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ACTA DE LA SESSIÓ PLE2022/9 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1a. CONVOCATÒRIA EL 29 DE 
SETEMBRE DE 2022.  
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2022/9 
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 29 de setembre de 2022 
Horari: de 19.45 a 22.02 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 

 PLE2022/8 ORDINÀRIA 28/07/2022. 



 

 

 
Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
 
Tercer.- PRP2022/1201 DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MITJÀ DE 
PAGAMENT DEL 2n TRIMESTRE DE L'ANY 2022. 
 
Quart.- PRP2022/1191 PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI S'ESCAU, 
DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE RECOLLIDA 
SELECTIVA I TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS. 
 
Cinquè.- PRP2022/1179 PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DEL COMPTE GENERAL DE 2021. 
 
Sisè.- PRP2022/1176 PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ INICIAL, SI 
ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4/2022 
MODALITAT DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE 
CRÈDITS. 
 
Setè.- PRP2022/1099 PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L'ACTA DELIMITACIÓ AMB EL TERME DE SANT VICENÇ DE MONTALT 
AMB EL D'ARENYS DE MUNT. 
 
Vuitè.- PRECS I PREGUNTES. 
 

 
Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR 

 PLE2022/8 ORDINÀRIA 28/07/2022 
 

Primerament es procedeix a la votació de l’acta de la sessió ordinària i 
telemàtica celebrada en data del 28/07/2022. 
 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 1 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc 1 SÍ 



 

 

Guillem Molins) 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel 

Martínez i Camarasa) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Robert Subiron 

Olmos) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Rovira 

Mariné) 

1 SÍ 

 
 
El de Ple acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió ordinària de ple 
celebrada en data 28/07/2022. 
 

 

 

Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
 

 BOPB de data 27/07/2022 Anunci de subsanació error material 
aprovació provisional modificació de l’ordenança núm. 22 reguladora del 
Preu Públic serveis escola bressol. 

 Seu electrònica 29/07/2022 Aprovació bases reguladores i nova 
convocatòria de l’any 2022 del procés de selecció per a la contractació 
de plans d’ocupació finançats per la Diputació de Barcelona (1 
operari/ària de medi ambient). 

 Diari el Punt Avuit de data 3/08/2022 Anunci d’aprovació inicial de la 
modificació puntual de les Normes Complementàries i subsidiàries del 
Planejament de Sant Vicenç de Montalt (UA9) a l’àmbit delimitat pel 
Passatge Costa Daurada (c/ Maresme) i pels carrers Costa Daurada, 
Montnegre i Pica d’estats. 

 BOPB de data 5/08/2022 Aprovació provisional de la modificació de 
l’article 4 de l’ordenança núm. 14 reguladora del Preu Públic per la 
prestació dels serveis d’ensenyaments especials en establiments 
municipals “Escola de música l’Oriola). 

 BOPB de data 5/08/2022 Anunci d’aprovació inicial de la modificació 
puntual de les Normes Complementàries i subsidiàries del Planejament 
de Sant Vicenç de Montalt (UA9) a l’àmbit delimitat pel Passatge Costa 
Daurada (c/ Maresme) i pels carrers Costa Daurada, Montnegre i Pica 
d’estats. 



 

 

 DOGC de data 5/08/2022 Publicitat de la delimitació entre els termes 
municipals de Dosrius i Sant Vicenç de Montalt. 

 Seu electrònica, web municipal i tauler d’anuncis 11/08/2022 Anunci de 
cobrança relatiu als rebut IAE 2022. 

 BOPB de data 12/08/2022 Anunci aprovació inicial projecte executiu 
d’una xarxa de calor amb Biomassa. 

 BOPB de data 18/08/2022 Anunci aprovació definitiva de l’ordenança 
núm. 91 reguladora del Preu públic de diverses accions formatives de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. 

 BOE de data 9/09/2022 Anunci relatiu a diversos expedients 
sancionadors. 

 BOPB de data 14/09/2022 Anunci aprovació definitiva de la modificació 
de l’ordenança núm. 22 reguladora del Preu Públic dels serveis de 
l’escola bressol. 

 Seu electrònica en data 21/09/2022 publicació informe 13/2022 relatiu al 
compte general de les corporacions locals exercici 2020 publicat per la 
Sindicatura de comptes de Catalunya. 

 

 

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

ordinari que van del número 864 al 1037,  es transcriu en l’acta el corresponent 

llistat com també es publica al portal de transparència. Del contingut íntegre de 

tots els decrets els regidors/es en són coneixedors per correu electrònic.  

Codi 
Data 
resolució Títol 

2022/864 19/07/2022 
CONTRACTACIÓ DE DOS AUXILIARS ADMINISTRATIVES EN EL 
MARC DEL PLANS D'OCUPACIÓ 2022 ATORGATS PER LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

2022/865 20/07/2022 
CONTRACTACIÓ SERVEI D'ORGANITZACIÓ I DINAMITZACIÓ FIRA 
PLAYMOBIL (22 I 23 JULIOL)  

2022/866 20/07/2022 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS EXTERNS 
PER REALITZAR UNA FORMACIÓ ESPECIALITZADA PER LES 
EDUCADORES DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL ELS 
GARROFERS 

2022/867 20/07/2022 PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22041215 

2022/868 20/07/2022 
INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 
22041217 

2022/869 20/07/2022 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22040926 

2022/870 20/07/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 2640120951 

2022/871 20/07/2022 
ADJUDICACIÓ MENOR CONTRACTE SUBMINISTRAMENT MUNICIÓ 
POLICIA LOCAL 

2022/872 20/07/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1362391  

2022/873 20/07/2022 
APROVACIÓ I PAGAMENT A LA TGSS DE LES COTITZACIONS DEL 
PERSONAL CORRESPONENTS AL MES DE JUNY 2022 



 

 

2022/874 25/07/2022 CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI I TELEMÀTIC 28/07/2022 A LES 
19.45 HORES. 

2022/875 27/07/2022 
AVANÇAMENT A COMPTE DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE 
NADAL 

2022/876 27/07/2022 GRATIFICACIONS DE LA POLICIA LOCAL JUNY-JULIOL 

2022/877 27/07/2022 LLIURAMENT PREMIS 15È CONCURS DE FOTOGRAFIA 2022 

2022/878 27/07/2022 
DECRET INICI EXPEDIENT I APROVACIÓ PLECS PER LICITACIÓ DE 
RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT DEL CAMP DE FUTBOL 

2022/879 27/07/2022 LIQUIDACIÓ PER HORES EXTRAORDINÀRIES DE LA BRIGADA 
MUNICIPAL 

2022/880 27/07/2022 
PRP DECRET INICI EXPEDIENT I PLECS PER LICITACIÓ D'OBRES 
DE L'AULA NATURA  

2022/881 27/07/2022 INCENTIUS PER TASQUES EXTRAORDINÀRIES AMB MOTIU DE DIV. 
ESDEVENIMENTS I ACTITVITATS 

2022/882 27/07/2022 INCENTIUS PODA BRIGADA MUNICIPAL 

2022/883 27/07/2022 
INCENTIUS PER MANTENIMENT DE LA PISCINA MUNICIPAL 
DURANT ELS DIES FESTIUS DE LA TEMPORADA D'ESTIU 

2022/884 28/07/2022 APROVACIÓ I PAGAMENT NÒMINA JULIOL 2022 

2022/885 28/07/2022 DECRET DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL LOT 2 DE LES 
OBRES DEL PUMPTRACK 

2022/886 28/07/2022 ADJUDICACIÓ MENOR MANTENIMENT TERMINALS I SOFTWARE 
VISUALTIME 

2022/887 28/07/2022 PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22042333  

2022/888 28/07/2022 LLICÈNCIA DE GOS CONSIDERAT POTENCIALMENT PERILLÓS 
NÚM. 89, AMB NÚM. DE XIP 941000024251641  

2022/889 28/07/2022 RETORN QUOTA CASAL D'ESTIU CREART MARC RASTRERO 

2022/890 28/07/2022 LLICÈNCIA CÀNON AIGUA DEFINITIU P.MARQUÈS CASA RIERA 17  

2022/891 28/07/2022 
APROVACIÓ CALENDARI ESCOLAR ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL 
ELS GARROFERS CURS 2022-2023 

2022/892 28/07/2022 CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRA MENOR AV. REGADIU 62 

2022/893 28/07/2022 INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 
22042334  

2022/894 28/07/2022 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22042031  

2022/895 28/07/2022 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22042745 

2022/896 28/07/2022 
DECRET APROVACIÓ BASES PER NOVA CONVOCATÒRIA DELS 
PLANS D'OCUPACIÓ DE 2022, OPERARI/ÀRIA MEDI AMBIENT 

2022/897 28/07/2022 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ I CONTROL DE LA 
LEGIONEL·LA  

2022/898 28/07/2022 SOL·LICITUD LLICÈNCIA DE GUAL  

2022/899 28/07/2022 DEVOLUCIÓ GARANTIA SMILE MEDIA  

2022/900 28/07/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1392024 

2022/901 28/07/2022 CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER A LES ACTIVITATS D'ESTIU 

2022/902 28/07/2022 LLICÈNCIA CÀNON AIGUA C.LES ÀNIMES 53 

2022/903 28/07/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1390671 

2022/904 28/07/2022 
PROPOSTA ATORGAMENT SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 
2022 

2022/905 28/07/2022 GRATUÏTAT DEL SERVEI DE TRANSPORT INTERURBÀ I DEL SERVEI 



 

 

  D'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL DE FORMA EXCEPCIONAL I 
TEMPORAL 

2022/906 28/07/2022 
RECLAMACIÓ PATRIMONIAL SRA. RAQUEL MIR ABELLAN I RAFAEL 
JURADO MONTERO 

2022/907 28/07/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 22-5061  

2022/908 28/07/2022 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22041645 

2022/909 28/07/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 2640120641 

2022/910 28/07/2022 APROVACIÓ BESTRETA SUBVENCIÓ GRUP FOTOGRÀFIC 2022 

2022/911 
 

28/07/2022 
 

GRATUÏTAT DEL SERVEI DE TRANSPORT INTERURBÀ I DEL SERVEI 
D'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL DE FORMA EXCEPCIONAL I 
TEMPORAL 

2022/912 29/07/2022 
NOMENAMENT D'UNA MESTRA D'ESCOLA BRESSOL I DESIGNACIÓ 
COM A DIRECTORA DEL CENTRE 

2022/913 02/08/2022 ADJUDICACIÓ PUNT LILA FESTA MAJOR D'ESTIU 2022 

2022/914 02/08/2022 
ADJUDICACIÓ FESTA HOLLI I MOON PARTY FESTA MAJOR D'ESTIU 
2022  

2022/915 02/08/2022 
ADJUCIACIÓ CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES 
PER A LA BIBLIOTECA DURANT L’ANY 2022 

2022/916 02/08/2022 RESOLUCIÓ RECURS MULTES RELACIÓ Nº 22043103  

2022/917 02/08/2022 
APROVACIÓ PADRÓ DE MATRÍCULES DE L'ESCOLA DE MÚSICA, 
CURS 2022-23 

2022/918 02/08/2022 PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22043357 

2022/919 02/08/2022 
INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 
22043356 

2022/920 03/08/2022 
CONTRACTE MENOR PEL SERVEI DE REPARACIÓ DE LA MÀQUINA 
RETROEXCAVADORA   

 
2022/921 03/08/2022 

INFORME DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ A L’EXPEDIENT N-2022-
0359 PER A LA RESOLUCIÓ DEL RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA 
DE CONTRACTACIÓ INTERPOSAT PEL SENYOR XAVIER 
RODRIGUEZ OLIVE, EN NOM I REPRESENTACIÓ DE 
L’EMPRESA/ENTITAT LONIX INVEST S.L., CONTRA L’EXCLUSIÓ DEL 
CONTRACTE DE MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS DELS 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ 
DE MONTALT. (EXP. NÚM. 2022/832-1408). 

2022/922 03/08/2022 
GRATUÏTAT DEL SERVEI D'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL DE 
FORMA EXCEPCIONAL I TEMPORAL 

2022/923 03/08/2022 PROVA ESPORTIVA 33a MARXA DELS TERMES   

2022/924 03/08/2022 APROVACIÓ FACTURES JULIOL I ORDENACIÓ DEL SEU PAGAMENT 

2022/925 03/08/2022 BAIXA LLICÈNCIA GUAL CARRER PAU CASALS 7   

2022/926 03/08/2022 
ADJUDICACIÓ MENOR SERVEI DINAMITZACIÓ CLUB LECTURA 
ADULTS 

2022/927 03/08/2022 DENEGACIÓ LLICÈNCIA OBRA MENOR AV. BILBENYES 15 

2022/928 03/08/2022 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22043061 

2022/929 03/08/2022 ADJUDICACIÓ SONORITZACIÓ FESTA MAJOR D'ESTIU 2022 

2022/930 03/08/2022 
APROVACIÓ CONVENI AMB L'ASSOCIACIÓ DE COMERÇ DE SANT 
VICENÇ  

2022/931 03/08/2022 
PAGAMENT DIFERÈNCIA NÒMINA DE JULIOL D'UNA 
TREBALLADORA 

2022/932 03/08/2022 LLICÈNCIA CÀNON AIGUA DEFINITIU PG. SANT JOAN 13 

2022/933 03/08/2022 COMPRA PONSÈTIES PASCUEROS NADAL 2022 

2022/934 03/08/2022 LLICÈNCIA CÀNON AIGUA C. BONAIRE 10 BAIXOS I PRIMER PIS  

2022/935 03/08/2022 ADJUDICACIÓ MENOR SERVEI SOFTWARE GESTIÓ NÒMINES  



 

 

2022/936 
 

03/08/2022 
 

APROVACIÓ DE L’ACCEPTACIÓ DE L’AJUT DE L’ACTUACIÓ “PLA DE 
MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE DE SANT VICENÇ DE MONTALT” 
DELS RECURSOS DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE L’ANY 2022. 

2022/937 03/08/2022 
SOPAR PRIMERA JORNADA INFORMATIVA ASSOCIACIÓ DONANTS 
DE SANG DEL MARESME 2022 

2022/938 03/08/2022 
SERVEI DE VIGILÀNCIA I CONTROL D'ACCÉS FESTA MAJOR 
D'ESTIU 2022 

2022/939 03/08/2022 
CONTRACTE MENOR PEL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'UNA 
BOMBA CENTRÍFUGA PEL REG DE LA PISCINA MUNICIPAL 

2022/940 04/08/2022 
AJUT ECONÒMIC PEL PAGAMENT DE LES DESPESES DE 
TRANSPORT PER ASSISTIR A UN CURS D'INSERCIÓ LABORAL 

2022/941 04/08/2022 APROVACIÓ PAGAMENTS, RELACIÓ T/2022/8 

2022/942 04/08/2022 ADJUDICACIÓ MURAL PINTAT PUMPTRACK 

2022/943 05/08/2022 
BAIXA MATRICULACIÓ ESCOLA BRESSOL 2022-23 DE MARC 
SANCHEZ PUJOL 

2022/944 05/08/2022 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ IRPF JULIOL 2022 

2022/945 05/08/2022 
BAIXA MATRICULACIÓ ESCOLA BRESSOL 2022-23 OLIVIA TARRES 
YBERN 

2022/946 05/08/2022 
AVANÇAMENT A COMPTE DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE 
NADAL 2022 

2022/947 05/08/2022 ADJUDICACIÓ LLOGUER ESCENARI FESTA MAJOR D'ESTIU 2022 

2022/948 05/08/2022 
ADJUDICACIÓ SERVEI D'AMBULÀNCIA EN MOTIU DE LA FESTA 
MAJOR D'ESTIU 2022  

2022/949 05/08/2022 MENJAR FODDTRUCK INAUGURACIÓ PUMPTRACK 

2022/950 05/08/2022 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ APARELL DE CLIMA AVARIAT 

2022/951 05/08/2022 
ADJUDICACIÓ LLOGUER MOBILIARI MERCAT AL MAR FESTA 
MAJOR D'ESTIU 2022 

2022/952 05/08/2022 ADJUDICACIÓ INAUGURACIÓ PUMPTRACK  

2022/953 05/08/2022 LLICÈNCIA CÀNON AIGUA DEFINITIU C.CAMÍ DEL MIG 9  

2022/954 08/08/2022 
APROVACIÓ PAGAMENT JUSTIFICACIÓ COMPRA DE CARTES 
MAGIC EN MOTIU TORNEIG DE LA FESTA MAJOR ESTIU 2022  

2022/955 09/08/2022 
ADJUDICACIÓ SUBMINISTRAMENT 3 TOTEMS SELFIE PER LA 
CREACIÓ DE LA RUTA SELFIE  

2022/956 09/08/2022 
RECONEIXEMENT DE SERVEIS PRESTATS EN ALTRES 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 

2022/957 09/08/2022 
RECONEIXEMENT D'ANTIGUITAT PER SERVEIS PRESTATS EN UNA 
ALTRA ADMINISTRACIÓ 

2022/958 09/08/2022 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE 
MATERIAL ESCOLAR PER L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL ELS 
GARROFERS.   

2022/959 
 

09/08/2022 
 

CONTRACTACIÓ EMPRESA ALDETALL PER FER ASSESSORAMENT 
A LA DIGITALITZACIÓ DE LES EMPRESES DINS EL PROJECTE 
TREBALL TALENT I TECNOLOGIA 

2022/960 09/08/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 2640120837  

2022/961 09/08/2022 NO IDENTIFICACIÓ CONDUCTOR VEHICLE DENÚNCIA EXP. 22-4592  

2022/962 10/08/2022 
INICI EXP. SANCIONADOR 2022/1783-2375 OVP RESTES PODA 
SENSE AUTORITZACIÓ  

2022/963 10/08/2022 
INICI EXP. SANCIONADOR 2022/1781-1357 ÚS FRAUDULENT 
TARGETA APARCAMENT DISCAPACITAT 

2022/964 10/08/2022 
SERVEI DEL LLOGUER D'EQUIPS ELECTRÒGENS (GENERADORS) 
PER LA FESTA MAJOR D'ESTIU 2022 

2022/965 10/08/2022 
APROVACIÓ INICIAL PROJECTE EXECUTIU D’UNA XARXA DE 
CALOR AMB BIOMASSA. 



 

 

2022/966 10/08/2022 
SERVEI D'AMPLIACIÓ HORARI DEL TRENET EN MOTIU DE LA FESTA 
MAJOR D'ESTIU 2022 

2022/967 10/08/2022 
INICI EXP. SANCIONADOR 2022/1782-1357 ÚS FRAUDULENT 
TARGETA APARCAMENT DISCAPACITAT 

2022/968 10/08/2022 
RETORN IMPORT ABONAMENT PISCINA MUNICIPAL ESTIU 2022 
PER NO REUNIR ELS REQUISITS EXIGITS 

2022/969 10/08/2022 
SERVEI D'ORGANITZACIÓ DEL MERCAT AL MAR DE LA FESTA 
MAJOR D'ESTIU 2022 

2022/970 10/08/2022 
INICI EXP. SANCIONADOR 2022/1780-1357 ÚS FRAUDULENT 
TARGETA APARCAMENT DISCAPACITAT  

2022/971 10/08/2022 
ADJUDICACIÓ REPARACIÓ I POSADA A PUNT DELS TOTEMS 
INFORMATIUS  

2022/972 10/08/2022 
APROVACIÓ PADRÓ DE QUOTES DE L'ESCOLA BRESSOL 
SETEMBRE 2022 

2022/973 10/08/2022 
APROVACIÓ I PAGAMENT A LA TGSS DE LES COTITZACIONS DEL 
PERSONAL JULIOL 2022 

2022/974 17/08/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 2640220043 

2022/975 17/08/2022 
RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIES EXP. 2640121047 I 
2640121063 

2022/976 17/08/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1392855 

2022/977 17/08/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1392857 

2022/978 17/08/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1390968 

2022/979 17/08/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 2640120800 

2022/980 17/08/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1392859 

2022/981 17/08/2022 LLICÈNCIA OBRES CTRA SANT VICENÇ 

2022/982 17/08/2022 
INICI EXP. SANCIONADOR 2022/1808-1357 ÚS FRAUDULENT 
TARGETA APARCAMENT 

2022/983 17/08/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1392548  

2022/984 17/08/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1394075 

2022/985 17/08/2022 
INICI EXP. SANCIONADOR 2022/1806-1356 PROFERIR 
EXPRESSIONS IRRESPECTUOSES AGENT MOBILITAT 

2022/986 17/08/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1392858  

2022/987 17/08/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 2640120880 

2022/988 17/08/2022 DEVOLUCIÓ TAXA DE CERTIFICAT DE NUMERACIÓ C ÀNIMES 

2022/989 17/08/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 2640120347 

2022/990 23/08/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1397097 

2022/991 23/08/2022 
CONTRACTE MENOR PEL SUBMINISTRAMENT DE 4 PROJECTORS 
DE LLUM PER LA RIERA DEL GORG 

2022/992 23/08/2022 
ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR ENLLUMENAT PÚBLIC CARRER 
AVETS 

2022/993 23/08/2022 
DECRET DECLARAR DESERTA LICITACIÓ TORRE 
TELECOMUNICACIONS 

2022/994 23/08/2022 RESOLUCIÓ DENÚNCIA EXP. 22-4635  

2022/995 23/08/2022 
LLICÈNCIA OBRES MENORS C LOS CEDROS 4 URB 
SUPERMARESME 

2022/996 23/08/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1387341  

2022/997 23/08/2022 
AVANÇAMENT A COMPTE DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE 
NADAL 2022 

2022/998 23/08/2022 DECRET ADJUDICACIÓ LICITACIÓ OBRES TORRENT DEL RANXO 

2022/999 23/08/2022 CONCESSIÓ CANVI DE NOM ACTIVITAT C GINESTA NÚM. 69  

2022/1000 23/08/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1392044 



 

 

2022/1001 25/08/2022 
DECRET DESIGNAR MEMBRES A MESA DE LICITACIÓ AULA 
NATURA  

2022/1002 25/08/2022 
DECRET INICI EXPEDIENT I APROVACIÓ PLECS LICITACIÓ 
NEGOCIAT PER SERVEI DE SUPORT A SERVEIS SOCIALS 

2022/1003 26/08/2022 GRATIFICACIONS DE LA POLICIA LOCAL JULIOL-AGOST  

2022/1004 26/08/2022 
INICI EXP. SANCIONADOR 2022/1835-1357 MÚSICA PERTORBA 
DESCANS VEÏNAL  

2022/1005 26/08/2022 CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRES MENORS AV REGADIU NÚMERO 12 

2022/1006 26/08/2022 
INICI EXP. SANCIONADOR 2022/1816-1356 ABOCAMENT AIGUA 
PISCINA VIA PÚBLICA 

2022/1007 26/08/2022 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº: 22044343 

2022/1008 26/08/2022 
CONTRACTE MENOR SERVEI DE REPARACIÓ QUADRE 
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC CAMP DE FUTBOL  

2022/1009 26/08/2022 
INCENTIUS PER TASQUES EXTRAORDINÀRIES DURANT ESTADES 
ESPORTIVES DE L'ESTIU 

2022/1010 26/08/2022 
CONCESSIÓ D'HORES EXTRAORDINÀRIES DE LA BRIGADA 
MUNICIPAL 

2022/1011 26/08/2022 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 2640220488  

2022/1012 26/08/2022 
DECRET FRANQUÍCIA RECLAMACIÓ PATRIMONIAL PG. MARQUÈS 
CASA RIERA, 2-3 

2022/1013 26/08/2022 
CONCESSIÓ D'INCENTIUS PER TASQUES EXTRAORDINÀRIES AMB 
MOTIU DE L'ORGANITZACIÓ DE DIVERSES ACTIVITATS 

2022/1014 26/08/2022 LLICÈNCIA OBRA MENOR PER SUBMINISTRAMENT CTRA NII PQ 654  

2022/1015 26/08/2022 AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 2640121117 

2022/1016 26/08/2022 
INCENTIUS A PERSONAL DE LA BRIGADA PER MANTENIMENT 
PISCINA MUNICIPAL DURANT CAPS DE SETMANA D'ESTIU 

2022/1017 
 

26/08/2022 
 

CONCESSIÓ D'INCENTIUS AL TÈCNIC D'ESPORTS PER TASQUES 
EXTRAORDINÀRIES DURANT CAPS DE SETMANA DEL MES DE 
JULIOL 

2022/1018 26/08/2022 LLICÈNCIA OBRA MENOR OBERTURA RASA C VINYES MANDRI, 56  

2022/1019 26/08/2022 AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 2640220100  

2022/1020 29/08/2022 APROVACIÓ I PAGAMENT NÒMINA AGOST 2022 

2022/1021 30/08/2022 
DECRET LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS EXCLOSOS OPERARI 
BRIGADA RELLEU 

2022/1022 30/08/2022 
DECRET LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS EXCLOSOS PLA 
OCUPACIÓ 2022 MEDI AMBIENT 

2022/1023 31/08/2022 DEVOLUCIÓ ICIO LL OBRES MENORS AV BILBENYES 15 

2022/1024 31/08/2022 
DECRET INICI EXP. SANCIONADOR SIMPLIFICAT 2022/1851-2537 
GOS A LA PLATJA 

2022/1025 
 

31/08/2022 
 

CONTRACTACIÓ DE DUES EDUCADORES INFANTILS PER AL CURS 
2022-23, PER COMPLETAR LES JORNADES D'EDUCADORES AMB 
REDUCCIÓ HORÀRIA 

2022/1026 31/08/2022 
CONCESSIÓ BESTRETA SUBVENCIÓ COLLA DE GEGANTERS SVM 
2022 

2022/1027 31/08/2022 DENEGACIÓ RETIRADA DESAIGÜE C SOL NAIXENT , 51 

2022/1028 31/08/2022 
DECRET INICI EXP. SANCIONADOR 2022/1834-1356 MÚSICA 
PERTORBA EL DESCANS VEÏNAL  

2022/1029 31/08/2022 INICI EXP. SANCIONADOR 2022/1850-2537 GOS SOLT VIA PÚBLICA 

2022/1030 31/08/2022 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ 22044529 

2022/1031 31/08/2022 CONCESSIÓ LL OBRES MENORS AV REGADIU 33 

2022/1032 
 

31/08/2022 
 

CONTRACTACIÓ D'UNA EDUCADORA INFANTIL INTERIONA PER 
COBRIR PLAÇA VACANT FINS A LA PROVISIÓ DEFINITIVA, AMB UN 



 

 

MÀXIM DE 3 ANYS 

2022/1033 02/09/2022 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 22045322 

2022/1034 05/09/2022 DECRET ADJUDICACIÓ LICITACIÓ OBRES AULA NATURA 

2022/1035 05/09/2022 
CONTRACTE MENOR PEL SERVEI D'ARRANJAMENT I 
REHABILITACIÓ DE RIERES I CAMINS 

2022/1036 05/09/2022 
DECRET LLISTAT DEFINITIU ADMESOS I EXCLOSOS OPERARI 
BRIGADA RELLEU 

2022/1037 05/09/2022 
DECRET LLISTAT DEFINITIU ADMESOS I EXCLOSOS PLA 
D'OCUPACIÓ OPERARI/ÀRIA MEDI AMBIENT 

 

 

 

Tercer.- PRP2022/1201   DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MITJÀ 
DE PAGAMENT DEL 2n TRIMESTRE DE L'ANY 2022. 
    
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA.  A continuació, el senyor Cristian 
Garralaga Alonso, regidor de Gestió Econòmica, exposa l’assumpte: 
 
Identificació de l’expedient :  

 

Departament/ Sol·licitant: GESTIÓ ECONÒMICA 

Expedient:  2022/948-1681   

 

Cal donar compte al Ple dels informes de la Intervenció i Tresoreria municipal 

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

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

30 de juny de 2022. 

 

INFORME 

 

Primer. El període mitjà de pagament es troba definit en el reial decret 

635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del 

període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques, 

mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics, 

com a indicador diferent respecte del període legal de pagament establert en el 

text refós de la llei de contractes del sector públic, aprovat pel reial decret 

legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 

per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 

comercials. 

 

Aquest mesurament amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor 

negatiu si l'Administració paga abans que hagin transcorregut trenta dies 



 

 

naturals des de la presentació de les factures o certificacions d'obra, segons 

correspongui. 

 

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

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

període mitjà de pagament a proveïdors referit al trimestre anterior: 

 

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

històrica. 

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

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

històrica. 

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

seva sèrie històrica. 

 

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

l'entitat local. 

 

Segon. Legislació aplicable: 

 

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

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

públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims 

de finançament, previstos en la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera. 

 

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

pressupostària i sostenibilitat Financera. 

 

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

obligacions de subministrament d'informació previstes en la llei orgànica 

2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

 

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

en compte: 

 

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

sistema equivalent. 

 

Les certificacions mensuals d'obra aprovades. 



 

 

 

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

 

 Les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguin la 

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

nacional. 

 

 Les obligacions pagades amb càrrec al Fons per al finançament dels 

pagaments a proveïdors. 

 

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

conseqüència d'embargaments, manaments d'execució, procediments 

administratius de compensació o actes anàlegs dictats per òrgans 

judicials o administratius. 

 

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

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

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

empresarials, societats mercantils i altres ens de dret públic dependents de les 

administracions públiques) en fer els seus pagaments, reflectint igualment el 

seu pendent de pagament acumulat. 

 

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

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

entitats dependents. 

 

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

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

ràtio d'operacions pendents de pagament. 

 

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

Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril. 

 

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

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

realitzar els pagaments: 

 

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

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



 

 

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

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

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

data de pagament material per part de l'Administració. 

 

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

 

Ràtio operacions pagades: 4,04 dies 

 

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

l'article 5.3 del reial decret 635/2014, és l'indicador del nombre de dies promig 

d'antiguitat de les operacions pendents de pagament a final del trimestre: 

 

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

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

pagaments pendents. 

 

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

transcorreguts des dels trenta posteriors a la data d'entrada de la factura en el 

registre administratiu o la data d'aprovació de la certificació mensual d'obra, 

segons correspongui, fins a l'últim dia del període a què es refereixin les dades 

publicades. 

 

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

presenta els següents resultats: 

 

Ràtio d’operacions pendents de pagament: 8,50 dies 

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

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

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

comercial: 

 

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

d’operacions pagades * imports pagats realitzats + ràtio operacions pendents 

de pagament * imports pagaments pendents) / (Import total de pagaments 

realitzats + import total de pagaments pendents) 

 

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



 

 

Període mitjà de pagament: 4,04 dies 

 

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

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

termini màxim de pagament legalment establert de conformitat amb la 

normativa de morositat. 

 

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

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

amb el període mitjà de pagament legalment previst. 

 

El Ple de la Corporació es dona per assabentat del contingut de l’informe del 

període mitjà de pagament del 2n Trimestre de l’any 2022.  

 

 
 
Quart.- PRP2022/1191   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI S'ESCAU, 
DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE RECOLLIDA 
SELECTIVA I TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS. 
    
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA.  A continuació exposa l’assumpte el 
regidor de Medi Ambient, senyor Sergi Rabat Fajardo. Explica que s’ha 
encarregat un estudi que contempla escenaris futurs. Per a fer canvis de model 
es necessita temps, cal calcular bé el seu impacte econòmic i el seu retorn, 
dedicar-hi esforços i recursos amb campanyes de sensibilització i 
conscienciació, etc. Es proposa una pròrroga prevista al contracte per plantejar 
els escenaris possibles i poder escollir el millor. El camí serà anar per la taxa 
per generació de residus, cal identificar qui és el generador. Hi ha poques vies 
que ho permetin, els contenidors intel·ligents i el porta a porta. Cal continuar 
treballant per implementar el nou model amb prudència i sensatesa. 
 
 
Identificació de l’expedient: 

Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 

Expedient:  2018/4 

 

En data 26 d’octubre de 2018 es va formalitzar el contracte del servei de 

recollida selectiva i transport de residus municipals amb l’empresa L’ARCA 

SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA D’INSERCIÓ SLU (CIF B61517439). 

 

La durada del contracte s’estipulava en 4 anys, a comptar des del dia següent a 

la formalització del contracte, amb la possibilitat de pròrroga de dos anys més 



 

 

d’una sola vegada o en diverses pròrrogues, per un període màxim de dos 

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

 

Des de la regidoria de Serveis municipals i medi ambient es proposa la 

pròrroga del contracte pel període de 2 anys (del 27 d’octubre de 2022 fins el 

26 d’octubre de 2024), donat que considera que el servei prestat per les 

empreses adjudicatàries ha estat correcte i satisfactori. 

 

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

 

S’ha emès informe de fiscalització de la despesa. 

 

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

que estableix la Disposició Addicional Segona del Reial Decret Legislatiu 

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

contractes del Sector Públic, 

 

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

l’adopció dels següents acords: 

 

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

SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA D’INSERCIÓ SLU (CIF B61517439) en 

data 26 d’octubre de 2018, del servei de recollida selectiva i transport de 

residus municipals, per un termini de 24 mesos (des del 27 d’octubre de 2022 

al 26 d’octubre de 2024), de conformitat amb allò que es va fixar en el Plec de 

clàusules administratives que regeix el contracte. 

 

SEGON-. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa total de 815.540,00 € 

(407.770,00 €/any, IVA inclòs) de conformitat amb el que estableix la clàusula 

2.3 del plec de clàusules administrativa particulars que regeixen la present 

contractació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2022/11/1621/2270000 

Servei Recollida Escombraries, a favor de l’empresa L’ARCA SERVEIS 

AMBIENTALS EMPRESA D’INSERCIÓ SLU (CIF B61517439). 

 

TERCER.- Notificar la present resolució a L’ARCA SERVEIS AMBIENTALS 

EMPRESA D’INSERCIÓ SLU (CIF B61517439), adjudicatària del contracte, als 

efectes de formalitzar la pròrroga del contracte. 

 

QUART.- COMUNICAR la present resolució a la Intervenció de Fons i 

Tresoreria de la corporació. 



 

 

 

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

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

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

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

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

 
La senyora Esther Padilla Enríquez, portaveu del PSC, manifesta que estan 
d’acord amb la proposta perquè així ho contempla el contracte. No cal fer-ho de 
forma precipitada, que ho decideixi el nou govern quan entri. Això de demanar 
informes es podria haver fet també per a altres serveis. El seu vot serà 
favorable. 
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, pren la paraula. 
Pregunta, 2 anys? No hagués estat millor 1 i començar a estudiar millores ja fa 
dos anys? 
Si no s'ha treballat adequadament tot això que vostè comenta en aquests dos 
últims anys i no tenen el plec de condicions i just s'acaba el contracte alguna 
cosa s'ha de fer. Per això no estem en contra de una pròrroga forçosa. 
Ara la pregunta és que ha fet vostè en dos anys?. Soc comprensiu en que de 
vegades el temps es queda curt; però, si hagués estat al reves no se si el Sr 
Rabat hagués estat tan comprensiu amb mi com ho és amb ell mateix ara. És 
millor estudiar les opcions i fer el millor possible. Veig que aquí no fa la 
discussió de que si és millor un tipus de servei directe o concessionat. Espero 
que els serveis tècnics vagin fent la tasca comparativa dels sistemes de 
recollida; nosaltres no estàvem a favor d'un o d'altre però si demanàvem 
estudiar bé els pros i contres de cada un. 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, serà bastant crític. No 
entén la seva postura ni la seva decisió. En el cas que s’opti per la pròrroga, 
millor dos anys però clar, decideixen prorrogar-lo però justificant que treballaran 
per a un millor servei i canvi de model. Li sona a demagògia pura perquè li 
recorda que a l’InfoMontalt de juny de 2021 a l’article de Primàries van dir pel 
que fa als residus que “treballem per avançar significativament cap a la millora 
de la recollida dels residus urbans. Unim consciències.” Pot entendre 
l’explicació inicial, però llegint i analitzant l’article no entén res. Si fa tant 
estaven treballant fa tant de temps, no han tingut prou temps? Han passat 15 
mesos. A no ser que això hagi sortit últimament (nova legislació recent) i és clar 
si és així i hi ha legislació recent, d’acord, però, potser no fa falta 15 mesos per 
fer un estudi i licitar. Escrivim coses que queden molt bé, però no es pot complir 
i es fa demagògia. No està d’acord amb la proposta, creu que no s’han fet les 
coses quan s’haurien d’haver fet. En principi el seu vot no pot ser favorable, a 
no ser que hi hagi algun canvi recent normatiu i llavors rectificaria el seu vot. 
 



 

 

El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, manifesta que li 
dona la impressió que juguen a la improvisació. Ara posa una excusa. El model 
que s’implanti l’ha d’escollir el nou govern? És un marró, no ha fet els deures. 
La pregunta clau li va fer a la Comissió Informativa, la Unió europea aposta pel 
nou model i obliga o recomana? També li diu que no els ha arribat cap estudi 
del retorn dels impropis. L’ajuntament de Sant Vicenç feia uns informes abans i 
es donava compte a la ciutadania. Podia haver fet una explicació abans 
d’entrar a decidir. Ells com a oposició no poden decidir si no tenen les dades. 
Afirma que la Unió europea recomana però no imposa. Li pregunta quins 
contactes tenen amb altres ajuntaments. També li pregunta si va anar a veure 
amb l’Associació  veïns de la zona de Els Pins a explicar el model de la 
recollida selectiva, en nom de qui, si del seu partit o del govern, com a regidor? 
També pregunta si no els podien haver informat. L’escrit que els va enviar no 
estava signat per ningú. Li diu que és crític però no fa els deures.  Li recorda 
que a la penúltima Comissió Informativa de Medi Ambient, que tant demanava 
quan estava a l’oposició, va dir que volia fer un estudi de la recollida selectiva 
porta a porta i va dir que li agradaria que tots hi participessin. Ara diu que té un 
estudi, demana que li enviïn l’estudi per veure cap a on anem. Ara es diu que 
es prorroga el contracte dos anys i ja veurem cap a on anem. Es podria haver 
parlat en una Comissió de Medi  Ambient que tant reclamava i veure allà llavors 
si convé prorrogar un any o dos anys el contracte existent. Té un sentiment 
agredolç que suposa que deuen tenir molts regidors. L’empresa funciona bé, 
perquè la gent no es queixa del servei de recollida, potser a l’estiu però de 
forma puntual, per tant, l’empresa compleix. La tasca com a regidor no la veu 
lloable perquè no els dona la informació per poder prendre una decisió. El seu 
vot serà d’abstenció, a veure com aniran les coses. Demana tenir més 
informació, amb planificació clara per poder decidir el que es porta a plenari 
amb coherència i criteri. 
 
El senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, manifesta que no està en 
contra d’ampliar dos anys, amb la nova legislatura de cara. S’ha fet feina. 
L’empresa està treballant bé, potser no tant amb el contracte de neteja viària. 
Vol fer una reflexió en positiu, té la percepció que el senyor Rabat va lluitar per 
fer la Comissió Informativa de Medi Ambient i que s’hi treballessin temes, tenia 
la intenció de valorar el porta a porta, els pros i contres. Però ha estat a la 
regidoria dos anys i no han estat treballant el plec de clàusules que s’havia de 
fer. La reflexió és que el departament de Medi Ambient no pot fer la feina amb 
un tècnic un dia a la setmana. L’abast de la Regidoria és molt gran si es vol 
assolir una bona gestió de residus. Creu que caldria un tècnic de Medi Ambient 
amb dedicació tota la setmana. Amb unes hores a la setmana, el dia a dia i els 
plecs resulta impossible. Té la sensació que s’ha arribat a aquesta situació i ara 
no  hi ha temps material de fer una feina tècnica d’uns 6-12 mesos per veure 
mancances, fer campanyes, etc.  Va tenir molt èmfasi en crear una Comissió 
de Medi Ambient trimestral i en canvi ell no les ha convocades. No s’ha comptat 
amb l’oposició i n’ha fet aproximadament tres, tot el que deia que calia fer, ell 
no ho ha fet. El seu vot serà no favorable per tot el que ha explicat. 



 

 

 
El senyor Rabat pren la paraula i agraeix els comentaris i les crítiques. Les 
crítiques ajuden a millorar. Voldria matisar alguns comentaris. Les 
manifestacions fetes per la seva formació no són oposades, li pot assegurar 
que des de l’inici han estat treballant amb els recursos de què disposen per 
avançar en la millora de la recollida selectiva. Avançar és encarregar un estudi, 
que els el farà arribar, però cal estudiar-lo pel tècnic de Medi Ambient, adaptar-
lo a nivell econòmic i legislatiu a Sant Vicenç de Montalt. Després caldrà 
elaborar els corresponents plecs de clàusules administratives i tècniques i 
valorar la possibilitat o procedència a nivell econòmic. La prova que s’ha 
treballat, en altres serveis i altres governs s’ha dit que s’havia treballat en la 
licitació de tal servei i arribat el moment no estava el model o plec llest, això no 
vol dir que no s’ha treballat. Les coses necessiten fer-se amb calma i eines 
suficients. Ara tenim un estudi que ens dona les eines suficients per saber cap 
a on es pot/vol anar. L’evolució normativa tendeix cap a la implementació de 
nous models a mig llarg termini sí o sí, ara només és un suggeriment. Sí tenim 
contracte estret amb els municipis veïns. Pel que fa a la reunió que li comenta 
el senyor Martínez no considera que sigui adequat respondre-li, no ha de 
demanar permís per reunir-se amb qui consideri, lamenta però que no li hagi 
agradat. Els polítics estan per prendre decisions i va prendre la que li va 
semblar oportuna, és el que s’espera dels polítics. La pròrroga creu que és la 
millor decisió pel municipi amb les eines de què disposem ara. 
 
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 NO 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel 

Martínez i Camarasa) 

1 ABST 



 

 

Regidor no adscrit (Robert Subiron 

Olmos) 

1 ABST 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Rovira 

Mariné) 

1 SÍ 

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

 
 
Cinquè.- PRP2022/1179   PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DEL COMPTE GENERAL DE 2021.    
 

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA.  A continuació el senyor Cristian 
Garralaga Alonso, regidor de Gestió Econòmica, exposa l’assumpte: 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: INTERVENCIÓ 
Expedient:  2022/962-1640   
 
Els comptes anuals s'han de sotmetre a informe de la comissió especial de 

comptes de l'entitat local i han de ser així mateix objecte d'informació pública 

abans de sotmetre a l'aprovació del ple, per tal que puguin formular-se contra 

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

Comissió poden requerir la documentació i la informació necessària per al 

desenvolupament de les seves funcions. 

En data 25/05/2022 es va reunir la Comissió Especial de Comptes, per tal de 

procedir a l'examen, estudi i informe de tots els comptes de l’exercici de 2021, 

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

En data 21/9/2022 es torna a reunir la Comissió Especial de comptes. 

Finalment, la Comissió va informar FAVORABLEMENT el Compte General del 

Municipi de l'exercici 2021, que ha quedat complidament justificat, i que està 

integrat pels documents que consten oportunament arxivats a l’expedient 

administratiu de referència. 



 

 

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

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

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

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

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

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

finalitzà el dia 8/07/2022 i que durant aquest termini no s’ha presentat cap 

al·legació. 

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

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

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

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

Primer.- Aprovar el Compte General de l'Exercici 2021. 

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

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

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

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

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

Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i altra normativa concordant, al 

Ministeri d'Hisenda. 

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

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

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

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 té poca 
cosa a dir, es tracta d’un tràmit administratiu. Es van donar les explicacions a la 
Comissió Informativa i el seu vot serà favorable. 
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, argumenta que es 
tracta d’una qüestió tècnica i que votarà a favor. 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, comenta que no té res a 
dir, que ja es va expressar a la Comissió Especial de comptes. Vol felicitar els 
tècnics per la feina feta. El seu vot serà favorable. 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, vol felicitar 
l’interventor i la secretària per la feinada. S’ha demostrat que tot està bé. Va 



 

 

requerir documentació a l’interventor i no consta al dictamen que es porta a 
aprovació. 
La secretària accidental li respon que consta la seva intervenció a l’acta de la 
sessió de la Comissió Especial.  
El senyor Martínez recorda que cal aprovar els comptes per poder optar a 
subvencions. 
 
El senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, també es suma a la 
felicitació a l’interventor i la secretària a l’hora de redactar els documents. El 
seu vot serà favorable. 
 
 
C.- VOTACIÓ I ACORD 
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 1 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc 

Guillem Molins) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel 

Martínez i Camarasa) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Robert Subiron 

Olmos) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Rovira 

Mariné) 

1 SÍ 

 



 

 

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

 
Sisè.- PRP2022/1176   PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ INICIAL, SI 
ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4/2022 
MODALITAT DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE 
CRÈDITS. 
    
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA.  A continuació, el regidor de Gestió 
Econòmica, senyor Cristian Garralaga Alonso, exposa l’assumpte: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: INTERVENCIÓ 
Expedient:  2022/1772-1627   
 
Vista la necessitat de realitzar un expedient de crèdits extraordinaris i 

suplements de crèdit. 

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

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

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

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

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

referència. 

 

LEGISLACIÓ APLICABLE 

La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent: 

— Els articles 169, 170 i 172 a 177 del Text Refós de la Llei Reguladora 

de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 

març. 

— Els articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual 

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

Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 

— L'article 3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 

Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 



 

 

— L'article 16.2 del Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, 

de 12 de novembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les 

Entitats Locals aprovat pel Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre. 

— El Reglament (UE) Núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del 

Consell, de 21 de maig de 2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes 

Nacionals i Regionals de la Unió Europea (SEC-10). 

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

Bases del Règim Local.  

— L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova 

l'estructura de pressupostos de les entitats locals. 

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

les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 

2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

— L'article 28.j) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern. 

— L'article 4.1.b).2n del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual 

es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació 

de caràcter nacional. 

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

 

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

dels següents acords: 

 

Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2022 

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

de crèdit que es detalla a continuació. 



 

 

Carrer Sant Antoni, 13 

08394 Sant Vicenç de  Montalt 

Tel. 93 791 05 11 - Fax: 93 791 29 61 
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ESTAT DE DESPESES 
       

              ALTES   

        Crèdit Modificacions Crèdit Per Per Crèdit 

Org Prog Econòmica Descripció Inicial Exercici Actual Suplement Crèdit Extraordinari Definitiu 

05 3333 62217 Adquisició Edifici "El Delme" 0,00 0,00 0,00   372.370,02 372.370,02 

13 920 62613 Equipament Audiovisual Sala de Plens i Sistema Vídeo Acta 0,00 0,00 0,00   29.500,00 29.500,00 

20 150 15100 Gratificacions personal funcionari Urbanisme 6.000,00 0,00 6.000,00 3.000,00   9.000,00 

24 920 15100 Gratificacions personal funcionari Administració 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00   20.000,00 

19 432 46108 Consell Comarcal Senyalització Ruta Guerra Civil 0,00 0,00 0,00   5.626,48 5.626,48 

      Totals 16.000,00 0,00 16.000,00 13.000,00 407.496,50 436.496,50 

 

 

 Total Suplements de Crèdit: 13.000,00 euros. 

 Total Crèdits Extraordinaris: 407.496,50 euros. 
 

 

  



 

 

 

 

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

anterior, en els següents termes: 

 

 

ESTAT D' INGRESSOS 
       

              ALTES   

        Crèdit Modificacions Crèdit Per Per Crèdit 

    Econòmica Descripció inicial Exercici Actual Suplement Crèdit Extraordinari Definitiu 

    87000 Incorporació de romanent per a despeses generals RTDG 0,00 2.531.024,70 2.531.024,70 13.000,00 407.496,50 2.951.521,20 

      Totals 0,00 2.531.024,70 2.531.024,70 13.000,00 407.496,50 2.951.521,20 
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A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, 

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

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

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

següents: 

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

impossibilitat de demorar-ho a exercicis posteriors. 

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

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

què estigui establerta la vinculació jurídica. 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 
La senyora Esther Padilla Enríquez, portaveu del PSC,  vol fer esment pel que 
fa a l’adquisició del Delme que al ple de 30/06/22 va preguntar al senyor 
alcalde si hi havia alguna novetat i no li va explicar. Pregunta si tenen algun 
projecte per a executar o es deixa per al següent govern. No volen fer crítica, 
sinó oposició constructiva i s’ha de fiscalitzar el govern. S’ha de justificar molt 
bé quan es vol adquirir un bé. Estan a favor perquè es tracta de patrimoni del 
municipi. Si el personal ha fet més hores, s’ha de pagar. Però vol saber si hi ha 
previsió de fer alguna cosa. 
 
El senyor Cristian Garralaga li respon que ara es crea la partida, que és el pas 
previ per assolir la compra. La Generalitat de Catalunya ha d’avalar la compra. 
El proper pas serà convocar la comissió de noves infraestructures i s’hi 
explicarà la idea als regidors/es. El projecte que es farà es decidirà a la 
Comissió tots junts i posteriorment s’aprovarà pel Ple la compra del Delme. 
 
La senyora Padilla agraeix l’explicació.  
 



 

 

El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, pren la paraula per 
fer la següent intervenció: “En esta modificación de crédito hay algunos 
aspectos en los que estamos de acuerdo como las gratificaciones al personal. 
También en el equipamiento audiovisual para equipar la Sala de Plenos y 
modernizarla, si bien se podría discutir si el importe económico podría ser algo 
menor; pero en cualquiera de los casos es una cosa que se debe hacer para 
que quede todo correcto.  
Ahora bien, en lo que no estamos de acuerdo o al menos expresamos nuestras 
dudas en tal como se ha presentado es la partida de 372.000€ dedicada a la 
compra del Edificio del Arzobispado El Delme. Por varias razones:  
 
a) una, que acaba de expresar el Sr. Garralaga. Para mi es que se vuelve a 
empezar la casa por el tejado. Nos dice que a partir de ahora se convocarán 
unas reuniones con la oposición, pero en este momento ya estamos decidiendo 
que se compra. 
 
b) Otra razón es que estamos hablando de dinero público. La inversión es muy 
importante y el problema es que esto no se queda sólo en una compra y ya 
está. Dudamos del estado del edificio y ya se ha apuntado por ahí que se ha de 
invertir mucho más dinero adicionalmente. Puede estar cerca o más del millón 
de euros porque es posible que se haya de rehacer toda la estructura del 
edificio. Yo no sé si había un informe respecto del estado y restauración del 
edificio. Además, los tiempos que se avecinan no pintan bien y si nos gastamos 
todo el remanente ahora se habránde incrementar los impuestos los años 
siguientes. Deberíamos tener en cuenta esto también. Por lo que sería 
oportuno repensar si esto es muy necesario ahora o si con las instalaciones 
actuales podemos ir ofreciendo servicio suficiente. Repito que no se puede 
entrar al día siguiente de comprarlo y habrá que meter mucho dinero más. 
Bueno, yo no sé si hemos hecho un buen negocio o por lo menos el 
arquebisbat si que lo hará .  
 
 
c) Una de las preguntas que queríamos hacer era si ya se tiene un Proyecto de 
Uso de actividades, distribución de espacios de las futuras instalaciones y el 
estudio económico pertinente?. Adecuarlo a los estándares actuales de uso 
público y de Gent Gran con dificultades de movilidad implicará menos espacio 
útil y un gasto elevado. 
 
d) Otro aspecto es el motivo que se aporta: instalaciones para la Gent Gran u 
otras asociaciones. Es un tema delicado y quiero explicarlo para que no se 
malinterprete porque yo también llevo ya muchos años en el pueblo, 29 años. 
Recuerdo que en aquella época no había tantas instalaciones, las que había 
era muy limitadas y el pueblo crecía en  población y tamaño muy rápidamente. 
También hay una componente sentimental de los más veteranos del pueblo 
hacia este edificio. Cuando vine me decían cuando nosotros éramos jóvenes 
aquí se hacían muchas actividades y sería bueno recuperarlo. Pero ya han 



 

 

pasado más de veinte años y hoy en día habría que volver a valorar si la 
localización y la instalación sería la más adecuada o no y accesible para la 
Gent Gran.  
 A la gente que vive alrededor de la plaza  les irá bien, pero la mayor 
parte de la población Mayor ya estamos repartidos por todo el pueblo, el hecho 
de que esté en un lugar favorecerá a unos pero perjudicará a otros y viceversa. 
Ahora el problema ya no es este, pienso, sino de utilidad, de facilidad de 
acceso, que haya parking. Tenemos Gent Gran en todo el territorio, no sólo en 
el centro, lo cual no quiero decir que esté en contra de se puedan hacer cosas 
aquí también. Fa uns anys s'havia mirat la Rectoria i que era una obra que no 
requeria tants diners i esforços i es podria tenir un espai bastant diàfan si 
s'arreglava i amb un preu més raonable. Un espai complementari. No se que ha 
estat d'aquest tema. 
 
e) I també per acabar, Han parlat amb l'Associació Xurravins per tal de recavar 
la seva opinió en aquests moments sobre aquest tema??” 
 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, fa un repàs de les 
partides proposades. La partida important però és el Delme. Es queixa de 
manca d’informació per fer una valoració objectiva i real. Pregunta si s’han fet 
estudis del cost de la reforma. La reforma sempre s’ha dit que era molt 
important. Es podria haver comentat a la passada Comissió Informativa 
d’Urbanisme perquè també va vinculat a un projecte. A vegades es creen les 
partides amb 6 euros, si s’ha creat ja amb aquest import deu voler dir que ja 
deu estar pactat l’import.  Pregunta per què no es feia primer la Comissió 
d’infraestructures i no al revés, tots hi haguessin estat d’acord. Es pregunta 
també quin serà el cost, hi ha moltes plantes, escales, potser no té la comoditat 
d’altres edificis i espais amb una sola planta. Pregunta també si la rectoria hi 
està inclosa.  
 
El senyor Garralaga respon que es tracta només del Delme, a dia d’avui no hi 
ha la possibilitat de la Rectoria. 
 
El senyor Guillem prossegueix manifestant que hi ha manca d’informació. Està 
content en poder participar en la Comissió d’infraestructures. Pel que fa a la 
resta de partides no té res a dir, però com s’ha de votar en bloc, el seu vot serà 
abstenció. Si només hi hagués el Delme votaria en contra però pel tema de les 
hores no pot votar en contra. 
 
El senyor Garralaga pren la paraula per explicar que el preu no es pacta, és 
fruit de taxacions. Cal tenir creada i dotada la partida per poder demanar 
l’autorització a la Generalitat. Si no hi ha l’autorització, no es pot fer la compra. 
La compra ja es passarà pel ple quan toqui.  
 



 

 

A continuació, el senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, 
pren la paraula. Manifesta que s’ha de tenir clar el que es vol fer o no, ja tenen 
clar què s’hi farà, no diguin que no. si no, no hi ha intenció de destinar-hi una 
partida pressupostària. Li toca el cor el Delme, el poble recupera un edifici 
emblemàtic que era per la gent del poble i l’Església se l’havia quedat. Des de 
1925 va ser el centre de la vida dels santvicentins, hi havia hagut la penya del 
Barça, teatre, cinema, bar, cases socials. Troba que està molt bé recuperar 
aquest espai per part del govern, pensa que serà un gran què per la ciutadania. 
No obstant, ell se n’assabenta pel Bisbat que es vol comprar el Delme. No els 
ho podien haver dit? Ja en el seu moment quan ell era alcalde es demanaven 
370-400 mil euros. Va enviar-hi l’arquitecte del moment, la senyora Pujol, per 
avaluar-ne l’estat. D’aquí poc est declararà com a runa. El museu del pessebre 
es va haver de traslladar. La despesa de llavors era d’uns 600.000 euros, ara 
seria un milió. La rectoria estava millor però el pressupost era d’uns 700.000 
euros segons informaven el senyor Lluís Buch i la senyora Marta Pujol.  
Afegeix que es podria haver mirat una solució pels problemes de les 
inundacions a la zona baixa. També manifesta que els capítols 1 i 2 s’han 
desmadrat. El pressupost elaborat en el seu moment s’adultera 
automàticament amb les modificacions de crèdit. Pel que fa a la despesa del 
conveni per la guerra civil, volen deixar-se de despeses que no valen la pena? 
S’han plantejat? Com la Fundació Palau. Gasten alegrement. Es podria haver 
utilitzat per un altre aspecte. Tiren de romanent líquid de tresoreria, per al 
Delme, hi està d’acord. Té una sensació agredolça, perquè pel que fa al Delme 
està d’acord però Déu n’hi do amb la resta de partides.  
 
El senyor Garralaga li respon que la motivació la tenen claríssima. El que cal és 
la definició del projecte arquitectònic que es vol fer. Han fet els deures. La 
coberta està malament però l’edifici està correcte.  
 
El senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, exposa que està d’acord 
pel que fa al tema del personal. Les noves partides com la de la Guerra civil, no 
entrarà. Pel que fa al sistema audiovisual, ha estat incisiu amb la petició de 
plens presencials, espera que això no sigui motiu per endarrerir més els plens 
presencials. Pel que fa al Delme, entén que es faci previsió, i que es necessita 
autorització de la Generalitat, però en comptes de comunicar-ho ara per 
consensuar el millor ús de l’edifici, potser es podria haver comunicat abans de 
les intencions. Dit això, cal tenir clar l’ús que se li vol donar i què hi farem allà. 
Es van fer negociacions fa temps pel que fa a la rectoria i només oferien 
lloguer. Creien que era més funcional l’edifici de la rectoria i que la reforma 
costarà més diners que la rectoria. El Delme és menys accessible. El seu vot 
serà favorable tot i el que ha esmentat, amb el compromís del govern d’arribar 
a un consens per donar-li el millor ús. 
 
El senyor Garralaga dona les gràcies per les concrecions del senyor Subiron i 
pel vot positiu. Creu que es guanya un espai emblemàtic com ha dit el senyor 
Martínez Camarasa, construït el 1920 pel poble i del poble que ara es recupera. 



 

 

Segur que s’arribarà a un consens per donar-li el millor servei possible al 
municipi i els vilatans. Pensen que ara és el moment, tot i que porten un any i 
mig treballant-hi, aquest és el primer pas. Si pel temps és possible fer la 
compra i l’esbós de projecte, benvingut sigui i si no, li deixaran al proper govern 
un caramel. 
 
La senyora Laia Sorribes Valls, regidora de Cultura i Turisme, pren al paraula 
per donar resposta al senyor Martínez que qüestionava que fos necessària la 
despesa relativa al conveni amb el Consell Comarcal per la senyalització de la 
ruta de la Guerra Civil. Es tracta d’un tema turístic, però també històric, es 
senyalitzaran 5 punts importants de memòria històrica com l’Església o Villa 
Blanca. És important senyalitzar-los i prendre consciència per dignificar els fets 
que van succeir al nostre poble. 
 
Finalment, pren la paraula el senyor alcalde, Víctor Llasera, per donar les 
gràcies a tots els qui han votat afirmativament. Es tracta de la primera pedra. Ja 
parlaran a la Comissió Informativa sobre les negociacions, que no han estat 
fàcils, ho explicarà fil per randa, els predecessors de la negociació no ho van 
posar fàcil segons informa l’Arquebisbat. 
 
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 

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 majoria absoluta, aprovar la proposta transcrita en tots 
els seus extrems. 
 

 
Setè.- PRP2022/1099   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L'ACTA DELIMITACIÓ AMB EL TERME DE SANT VICENÇ DE MONTALT 
AMB EL D'ARENYS DE MUNT. 
    
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA.  A continuació, el regidor 
d’Urbanisme, senyor Cristian Garralaga Alonso, exposa l’assumpte: 
 
IDENTIFICACIÓ EXPEDIENT 

Exp. Núm.:  2022/805 

 

ANTECEDENTS 

 

Atès que l’Institut Cartogràfic de Catalunya ha iniciat les operacions de 

DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE SANT VICENÇ DE 

MONTALT I ARENYS DE MUNT. 

 

Atès que en data 5/7/2022 es va signar l’acta de delimitació entre l’Ajuntament 

de Sant Vicenç de Montalt, l’Ajuntament d’Arenys de Munt, representants de la 

Generalitat de Catalunya i els propietaris afectats, l’esmentada acta consta 

degudament arxivat a l’expedient de referència que estableix: 

 

 

 

 “Desenvolupament de les operacions: 
 

 
Els documents de partida són l’Acta de la operació practicada para 

reconèixer la  línea de terme y senyalar les fites comunes als termes 

municipals de San Vicente de Llavaneras y de Arenys de Munt 



 

 

pertenecientes ambos a la provincia de Barcelona, de 24 d’agost de 

1918 i els quaderns topogràfics annexes aixecats per l’Instituto 

Geogràfico y Estadístico. 

 
En base a aquesta documentació, la Direcció General d’Administració 

Local (DGAL) i l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), van elaborar el 

document “Replantejament de la línia de delimitació entre els termes 

municipals d’Arenys de Munt i de Sant Vicenç de Montalt, Fites F-1 a F-

5”, de 19 de maig de 2009, en què es localitzen les fites reconegudes en 

aquestes actes. 

 
En 8 d’abril de 2022 la DGAL va trametre una còpia del document 

esmentat als ajuntaments afectats. 

 
Posteriorment, el dia 5 de juliol de 2022, s’han reunit els representants 

municipals i de la Generalitat de Catalunya i, sobre la base d’aquesta 

documentació han realitzat les operacions de delimitació. 

 
Els representants dels ajuntaments de Sant Vicenç de Montalt i d’Arenys 

de Munt accepten les coordenades UTM de la fita primera (F1), 

localitzada sobre el terreny i les coordenades de les fites restants. Així 

mateix, acorden adaptar el traçat de la línia de terme a la realitat 

geogràfica existent i a la cartografia vigent a escala 1:5 000. 

 

D’acord amb aquests antecedents, els representants dels ajuntaments 

reconeixen la línia de terme següent: 

 
Fita 1: se situa al Coll de la Ferradura, al sud-est d’una intersecció de 

pistes. Es reconeix com a fita una pedra de forma irregular d’un metre i 

vuitanta centímetres per dos metres a la base i un metre i vint 

centímetres d’alçària. Té una inscripció gravada en forma de ferradura. 

Aquesta fita és també comuna al terme municipal de Dosrius. Les 



 

 

coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 458136,4 i Y: 4606143,0. 

 
Fita 2: se situa al marge est del camí de la Pedra de la Ferradura. La 

línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l'anterior és el marge est 

del camí de la Pedra de la Ferradura. Les coordenades UTM ETRS89 

31N són: X: 458223,6 i Y: 4605827,4. 

 
Fita 3: se situa al nord-oest de can Tusell. La línia de terme reconeguda 

entre aquesta fita i l'anterior és la carena compresa entre totes dues. 

Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 459005,5 i Y: 4605075,1. 

 
Fita 4: se situa al marge esquerra de la riera de Torrentbó, al sud-oest 

de can Jorge. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l'anterior 

és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM ETRS89 

31N són:  X: 459022,4 i Y: 4604924. 

 
Fita 5: se situa al marge esquerra de la riera de Caldes, al nord del 

centre de colònies i vacances Eurostage. La línia de terme reconeguda 

entre aquesta fita i l'anterior és la normal fins l’eix de la riera de 

Torrentbó, segueix per aquest eix fins a la seva intersecció amb l’eix de 

la riera de Caldes i continua pel l’eix de la riera de Caldes fins a arribar al 

punt de coordenades UTM ETRS89 31N: X: 460050,8 i Y: 4603551,8 

des d’aquest punt va per la normal al marge esquerra de la riera de 

Caldes i segueix pel marge esquerra de la riera de Caldes fins a la fita 

cinquena. Aquesta fita és també comuna al terme municipal d’Arenys 

de Mar. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 460090,9 i Y: 

4603373,1. 

 
Els punts localitzats sobre el terreny que consten a l’acta tenen precisió 

submètrica (2σ), mentre que les precisions dels altres punts depenen 

dels diferents documents cartogràfics utilitzats per determinar la seva 

posició. 

 



 

 

Finalment, s’estén la present acta amb la conformitat dels representants 

dels dos ajuntaments i que, d’acord amb l’article 33.4 del Decret 

244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la 

demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 

descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, ha de ser 

aprovada pels plens respectius amb el quòrum de la majoria 

absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 

 
De la qual cosa en donen fe els secretaris dels dos ajuntaments.” 

 

 
Atès que l’acta ha d’aprovar-se pel Ple en un termini de tres mesos des de la 
seva signatura. 
 
Examinat l’Informe de secretària de data 26 d’agost de 2022 que consta arxivat 
a l’expedient de referència. 
 
En base a l’anterior, es PROPOSA AL PLE l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la delimitació amb el contingut recollit en l'Acta de partió de 

data 5 de juliol de 2022, que obra en l'expedient, dels termes municipals de 

Sant Vicenç de Montalt i d’Arenys de Munt. 

 

Segon.- Remetre certificació del present Acord i còpia de l'Acta de les 

operacions de delimitació al Departament competent en matèria d'administració 

local, de conformitat amb el que es disposa en l'article 34.1 del Decret 

244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació 

territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 

mancomunitats de Catalunya i al terme d’Arenys de Munt. 

 
 
 
 
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 atesa la 
documentació i les explicacions, el seu vot serà favorable.  
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, explica que d’acord 
amb el ja comentat amb anterioritat, el seu vot serà abstenció. 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, exposa que van tractar 
una altra delimitació amb un expedient similar, no se sap ben bé si es guanya o 
si es perd i per coherència votarà abstenció. 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, votarà a favor 
de l’expedient. 
 
El senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, no té res a dir, tota la 
documentació és correcta i el seu vot serà favorable. 
 
 
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 

Regidor no adscrit (Robert Subiron 1 SÍ 



 

 

Olmos) 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Rovira 

Mariné) 

1 SÍ 

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

 
 

Vuitè.- PRECS I PREGUNTES. 
 
En aquest punt, el senyor alcalde pren la paraula per fer la següent intervenció: 
 
“Aquesta setmana, concretament el passat dilluns, he estat víctima d’un acte 

covard i vergonyós com és el repartiment anònim d'un pamflet, en el qual 

apareix una fotografia meva i de les meves companyes de grup amb una frase 

acusatòria falsa, que pretén difamar-me i desprestigiar-me. Personalment sento 

llàstima per aquella persona o persones que hagin estat les autores del 

pamflet, crec que no és sa viure estant tan replet d’odi o amb una ambició 

desmesurada o addicció malaltissa al poder malentès. 

Aquestes paraules no són per defensar-me d’una acusació falsa i anònima, i 

per tant, difamatòria i covard, sinó per denunciar i condemnar un estil de fer 

política que utilitza tàctiques immorals i indecents.  

Estem davant d'una tàctica menyspreable que en realitat amaga inseguretat, 

manca de projecte i de valors. Aquest tipus de política utilitza el descrèdit 

personal per atacar el projecte polític del govern o de les persones que els hi 

fan nosa. Aquestes formes no són gens sanes. Parteixen del principi que 

“contra l’adversari polític tot s’hi val”. I en política, com en la vida, no tot s'hi val! 

Jo entenc la política de forma diametralment oposada. La política s’ha de fer 
amb clara vocació de servei: treballant per  millorar la vida dels veïns amb 
aquell qui té una visió diferent de la teva, sense caure ni en el menyspreu ni en 
la  mentida. 

L’honestedat, la dignitat i la generositat, han de ser els principis de qualsevol 

escenari polític. Qui no entengui que la política ha de funcionar així, potser és 



 

 

que no està preparat per assumir la responsabilitat d’ocupar un càrrec electe, ni 

tampoc per donar lliçons d’ètica. 

Resulta del tot inadmissible, que allò que en la vida privada esdevé una 
conducta injuriosa o calumniosa, i per tant, denunciable en un jutjat sigui entès 
per alguns com una conducta admissible en el circ en el que alguns volen 
convertir l’escenari polític santvicentí. 
 
Si en el dret penal regeix el principi de la presumpció d’innocència, i per tant, 
qui acusa és qui ha de provar el que denuncia, en política no només s’haurien 
d’observar els mateixos principis, sinó que aquell que acusés de forma 
indiscriminada amb l’única intenció d’erosionar un adversari polític amb 
aquestes males arts, hauria de quedar desqualificat políticament. 
 
Vull deixar palès que, malgrat les difamacions i desacreditacions a la meva 
persona, no entraré en una guerra de rèpliques, ni donaré resposta a les 
acusacions falses; ho afrontaré amb alçada política, fermesa i rigor, i ho rebatré 
com ho he vingut fent fins ara amb accions de govern transparents, tirant 
endavant projectes efectius i reals. 
 
Sant Vicenç no es mereix uns polítics que anteposin el joc polític a les prioritats 

del poble. No tot s’hi val per aconseguir un grapat de vots. Prou ja de perdre 

temps inventant acusacions i estratègies de desgast. Nosaltres continuarem 

treballant de veritat pels ciutadans i ciutadanes de Sant Vicenç. Aquí ens hi 

trobareu!” 

A continuació, es prossegueix amb el torn de 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

