament. 

3. Ara bé, gaudiran d’un descompte, entretant perduri la situació que en dona  

dret, de forma automàtica, les famílies que es trobin en la següent situació: 

- Acreditació de família nombrosa o família monoparental: 15% de reducció  

- La família amb un fill amb NEE (necessitats educatives especials) es 

considerarà com a família nombrosa. Caldrà lliurar la documentació 

corresponent que ho acrediti. 

- 100% bonificació pel tercer membre d’un mateix nucli familiar matriculat al 

centre 

 

Article 5. Acreditament i règim de declaració i ingrés. 

No es podrà iniciar la prestació de servei sense que s’hagi satisfet l’import de la 

matrícula. 

El preu públic s’exigirà en règim de liquidació per mesos avançats i quotes 

íntegres. 
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Les baixes s’hauran de comunicar per escrit mitjançant instància presentada a 

l’Ajuntament i registrada amb anterioritat al dia 21 del mes previ al d’efectivitat 

de la baixa. Si aquest dia fos festiu, es farà el dia anterior hàbil. Per tant, una 

instància rebuda entre el dia 21 i el dia 31 d’un mes no serà efectiva el dia 1 del 

mes següent, sinó de l’altre mes. 

Es podran tramitar les esmentades baixes en el període comprès entre el mes 

de setembre i el mes de maig de cada curs escolar. 

Durant el curs, si en el període d’un mes un alumne deixa d’assistir a l’escola 

bressol 10 dies lectius (consecutius o no) sense causa justificada, s’entendrà 

que renuncia a la plaça que ocupa i causarà baixa a l’escola. La plaça es 

posarà a la disposició dels infants en llista d’espera. 

Si es deixa de satisfer l’import de dues quotes mensuals durant el mateix curs, 

es tramitarà de forma automàtica la baixa d’ofici del centre. 

Les baixes que es produeixin per iniciativa de l’Ajuntament tindran vigència 

immediata i no donaran dret a la devolució de cap quota. 

Tractant-se d’un preu públic per servei d’escola bressol que s’estén del mes de 

setembre al mes de juliol, un cop transcorregut el primer mes natural següent a 

la data d’inici del curs escolar, caldrà pagar la quota mensual durant els primers 

cinc dies de cada mes.  

El pagament del preu públic es farà mitjançant domiciliació bancària. 

Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment. 

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les 

referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de 

normes posteriors 

 Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 

aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en 

què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament 

modificats i/o substituïts,  en el moment en què es produeixi la modificació dels 

preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 

 

Disposició final 

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

celebrada el dia 30/10/2014 i que ha quedat definitivament aprovada en data 
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31/12/2014, va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2015 i regirà fins la seva 

modificació o derogació expressa. Va ser modificada per darrera vegada per acord 

del Ple de l’Ajuntament de sessió de data xxx. 

 
 
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 
a favor. 
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de C’s, pren la paraula per fer la 
següent intervenció:  Este es un tema en el que habría que decir,... "ya lo 
decíamos nosotros". A ver en este consistorio algunas personas que estaban 
en la anterior legislatura recordarán que hace años Cs pidió que se cumplieran 
las leyes catalanas en este ámbito. Pero resulta que vinieron las retalladas. Y 
¿dónde hubo más retalladas? en Cataluña. Y cuando ya estábamos saliendo 
de la situación en Cataluña seguíamos con los recortes en Ensenyament. ¿Por 
qué? porque habían otras prioridades que eran o son fundamentales, la 
"independència" i crear "les estructuras d'estat". Por tanto si había que ahorrar 
algo había que ahorrar desgraciadamente en ensenyament, escoles de bressol. 
El mismo gobierno de la Generalitat, anteriores y sucesivos estaban por otras 
banderas. Nosotros nos congratulamos de que por fin se cumpla las leyes 
aunque con más de 10 años de retraso. Más vale tarde que nunca.  
Como he dicho hace unos años Cs presentó una moción sobre este tema. 
Pocas hemos presentado; pero una de ellas era para que el Ayuntamiento 
reclamara al Govern de la Generalitat del momento la aplicación de la Ley 
12/2009 d'Educació. Y no estamos hablando del 2012, 2013, 2014  que eran 
momentos críticos de la anterior crisis económica sino que ya estamos 
hablando del 2017 ¿que fecha era esa?. Por supuesto no se nos aprobó. 
Básicamente porque lo presentaba Cs y cómo se va a enviar desde un 
ayuntamiento de Cataluña una moción que critique a un gobierno que es 
nacionalista, no puede ser. Bueno esto ahora no tiene más transcendencia que 
recordarlo a los ciudadanos y que yo como català emprenyat lo comento. Es 
una pena que no se haya hecho antes por motivos otra vez de conductivismo 
ideológicos, en este caso era conductivismo social porque había que ir hacia 
otro sitio, la "Independència". Y para esto no había ni hay problemas de dinero, 
sale de donde sea, se gasta hasta de más. 
 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, manifesta que és una 
bona notícia. “Nunca es tarde si la dicha es buena”. Les famílies amb fills de 
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dos anys tindran un estalvi en la seva despesa, que tot ajuda en aquests temps 
amb les pujades de preus tan importants. Tant de bo es faci extensiu a totes les 
edats de l’Escola Bressol. El seu vot serà favorable. 
 
El senyor Miquel  Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, exposa que 
benvinguda la notícia a mitges. És cert el que comentava la regidora dels 
terços en el finançament dels costos de l’Escola, 1/3 a càrrec de les famílies, 
l’altre terç a càrrec de la Generalitat i el darrer l’assumeix l’Ajuntament. Ara en 
la franja dels infants de 2-3 anys, la Generalitat paga 2/3. A l’Ajuntament no li 
arregla res. Pregunta a la regidora si el calendari de la bressol s’equipara doncs 
al calendari general unificat escolar de totes les etapes. Pregunta si el mes de 
juliol les educadores treballaran. 
 
La senyora Villalta respon que no es preveu canvis en el mes de juliol, es 
treballa en defensa de l’infant i no es canviaria el referent de l’infant en el mes 
de juliol. 
 
El senyor Martínez explica que si el calendari escolar no preveu el mes de juliol 
les educadores si treballen aquell mes podrien demanar un complement. 
 
La senyora Villalta respon que la majoria de places estan estabilitzades o en 
procés. No es planteja. 
 
El senyor Martínez reitera si el calendari escolar finalitza el mes de juny. 
 
La regidora d’Ensenyament li contesta que el calendari seguirà com sempre. 
Ara les famílies poden no pagar si no volen venir. 
 
El senyor Martínez afirma que el calendari de les educadores finalitza el mes 
de juliol. 
 
La regidora d’Ensenyament confirma que fan les vacances el mes d’agost. 
 
El senyor Martínez insisteix i pregunta si el calendari escolar acaba el juny, què 
faran el mes de juliol? 
 
La senyora Villalta respon que hi ha una diferència entre el calendari escolar i 
el calendari laboral. Es podria equiparar el mes de juliol com un “casalet” 
d’estiu.  
 
El senyor Martínez aprofita per preguntar sobre la ràtio en la preinscripció. 
 
La regidora d’Ensenyament li explica que la franja d’1 a 2 anys està plena. En 
la franja de 2 a 3 anys queda una plaça i la franja dels nadons s’espera que 
s’ompli durant el curs. 
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El senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, manifesta que és una bona 
notícia l’anunci de la Generalitat. A vegades ens anem del tema. Aquesta 
notícia obliga a modificar el preu públic. És una molt bona notícia per a les 
famílies, representa una millora important i per tant, el seu vot serà favorable. 
S’hauria d’intentar que mica en mica s’arribés a totes les franges. 
 
La senyora Villalta pren la paraula per explicar que en aquest moment l’escola 
està molt demandada, s’hi fa un treball d’alta qualitat i s’ha de posar en valor. 
L’expedient ve acompanyat dels corresponents estudis econòmics, però cal 
posar en valor la gran feina de l’Escola Bressol Els Garrofers. 
 
El senyor Pérez pregunta que la Diputació venia compensant la part que la 
Generalitat no aportava. 
 
La regidora d’Ensenyament respon que la Diputació anava assumint la part que 
la Generalitat no pagava, encara queda pendent una petita compensació, però 
ara ja paga la Generalitat. 
 
El senyor Pérez apunta que no havia vist les aportacions de la Diputació a 
l’estudi econòmic i li estranyava. 
 
 
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 
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Regidor no adscrit (Robert Subiron 

Olmos) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Rovira 

Mariné) 

1 SÍ 

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

 

Cinquè.- PRP2022/811   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DEL PLA DE MESURES ANTIFRAU. 

   
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació, el senyor Sergi Rabat 
Fajardo, primer tinent d’alcalde,  exposa l’assumpte. Explica la definició, el 
recull de documents que conformen el Pla i en resumeix el contingut de 
cadascun. Explica també la figura del Comitè ètic, que gestionarà els avisos i 
notificacions, vetllarà pel compliment del Pla i en farà el seguiment i avaluació. 
El conformaran tècnics de l’Ajuntament i en un primer moment també el 
despatx Molins. Vol deixar palesa la voluntat del govern d’anar un pas més 
enllà del que demanava la norma, ja que s’aplicarà a les contractacions i les 
subvencions i no únicament a la gestió dels fons Next Generation. Ens 
avancem al que creiem que el legislador demanarà, buscant més 
transparència. 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2022/276-1287   
 
En relació amb l'expedient relatiu a l'aprovació del Pla de mesures antifrau, emeto el 

següent informe-proposta de resolució, de conformitat amb allò que s'ha fixat en 

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, amb base als 

següents, 

ANTECEDENTS DE FET 
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En l'àmbit de l'execució de les mesures contingudes en el Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència (PRTR) finançades amb fons del Mecanisme per a la 

Recuperació i la Resiliència (MRR), és necessari adaptar els procediments de gestió i 

el model de control de les entitats participants.  

Entre les mesures que es contemplen per implantar un sistema de gestió eficaç, 

l'article 6 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el 

sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència estableix 

l'obligació de què tota entitat, decisora o executora, que participi en l'execució de les 

mesures del PRTR disposi d'un «Pla de mesures antifrau» amb la finalitat de garantir i 

declarar que els fons corresponents s'han utilitzat de conformitat amb les normes 

aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la 

corrupció i els conflictes d'interessos. 

Així mateix, el Pla de mesures antifrau que s’ha elaborat i desenvolupat per a 

l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt té per objecte anar més enllà i prevenir, 

detectar, corregir i perseguir aquelles situacions irregulars que poden arribar a 

comportar frau, corrupció o conflictes d’interès a més dels projectes i subprojectes 

finançats, completament o en part, pels fons MRR, també  en el marc del tots els 

procediments de contractació pública i d’atorgament de subvencions. 

Així doncs, amb el Pla de mesures antifrau, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 

pretén garantir i declarar que, en el seu àmbit d'actuació, els fons corresponents s'han 

utilitzat de conformitat amb les normes aplicables i, en particular, en relació amb la 

prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès. 

Per a la presentació dels documents que conformen l’expedient i l’explicació al 

Consistori dels objectius i mesures que caldrà adoptar, es va celebrar una Comissió 

informativa anti corrupció el passat dia 8 de juny de 2022. 

 

LEGISLACIÓ APLICABLE 

 

La Legislació aplicable és la següent:  
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— L'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de 

gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

— L'article 22 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 

12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. 

— L’article 22.a) i d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim 

Local. 

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta 

en la Legislació aplicable procedint la seva aprovació definitiva pel Ple de la 

Corporació, d'acord amb els articles 22.a) i d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 

de les Bases del Règim Local. 

Per això, de conformitat amb allò que s'ha fixat en 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: 

 

PRIMER. Aprovar el Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de l’Ajuntament de Sant 

Vicenç de Montalt que consta degudament arxivat a l’expedient de referència. 

SEGON. Publicar el text íntegre del Pla a la seu electrònica d'aquest Ajuntament 

www.svmontalt.cat a l'efecte del seu general coneixement. 

TERCER. Remetre el Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Sant Vicenç de 

Montalt aprovat al Servei Nacional de Coordinació Antifrau, per mitjà del correu 

electrònic habilitat a aquest efecte. 

 
 
 
B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, 
de 28 novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària. 
 
La senyora Esther Padilla Enríquez, portaveu del PSC, manifesta que estan 
d’acord amb la proposta perquè també es pugui aplicar a totes les 

http://www.svmontalt.cat/
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contractacions i subvencions, perquè sigui una manera de fer més transparent i 
si es pot prevenir i atacar situacions de risc, millor. A més si es farà formació a 
tothom que hi intervingui, ho veu positiu. 
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de C’s, manifesta el següent: 

Continuaré sent el català emprenyat. Comentaré algo de lo que ya dije en la 

reunión informativa. Es otro título que si no votas a favor porque crees que el 

contenido es redundante, pues ya existen suficientes controles si se aplican 

correctamente, se dirá que Cs está a favor del fraude. El mismo plan ya dice 

que el contenido se basa en la recopilación normativa ya existente, bastante 

farragosa. El Código Ético se basa en disposiciones ya existentes como el RD 

legislativo 2015, ley del estatuto básico del empleado público, sobre todo lo 

relativo al código de conducta de los empleados públicos; la Ley del 2014 de 

transparencia y acceso a la información pública y buen gobierno así como la 

Ley del 2015 del Régimen jurídico del sector público. Pero tal como lo ha 

propuesto el Sr. Rabat da la sensación que hasta ahora no hubiera control 

alguno y que esto es campi qui pugui. Yo digo que el ciudadano debe saber 

que no es así y quiero defender la honorabilidad de los funcionarios de este 

consistorio porque han actuado conforme a derecho. Según el Sr. Rabat 

pareciera que ahora lo hemos inventado todo, lo de la anticorrupción, porque 

iremos más allá y tal. Sobre erradicar conductas corruptas creo que todos 

estamos de acuerdo ahora y desde hace tropecientos años. Después de leerlo 

todo no veo la necesidad de una Comisión Ética porque ya existe aunque no se 

le llame así. Los servicios de Intervención y Jurídicos ya son los que vigilan 

este tema. La creación de otra Comisión en la que estarán, además del 

Interventor y Secretària, personas subcontratadas para este efecto, aparte de 

que encarecerá los gastos del ayuntamiento, no necesariamente te da la 

seguridad total. A ver el fraude se puede dar igualmente si las personas 

encargadas no son honradas, como se indica también en un parágrafo del Plan 

que admite que todo esto tampoco asegura el 100%. 

 

Los técnicos, el interventor y la secretaria, me comentaron que sí aporta una 
ventaja, y valoro la opinión de la Secretaria y el Interventor. En cualquier caso 
yo siempre soy partidario de simplificar y no generar más cuerpo legislativo 
cuando en el fondo no aporta nada más que el titular, y que parece que se está 
haciendo algo nuevo cuando lo que haces es sólo cambiar el nombre. Sí votaré 
a favor porque además es un requisito para obtener algún tipo de ayuda 
asociada al Plan Europeo de Recuperación y Resilencia.” 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, emprarà altres paraules 
però en sentit similar al de Ciutadans. Pot semblar de la intervenció del senyor 
Rabat que abans es feia el que fos, potser es tracta d’una interpretació, però no 
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era el missatge que es volia transmetre. Es tracta d’un filtre més per no 
permetre conductes incorrectes. El que li fa decantar la balança cap al vot 
favorable és que és un pla imprescindible per a optar o gestionar fons Next 
Generation. Aquests fons es veuen poc a Catalunya. Com a crítica al govern 
vol destacar que està tot ja mastegat, es deixa participar molt poc a l’oposició. 
Ja està tot decidit. El que més compta és que és necessari per optar als fons, 
per tant, el seu vot serà afirmatiu, però aprofita per demanar més participació 
de l’oposició. Estem externalitzant molts serveis i això té un cost molt important. 
Troba molt car el paquet d’hores que s’ha adjudicat al Bufet Molins per al 
seguiment del Pla de mesures, tot i això, la part positiva són els Fons Next, que 
de moment semblen virtuals. 
 
El senyor Miquel  Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, manifesta que 
aquest pla demostra transparència en la gestió de l’Ajuntament. A més, és 
necessari per a optar a Fons Next Generation Es tracta de l’inici d’una feina 
que s’ha d’anar fent. Es va celebrar una comissió anti corrupció per informar. 
És un bon pla, tot el que sigui més control li sembla perfecte i tindrà el seu vot 
positiu. 
 
El senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, exposa que aquest pla es 
va tractar a la Comissió anti frau. Són mesures amb molt bona acollida per 
l’ajuntament, més control, més filtres anti frau i codi ètic, és bo per l’Ajuntament. 
Això sí, de la intervenció sembla que anteriorment no s’hagués fet res, tots més 
o menys han aplicat mesures similars a les que s’està parlant. És cert que el 
Bufet Molins va informar a la Comissió anti frau però no van poder participar, 
reitera la petició, va faltar participació. També creu que el preu del manteniment 
és elevat, la feina està ben feta però el preu de la bossa d’hores és una mica 
alt. Dit això, no es pot votar en contra. 
 
El senyor Rabat pren la paraula per aclarir diversos punts. En cap cas aquest 
govern ha inventat res. Aquests plans es venen aprovant a empreses i 
ajuntaments des de fa un temps. El que sí ha fet aquest govern és anar un pas 
més enllà del que la llei obligava. Això no vol dir que fins ara no es fessin les 
coses com tocava. Els funcionaris han fet una tasca encomiable sempre. El 
futur però anirà cap aquí, es tracta de tenir un cercle de garanties més. 
L’externalització és perquè es tracta d’un tema molt específic, i s’ha treballat 
amb col·laboració amb la secretaria municipal i personal de l’Ajuntament i el 
govern i ha donat com a resultat aquest document. Tota aportació serà 
benvinguda, estan oberts a les aportacions que es poden anar fent i que es 
puguin fer. Pel que fa al servei d’hores en principi es considera bo comptar amb 
ells com a membre extern del comitè ètic. No garanteix el 100% però una figura 
externa fa que encara el cercle de garanties sigui major. És un bufet 
especialitzat en la matèria, que permetrà tenir una visió global i més 
especialitzada. S’ha cregut que era l’opció més adequada sobretot al principi i 
després, ja es valorarà. La bossa d’hores inclou tasques de formació, 
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seguiment, avaluació i interpretació. És un servei complet que permetrà tenir 
recolzament especialitzat. 
 
 
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 Ple acorda, per unanimitat, aprovar la proposta transcrita en tots els seus 
extrems. 
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Sisè.- PRP2022/819   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 
COMPTE D'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D'ABASTAMENT 
D'AIGUA POTABLE ANYS 2017-2020.   
  
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació, el primer tinent 
d’alcalde, senyor Sergi Rabat Fajardo,  exposa l’assumpte: 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: INTERVENCIÓ 
Expedient:  2022/423-1750   
 

La empresa AGBAR, amb NIF A008000234 (anteriorment SOREA), 

concessionària del subministrament d’aigua al municipi de Sant Vicenç de 

Montalt, ha presentat el compte d’explotació del servei pels anys 2017 a 2020 

inclosos en data 27/04/2022.  

Vist l’informe, de data 27 de gener de 2022, emès pel Sr. Frederic Gràcia i Vila, 

economista col·legiat, que tot seguit es transcriu: 

“INFORME FISCALITZACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT 
DOMICILARI D’AIGUA POTABLE DE SANT VICENÇ DE MONTALT 2017-
2020. 

 

1- ANTECEDENTS: 

 

Primer.- En data 29 de setembre de 1971 es va adjudicar la gestió del servei 

municipal d’abastament domiciliari d’aigua potable mitjançant la modalitat 

d’arrendament de serveis personals, prevista en el l’article 1241 del reglament 

de serveis de corporacions Locals , en base el plec de condicions Econòmic 

administratives, aprovat prèviament per aquest ajuntament en data 28 de juny 

de 1971 a  SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas S.A.  

Segon.- En data 19 de juny de 1997, s’acorda entre l’Ajuntament de Sant 

Vicenç de Montalt i SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas 

S.A. la pròrroga del vigent contracte per adequar-lo als terminis d’amortització, i 
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que  el cànon de la concessió es fixi en 3 ptes. per m3 facturat; la prorroga és 

per 20 anys, fins el 31 de juliol de 2.017. 

Tercer.- En data 11 de maig de 1999 es convenia l’execució dels projectes de 

millora de la xarxa regional de distribució d’aigua a la Comarca del Maresme, 

entre ATLL, el Consell Comarcal del Maresme i 16 ajuntaments interessats, 

entre ells Sant Vicenç de Montalt, i SOREA, Sociedad Regional de 

abastecimiento de aguas S.A. . 

Quart.- En data 24 d’octubre de 2000 es signa el conveni de cooperació entre 

aigües Ter Llobregat i l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per a  l’aplicació 

singular del “Conveni general per  a l’execució del projectes de millora de la 

xarxa regional de distribució d’aigua a la comarca del Maresme” S’acorda entre 

altres que l’ajuntament de Sant Vicenç de Montalt participa, segons el règim fe 

finançament acordat, en el cost total de les obres amb un coeficient percentual 

de 4,77%, resultant una aportació de IVA exclòs de 120.716.775 pessetes , 

equivalent a 725.522,43 €. Aquest import s’ajustarà al cost definitiu de les obres 

que resulti de l’aprovació definitiva dels projectes, el pagament es realitzarà, en 

el 2000, el 20%, en el 2001, el 45%, i en el 2002 el 35%. 

Cinquè.- En la mateixa data 24 d’octubre de 2000 es signa el conveni entre el 

concessionari del servei municipal d’aigua potable de Sant Vicenç de Montalt i 

l’Ajuntament per a la participació en els projectes de millora de al xarxa regional 

de distribució d’aigua a la comarca del Maresme, en el que s’acorda amb el 

concessionari, SOREA, les quantitats que li eren pròpies de l’Ajuntament de 

Sant Vicenç de Montalt, que aquestes siguin aportacions efectivament 

realitzades pel concessionari. Aquests imports seran rescabalats a l’empara de 

l’establert als Pactes del Conveni al llarg de al durada del contracte de gestió 

del Servei, es recuperaran en el termini de 20 anys, tot aplicant el tipus 

d’interès de l’EURIBOR per operacions a 90 dies, o índex que en el seu cas el 

substitueixi, incrementat en el 0,5 punts percentuals. El tipus d’interès es 
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revisarà a l’inici de cada trimestre natural, en funció de la variació 

experimentada per l’índex de referència durant el trimestre objecte de revisió. 

També acorden les parts prorrogar el termini de durada del contracte per un 

període de 4 anys, fins el 31 de juliol de 2.021. 

Sisè.- En data 29 de març de 2016 es signa un Conveni de Col·laboració entre 

l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i el Consell Comarcal del Maresme per 

a la fiscalització del servei d’abastament d’aigua potable de l’Ajuntament. 

Setè.- En data 11 de gener vaig presentar “Informe de Fiscalització del servei 

municipal d’abastament domiciliari d’aigua potable de Sant Vicenç de Montalt” 

amb les corresponents comptes d’explotació de la concessió dels exercici 2014 

i 2015. En sessió ordinària celebrada en data 26 de gener de 2017 s’acorda per 

unanimitat aprovar dits comptes d’explotació. El compte d’explotació de la 

concessió, en precisió el compte de pèrdues i guanys de la concessió, que 

s’adjunta com annex, té com  a resultat un escreix entre els dos exercicis de 

131.529,88 €. 

Vuitè.- En sessió ordinària de Junta de Govern Local de data 4 de maig de 

2017 s’acorda entre altres el següent: 

“....\Quart.- Aprovar la regularització del compte d’explotació de l’any 2016, que 

es detalla a continuació, tenint en compte que els criteris utilitzats per a 

l’elaboració del compte d’explotació dels anys 2014 i 2015 s’han extrapolats a 

l’exercici de 2016, i que  han estat supervisats per part del Sr. Frederic Gràcia 

Vila i l’interventor accidental.   

 

 

2.016 

  
Resultat amb criteris fiscalització 

Regularització SOREA 60.645,00 
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Novè.- En data 27 de maig de 2021 el Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 

Montalt aprova la proposta de continuació de la prestació del servei per al 

subministrament de l’aigua. 

El 31 de juliol de 2021 finalitzava la concessió, l’Ajuntament està immers en un 

canvi de model que no potser engegat fins l’1 de gener de 2022, i com 

l’abastament d’aigua és un servei essencial, es fa necessari la prestació del 

mateix durant el període de tramitació i en conseqüència el Ple comunica a 

Sociedad General de Aguas de Barcelona, AGBAR, “...\ la necessitat que 

continuï prestant el servei de subministrament d’aigua, com a mínim fins el 31 

de desembre de 2021, donat que es preveu que el nou prestador començarà 

en data 1 de gener de 2022” 

En data 16 de desembre de 2020 es va comunicar a l’Ajuntament per part de 

SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U. 

que aquesta empresa i SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA , 

S.A.U, havien subscrit un contracte de transmissió de negoci en virtut del qual, 

amb efectes 1 de gener de 2021, SOREA transmetia a AGBAR una branca 

d’activitat relativa al “cicle integral de l’aigua” en l’àmbit territorial de Catalunya. 

Aquest informe es limita al període 2017-2020 on el gestor del servei 

d’abastament d’aigua és SOREA, però actualment ho és AGBAR, en el text en 

alguns moments em referiré a AGBAR tenint en compte que es a qui sol·licito la 

informació, i actualment és el gestor.  

Desè.- Mitjançant Decret d’Alcaldia de data 15 de juny de 2021 l’Ajuntament de 

Sant Vicenç de Montalt m’adjudica el contracte menor de serveis externs de 

fiscalització de la concessió d’abastament d’aigua potable dels exercicis 2017, 

2018, 2019 i 2020. 

Onzè.- Per raons d’eficiència i celeritat establim de mutu acord amb 

l’Ajuntament i la concessionària, que per poder accedir a la informació 

necessària pera fiscalitzar els comptes de pèrdues i guanys de la concessió 
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dels exercicis 2017 a 2020 ho faci directament amb una persona de contacte 

de la Concesionaria, Sr. Aaron Canas. Tota la documentació s’incorporarà a 

posterior al l’expedient administratiu de l’Ajuntament.  

Dotzè.- A partir de setembre concerto diverses reunions i comunicacions amb 

el representant d’AGBAR, en les quals em facilita la documentació requerida i 

les explicacions necessàries. En data 9 de desembre de 2021 lliuro l’informe 

esborrany a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 

Tretzè.- L’Ajuntament lliura el meu informe a la concessionària del servei 

d’abastament d’aigua potable, Sociedad General de Aguas de Barcelona, 

AGBAR, en data 2 de març de 2022. 

Catorzè.- En data 15 de març de 2022 el concessionari presenta escrit davant 

l’Ajuntament on argumenta uns suggeriments a l’esborrany de fiscalització dels 

comptes de resultats de Sant Vicenç de Montalt 2017 a 2020. 

Quinzè.- S’obre un nou període de valoració de les propostes presentades pel 

concessionari. Se li requereix algunes dades pendents, i documentació que 

acrediti les seves argumentacions, m’amplia informació i aporta documentació 

fins el dia 24 de maig de 2022 acreditativa de les consideracions realitzades 

respecte l’esborrany de l’Informe de Fiscalització, aquesta fase finalitza el dia 

26  maig on ja passo a elaborar l’informe definitiu,  

 

2- FISCALITZACIÓ: 

 

PRIMER.-  A partir de setembre de 2021 he realitzat diverses reunions 

telemàtiques amb el representant de la concessionària, actualment d’AGBAR, i 

he tingut contacte per aclarir alguns conceptes del compte d’explotació de la 

concessió amb la Intervenció i Secretaria de l’Ajuntament. 
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SEGON.-De la documentació aportada per AGBAR s’obté el següent quadre, 

corresponent als comptes de pèrdues i guanys dels exercicis  2017, 2018, 2019 

i 2020: 

 

Si aquestes dades les comparem amb les dades resultat de la fiscalització dels 

exercicis 2014 i 2015, obtenim el següent quadre: 

COMPTE EXPLOTACIÓ 

CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA

ABASTAMENT AIGUA EN BAIXA SANT VICENÇ DE MONTALT

CONCESSIONARI SOREA

2017 Var. Imp. 2018 Var. Imp. 2019 Var. Imp. 2020

m3 facturats 676.391,00 -10,6% 604.934,00 7,5% 650.174,00 -4,7% 619.789,00

INGRESSOS 1.099.014,80 -8,8% 1.002.170,54 5,5% 1.057.570,69 -1,3% 1.043.304,37

Venda d'aigua 1.084.033,51 -8,9% 987.061,92 5,2% 1.037.968,15 -4,4% 992.273,41

Conservació comptadors 14.188,54 0,2% 14.210,17 0,2% 14.232,99 0,0% 14.239,82

Altres ingressos 792,75 13,3% 898,45 109,4% 1.881,29 -55,1% 845,60

Cànon impagats ACA 3.488,26 930,5% 35.945,54

DESPESES

Personal 109.815,26 2,1% 10,9% 112.174,65 7,5% 11,17% 120.583,18 1,2% 11,95% 122.083,26 12,16%

Energía eléctrica 47.829,16 -4,2% 4,8% 45.802,27 -17,6% 4,56% 37.726,30 -7,1% 3,74% 35.050,78 3,49%

Compra Aigua 558.950,92 -1,7% 55,6% 549.616,32 1,5% 54,72% 557.999,57 -1,3% 55,28% 550.621,70 54,83%

Materials Conservació i treballs tercers 70.048,73 -6,1% 7,0% 65.774,17 34,3% 6,55% 88.353,52 -17,2% 8,75% 73.162,82 7,29%

Tractament 9.674,94 0,9% 1,0% 9.760,64 47,2% 0,97% 14.368,90 -13,2% 1,42% 12.468,10 1,24%

Transports 8.780,61 -0,4% 0,9% 8.746,93 4,2% 0,87% 9.111,85 -10,9% 0,90% 8.119,87 0,81%

Impostos i Taxes 19.365,59 -6,9% 1,9% 18.028,04 5,6% 1,79% 19.033,85 -6,4% 1,89% 17.809,26 1,77%

Despeses Administratives 73.913,51 16,1% 7,3% 85.839,97 -11,3% 8,55% 76.111,19 -7,7% 7,54% 70.244,64 6,99%

Despeses Explotació 898.378,73 -0,3% 89,3% 895.742,99 3,1% 89,18% 923.288,36 -3,7% 91,46% 889.560,43 88,58%

Despeses Extraordinàries 0,00 0,0% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Fons de Reposició 40.671,06 32,0% 4,0% 53.701,71 -34,8% 5,35% 35.009,80 1,4% 3,47% 35.491,31 3,53%

Despeses Financeres 66.850,62 -17,8% 6,6% 54.923,38 14,4% 5,47% 62.843,01 -10,8% 6,23% 56.074,92 5,58%

Amortització tècnica 0,00 0,0% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Deute 0,00 0,00 -11.678,61 23.134,52

Altres Despeses 107.521,68 1,0% 10,7% 108.625,09 -20,7% 10,82% 86.174,20 33,1% 8,54% 114.700,76 11,42%

TOTAL DESPESES 1.005.900,41 -0,2% 91,5% 1.004.368,08 0,5% 100,00% 1.009.462,56 -0,5% 100,00% 1.004.261,19 100,00%

RESULTAT EXERCICI 93.114,39 9,3% -2.197,54 -0,22% 48.108,13 -18,8% 4,77% 39.043,18 3,89%

RETRIBUCIÓ COMPRA AIGUA 5% 27.947,55 -1,7% 2,8% 27.480,82 1,5% 2,74% 27.899,98 -1,3% 2,76% 27.531,09 2,74%

RETRIBUCIÓ RESTA DESP. EXPLO 16% (excepte aigua i canon ACA)53.395,77 2,0% 5,3% 54.470,71 5,6% 5,42% 57.499,09 -4,2% 5,70% 55.066,64 5,48%

RETRIBUCIÓ TOTAL CONCESSIONARI 81.343,32 0,7% 8,1% 81.951,53 4,2% 8,16% 85.399,07 -3,3% 8,46% 82.597,73 8,22%

ESCREIX 11.771,07 -814,9% 1,2% -84.149,07 55,7% -8,38% -37.290,94 16,8% -3,69% -43.554,55 -4,34%
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TERCER.-  A continuació analitzo cada concepte de despesa, tenint en compte 

la documentació presentada pel gestor i els comptes de pèrdues i guanys dels 

exercicis 2014, 2015 aprovats pel Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 

Montalt 

Per tipus de despesa tenim les següents dades: 

Personal. No existeix variació en el nombre d’unitats imputades, s’incrementen 

els costos degut als increments salarials establerts en conveni, i algun canvi de 

personal el que comporta variacions en les condicions personals, aporta 

documentació que detalla per exercici les incidències del servei que provoquen 

les variacions de dedicació del personal.  

En general, el personal inicial assignat a una concessió és aquell que el 

concessionari presenta a l’oferta econòmica inicial, d’acord amb el que 

s’estableixi al corresponent plec de condicions, i, amb el pas dels anys es va 

ajustant  de comú acord amb l’ajuntament, en funció de l’evolució del servei i 

les necessitats que aquest presenti. 

COMPTE EXPLOTACIÓ 

CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA

ABASTAMENT AIGUA EN BAIXA SANT VICENÇ DE MONTALT

CONCESSIONARI SOREA

FISCALITZADA FISCALITZADA var. var % DADES SOREA var % DADES SOREA var % DADES SOREA var% DADES SOREA

2014 2015 2017 2018 2019 2020

m3 facturats 625.087 665.346 11.045 1,66% 676.391,00 -10,56% 604.934,00 7,48% 650.174,00 -4,67% 619.789,00

INGRESSOS 1.038.362,65 1.091.955,03 7.059,77 0,65% 1.099.014,80 -8,81% 1.002.170,54 5,53% 1.057.570,69 -1,35% 1.043.304,37

Venda d'aigua 1.022.096,15 1.076.259,96 7.773,55 0,72% 1.084.033,51 -8,95% 987.061,92 5,16% 1.037.968,15 -4,40% 992.273,41

Conservació comptadors 14.522,45 14.268,12 -79,58 -0,56% 14.188,54 0,15% 14.210,17 0,16% 14.232,99 0,05% 14.239,82

Altres ingressos 1.744,05 1.426,95 -634,20 -44,44% 792,75 13,33% 898,45 109,39% 1.881,29 -55,05% 845,60

Cànon impagats ACA 3.488,26 930,47% 35.945,54

DESPESES

Personal 107.530,11 103.809,56 6.005,70 5,79% 109.815,26 2,15% 112.174,65 7,50% 120.583,18 1,24% 122.083,26

Energía eléctrica 40.638,98 48.722,22 -893,06 -1,83% 47.829,16 -4,24% 45.802,27 -17,63% 37.726,30 -7,09% 35.050,78

Compra Aigua 529.752,58 564.298,46 -5.347,54 -0,95% 558.950,92 -1,67% 549.616,32 1,53% 557.999,57 -1,32% 550.621,70

Materials Conservació i treballs tercers 68.511,15 64.801,77 5.246,96 8,10% 70.048,73 -6,10% 65.774,17 34,33% 88.353,52 -17,19% 73.162,82

Tractament 12.888,98 10.133,80 -458,86 -4,53% 9.674,94 0,89% 9.760,64 47,21% 14.368,90 -13,23% 12.468,10

Transports 9.739,29 9.536,35 -755,74 -7,92% 8.780,61 -0,38% 8.746,93 4,17% 9.111,85 -10,89% 8.119,87

Impostos i Taxes 17.654,57 19.123,46 242,13 1,27% 19.365,59 -6,91% 18.028,04 5,58% 19.033,85 -6,43% 17.809,26

Despeses Administratives 57.096,11 45.930,31 27.983,20 60,93% 73.913,51 16,14% 85.839,97 -11,33% 76.111,19 -7,71% 70.244,64

Despeses Explotació 843.811,77 866.355,93 32.022,80 3,70% 898.378,73 -0,29% 895.742,99 3,08% 923.288,36 -3,65% 889.560,43

Despeses Extraordinàries 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

Fons de Reposició 46.870,72 70.338,04 -29.666,98 -42,18% 40.671,06 32,04% 53.701,71 -34,81% 35.009,80 1,38% 35.491,31

Despeses Financeres 59.672,52 66.720,51 130,11 0,20% 66.850,62 -17,84% 54.923,38 14,42% 62.843,01 -10,77% 56.074,92

Amortització tècnica 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00

Deute 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% -11.678,61 -298,09% 23.134,52

Altres Despeses 106.543,24 137.058,55 -29.536,87 -21,55% 107.521,68 1,03% 108.625,09 -20,67% 86.174,20 33,10% 114.700,76

AJUNTAMENT CANON 11.270,55 11.996,43 -11.996,43 -100,00%

TOTAL DESPESES 961.625,56 1.015.410,91 -9.510,50 -0,94% 1.005.900,41 -0,15% 1.004.368,08 0,51% 1.009.462,56 -0,52% 1.004.261,19

RESULTAT EXERCICI 76.737,09 76.544,12 16.570,27 21,65% 93.114,39 -102,36% -2.197,54 -2289,18% 48.108,13 -18,84% 39.043,18

RETRIBUCIÓ COMPRA AIGUA 5% 26.487,63 28214,92 -267,37 -0,95% 27.947,55 -1,67% 27.480,82 1,53% 27.899,98 -1,32% 27.531,09

RETRIBUCIÓ RESTA DESP. EXPLO 16% (excepte aigua i canon ACA) 50.249,47 48.329,20 5.066,57 10,48% 53.395,77 2,01% 54.470,71 5,56% 57.499,09 -4,23% 55.066,64

RETRIBUCIÓ TOTAL CONCESSIONARI 76.737,10 76.544,12 4.799,20 6,27% 81.343,32 0,75% 81.951,53 4,21% 85.399,07 -3,28% 82.597,73

ESCREIX 0,00 0,00 11.771,07 11.771,07 -84.149,07 -55,68% -37.290,94 16,80% -43.554,55

INGRESSOS BRUTS AJUNTAMENT

Fons de Reposició 46.870,72 70.338,04 -29.666,98 -42,18% 40.671,06 53.701,71 35.009,80 35.491,31

AJUNTAMENT CANON 11.270,55 11.996,43 -11.996,43 -100,00%

58.141,27 82.334,47 -41.663,41 -50,60% 40.671,06 53.701,71 35.009,80 35.491,31



 

 - 39 - 

En el cas concret de Sant Vicenç de Montalt, en el contracte de renovació de 

l’any 1997, el personal assignat a la concessió per al 1r any de la renovació era 

l’existent ja anteriorment a l’últim estudi de tarifes aprovat (estudi de març de 

1997) i que es corresponia amb el personal existent l’any 1996, que es detalla a 

continuació:  

 

  IMPUTACIÓ    IMPUTACIÓ 

1997   2001   

PERSONAL ADMINISTRATIU   PERSONAL TÈCNIC I ADMINISTRATIU   

SOTSCAP DE SECCIÓ 10% GERENT DE ZONA 2% 

OFICIAL 2A. 50% CAP DE DISTRIBUCIÓ 8% 

COBRADOR 15% SOTS CAP SECCIÓ 10% 

MAGATZEMER 15% OFICIAL 2a. 50% 

NETEJA 16% COBRADOR 15% 

    MAGATZEMER 15% 

    NETEJA (CONTARCTE 38,9%) 16% 

  106 %   116% 

PERSONAL TECNIC I OPERARI   PERSONAL OBRER   

TITULAT DE GRAU MITJÀ 10% MUNTADOR MECÀNIC - ELECTRICISTA 20% 

MUINTADOR MC`NIC-

ELECTRICISTA 20% OFICIAL 2A. 100% 

OFICIAL 2A. 100% OFICIAL 3A. 15% 

OFICIAL 3A. 15%   - 

  145%   135% 

TOTAL 251%   251%  

 

A continuació les imputacions de personal presentades pel gestor del servei 

dels exercicis del període 2017-2020: 
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Dels exercicis 2019 i 2020 el gestor del servei aporta els següents resums: 

 

2019 

 

 

 

DESPESES DE PERSONAL IMPUTACIÓ  IMPUTACIÓ IMPUTACIÓ  IMPUTACIÓ

2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020

PERSONAL TÈCNIC I ADMINISTRATIU PERSONAL TÈCNIC I ADMINISTRATIU PERSONAL ADMINISTRATIU PERSONAL TÈCNIC I ADMINISTRATIU

GERENT DE CONCESIONS 2% GERENT DE CONCESIONS 2% GERENT DE CONCESIONS 2% GERENT DE CONCESIONS 2%

RESPONSABLE D'OPERACIONS 7% RESPONSABLE D'OPERACIONS 7% RESPONSABLE D'OPERACIONS 7% RESPONSABLE D'OPERACIONS 7%

CAP DE DISTRIBUCIÓ 8% CAP DE DISTRIBUCIÓ 8% CAP DE DISTRIBUCIÓ 8% CAP DE DISTRIBUCIÓ 8%

CAP D'ADMINISTRACIÓ 4% CAP D'ADMINISTRACIÓ 4% CAP D'ADMINISTRACIÓ 4% CAP D'ADMINISTRACIÓ 4%

CAP DE CLIENTS 5% CAP DE CLIENTS 5% CAP DE CLIENTS 5% CAP DE CLIENTS 5%

OFICIAL 2a. ADMINISTRATIVA 50% OFICIAL 2a. ADMINISTRATIVA 50% OFICIAL 2a. ADMINISTRATIVA 50% OFICIAL 2a. ADMINISTRATIVA 50%

MAGATZEMER 15% MAGATZEMER 15% MAGATZEMER 15% MAGATZEMER 15%

91% 91% 91% 91%

PERSONAL OBRER PERSONAL OBRER PERSONAL OBRER PERSONAL OBRER

CAPATAÇ 15% CAPATAÇ 15% CAPATAÇ 15% CAPATAÇ 15%

MUINTADOR MECÀNIC-ELECTRICISTA 20% MUINTADOR MECÀNIC-ELECTRICISTA 20% MUINTADOR MECÀNIC-ELECTRICISTA 20% MUINTADOR MECÀNIC-ELECTRICISTA 20%

OFICIAL 3A. 80% OFICIAL 3A. 80% OFICIAL 3A. 80% OFICIAL 3A. 80%

OFICIAL 3A. 45% OFICIAL 3A. 45% OFICIAL 3A. 45% OFICIAL 3A. 45%

160% 160% 160% 160%

TOTAL PERSONAL IMPUTAT AL SERVEI 251% TOTAL PERSONAL IMPUTAT AL SERVEI 251%  TOTAL PERSONAL IMPUTAT AL SERVEI 251% TOTAL PERSONAL IMPUTAT AL SERVEI 251% 

IMPORT TOTAL IMPUTAT 109.815,26 IMPORT TOTAL IMPUTAT 112.174,65 IMPORT TOTAL IMPUTAT 120.583,18 IMPORT TOTAL IMPUTAT 122.083,26

Cost de personal de la concessió de Sant Vicenç de Montalt 

Relació funcional per categories Tipus de personal
Núm. 

Treballador

Cost 

Empresa

Dedicació 

(%)

Cost 

imputable

Personal tècnic i administratiu

Gerent de Concessions f ins setembre Tècnic/Aministratiu 4.794 65.932,00 2% 1.318,64

Gerent de Concessions a partir octubre Tècnic/Aministratiu 1.099 30.448,14 2% 608,96

Responsable d'Operacions Tècnic/Aministratiu 16.257 75.118,59 7% 5.258,30

Cap de Distribució Tècnic/Aministratiu 28.736 59.907,08 8% 4.792,57

Cap d'Administració Tècnic/Aministratiu 25.938 53.948,30 4% 2.157,93

Cap de Clients Tècnic/Aministratiu 3.999 57.962,76 5% 2.898,14

Oficial 2a Administrativa Tècnic/Aministratiu 3.081 43.007,05 50% 21.503,53

Magatzemer Tècnic/Aministratiu 5.821 40.463,68 15% 6.069,55

Total personal tècnic i administratiu 426.787,60 91% 44.607,62

Personal Obrer

Encarregat Operari 28.436 61.764,30 15% 9.264,64

Muntador mecànic-electricista Operari 26.441 50.854,24 20% 10.170,85

Oficial 3a Operari 50.201 45.724,96 80% 36.579,97

Oficial 3a Operari 25.565 44.355,78 45% 19.960,10

Total personal obrer 202.699,28 160% 75.975,56

Total personal adscrit al Servei 629.486,88 251% 120.583,18

2019
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Energia Eléctrica.  

 

 

Faig referència al meu informe de data  11 de gener de 2017 a l’apartat 

d’observacions i resultats de la fiscalització: 

“\.....Respecte l’energia elèctrica existeix un increment de costos destacable 

entre els exercicis analitzats i el 2013, de més del 17% de l’exercici 2013 al 

2014, i de prop del 20% del 2014 al 2015, la documentació aportada pel gestor 

explica que ha hagut una despesa en energia, KW, que ha crescut sobretot pel 

bombejament d’aigua als dipòsits de Supermaresme 1, 2 i 3 i al dipòsit 5. El 

consum del municipi no ha mostrat els increments de 2 dígits que presenten els 

costos d’energia elèctrica, entenc que es necessita una anàlisi tècnic que 

avaluí entre altres la necessitat de bombejar al dipòsit 5 tanta aigua que faci 

quasi multiplicar per 5 el consum de KW, i faci un seguiment dels increments de 

Supermaresme, i si els usuaris haurien d’assumir una part superior dels costos 

totals.” 

Cost de personal de la concessió de Sant Vicenç de Montalt 

Relació funcional per categories
Tipus de 

personal

Núm. 

Treballador

Cost 

Empresa

Dedicació 

(%)

Cost 

imputable

Personal tècnic i administratiu

Gerent de Concessions Tècnic/Administratiu 1.099 101.579,97 2% 2.031,60

Responsable d'Operacions Tècnic/Administratiu 5.553 71.913,23 7% 5.033,93

Cap de Distribució Tècnic/Administratiu 28.736 60.430,27 8% 4.834,42

Cap d'Administració Tècnic/Administratiu 25.938 46.376,47 4% 1.855,06

Cap de Clients Tècnic/Administratiu 3.999 58.544,83 5% 2.927,24

Oficial 2a Administrativa Tècnic/Administratiu 3.081 43.919,22 50% 21.959,61

Magatzemer Tècnic/Administratiu 5.821 39.661,50 15% 5.949,23

Total personal tècnic i administratiu 422.425,49 91% 44.591,08

Personal Obrer

Encarregat Operari 28.436 62.150,82 15% 9.322,62

Muntador mecànic-electricista Operari 26.441 50.969,41 20% 10.193,88

Oficial 3a Operari 50.201 46.490,46 80% 37.192,37

Oficial 3a Operari 25.565 46.185,12 45% 20.783,30

Total personal obrer 205.795,81 160% 77.492,18

Total personal adscrit al Servei 628.221,30 251% 122.083,26

2020

FISCALITZADA FISCALITZADA var. var % DADES SOREA var % DADES SOREA var % DADES SOREA var% DADES SOREA

2014 2015 2017 2018 2019 2020

Energía eléctrica 40.638,98 48.722,22 -893,06 -1,83% 47.829,16 -4,24% 45.802,27 -17,63% 37.726,30 -7,09% 35.050,78
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Les dades obtingudes pels exercicis del període 2017-2020, de despesa en 

energia elèctrica mostren una contenció important. En xifres si agafem l’any 

2015 amb una imputació de costos energètics de 48.722,22 € en el 2020 es 

converteixen en 35.050,78 €, una disminució de prop del 16%, dada molt 

destacada, sense oblidar que és una despesa que té una importància relativa 

menor entre el 3 i 4 % de tots els costos de la concessió. 

Compra d’Aigua. 

 

Es mantenen les costos, amb petites variacions a la baixa, es sol·licita el 

conveni amb ATLL pel seu anàlisi. En principi aquest conveni ATLL determina 

una quota fixa molt alta i una de variable reduïda el que fa que no existeixin 

importants variacions dels costos en aquest apartat depenen del consum, les 

variacions són minses i depenen dels canvis de les xifres de consum. L’acord 

del Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua que em facilita el 

concessionari de data 12.11.2015 que revisa la tarifa del servei d’abastament 

en alta d’ATLL concessionària per al 2016, i entre altres acorda les tarifes 

d’aigües Ter-Llobregat per a Sant Vicenç de Montalt essent les següents:  

Municipi/Clients T.S.16' €/m3. Q.F.R. 16' €/any Q.F.M. 16' €/any 

SANT VICENÇ DE MONTALT 0,135580 438.037,62 - 

 

 

Dades sobre els consums, m3. Registrats, m3. Facturats, m3. comprats 

ATL;  

consum per habitant: 

 

  2017 2018 2019 2020 

m3. facturats 676.391 604.934 650.174 619.789 

cost 529.742,71 520.054,57 526.188,21 522.068,61 

FISCALITZADA FISCALITZADA var. var % DADES SOREA var % DADES SOREA var % DADES SOREA var% DADES SOREA

2014 2015 2017 2018 2019 2020

Compra Aigua 529.752,58 564.298,46 -5.347,54 -0,95% 558.950,92 -1,67% 549.616,32 1,53% 557.999,57 -1,32% 550.621,70
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Compte Explotació AGBAR 558.950,92 549.616,32 557.999,57 550.621,70 

Diferència 29.208,21 29.561,75 31.811,36 28.553,09 

difer. % 5,51% 5,68% 6,05% 5,47% 

m3. Comprats 891.823 822.973 884.806 830.389 

Cost 558.950,98 549.616,30 557.999,62 550.621,76 

Diferencia m3.  entre facturada i comprada 215.432 218.039 234.632 210.600 

pèrdues d'aigua respecte la facturada  31,85% 36,04% 36,09% 33,98% 

pèrdues d'aigua respecte la comprada 24,16% 26,49% 26,52% 25,36% 

m3. registrats 721.093 651.904 704.948 660.768 

% rendiment m3. consumits/m3 registrats 80,86% 79,21% 79,67% 79,57% 

     nombre d'habitants 6.272 6.372 6.407 6.452 

consum m3 per habitant 107,84 94,94 101,48 96,06 

L'Ajuntament SVM aigua sense cost, només cànon 
    difer. comprada i la registrada  170.730 171.069 179.858 169.621 

difer. registrada i facturada  44.702 46.970 54.774 40.979 

Ajuntament SVM dades AGBAR m3. registrats 39.189 40.531 49.131 35.537 

Ajuntament SVM dades AGBAR m3. cànon aigua 42.115 43.587 52.042 39.010 

 

Els consums realitzats per l’Ajuntament són significatius, com també les 

diferencies en les dades, és necessari un anàlisi dels consums municipals, i 

tenir en compte que actualment el concessionària assumeix els costos de 

subministrament de l’aigua. 

Materials de Conservació i treballs tercers. 

 

 

 

 

2019 2020 

 LOGISTIUM 7.875,00 876,60 BERMUDEZ 

METALTEFOR 1.020,00 521,24 BERMUDEZ 

LOGISTIUM 4.500,00 1.419,70 ELECTRICA 

ELECRICA 1.415,40 1.033,76 ELECTRICA 

INS. BACRE 1.672,00 1.798,86 BERMUDEZ 

ELE. PINTÓ 1.795,30 405,00 CATALANA 

INS. BACRE 3.796,00 540,00 CATALANA 

 

22.073,70 540,00 CATALANA 

FISCALITZADA FISCALITZADA var. var % DADES SOREA var % DADES SOREA var % DADES SOREA var% DADES SOREA

2014 2015 2017 2018 2019 2020

Materials Conservació i treballs tercers68.511,15 64.801,77 5.246,96 8,10% 70.048,73 -6,10% 65.774,17 34,33% 88.353,52 -17,19% 73.162,82
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463,00 METALTEFOR 

  

460,99 STIGA ENQUESTES SATIS 

  

750,00 METALTEFOR 

  

8.809,15 

  

S’observa un increment de costos en aquest concepte en els exercicis 2019 i 

2020 que  s’expliquen bàsicament per les factures que apareixen en el quadre 

anterior. A destacar les factures de LOGISTIUM que són de comptadors del 

model Altair V4. Es sol·licita el contracte amb Logistium. 

 

El gestor del servei públic aporta les tarifes aplicables per les neteges de 

dipòsits: 

“OBJECTIU 

Establir les tarifes aplicables a les explotacions de SOREA i participades de 

les neteges de dipòsits que realitzen les unitats especialitzades. 

Tarifes aplicables 

Els preus segons volum que s’aplicaran durant el 2019 seran els següents: 

 

Tipus Volum m3 Preus 2019 

A 1 a 75 492,48 € 

B 76 a 150 626,18 € 

C 151 a 500 932,46 € 

D 501 a 1.000 1.172,43 € 

E 1.001 a 4.000 1.364,36 € 

F 4.001 a 5.000 1.717,26 € 
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G 5.001 a 8.000 2.085,96 € 

H 8.001 a 10.000 3.025,52 € 

I Mes 10.000 0,31 €/m3 

Bonificacions 

Els preus seran bonificats en els següents supòsits: 

o Si el dipòsit es fa combinat amb un altra (mateix dia): 10% 

o Si el buidat previ a la neteja se fa en menys de 1 hora des de l’hora 

d’arribada: 10% 

PENALITZACIONS 

Els preus es veuran incrementats en els següents supòsits: 

o Si es triga més de 2 hores en buidar el dipòsit des de l’hora d’arribada: 

110€/ h de buidat extra 

o Si es passa de les 18:00h:  110€/h a partir de las 18:00” 

 

Tractament.  

 

Increments que són explicats pel concessionari per canvi de la normativa, RD 

902/2018 de 20 de juliol que modifica el RD 140/2003, de 7 de febrer, que 

estableix les criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua d consum humà, i les 

especificacions dels mètodes d’anàlisi del RD1798/2010. Es demanen els 

contractes amb el proveïdors de serveis corresponents. 

Transports. 

 

FISCALITZADA FISCALITZADA var. var % DADES SOREA var % DADES SOREA var % DADES SOREA var% DADES SOREA

2014 2015 2017 2018 2019 2020

Tractament 12.888,98 10.133,80 -458,86 -4,53% 9.674,94 0,89% 9.760,64 47,21% 14.368,90 -13,23% 12.468,10

FISCALITZADA FISCALITZADA var. var % DADES SOREA var % DADES SOREA var % DADES SOREA var% DADES SOREA

2014 2015 2017 2018 2019 2020

Transports 9.739,29 9.536,35 -755,74 -7,92% 8.780,61 -0,38% 8.746,93 4,17% 9.111,85 -10,89% 8.119,87
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Aquest cost està relacionat amb la despesa personal, ja que el personal 

imputat en aquesta concessió té un vehicle en rènting també imputat.  

En funció del percentatge de dedicació del treballador s’imputa la despesa del 

cotxe que tenen assignat. 

8 vehicles amb dedicacions que van del 2% fins el 80% segons la imputació 

feta a despeses de personal. 

 

Impostos i Taxes.  

 

No es liquida la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor 

d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general, 

ordenança fiscal núm.15, la quota de al qual és l’1,5% dels ingressos bruts 

procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme municipal de 

Sant Vicenç de Montalt. 

A la xifra que incorporen com a “cànon anual (ocupació del subsòl)” en la 

liquidació que presenten cada trimestre, fusionen dos conceptes que no tenen 

relació, a priori. Són dos conceptes de despesa, el primer  concepte de 

despesa és el cànon de la concessió, i el segon és la taxa per l’aprofitament del 

domini públic “l’ocupació del subsòl”, són dos conceptes diferents i que han de 

ser liquidats de forma diferent, un és la liquidació d’una taxa, i l’altre el 

compliment de les condicions contractuals de la concessió d’abastament 

d’aigua que inclou un cànon de 3 ptes /m3. 

Aquest grup de despeses en la documentació facilitada per AGBAR està 

integrat per l’IAE, ocupació del subsòl i el cànon de l’aigua a satisfer a l’ACA, 

aquest últim concepte conjuntament amb les despeses financeres no formen 

part dels conceptes sobre els que  calcula la retribució del gestor. La despesa 

té aquesta distribució per tipus de despesa i exercici: 

FISCALITZADA FISCALITZADA var. var % DADES SOREA var % DADES SOREA var % DADES SOREA var% DADES SOREA

2014 2015 2017 2018 2019 2020

Impostos i Taxes 17.654,57 19.123,46 242,13 1,27% 19.365,59 -6,91% 18.028,04 5,58% 19.033,85 -6,43% 17.809,26
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  2017 2018 2019 2020 

IAE i altres impostos menors 1.479,02 1.461,12 1.414,33 1.403,51 

Ocupació del subsol 12.182,31 10.882,19 11.700,05 11.177,98 

Cànon de l'aigua ACA 5.704,26 5.684,73 5.919,47 5.227,77 

  19.365,59 18.028,04 19.033,85 17.809,26 

 

 

Despeses Administratives. 

 

Aquestes en el període 2017-2020 s’han tornat  disparar respecte  els exercicis 

fiscalitzats, 2014 i 2015. 

S’han incrementat  en un 60,93% entre l’exercici 2015 i el 2017, evidentment 

són augments que no estan lligats a cap variable exògena a la mateixa 

concessió, tampoc per raons de hiperinflació, són decisions del concessionari. 

Aquests increments d’imputacions de despeses generals no han de ser 

suportades pel compte d’explotació de la concessió d’abastament d’aigua 

potable de Sant Vicenç de Montalt. En el següent quadre e recorden les 

despeses administratives/Generals que han estat aprovades per l’Ajuntament 

de Sant Vicenç de Montalt en compliment del Plecs i del contracte del Servei 

d’Abastament d’Aigua Potable del municipi, el quadre també recull les 

despeses administratives del període 2017-2020 segons els diferents 

conceptes que presenta el gestor. 

 

FISCALITZADA FISCALITZADA var. var % DADES SOREA var % DADES SOREA var % DADES SOREA var% DADES SOREA

2014 2015 2017 2018 2019 2020

Despeses Administratives 57.096,11 45.930,31 27.983,20 60,93% 73.913,51 16,14% 85.839,97 -11,33% 76.111,19 -7,71% 70.244,64

DADES APORTADES CONCESSIONARI

DESPESES ADMINISTRATIVES/GENERALS 2015 VAR % 2017 Var % 2018 Var % 2019 Var % 2020

ADMINISTRATIVES DIRECTES SVM 47.267,01 3.022,65 6,39% 50.289,66 11.599,75 23,07% 61.889,41 -14.664,75 -23,70% 47.224,66 -5.069,02 -10,73% 42.155,64

ADMINISTRATIVES DIRECCIÓ ZONA MARESME 6.298,98 -46,21 -0,73% 6.252,77 -23,66 -0,38% 6.229,11 -755,77 -12,13% 5.473,34 152,31 2,78% 5.625,65

ADMINISTRATIVES DIRECCIÓ CONCESSIONS CENTRE 2.428,86 -656,55 -27,03% 1.772,31 104,53 5,90% 1.876,84 457,24 24,36% 2.334,08 -1.155,30 -49,50% 1.178,78

FORMACIÓ I GESTIÓ DEL CONEIXEMENT 2.487,91 -291,60 -11,72% 2.196,31 46,74 2,13% 2.243,05 14.221,15 634,01% 16.464,20 -11.380,43 -69,12% 5.083,77

ALTRA ESTRUCTURA CENTRALITZADA 13.953,55 -551,09 -3,95% 13.402,46 198,66 1,48% 13.601,12 -8.986,21 -66,07% 4.614,91 11.585,89 251,05% 16.200,80

74.451,31 -537,80 -0,72% 73.913,51 11.926,02 16,14% 85.839,53 -9.728,34 -11,33% 76.111,19 -5.866,55 -7,71% 70.244,64

DESPESES ADMINISTRATIVES/GENERALS 2014 2015

PRESENTADES PEL GESTOR 90.544,37 74.451,31

APROVADES AJUNTAMENT SANT VICENÇ 57.096,11 45.930,31
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S’han sol·licitat i han estat aportades pel gestor dels servei diferents factures 

acreditatives dels conceptes que s’imputen en aquest apartat de despeses.  

Del major de despeses aportades pel gestor, a l’apartat de costos de despeses 

generals per a l’exercici 2017 s’observen aquests càrrecs i conceptes: 

  

01.01.2017 Amortización facturas de agua      312,75 

01.01.2017 Amortización facturas de agua   5.377,29 

 

Synectic està carregada per 3 vegades amb l’import de 965,25 € i desprès 

abonada pels mateix import i a continuació es comptabilitza la següent 

despesa. 

02.04.2017 SINECTIC 15/03 INTERCOMPANY FEE   818,51 

02.04.2017 SINECTIC 15/03 INTERCOMPANY FEE   818,51 

02.04.2017 SINECTIC 15/03 INTERCOMPANY FEE   818,51 

03.04.2017 SINECTIC 03/04 INTERCOMPANY FEE   839,16 

Es demanen aquestes factures i els conceptes que incorporen són els 

següents: 

Sistemes d’informació Infraestructures, micro informàtica suport territorial, 

informació financers, informació logístics, informació RRHH, informació clients, 

informació aplicacions tècniques, sistemes d’informació suport 

 

El contracte amb Synectic em comunica el gestor que es manté el que em 

varen facilitar en el procediment de fiscalització del 2014-2015 

 

Synectic, Tecnologias de la Información, SAU Conceptes: Servicios 

Informaticos Infraestructuras, micro informàtica, soporte territorial; Sistemas de 

información,: financieros, logisticos,  recursos humanos,  clientes, aplicacions 

tècnicas, soporte. 
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Aporta escriptura pública de 12/02/2014, on apareix un canvi de denominació 

jurídica, de AQUALOGY SERVICES COMPANY SAU, abans BITEL 

TELESERVICIOS, S.A. AQUAGEST SERVICES COMPANY, i ara SYNECTIC, 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, SAU, amb objecte social prestació de 

servis de consultoria, gestió comptable, administració, serveis informàtics i 

logístics. 

 

Aporta contracte entre SOREA i AQUAGEST SERVICES COMPANY,S.A. d’1 

de gener de 2011, on es recull que AQUAGEST SERVICES COMPANY, i 

SOREA son dues cies integrades en el subgrup de societats amb la dominant 

Agbar, Sociedad General de Aguas de Barcelona. 

Serveis: 

1- Serveis de manteniment i desenvolupament d’aplicacions 

2- Serveis d’explotació de sistemes 

3- Serveis de telecomunicacions  

4- Serveis suport usuari 

5- Serveis de correu electrònic 

6- Serveis de gestió propietat intel·lectual de SOREA 

7- “Licenciamiento” d’aplicacions. 

 

Preu Annex3: 

 

1,5% dels ingressos d’explotació anuals agregats de SOREA i filials. 

 

Modificació de data 1 de gener de 2013, del preu. 

“Acuerdan substituir el Anexo 3 del Contrato que fue modificado por el anexo 5, 

de fecha 30 de junio de 2011, por uno nuevo y actualizado en el cual se 

recoge: 

1. Un precio unitario por una serie de servicios que se calcula mediante un 

percentual a aplicar sobre los ingressos de explotación agregados de 

SOREA y sus filiales, según definición recogida em el Contrato. 
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2. 2. Una serie de Servicios que tienen un precio propio el cual viene 

deterrminado en la propia Addenda de servicio que los recoge. 

 

S’introdueix “SERVICIO DE SEGURIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN” 

  

El precio de los servicios indicados en esta Adenda serà de 162.893,25 €  

 

(apareix) ANEXO 7. Precio 

...) el precio serà la cantidad que resulte de aplicar el 1,8 % a los ingressos de 

explotación de la filial en cuestión (?¿) 

 

En cuanto los precios de los servicios detallados en ala Adenda nº23 

(SEGURIDAD SISTEMAS INFORMACIÓN), LA ADENDA Nº25 (IMPRESIÓN 

GESTIONADA) LA ADENDA Nº27 (SERVICIOS DE APLICACIONES DE 

NEGOCIO BI DATAMART RRHH)LA ADENDA Nº28 (SERVICIOS DE 

APLICACIONES DE NEGOCIO AUTOMATIZACIÓN FUERZA DE VENTAS) Y 

LAADENDA Nº29 (SOPORTE TERRITORIAL DE ACTIVOS Y APLICACIONES 

INFORMATICOS), ÉSTOS VIENEN ESPECIFICADOS EN ALS 

RESPECTIVAS ADENDAS 23,25,26,27,28 Y 29, que sumados al especificado 

en el párrafo anterior, formaran parte a todos los efectos, del precio del 

contrato. 

A estos efectos, en cada ejercicio, SOREA, dentro del calendario ordinario de 

planificación económica del grupo AGBAR, entregará a AQUALOGY 

SERVICES un presupuesto estimado de los ingresos de explotación anuales 

totales agregados referidos al párrafo anterior. 

Adenda nª 29. SERVICIO DE SOPORTE TERRITORIAL DE ACTIVOS Y 

APLICACIONES INFORMÁTICAS, d’1 de gener de 2013. 

Precio. 309.755 € per any. (?¿) 

 

Segundo Introducción de una nueva clàusula de precio en la adenda nª23 

Servicio de Seguridad sistemes de información 
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Quinta. Precio 

 

1-  Gestión del parque informático  

2-  Control presupuestario de activos y servicios TIC 

3-  Administración de servidores locales y directorio corporativo 

..... 

 

7- Soporte de primer nivel de las aplicaciones corporativas y, de una 

manera especial, el sistema de AquaCIS. 

 

El precio de todos los servicios indicados en esta adenda será de 309.755. 

 

Respecte al servei de facturació s’encarrega a la societat GESTIÓN INTEGRAL 

DEL CICLO COMERCIAL. Em van aportar el contracte d’1 de juliol de 2012 

entre SOREA SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS S.A. 

Y AQUALOGY SOLUTIONS S.A.  

  

Serveis  

1- Ciclo de facturación y cobro 

2- Atención multicanal al cliente  

Finalitza el 30 de juny 2013 

El preu es determinarà en les addendes 

 

Addenda 1 d’1 de juliol de 2012 

Apareixen uns preus unitarios que no es veuen correctament. 

 

ANNEX 2: 

 

1,9126 euros por factura gestionada, cuando la periodicidad de la facturación 

sea trimestral….. 
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Addenda 2 d’1 de juliol de 2012 

Atenció telefònica i averies  

Preu: Per trucada  

 

DOCUMENTO DE PRORROGA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL DEL CICLO COMERCIAL SUSCRITO 

ENTRE AQUALOGY SOLUTIONS S.A. Y SOREA  de 30 de juny de 2013 

Amplien fins 30 de juny de 2014 

 

Addenda de 30 de juny de 2014 passa a ser titular CENTRO OPERATIVO 

CICLO COMERCIAL SAU. 

 

El data 3 de desembre de 2021 he rebut l’Addenda al contrato de prestación de 

servicios de GESTIÓN INTEGRAL DE CICLO COMERCIAL ENTRE CENTRO 

OPERATIVO CICLO COMERCIAL , S.A.U. (inicialmente suscrito por 

AQUALOGY SOLUTIONS,S.A.) Y SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U., de fecha 1 de julio de 2012. S’adjunta 

en la documentació de l’expedient 

  

Les despeses generals imputables a servei són les directes, les que s’incorren 

en el servei municipal de Sant Vicenç de Montalt, i les pertanyents al 

compliment de la normativa de riscos laborals i de qualitat. No correspon el 

concepte “amortització de factures”. 

 

Despeses Financeres. 

 

No apliquen  les condicions establertes de tipus de interès, per tant es 

necessari reconduir dites despeses. Es rectifica el nou quadre d’amortització  

en el que  s’ajusta el tipus i per tant el deute. Les dades del càlcul s’han 

FISCALITZADA FISCALITZADA var. var % DADES SOREA var % DADES SOREA var % DADES SOREA var% DADES SOREA

2014 2015 2017 2018 2019 2020

Despeses Financeres 59.672,52 66.720,51 130,11 0,20% 66.850,62 -17,84% 54.923,38 14,42% 62.843,01 -10,77% 56.074,92
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obtingut del contracte de data 19 de juny de 1997, i de les series de tipus 

d’interès que publica el Banc d’Espanya. 

Del Contracte de data 19 de juny de 1997 entre l’Ajuntament de Sant Vicenç de 

Montalt i SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, 

S.A. on es recull que el dèficit acumulat dels servei és de 38.315.972 ptes. i 

s’havia acordat el “Projecte d’execució de els obres de desdoblament de la 

tuberia de Can Boada” amb un pressupost de 22.823.003 ptes. 

 

En el punt VI es recull el següent: 

“l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt mogut per la conveniència manifesta 

de millorar el Servei municipal d’abastament d’aigua Potable , ha acceptat de 

SOREA, en la seva condició de gestor del servei, l’execució a fons perdut de 

les obres, recollides al Projecte referit a l’antecedent anterior. Igualment s’ha 

convingut l’assumeix dels dèficits del servei per la empresa SOREA” 

(El punt V és el que recull el projecte d’obres de desdoblament de la tuberia de 

Can Boada per import de 22.823.003 , (133.923,55€). 

Inicialment el contracte era de 10 anys prorrogable per 10 anys més, en data 3 

de desembre di 1987 es va convenir l’execució i finançament de els aportacions 

municipals al “Projecte de Condicionament de les instal·lacions del Ter per 

permetre el reforçament dels cabals de Sant Andreu de Llavaneres, Sant 

Vicenç de Montalt i caldes d’Estrac, la qual cosa va fomentar una noca prorroga 

del contracte de gestió ans referit per un nou període coincident amb el termini 

d’amortització d’aquesta aportació , és a dir fins el 31 de juliol de 1997. 

En data 16 de setembre de 1980, d’acord amb al previsió de l’article 25 del Plec 

de condicions en relació a la durada del Contracte, l’Ajuntament va acordar la 

prorroga d’un nou període de deu anys , fins el 16 des setembre de 1991.  

Durada del contracte  
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“Aquest contracte s’establirà a partir del 31 de juliol de 1997, amb una durada 

de vint anys prorrogables tàcitament, si cap de les parts no ho denuncia amb 

un any d’antelació, per altres períodes de deu anys i fins el màxim legalment 

establert en al legislació vigent en el moment del venciment de la darrera 

pròrroga. 

A l’expiració del contracte, les instal·lacions seran retornades al municipi en 

perfecte estat de funcionament; a aquests efectes i amb un any d’antelació al 

venciment del contracte, l’ajuntament designarà un interventor tècnic, que 

vigilarà la conservació de les obres i el material i informarà a la Corporació 

sobre les reparacions i reposicions necessàries per a mantenir-les en les 

condicions prevists.” 

Amb el conveni de 24 d’octubre de 2000 SOREA assumeix la inversió del 

projecte de millora de la xarxa regional de distribució d’aigua a la comarca del 

Maresme. Sant Vicenç de Montalt assumeix un 4,77% dels 725.522,43 €, 

finançat de SOREA,  a l´EURIBOR a 90 dies incrementat en el 0,50 punts 

percentuals. 

Es modifica l’article 28 durada del contracte essent fins el 31 de juliol de 2021, 

prorrogable tàcitament si cap de les parts ho denuncia amb un any d’antelació, 

per altres períodes de deu anys i fins el màxim legalment establert en al 

legislació vigent en el moment del venciment de la darrera pròrroga. 

Fons de Reposició.   

 

Dins el compte d’explotació està determinat com a diferència entre ingressos i 

despeses, com l’escreix que obtingui el concessionari desprès de fer front a 

totes les despeses; dins el contracte de 19 de juny de 1997 per a la gestió del 

Servei Municipal d’Abastament d’Aigua,  article 21 del Plec de Condicions es 

recull el següent: 

FISCALITZADA FISCALITZADA var. var % DADES SOREA var % DADES SOREA var % DADES SOREA var% DADES SOREA

2014 2015 2017 2018 2019 2020

Fons de Reposició 46.870,72 70.338,04 -29.666,98 -42,18% 40.671,06 32,04% 53.701,71 -34,81% 35.009,80 1,38% 35.491,31
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 “Atès que el Gestor del Servei percebrà dels usuaris les tarifes aprovades en 

cada moment i tenint en compte els costos del Servei calculats de conformitat 

amb l’article 19 d’aquest Plec, la diferència entre aquests dos conceptes 

correspondrà a l’Ajuntament en concepte de cànon, que destinarà per a fer 

front a l’amortització de les instal·lacions propietat municipal i/o a fer front a 

càrregues financeres que l’Ajuntament......\” 

Per tant el “Fons de reposició” és un cànon segons els plecs, i existeix un altre 

cànon en el contracte “Pacte Sisè: Cànon de la concessió. 

El cànon de la concessió, segons allò establert al Pacte Quart es fixa en 3 

pessetes per m3. Facturat, i donada la previsió de facturació per a 1.997, es 

preveu en un milió set-centes dinou mil pessetes anuals (1.719.000.- ptes)” 

Es recomana que el Fons de Reposició s’afecti a despesa/inversió en el servei 

d’abastament d’aigua potable. 

Retribució de la concessió. 

 

Està composta per dos sumandos, el primer és el 5% del costos de proveïment 

d’aigua i el 16% de les despeses d’explotació, d’aquest concepte s’han 

d’extreure la despesa del cànon ACA. 

Deute. 

 

En els exercicis 2019 i 2020 s’inclou un concepte de despesa al compte 

d’explotació del servei d’abastament que no existia anteriorment, Deute. 

L’argument del gestor per incloure aquesta despesa és que aquesta dada ha 

de permetre internalitzar les variacions del saldo de morositat del servei. Això 

permet visualitzar que existeixen uns usuaris que no atenen al pagament de les 

2014 2015 2017 2018 2019 2020

RETRIBUCIÓ COMPRA AIGUA 5% 26.487,63 28214,92 -267,37 -0,95% 27.947,55 -1,67% 27.480,82 1,53% 27.899,98 -1,32% 27.531,09

RETRIBUCIÓ RESTA DESP. EXPLO 16% (excepte aigua i canon ACA)50.249,47 48.329,20 5.066,57 10,48% 53.395,77 2,01% 54.470,71 5,56% 57.499,09 -4,23% 55.066,64

RETRIBUCIÓ TOTAL CONCESSIONARI 76.737,10 76.544,12 4.799,20 6,27% 81.343,32 0,75% 81.951,53 4,21% 85.399,07 -3,28% 82.597,73

2014 2015 2017 2018 2019 2020

Deute 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% -11.678,61 -298,09% 23.134,52
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factures i que aquest saldo evoluciona en el temps, i per tant en algun cas pot 

ser en positiu o en negatiu, com s’observa en els anys 2019 i 2020. 

Contractualment no existeix aquesta naturalesa de despesa. Aquesta despesa 

en l’esborrany d’informe no es considerava, el concessionari va presentar un 

escrit on argumentava sobre que aquest concepte i el seu lligam amb l d’ingrés 

que rep la concessió per “Cànon d’impagats de l’ACA” que si es considerava 

dins del compte d’explotació, i concloïa que els dos s’havien de incorporar al 

compte d’explotació, un com ingrés, i l’altre coma despesa, també 

posteriorment va aportar els canvis de normativa que han afectat al tractament 

dels impagaments del rebut de l’aigua i l’assumpció dels morositat dels usuaris. 

Valorant les argumentacions presentades conjuntament amb la normativa, i 

també tenint en compte l’evolució del deute que ha informat el concessionari, 

s’’ha incorporat el concepte deute al compte d’explotació de la concessió 

d’abastament d’aigua. 

3- CONCLUSIONS 

Existeixen imputacions en el compte d’explotació del servei municipal 

d’abastament domiciliari d’aigua potable de Sant Vicenç de Montalt que no 

corresponen amb el compliment de la relació contractual iniciada l’any 1971. 

Les despeses generals inclouen conceptes que no pertanyen a la gestió del 

servei municipal, en el càlcul de les despeses financeres no s’aplica els tipus 

que li correspon, no son despeses que s’hagin d’incloure dins el compte 

d’explotació que ha de suportar l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. 

Evidentment en cap cas aquest informe determina que no siguin despeses 

comptablement aplicables, sinó que en compliment de l’oferta presentada, i 

dels comptes aprovats fins ara per l’Ajuntament no corresponen ser imputades,  

pertanyen al risc i ventura del gestor del  servei públic d’abastament d’aigua 

potable de Sant Vicenç de Montalt.  

De les dades obtingudes és necessari destacar el consum realitzat per 

l’Ajuntament, veure apartat de compra d’aigua, i que el seu cost no està 
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internalitzat dins els comptes d’explotació ja que només és cost per 

l’Ajuntament el cànon, i per tant tampoc s’internalitza l’ ingrés del consum dins 

els comptes d’explotació de la concessió, i per últim recomanar que el fons de 

reposició sigui utilitzat com a inversió en el propi servei d’abastament d’aigua 

municipal.  

Els comptes d’explotació dels exercicis 2017, 2018, 2019 i 2020 del servei 

municipal d’abastament domiciliari d’aigua potable  una vegada realitzada la 

seva fiscalització són els següents: 

 

A l’expedient municipal 2022/423-1750 es recull la informació aportada pel 

concessionari fruit de la fiscalització. 

Adjunto 4 documents que amplien la informació, i quantifiquen aquestes 

diferències” 

A la vista de l’informe presentat pel Sr. Gràcia, transcrit anteriorment, es 

PROPOSA AL PLE l’adopció dels següents acords:  

Primer.- Aprovar el compte d’explotació del servei municipal d’abastament 

domiciliaria d’aigua potable dels anys 2017, 2018, 2019 i 2020, presentats per 

la concessionària, d’acord amb els antecedents exposats, amb el resultat 

següent: 

COMPTE EXPLOTACIÓ 

CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA

ABASTAMENT AIGUA EN BAIXA SANT VICENÇ DE MONTALT

CONCESSIONARI SOREA

FISCALITZADA

2017 Var. Imp. 2018 Var. Imp. 2019 Var. Imp. 2020

m3 facturats 676.391,00 -10,6% 604.934,00 7,5% 650.174,00 -4,7% 619.789,00

INGRESSOS 1.099.014,80 -8,8% 1.002.170,54 5,5% 1.057.570,69 -1,3% 1.043.304,37

Venda d'aigua 1.084.033,51 -8,9% 98,6% 987.061,92 5,2% 98,5% 1.037.968,15 -4,4% 98,1% 992.273,41 95,1%

Conservació comptadors 14.188,54 0,2% 1,3% 14.210,17 0,2% 1,4% 14.232,99 0,0% 1,3% 14.239,82 1,4%

Altres ingressos 792,75 13,3% 0,1% 898,45 109,4% 0,1% 1.881,29 -55,1% 0,2% 845,60 0,1%

Cànon impagats ACA 3.488,26 930,5% 0,3% 35.945,54 3,4%

DESPESES

Personal 109.815,26 2,1% 11,2% 112.174,65 7,5% 11,59% 120.583,18 1,2% 12,26% 122.083,26 12,40%

Energía eléctrica 47.829,16 -4,2% 4,9% 45.802,27 -17,6% 4,73% 37.726,30 -7,1% 3,83% 35.050,78 3,56%

Compra Aigua 558.950,92 -1,7% 57,1% 549.616,32 1,5% 56,79% 557.999,57 -1,3% 56,72% 550.621,70 55,93%

Materials Conservació i treballs tercers 70.048,73 -6,1% 7,2% 65.774,17 34,3% 6,80% 88.353,52 -17,2% 8,98% 73.162,82 7,43%

Tractament 9.674,94 0,9% 1,0% 9.760,64 47,2% 1,01% 14.368,90 -13,2% 1,46% 12.468,10 1,27%

Transports 8.780,61 -0,4% 0,9% 8.746,93 4,2% 0,90% 9.111,85 -10,9% 0,93% 8.119,87 0,82%

Impostos i Taxes 19.365,59 -6,9% 2,0% 18.028,04 5,6% 1,86% 19.033,85 -6,4% 1,93% 17.809,26 1,81%

Despeses Administratives 46.795,93 5,3% 4,8% 49.271,90 2,4% 5,09% 50.462,27 0,0% 5,13% 50.477,02 5,13%

Despeses Explotació 871.261,15 -1,4% 89,0% 859.174,92 4,5% 88,78% 897.639,44 -3,1% 91,24% 869.792,81 88,35%

Despeses Extraordinàries 0,00 0,0% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Fons de Reposició 40.671,06 32,0% 4,2% 53.701,71 -34,8% 5,55% 35.009,80 1,4% 3,56% 35.491,31 3,61%

Despeses Financeres 66.850,62 -17,8% 6,8% 54.923,38 14,4% 5,68% 62.843,01 -10,8% 6,39% 56.074,92 5,70%

Amortització tècnica 0,00 0,0% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Deute 0,00 0,00 -11.678,61 23.134,52

Altres Despeses 107.521,68 1,0% 11,0% 108.625,09 -20,7% 11,22% 86.174,20 33,1% 8,76% 114.700,76 11,65%

TOTAL DESPESES 978.782,83 -1,1% 89,1% 967.800,01 1,7% 100,00% 983.813,64 0,1% 100,00% 984.493,57 100,00%

RESULTAT EXERCICI 120.231,97 12,3% 34.370,53 114,6% 3,55% 73.757,05 -20,3% 7,50% 58.810,80 5,97%

RETRIBUCIÓ COMPRA AIGUA 5% 27.947,55 -1,7% 2,9% 27.480,82 1,5% 2,84% 27.899,98 -1,3% 2,84% 27.531,09 2,80%

RETRIBUCIÓ RESTA DESP. EXPLO 16% (excepte aigua i canon ACA)49.056,96 -0,9% 5,0% 48.619,82 9,8% 5,02% 53.395,26 -5,9% 5,43% 50.230,93 5,10%

RETRIBUCIÓ TOTAL CONCESSIONARI 77.004,50 -1,2% 7,9% 76.100,64 6,8% 7,86% 81.295,24 -4,3% 8,26% 77.762,02 7,90%

ESCREIX 43.227,47 -196,5% 4,4% -41.730,11 81,9% -4,31% -7.538,19 151,4% -0,77% -18.951,22 -1,92%
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2017 2018 2019 2020 TOTAL 

43.227,47 -41.730,11 -7.538,19 -18.951,22 -24.992,05 

 

Segon.- Traslladar el present acord a la societat concessionària d’abastament 

d’aigua, AGBAR, amb NIF A008000234. 

 
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 si Sorea 
hi està d’acord no tenen res a dir. El seu vot serà favorable. Agraeix que se li 
hagi enviat l’acord de Ple de 2017 per fer la comparativa. 
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de C’s, exposa el següent: El 

ciudadano que nos escuche tiene que saber que este documento también es 

muy largo y farragoso. De hecho no es un documento, son varios. Es un tema 

muy complejo en la parte Contable y en la parte de aspectos tecnológicos. La 

"Comisión Informativa de Plenario", sin técnico, fue el lunes pasado y ahora 

jueves ya tenemos que votar. Por lo visto todos los regidores del equipo de 

gobierno se lo han leído y saben perfectamente que votarán que sí porque lo 

han entendido de pe a pa y lo tienen clarísimo. Bueno, pues yo no lo tengo 

claro. Me hubiera gustado preguntarle a la persona que ha elaborado todo esto 

algunas cosas, con tranquilidad. Recuerdo la anterior valoración sobre el 2014-

15. En ella, y consta en acta, se agradeció la presencia y explicaciones del 

técnico redactor del informe a las dudas que podíamos tener en ese momento 

sobre un documento complejo y que requiere muchas preguntas. 

 

Esta vez yo encuentro a faltar la presencia del auditor. Dice el Sr Rabat que 

aunque sale que el ayuntamiento tiene que pagar unos 24.000€ y que a lo 

mejor tampoco los acabamos pagando, bueno ya veremos. La cuestión es que 

en todos estos años han habido aspectos de mejora tecnológica que se han 

introducido. Repito me hubiera gustado preguntarle al auditor. No veo que vaya 

a votar a favor de esto, no porque no esté bien hecho, sino porque querría 

haber preguntado y recibir aclaraciones del técnico competente que ha hecho 

este informe de fiscalización, que me lo hubiera explicado en un lenguaje más 

asequible. Hubiera sido mejor en esa "Comisión de medioambiente" que existe 
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y no la convocan nunca. No se ha hecho. Se tenía que haber explicado más 

adecuadamente desde mi punto de vista. 

 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, manifesta que quan es 
parla d’aigua se li posa la pell de gallina, li recorda la contractació a dit del 
Congiac que s’ha fet, espera que acabi bé. Es tracta d’un informe molt tècnic. 
Coneix el qui l’ha fet, perquè és l’interventor del Consell i representa que està 
perfecte. Però el senyor Gràcia indica que el fons de reposició es destini a 
instal·lacions i a la millora de la xarxa. També diu “Les despeses generals inclouen 
conceptes que no pertanyen a la gestió del servei municipal, en el càlcul de les despeses financeres no 
s’aplica els tipus que li correspon, i apareix un nou concepte de despesa, el deute que no és una despesa 
que s’hagi d’incloure dins el compte d’explotació que ha de suportar l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt. Evidentment en cap cas aquest informe determina que no siguin despeses comptablement 
aplicables, sinó que en compliment de l’oferta presentada, i dels comptes aprovats fins ara per 

l’Ajuntament no corresponen ser imputades, pertanyen al risc i ventura del gestor del servei públic”,  i 
espanta una miqueta. Ha trobat a faltar una reunió. Ja es va fer fa uns anys una 
auditoria i es va millorar la xarxa i hidrants, es va fer una gestió molt bona i 
imprescindible pel que ha vist. les conclusions no el convencen. S’abstindrà, no 
pot donar el seu vot favorable. 
 
El senyor Miquel  Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, exposa que el 
tema de l’aigua és molt complex i amb grans beneficis pel qui l’ha gestionat. 
Quan estava al Consell Comarcal es va donar compte. Sant Vicenç va ser el 
primer municipi del Maresme que va fer fiscalització. Agbar cau dues vegades a 
la mateixa pedra. Pressuposa que amb la liquidació, Abgar haurà de pagar 
diners a l’Ajuntament. Benvinguda sigui la fiscalització. Totes les empreses 
externes s’han de vigilar, controlar i fiscalitzar. Si no hi ha control, no 
compleixen amb els plecs administratius i tècnics. Se n’alegra que s’hagi fet i 
creu que això no acabarà aquí. El que faria és revisar tot el compte 
d’explotació. Es podrien trobar coses inversemblants, per tant, benvingut sigui. 
Que es faci contínuament a totes les empreses que busquen que el benefici 
vagi a favor seu. 
 
El senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, explica que el seu 
posicionament va en la línia dels seus companys. Li sap greu repetir. Pel que fa 
al document, també es va fer una auditoria prèvia fa anys amb un diferencial a 
favor de l’Ajuntament de 130.000 euros aproximadament que van servir per 
millorar la xarxa i els hidrants. Vol recalcar el que ha apuntat en Francesc 
Guillem, el document des del punt de vista argumental està dient que hi ha 
despeses que no computen explotació municipal, troba a faltar explicacions i 
poder treure les seves pròpies conclusions. S’abstindrà, pot ser que aquest 
tema porti sorpreses. 
 
El senyor Sergi Rabat pren la paraula per manifestar que tots podem acordar 
que és una bona notícia per a l’Ajuntament. Això demostra com també ha dit el 
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senyor Martínez que la fiscalització és clau. Que siguin reincidents amb 
discrepàncies, fa pensar. A partir d’aquí, és un document molt tècnic i per tant 
sempre deixen dubtes. Ja es faran les explicacions, però quan es fan 
comissions no es fan preguntes.  
 
 
El senyor Pérez replica manifestant que se li havia passat a la primera 
intervenció i creu que és important i que es reflecteix a les conclusions de 
l'informe i que fa referència a què els consums realitzats per l'ajuntament són 
significatius. Quan va ser regidor en el seu moment al 2020 ja va començar a 
mirar el tema però no va donar temps per les circumstàncies. 
Abans creu que és important dir que els m3 facturats als vilatans des del 2017 
al 2020 han anat baixant malgrat que hi ha hagut un increment d'habitants. És 
a dir, que les persones individualment, per preu o per conscienciació ecològica 
o per les dues coses, hem anat reduint el consum d'aigua. Cada any una 
mitjana del 5% de reducció. Això és un mèrit dels santvicentins. Li agradaria 
que es fes publicitat d'aquest fet. També que el rendiment del subministrament 
és més del 80%. Millor que fos més, però està forçà bé. Això vol dir que hi han 
pèrdues en algun lloc que no s'han vist a temps o no s'estan cobrint. El 
rendiment és elevat però hauríem de tendir a més. Ara bé, què passa amb 
l'ajuntament? la diferència entre la registrada i la que realment ha entrat. Dons 
estem parlant de 170.000, 171.000, 179.000m3 a l'any i una petita baixada al 
2020, que és quan vam començar a mirar el tema per primera vegada. Això vol 
dir que l'ajuntament no està vigilant, no està fent l'esforç que estan fent els 
particulars. Per què? potser perquè a l'ajuntament li surt gratis? potser perquè 
el preu del particular és important si li puja mes o menys?. Dins dels acords de 
la concessió està que el concessionari assumeix els costos del 
subministrament d'aigua de l'ajuntament a excepció del cànon. Què es vol dir 
amb això? Que a l'ajuntament com a entitat no li costa res perdre més o menys 
aigua. El senyor Pérez que l'ajuntament, les regidories implicades, haurien de 
prendre mesures el més ràpidament possible perquè aquesta pèrdua d'aigua 
sigui la mínima possible. 
 
El senyor Rabat està d’acord amb el senyor Pérez. Vol destacar el mèrit dels 
santvicentins. Pel que fa a l’ajuntament, som conscients que cal millorar i tenim 
el compromís d’iniciar tasques per millorar i regular per poder comptabilitzar 
millor els consums i poder millorar la despesa d’aigua. 
 
C.- VOTACIÓ I ACORD 
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
 

GRUP Nº vots VOT 
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JUNTS 3 SÍ 

PSC 1 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 ABST 

9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc 

Guillem Molins) 

1 ABST 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel 

Martínez i Camarasa) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Robert Subiron 

Olmos) 

1 ABST 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Rovira 

Mariné) 

1 SÍ 

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

 

Setè.- PRP2022/731   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HABITATGE. 
    

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació, la senyora Sònia 
Miquel Suñé, regidora d’Habitatge, exposa l’assumpte. 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2022/1234-1069   
 
Pel que fa a l'expedient relatiu a la constitució d'una Comissió Informativa 

d’Habitatge, a proposta de l’alcaldia, emeto el següent informe-proposta de 
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resolució, de conformitat amb allò que s'ha fixat en 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, amb base als següents, 

 

ANTECEDENTS DE FET 

 

PRIMER. Amb data 8/06/2022 l'Alcaldia d'aquest Ajuntament va iniciar 

expedient per a la constitució d'una Comissió Informativa en matèria 

d’Habitatge. 

 

SEGON. Amb data 8/06/2022, es va emetre informe per Secretaria indicant la 

legislació aplicable i el procediment a seguir en relació a la constitució de dita 

Comissió informativa Especial. 

 

LEGISLACIÓ APLICABLE 

 

La Legislació aplicable és la següent: 

 

— L'article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 

Règim Local. 

 

— Els articles 123 a 126 i 134 a 138 del Reglament d'Organització, 

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

2568/1986, de 28 de novembre. 

 

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació 

establerta, procedint la seva aprovació pel Ple d'aquest Ajuntament, de 

conformitat amb el previst en l'article 124.3 del Reglament d'Organització, 

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

2568/1986, de 28 de novembre. 
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Per això, de conformitat amb allò que s'ha fixat en 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, el que subscriu eleva la següent 

PROPOSTA AL PLE: 

 

Primer.- Constituir la següent comissió informativa:  

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D’HABITATGE: 

 

1.- MEMBRES: 
 
 

President: L’Alcalde, Sr. Víctor Llasera Alsina (JxSVM) 

Substituta: Sra. Lydia Gerónimo i Guardiola (JxSVM) 

 

Vocals:  

 

Sra. Sra. Sònia Miquel Suñé (JxSVM) 

Substituta: Sra. Lydia Gerónimo i Guardiola (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 Secretària: la tècnica auxiliar de Serveis Territorials, o 
funcionari/ària en qui delegui. 
 
2.- ATRIBUCIONS: 
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Informació als regidors per a l’impuls de polítiques públiques d’habitatge 

així com per a la potenciació de la transició energètica i establiment dels 

fonaments i estratègies. També s’hi tractaran a debat tots aquells temes 

susceptibles de ser  tractats pel Consistori relacionats amb la matèria. 

 
3.- RÈGIM DE SESSIONS: 
 
Celebrarà les seves sessions prèvia convocatòria a l’efecte realitzada per 
l’Alcaldia. 
 
4.- 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 

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. 

 

Segon.- La Comissió Informativa d’Habitatge ajustarà el seu funcionament al 
que es disposa en els articles 123 a 126 i 134 a 138 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. La Comissió celebrarà les seves 
sessions prèvia convocatòria a l’efecte realitzada per l’Alcaldia. 

 

Tercer.- Comunicar aquest Acord als diferents Grups Polítics Municipals i 

membres del consistori. 
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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, exposa que en principi 
estan d’acord, però creuen que s’hauria de plantejar un pla local d’habitatge per 
tal de definir objectius i estratègies. Creu que seria necessari i fer partícip a la 
ciutadania, mitjançant una enquesta telemàtica per exemple, per recollir 
opinions sobre habitatge, per detectar problemàtiques i fer actuacions 
prioritàries. Potser seria un punt de partida al PAM. Esperem que a la propera 
legislatura, al PAM, es faci referència a l’habitatge. Hi ha ajuntaments grans i 
més petits que ja en tenen. 
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de C’s, manifesta que aquesta 
vegada serà molt breu per compensar les altres. Diu el mateix que la comissió 
informativa. No està en contra de la comissió i polítiques habitatge, però ja 
existeix la Comissió d'Urbanisme, i la d’Infraestructures. Com el tema de la 
vivenda està dintre del POUM que ja esta molt avançat i l'únic que deia és de si 
no caldria i que es podria tractar en una altra Comissió ja creada. 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, exposa que és un espai 
per debatre i arribar a conclusions o no arribar-hi. No l’entén abans de les 
eleccions després del fracàs del projecte de l’Av Montaltnou, on per cert, s’’ha 
perdut una oportunitat de tenir habitatge protegit. Quan interessa, es demana 
l’opinió de l’oposició, quan no, es deixa de costat. Troba que és més important 
la comissió del POUM que no aquesta. Hi ha altres comissions més prioritàries 
com la del POUM, per tant, el seu vot serà abstenció. 
 
El senyor Miquel  Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, manifesta tenir 
una sensació agredolça. Hi ha una necessitat d’habitatge protegit o tutelat a 
Sant Vicenç de Montalt. Que ell recordi, només s’han fet tres promocions 
d’habitatges. Creu que és encertada perquè els municipis petits han d’intervenir 
per fer habitatge social. El POUM es parlarà ara, no sap com es pot encaixar la 
comissió d’habitatge ara que s’ha de planificar el territori. Vol donar un vot de 
confiança al govern perquè hi ha una bona intenció. Tampoc entén que es facin 
modificacions de NNSS i per altra banda s’aprovi el POUM. El seu vot però 
serà favorable per aquest vot de confiança al govern. Si després no és 
productiva, el seu parer serà diferent. 
 
El senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, també té una sensació 
agredolça. El govern té bona predisposició, ja que ho veu com una oportunitat 
per treballar temes referents a l’habitatge, però té un gust agredolç perquè en 
dos anys de govern no se’ls ha convocat a cap reunió informativa de res. A la 
reunió de fa tres setmanes va fer una pregunta i no li han contestat encara. Si 
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realment ens creiem el que s’aprova i realment és per treballar i col·laborar tots, 
però sempre amb voluntat de fer coses conjuntes amb l’oposició i aprovar els 
temes amb màxim consens, però creu que no és així de moment, per això el 
seu vot serà d’abstenció. 
 
Pren tot seguit la paraula la regidora d’Habitatge per manifestar que es va crear 
la regidoria d’Habitatge precisament per treballar en aquests temes. És diferent 
a la regidoria d’Urbanisme, que és més tècnica, aquesta està més enfocada a 
temes socials. El senyor Guillem feia referència a que s’havia perdut una 
oportunitat de fer habitatge social i des de feia molts anys no es feia habitatge 
social i li fa gràcia que en siguin els responsables. Estan fent les coses pas a 
pas. Parlar d’habitatge en campanya dona vots, però recorda que en dos anys 
ningú li ha fet cap pregunta sobre habitatge. Està contenta que la regidoria ara 
desperti interès. 
 
El senyor Guillem intervé per al·lusions. En cap moment ha culpat el govern 
que no es fes habitatge social, però s’ha perdut una oportunitat. Ell actua en 
habitatge social, amb fets, va fer una aportació des de la seva empresa. S’ha 
perdut una oportunitat. No sempre està bé tot per tothom, però ell no parla sinó 
que actua amb fets. 
 
C.- VOTACIÓ I ACORD 
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 1 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 ABST 

9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc 

Guillem Molins) 

1 ABST 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel 

Martínez i Camarasa) 

1 SÍ 
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Regidor no adscrit (Robert Subiron 

Olmos) 

1 ABST 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Rovira 

Mariné) 

1 SÍ 

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

 

 

Vuitè.- PRP2022/794   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 
PROTOCOL D'INTERVENICIÓ EN OCUPACIONS IRREGULARS 
D'HABITATGES.  
    

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació, la senyora Sònia 
Miquel Suñé, regidora d’Habitatge, exposa l’assumpte. 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: URBANISME 
Expedient:  2022/1229-1218   
 
Fets 
 
L’impuls de polítiques públiques d’habitatge, tot potenciant la transició 

energètica i marcar les estratègies a seguir en matèria d’habitatge, tant com les 

línies pel que fa a la promoció d’habitatge protegit, com per l’establiment de 

mesures de seguretat i protocols en el cas d’ocupacions irregulars, el foment 

del diàleg de totes les forces polítiques per a l’establiment dels fonaments i 

estratègies és una prioritat de la Regidoria d’Habitatge.  

Per aquest motiu, s’ha elaborat un protocol d’intervenció en matèria 

d’ocupacions. És un document elaborat a partir de la detecció d’unes 

necessitats al municipi de Sant Vicenç de Montalt en referència a l’habitatge, 
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concretament als immobles ocupats irregularment i el risc que generen per a la 

seguretat i la convivència tant dels propis ocupants com dels veïns/es afectats. 

Si bé des de les diferents àrees Municipals de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 

Montalt ja s’actua quan es té coneixement d’ocupació, es creu convenient 

unificar criteris per abordar conjuntament i de forma coordinada els casos 

d’ocupacions. 

Fonaments de Dret 
 

L’article 52.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei municipal de Règim Local de Catalunya estableix les funcions 

atribuïdes al Plenari. 

D'acord amb l'article 10 en relació amb l'article 5.4 de la Llei 19/2014, de 29 de 

desembre, el protocol aprovat haurà de publicar-se al Portal de la 

Transparència. 

Procediment a seguir 

Segons informe emès al respecte per aquesta Secretaria, el procediment a 

seguir per aprovar el Protocol d’Intervenció municipal en matèria d’ocupacions 

irregulars d’habitatges de Sant Vicenç de Montalt és el següent: 

A. Constatada la necessitat d'elaborar i implantar el Protocol 

d’Intervenció municipal en matèria d’ocupacions irregulars d’habitatges de Sant 

Vicenç de Montalt, per la Secretaria s'emetrà informe sobre la legislació 

aplicable i el procediment a seguir en relació amb l'aprovació del Protocol.  

B. No existeix un procediment reglat al respecte, però es recomana 

l’aprovació del Protocol pel Ple de l'Ajuntament amb l'objectiu d'aconseguir 

major compromís de la Corporació municipal, donar-ne difusió i garantir el 

seguiment per part de totes les àrees municipals i la transversalitat en totes les 

accions. 

En aquest cas, una vegada finalitzat protocol haurà de sotmetre's a 
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aprovació del Ple municipal previ dictamen de la comissió informativa 

corresponent quan aquest òrgan existeix de conformitat amb l'article 20.1.c) 

LBRL, per majoria simple atès que aquesta matèria no es troba compresa en 

l'article 47.2 LBRL. 

C. Aprovat el protocol es publicarà en el tauler d'anuncis i a la seu 

electrònica de l'Ajuntament. 

Així mateix, el protocol es va donar a conèixer en la Comissió Informativa 

d’Urbanisme del dia 8 de juny de 2022 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 el Protocol d’Intervenció municipal en matèria 

d’ocupacions irregulars d’habitatges 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 departaments implicats en aquest 

protocol i publicar-la en la seu electrònica de l’Ajuntament. 

 
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 votarà a 
favor. Demana que no quedi en paper mullat, que es faci el que diu el protocol. 
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de C’s, pren la paraula per fer la 
intervenció següent:  
 
“El título del protocolo que es lo que le quedará al ciudadano que nos oiga es 

"Protocol de Intervenció en ocupacions irregurares de les vivendes". y lo 
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primero que pensé yo cuando leí el titulo antes de leer el contenido fue 

caramba que bien, está muy bien, por fin el ayuntamiento hará algo para 

proteger al ciudadano. Al santvicentí que no se meta mucho dentro el tema le 

pasará como a mí en la primera impresión, pensará que se está haciendo algo 

para proteger su propiedad .  

 

Pero es que después de leer el contenido pienso que el título debería ser: 

"Protocolo para asesorar al ocupante que realiza una ocupación irregular para 

que pueda apuntarse con facilidad y sin pérdida de tiempo a los servicios 

sociales del ayuntamiento". Sería más ajustado al protocolo que realmente se 

presenta. Dice literal: "el objetivo es evitar conflictos vecinales así como 

preservar los derechos básicos y fundamentales del ocupante", del "okupa" en 

el lenguaje de la calle. Entonces la verdad es que la apariencia del título se 

aleja del objetivo real según mi modo de ver de lo que puede creer un 

ciudadano no demasiado informado sobre este protocolo. 

 

Desgraciadamente las competencias de los ayuntamientos en este tema son 

las que son. Básicamente de acompañamiento y de ayuda a los ocupantes: 

servicios sociales, ayudas diversas, guarderías, escuelas, si fuese necesario 

empadronar. Pero, ahora bien, sobre el tema de la defensa de la propiedad 

nada. La pregunta es ¿se puede hacer algo por el propietario? ¿Asesorarle, 

acompañarle?. De hecho es el propietario quien paga los impuestos. Y 

después con la casa ocupada los seguirá pagando también, a parte de los 

consumos. Me parece que es un tema serio, no es broma. 

La mayor parte de los partidos políticos representados aquí, en este 

ayuntamiento, son los mismos que en el ámbito regional y en el estatal hacen 

leyes, normas, que lo único que hacen es favorecer y dar cobertura a este tipo 

de ocupaciones. Y sinceramente, aquí lo digo, no acabo de entender el tema 

legislativo porque  si yo tengo dos móviles o tengo 2 paraguas o tengo dos 

cosas y me quitan una legalmente se considera que me lo han robado y que es 

mío. Sin embargo en el caso de la vivienda, que es una cosa que es carísima y 

fundamental, puede entrar un okupa y parece ser que administrativamente no 

se puede hacer nada más que ayudar al okupa y el propietario aguantarse, 

quedarse sin casa, poner una denuncia en un juzgado y lo mismo si hay suerte 

dentro de dos 3 o 4 años recuperas el piso, seguramente destrozado y has 

seguido pagando mientras tanto.  

Por lo tanto yo quería hacer esta reflexión, aunque en realidad el protocolo no 

vaya de eso aunque lo parezca por el título.” 
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El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, manifesta que és un 
tema que incrementa i molt sensible. A la comissió informativa de ple va ser un 
punt de debat. Va demanar la seva retirada per poder fer aportacions i es va dir 
que no. El senyor Llasera semblava que sí, però després no. Va mostrar certa 
proximitat, semblava que es plantejava la retirada del punt, però la senyora 
Miquel va dir que no. Veu manca de lideratge. Va fins i tot dir que es tractava 
d’un simple protocol, que no podia retirar-lo perquè era un lleig pels tècnics que 
hi havia treballat. I no és lleig no escoltar un regidor. També va dir que no 
canviava la vida del municipi però sí canvia la vida dels propietaris que se’ls 
ocupa una vivenda. No es recolza els propietaris. Aquest protocol és poc per 
actuar amb coordinació, parla d’objectius, estratègia, de preservar el dret 
fonamentals dels ocupants, però i dels propietaris de les vivendes? Continua 
defensant als ocupants i els propietaris trigaran entre dos i tres anys en poder 
treure els ocupes de la vivenda, pagant els subministres, amb destrosses als 
seus béns. Res de diàleg amb els ocupes i fer-los fora és el que caldria. No vol 
ser partícip d’aquest protocol.  
 
El senyor Miquel  Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, en primer lloc 
dona lectura a l’escrit que li ha fet arribar un ciutadà que ha patit ocupacions. 
Aquesta és la realitat pura i dura. El protocol no preserva els drets i deures dels 
propietaris. Tota l’oposició coincideix. Qui vetlla pels drets bàsics i fonamentals 
dels propietaris? No estaria de més recollir-los al protocol. Diguem-ho clar, es 
tracta d’ocupacions il·legals i això és un delicte. Les lleis preserven els drets 
dels qui ocupen en comptes dels dels propietaris. Si s’admetessin esmenes, 
votaria a favor. Que es fes un canvi de concepte i es parli d’immobles ocupats, 
il·legals, que no irregulars. Que es contempli el pobre propietari, que podria ser 
qualsevol de nosaltres o els oients, que es pogués estudiar si condonar l’IBI o 
posposar-lo, que per exemple es pogués donar assessorament jurídic. El 
protocol vol ajudar els veïns però sobretot els drets dels ocupants, perquè les 
lleis així ho estableixen, però es podria contemplar la tercera pota del que 
pateix, es manté amb la postura que ja va defensar quan es va aprovar el 
protocol dels assetjaments sexuals, protegint l’acusat injustament que després 
podria rebre suport psicològic per restaurar la seva honorabilitat. També troba a 
faltar vocabulari en el protocol perquè es tracta d’ocupacions il·legals que són 
un delicte. En el document també parla de les àrees que han d’intervenir i hi 
troba a faltar els serveis jurídics. No vol entrar ara en la diferència entre 
“allanamiento de morada” i ocupacions il·legals, però a nivell global reitera que 
falta preservar els drets del o la propietari/ària amb una vivenda “usurpada”. No 
hi està a favor. Està d’acord en unificar criteris i actuar de forma coordinada. 
Però hi ha aspectes de la redacció amb què no hi està d’acord i es deixa de 
banda al propietari, que es veu obligat a pagar impostos, advocats i totes les 
malifetes patides a la casa. 
 
El senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, creu que el protocol és 
necessari per regular les ocupacions al municipi. Tenen l’oportunitat de 
presentar un protocol més ajustat que reflecteixi les opinions dels regidors. 
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Falten els drets fonamentals dels propietaris, que queden disminuïts. Es pot fer 
molta demagògia amb aquest tema. Hi ha molts tipus d’ocupacions, no es 
poden englobar totes per igual. Però es té l’oportunitat de compactar totes les 
aportacions de tot el consistori, ho troba a faltar. Es va demanar retirar el punt 
per debatre i treballar conjuntament. El govern va decidir no retirar i per tant, el 
seu vot serà no favorable. 
 
La senyora Miquel pren la paraula per manifestar que el que es fa és plasmar 
accions que ja es duen a terme. També es fa tasca de prevenció cap al 
propietari, per això al punt 6 dels documents de treball és el comunicat a la 
propietat de mesures cautelars per evitar l’ocupació. L’ajuntament no pot fer 
molta cosa més, no podem entrar i fer-los fora. No han fet gaire aportacions, 
per exemple fer fora els ocupants, però ja els diran com fer-ho. No es pot dir a 
la policia que han de fer, ni com actuar. Es pot fer tasca de prevenció cap al 
propietari, i és el que es preveu. No poden fer res que la llei no permeti fer i 
aquesta no permet massa cosa.  
 
El senyor Martínez apunta que es tingui en compte que en 48 hores es pot fr un 
llançament per part de la Policia Local. Es podria estudiar condonar l’IBI o 
ajornar-lo. Es podria donar assessorament jurídic. Tot això es podria 
contemplar. 
 
El senyor alcalde, Víctor Llasera, li agraeix les aportacions constructives al 
senyor Martínez. 
 
El senyor Francesc Guillem pregunta si les esmenes caldria votar-les, tal i com 
s’havia informat a la Comissió Informativa de Ple. 
 
Des de secretaria se li respon que perquè siguin votades caldria haver 
presentat una proposta concreta de modificació d’un article concret.  
 
 
C.- VOTACIÓ I ACORD 
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 1 NO 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 
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CS 1 NO 

9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc 

Guillem Molins) 

1 NO 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel 

Martínez i Camarasa) 

1 NO,  a aquest 

protocol, esperant 

que es puguin 

contemplar 

esmenes 

Regidor no adscrit (Robert Subiron 

Olmos) 

1 NO, perquè no 

s’ha deixat 

introduir esmenes 

per part de 

regidors 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Rovira 

Mariné) 

1 SÍ 

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

 
Novè.- 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

