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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 30 DE MARÇ DE
2022
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2022000003
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 30 de març de 2022
Hora d’inici: 19:30 h
Hora de fi: 20:01 h
Lloc: Sala de Plens
https://www.youtube.com/watch?v=D1qSFReOyys&t=604s
Plaça de l’Ajuntament, 10 - 08295 Sant Vicenç de Castellet. Tel. 936930611 - Fax 936930610 - www.svc.cat - svcastellet@svc.cat

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://www.svc.cat/atencio-ciutadana/tramits-i-gestions/validador/ - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.
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Compareixen per a celebrar la sessió d’Ajuntament Ple, sota la presidència de
l’Il·lma. Sra. Alcaldessa:
 Sra. Adriana Delgado i Herreros, Alcaldessa-Presidenta, Regidora de Recursos
Humans, Comunicació i Imatge, Urbanisme, Habitatge i Benestar Social. Grup
Municipal ERC.
 Sr. Josep Marti i Cano, primer Tinent d'Alcaldia, Regidor de Serveis Municipals i
Via Pública, Esports, Educació i Seguretat Ciutadana. Grup Municipal ERC.
 Sr. Jordi Palma i Sànchez, Regidor d'Administració i Cultura. Grup Municipal ERC.
 Sra. Gisela Pascual i Muñoz, quarta Tinent d'Alcaldia. Regidora de Medi Ambient i
Joventut. Grup Municipal ERC.
 Sra. Míriam Rubio i Molina, segona Tinent d'Alcaldia, Regidora d'Hisenda, Gent
Gran i Salut. Grup Municipal PSC.
 Sra. Isabel Pérez i Estrada, Regidora de Promoció Econòmica i Ocupació. Grup
Municipal PSC.
 Sra. M. Del Carmen Jiménez i Fernàndez, Grup Municipal JUNTS xSVC.
 Sr. Daniel Mauriz i Vidal, Grup Municipal JUNTS xSVC.
 Sr. Antoni Calveras i Fulgarolas, Grup Municipal JUNTS xSVC.
 Sra. Eulalia Sarda i Bonvehi, Grup Municipal JUNTS xSVC.
 Sra. Gina Serra i Insua. Grup Municipal SVC eC.
Han excusat la seva presència:
 Sra. Sílvia Oliveras i Giralt, tercera Tinent d'Alcaldia, Regidora de Participació
Ciutadana, Turisme i Comerç i Igualtat. Grup Municipal ERC.
 Sra. Silvia Vila i Lopez, Grup Municipal JUNTS xSVC.
Desenvolupament de la sessió
Un cop el secretari accidental ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es
pugui iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
La Sra. Alcaldessa dóna la benvinguda als regidors i les regidores, al Secretari, l’Interventor i al
públic assistent i des del Canal de Youtube de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.
Comença la sessió del Ple ordinari de 30 de març de 2022.
S’excusa les absències de les regidores Sílvia Vila i Sílvia Oliveras
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1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE LA MINUTA DE L'ACTA DE LA
SESSIÓ ANTERIOR
1.1.- Aprovació de l'acta del Ple ordinari de 23 de febrer de 2022
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Passat aquest punt a aprovació es aprovat per Majoria Absoluta dels seus assistents
A favor:
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal SVC eC.
Abstenció:
Grup Municipal JUNTS x SVC.
2.- DESPATX D'OFICI
No hi ha hagut intervencions en quest punt.
3.- ALCALDIA PRESIDÈNCIA. REGIDORIA DE
COMUNICACIÓ I IMATGE, URBANISME I HABITATGE

RECURSOS

HUMANS,

3.1.- Assumpte:
SOL·LICITUD D’ADHESIÓ A LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DEL BAGES
PER AL SANEJAMENT I APROVACIÓ I ASSUMPCIÓ DEL CONTINGUT ÍNTEGRE
DELS ESTATUTS QUE REGULEN L’ESMENTADA MANCOMUNITAT
Resultant que és de l’interès d’aquest municipi adherir-se a la Mancomunitat de
Municipis del Bages per al Sanejament.
Considerant el que disposa l’article 19è dels Estatuts de la Mancomunitat de Municipis
del Bages per al Sanejament.
Per tot això que,
S’ ACORDA
PRIMER.- SOL·LICITAR l’adhesió d'aquest municipi a la Mancomunitat de Municipis
del Bages per al Sanejament.
SEGON.- APROVAR I ASSUMIR com a propi el contingut íntegre dels Estatuts que
regulen aquesta Mancomunitat.
TERCER.- DESIGNAR com a representants d’aquest municipi, a la Sra. AlcaldessaPresidenta Adriana Delgado i Herreros i al Sr. 1r Tinent d’Alcaldia Josep Martí i Cano.
QUART.- Traslladar a la Mancomunitat, dues certificacions del present acord, per tal
que es pronunciï afirmativament sobre l’adhesió sol·licitada.
Sra. Delgado:
“Moltes gràcies.
L’ACA està gestionant la depuradora de Castellbell, que és la de Sant Vicenç i la de Castellgalí
també. Estem tots tres municipis en el mateix sistema de sanejament i ara volen anar
traslladant les gestions d’aquests equipaments a entitats principalment del territori, en aquest
cas al Bages, a la Mancomunitat.
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Hem tingut reunions amb ambdues parts per planejar aquest canvi, que també estan fent els
altres municipis i aquest passa pel que avui portem al Ple per aquesta adhesió pel traspàs de
competències i per aprovar els estatuts de la Mancomunitat. Ja participarem de ple dret en la
propera assemblea de la Mancomunitat que ha començat a gestionar la depuradora entre
altres de la comarca. No ens suposa res econòmicament, és l’ACA qui dota econòmicament la
Mancomunitat per fer aquesta gestió.”
El portaveu de Junts per Sant Vicenç manifesta que el seu grup votarà favorablement.
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Passat aquest punt a aprovació es aprovat per Unanimitat dels seus assistents
A favor:
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal JUNTS x SVC.
Grup Municipal SVC eC.
4.- REGIDORIA D'HISENDA, GENT GRAN I SALUT
4.1.- Assumpte
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE
L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET 2020-2022
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, suposa un pas més en
el procés de perfeccionament i racionalització del sistema econòmic. Un dels principis
que regeix la Llei és el de la transparència que, juntament amb la varietat
d’instruments que s’articulen a la llei, redunda de forma directa en un increment dels
nivells d’eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa pública subvencional.
L’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix
que els òrgans de les Administracions Públiques o qualssevol ens que proposin
l’establiment de subvencions, amb caràcter previ, hauran de concretar en un Pla
Estratègic de Subvencions els objectius i efecte que es pretenen amb la seva
aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les
seves fonts de finançament.
A la seva vegada, la Disposició Final Primera de la llei esmentada estableix que
l’esmentat article té caràcter bàsic, resultant d’aplicació a totes les Administracions
Públiques.
Per tant, en compliment de la norma esmentada, és necessari elaborar per
l’Ajuntament un Pla Estratègic de Subvencions, que tindrà caràcter previ a la
concessió de les mateixes i una durada plurianual.
El Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, en sessió ordinària celebrada el 26
de febrer de 2020, aprovà per unanimitat dels seus assistents el Pla Estratègic de
Subvencions 2020-2022.
És per tot això que es posa de manifest la necessitat d’actualitzar l’annex al Pla que
contempli la totalitat de les subvencions que preveu concedir l’Ajuntament durant l’any
2022.
Vistos els informes de Secretaria i d’Intervenció.
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FONAMENTS DE DRET
-
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Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.

Considerant que l’òrgan competent, per l’aprovació dels presents acords, és el Ple
l’Ajuntament en virtut d’allò que disposa l’article 52.2 del Decret Legislatiu 2/2003,
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local
Catalunya, i l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
Règim Local,

de
de
de
de

S’ACORDA
PRIMER.- Aprovar la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de
Sant Vicenç de Castellet 2020-2022, actualitzant l’Annex 8.5 que contempla la totalitat
de les subvencions que preveu concedir l’Ajuntament durant l’any 2022 i que es
transcriu a continuació:
“ANNEX 8.5 PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS PER A L’EXERCICI 2022
El Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, en sessió ordinària celebrada el 26
de febrer de 2020, aprovà per unanimitat dels seus assistents el Pla Estratègic de
Subvencions 2020-2022.
En aquest sentit, cal dir que es posa de manifest la necessitat d’actualitzar l’annex al
Pla que contempli la totalitat de les subvencions que preveu concedir l’Ajuntament
durant l’any 2022.
A continuació s’estableixen els objectius estratègics de la política de subvencions de
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet per l’any 2022, així com els imports
pressupostats:
1. La protecció i conservació del medi ambient i els espais naturals
2. El desenvolupament econòmic general en l’àmbit del comerç, les empreses, els
emprenedors i el foment de l’ocupació.
3. L’impuls de la cultura
4. La promoció de la pràctica esportiva
5. La millora de l’educació
6. El foment de la cohesió social
Aplicació
pressupostària
16 433 470000

Concepte
SUBVENCIONS
EMPRESES
FOMENT
L'OCUPACIÓ

PEL
DE

Import
consignat

Objectiu

Objecte

Procediment

Finançament
(recursos)

10.000,00€

2

Foment de
l’ocupació

Conc. no
competitiva

Propis
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12 341 489020
12 341 489022
12 326 489029
18 170 489060
17 334 489101
17 334 780003
17 334 489102
14 430 489103
17 334 489104

17 334 489105

17 334 489106
17 334 489107
17 334 489108
17 334 489109
12 341 489110
12 326 489111
12 326 489112
17 334 489115
17 330 489116
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SUBVENCIONS
AUTÒNOMS
PEL
FOMENT
DE
L'EMPRENEDORIA
SUBVENCIÓ
ASSOCIACIÓ
EMPRESARIS
DELS
POLÍGONS
SUBVENCIONS
SOCIALS
SUBVENCIÓ
ALIMENTS
MOSSEN
ROVIRA TENAS
SUBVENCIONS
ESPORTIVES
SUBVENCIÓ
CLUB
PETANCA
ATLÈTIC
CASTELLET
SUBVENCIONS
ENSENYAMENT
SUBVENCIONS MEDI
AMBIENT, ADF, ETC
SUBVENCIONS
CULTURALS
SUBVENCIONS
CULTURALS
MATERIAL
SUBVENCIÓ
AGRUPACIÓ ROMANS
SVC
SUBVENCIÓ
UBIC
UNIÓ DE BOTIGUERS I
COMERCIANTS
SUBVENCIÓ
COMISSIÓ
CAVALCADA DE REIS
SUBVENCIÓ
ASSOCIACIÓ
CULTURAL
DE
CARRETERS
I
CANSALADERS
SUBVENCIÓ COLLA DE
GEGANTERS
SUBVENCIÓ
BALL
POPULAR DE GITANES
SUBVENCIÓ
ASSOCIACIÓ PI-KBÉ
PREMIS
ACTIVITATS
CULTURALS
SUBVENCIÓ
CLUB
NATACIÓ CASTELLET
PREMIS
MARINA
TORRES
PREMIS
EMPRENEDORIA
SUBVENCIÓ
ASSOCIACIÓ 7DBAR
SUBVENCIÓ
ASSOCIACIÓ
CULTURAL
""EL
BRENY""

10.000,00€

2

2.000,00€

2

50.000,00€

6

4.000,00€

6

35.000,00€

4

700,00€

4

7.000,00€

5

1.000,00€

1

15.000,00€

3

15.000,00€

Foment de
l’ocupació

Conc. no
competitiva

Propis

Directa

Propis

Conc.
competitiva

Propis

Directa

Propis

Conc.
competitiva

Propis

Directa

Propis

Conc.
competitiva

Propis

Foment de
l’associacion
isme
empresarial
Foment de
la cohesió
social
Foment de
la cohesió
social
Foment de
la pràctica
esportiva
Foment de
la pràctica
esportiva
Foment de
l’educació
Conservació
del medi
ambient
Foment de
la cultura

Directa

Propis

Conc.
Competitiva

Propis

3

Foment de
la cultura

Conc.
Competitiva

Propis

800,00€

3

Foment de
la cultura

Directa

Propis

2.000,00€

2

Foment del
comerç local

Directa

Propis

2.500,00€

3

Foment de
la cultura

Directa

Propis

2.000,00€

3

Foment de
la cultura

Directa

Propis

15.000,00€

3

Directa

Propis

2.500,00€

3

Directa

Propis

300,00€

3

Directa

Propis

2.000,00€

3

Conc.
Competitiva

Propis

4.500,00€

4

Directa

Propis

1.000,00€

2

2.000,00€

2

2.000,00€

3

2.000,00€

3

Foment de
la cultura
Foment de
la cultura
Foment de
la cultura
Foment de
la cultura
Foment de
la pràctica
esportiva
Foment de
l’educació
Foment de
l’educació
Foment de
la cultura
Foment de
la cultura

Conc.
Competitiva
Conc.
Competitiva

Propis
Propis

Directa

Propis

Directa

Propis
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SUBVENCIONS
ENTITATS SOCIALS

A

CREU
ROJA
DE
VOLUNTARIAT
I
FORMACIÓ
CONVENI
PARC
RURAL MONTSERRAT

5.000,00€

6

3.912,00€

6

3.000,00€

1

Foment de
la cohesió
social
Foment de
la cohesió
social
Conservació
del medi
ambient

Conc.
Competitiva

Propis

Directa

Propis

Directa

Propis

SEGON.- Publicar la modificació del Pla Estratègic de Subvencions al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona per a general coneixement.
Sra. Delgado:
“Moltes gràcies.
Be, com el diu el mateix Pla Estratègic s’ha de fer aquesta aprovació amb aquest annex que
recull les subvencions previstes en el pressupost 2022. Tant les de concurrència competitiva
com les nominals, és l’actualització anual pertinent.
A continuació intervé el portaveu de Junts per Sant Vicenç:
Sr. Mauriz:
“Si, hi votarem a favor. A mes demanem com sempre que aquest procediment serveixi per
lògicament depurar tot el que, en definitiva, no pugui estar del tot amb una manca
d’operativitat, i que lògicament les diferents entitats cobrin amb la màxima celeritat possible i
amb la màxima necessitat que tenen, i que les diferents partides que estan previstes en el
pressupost a nivell de subvencions s’esgotin.”
Sra. Delgado:
“Si, moltes gràcies.
De fet el Ple passat vam aprovar les bases reguladores per donar sortida a les diferents
convocatòries, i aquesta és la voluntat de tothom.”
Passat aquest punt a aprovació es aprovat per Unanimitat dels seus assistents
A favor:
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal JUNTS x SVC.
Grup Municipal SVC eC.
La regidora d’Hisenda demana la paraula.
Sra. Rubio:
“Sra. Alcaldessa, com vam comentar a la Comissió Informativa, l’Interventor, hi havia una
última resolució que s’ha d’incloure un apunt. És una esmena, us la llegiré per què s’ha de fer
la inclusió d’aquesta esmena:
Es proposa una esmena per establir un nou supòsit de no subjecció. Concretament en el punt
segon de l’article 2, relatius als actes no subjectes. Quedaria redactat de la següent manera:
«2. Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a
conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci
matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial.
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Així mateix no es produirà la subjecció a l’impost en els supòsits de transmissions de béns
immobles a títol lucratiu en benefici de les filles, fills, menors o persones amb
discapacitat subjectes a pàtria potestat, tutela o amb mesures de suport per a l’exercici
adequat de la seva capacitat jurídica, l’exercici del qual es durà a terme per les dones
mortes com a conseqüència de la violència contra la dona, en els termes en què es
defineixi per la llei o pels instruments internacionals ratificats per Espanya, quan
aquestes transmissions lucratives portin causa de la defunció referida. »
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Sra. Delgado:
“En definitiva és afegir a la ordenança, tal i com ens mana la normativa, que són actes no
subjectes a la plusvàlua (molt en resum) els fills que són víctimes de violència de gènere... la
terminologia ja sabeu com és però en definitiva vindria a ser això.
Per tant votem la introducció d’aquesta esmena”
Passat aquesta esmena a votació es aprovada per Unanimitat dels seus assistents
A favor:
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal JUNTS x SVC.
Grup Municipal SVC eC.
Sra. Delgado:
“Ara si li dono la paraula al Sr. Secretari.”
4.2.- Assumpte
ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES
DELS TRIBUTS MUNICIPALS (APROVACIÓ PROVISIONAL)
DICTAMEN
EL text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per
a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora
comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les
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Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una
Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
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Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local en cadascun dels supòsits que originen la imposició de taxes o la
modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Consta també acreditat a l’expedient que s’ha observat el tràmit de consulta pública
prèvia, prevista a l’article 133 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, en els termes fixats per la Direcció General de
Tributs, al seu informe de 10 de gener de 2018.
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció,
S’ A C O R D A
Primer.- Suprimir els articles següents de l’Ordenança Fiscal número 4, Impost sobre
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana:


Article 12.- Col·laboració social



Article 14.- Recàrrecs d’extemporaneïtat i sancions

Segon.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança número 4 de l’Impost
sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana que haurà de regir per a
l’exercici 2022 i següents.
Es modifica l’article 2.- Actes no subjectes. Que queda redactat de la següent manera:
Article 2.- Actes no subjectes.
No estan subjectes a aquest Impost:
1. Les aportacions de béns i drets realitzades pels cònjuges a la societat conjugal,
les adjudicacions que a favor seu i en pagament d'aquestes es verifiquin i les
transmissions que es facin als cònjuges en pagament dels seus havers comuns.
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2. Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a
conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació
o divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial.
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Així mateix no es produirà la subjecció a l'impost en els supòsits de
transmissions de béns immobles a títol lucratiu en benefici de les filles, fills,
menors o persones amb discapacitat subjectes a pàtria potestat, tutela o amb
mesures de suport per a l'exercici adequat de la seva capacitat jurídica,
l'exercici del qual es durà a terme per les dones mortes com a conseqüència de
violència contra la dona, en els termes en què es defineixi per la llei o pels
instruments internacionals ratificats per Espanya, quan aquestes transmissions
lucratives portin causa de la defunció referida.
3. L'adjudicació de la totalitat d'un bé immoble en favor d'un dels copropietaris
efectuada com a conseqüència de la dissolució d'una comunitat de béns
constituïda sobre un immoble de naturalesa indivisible.
4. L'adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives
d'habitatges a favor dels seus socis cooperativistes.
5. Les transmissions de terrenys a què donin lloc les operacions distributives de
beneficis i càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de
transformació urbanística, i les adjudicacions en favor dels esmentats
propietaris en proporció als terrenys aportats pels mateixos, en els termes de
l'article 23 del Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, aprovat per
Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre. No obstant això, si el valor de les
parcel·les adjudicades a un propietari excedeix del que proporcionalment
correspon als terrenys aportats pel mateix, l'excés d'adjudicació sí estarà
subjecte a aquest Impost.
6. La retenció o reserva del dret real d'usdefruit i els actes d'extinció de l'esmentat
dret real, ja sigui per defunció de l'usufructuari o pel transcurs del termini pel
que va ser constituït.
7. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions de
fusió o escissió d’empreses, així com de les aportacions d’immobles integrats
en branques d’activitat, a les quals resulti aplicable el règim regulat en el capítol
VII del Títol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre
societats, a excepció de les previstes en l’article 87è del mateix text legal quan
no s’integrin en una branca d’activitat.
8. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions de
transmissions del negoci o d'actius o passius realitzades per entitats de crèdit
en compliment de plans de reestructuració o plans de resolució d'entitats de
crèdit a favor d'una altra entitat de crèdit, a l'empara de la normativa de
reestructuració bancària.
9. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana realitzades per una entitat
de crèdit a favor d'una societat per a la gestió d'actius, sempre i quan els
esmentats immobles hagin estat adquirits per l'entitat de crèdit en pagament de
deutes relacionats amb el sòl per a promoció immobiliària i amb les
construccions i promocions immobiliàries, a l'empara de la Llei 8/2012, de 30
d'octubre, de sanejament i venda dels actius immobiliaris del sector financer.
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10. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Societat de
Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) regulada a
la disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de
reestructuració i resolució d'entitats de crèdit.
11. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la Societat
de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) a
entitats participades directa o indirectament per dita Societat en al menys el 50
per cent del capital, fons propis, resultats o drets de vot de l'entitat participada
en el moment immediatament anterior a la transmissió, o com a conseqüència
de la mateixa.
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12. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades per la Societat
de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), o per
les entitats constituïdes per aquesta per a complir amb el seu objecte social, als
fons d'actius bancaris (FAB), a què es refereix la disposició addicional desena
de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de
crèdit.
13. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades entre els citats
fons d'actius bancaris (FAB) durant el període de temps de manteniment de
l'exposició del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) als Fons,
previst en l'apartat 10 de la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14
de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit.
14. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzin com a
conseqüència de les operacions relatives als processos d'adscripció a una
societat anònima esportiva de nova creació, sempre que s'ajustin a les normes
de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l’esport i del Reial decret 1251/1999, de
16 de juliol, sobre societats anònimes esportives.
En els supòsits de no subjecció a què es refereixen els anteriors apartats, per al càlcul
del període de generació de l'increment de valor posat de manifest en una posterior
transmissió del terreny, es prendrà com a data d'adquisició aquella en què es va produir
l'anterior meritament de l'impost. En conseqüència, en la posterior transmissió dels
terrenys, s'entendrà que el nombre d'anys al llarg dels quals s'ha posat de manifest
l'increment de valor no s'ha interromput per causa de la transmissió derivada de les
operacions no subjectes.
15. No es produirà la subjecció a l'impost en les transmissions de terrenys respecte
dels quals s'acrediti la inexistència d'increment de valor per diferència entre els
valors dels esmentats terrenys en les dates de transmissió i adquisició, tret que
l'Administració pugui demostrar que s'ha produït increment de valor.
L'interessat haurà de declarar la transmissió com a no subjecta, així com aportar
els títols que documentin la transmissió i l'adquisició. Tindran la condició
d'interessats, a aquests efectes, les persones o entitats a què es refereix l'article
3r d'aquesta Ordenança.
Per a constatar la inexistència d'increment de valor, com a valor de transmissió o
d'adquisició del terreny es prendrà el més alt dels següents valors: el que consti
en el títol que documenti l'operació o el comprovat, en el seu cas, per
l'Administració tributària.
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Quan es tracti de la transmissió d'un immoble en el qual hi hagi sòl i construcció,
es prendrà com a valor del sòl, a aquests efectes, el que resulti d'aplicar la
proporció que representi en la data del meritament de l'impost el valor cadastral
del terreny respecte del valor cadastral total, i aquesta proporció s'aplicarà tant al
valor de transmissió com, en el seu cas, al valor d'adquisició.
Per a determinar la inexistència d'increment de valor no podran computar-se les
despeses o tributs que gravin les esmentades transmissions.
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Si l'adquisició o la transmissió hagués estat a títol lucratiu, per a comparar la
inexistència d'increment de valor, es prendrà el més alt dels següents valors: el
declarat en l'Impost sobre successions i donacions o el comprovat, en el seu cas,
per l'Administració tributària.
En la posterior transmissió dels immobles a què es refereix aquest apartat, per al
còmput dels anys al llarg dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor,
no es tindrà en compte el període anterior al de la seva adquisició.
Es modifica el punt 3 de l’article 5.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia
fixa, que queda redactat de la següent manera:
Article 5.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa.
1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de la constitució i la transmissió de qualsevol dret de servatge.
2. Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de les transmissions realitzades per persones físiques amb ocasió de la
dació en pagament de l'habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, per
a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el mateix,
contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional,
realitzi l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.
Així mateix, estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin
com a conseqüència de les transmissions de l'habitatge habitual en que concorrin els
requisits anteriors, realitzades en procediment d'execució hipotecària notarial o judicial.
No serà d'aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o qualsevol
altre membre de la seva unitat familiar disposi, en el moment de poder evitar la
transmissió de l'habitatge, d'altres béns o drets en quantia suficient per a satisfer la
totalitat del deute hipotecari. Es presumirà el compliment d'aquest requisit. No obstant,
si amb posterioritat es comprova el contrari, es procedirà a practicar la liquidació
tributària corresponent.
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on hagi figurat
empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, al menys, els dos anys
anteriors a la transmissió o des del moment de l'adquisició si dit termini fos inferior als
dos anys.
Respecte al concepte d'unitat familiar, s'estarà a allò que es disposa a la Llei 35/2006,
de 28 de novembre, de l'Impost sobre la renda de les persones físiques i de
modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no
Residents i sobre el Patrimoni. A aquests efectes, s'equipara el matrimoni amb la
parella de fet legalment inscrita.
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3. També estan exempts d’aquest impost els corresponents increments de valor quan
la obligació de satisfer aquell recaigui sobre les persones o entitats següents:
a) Aquest Municipi, l’Estat, la Comunitat Autònoma i altres entitats locals a les quals
pertany o que estiguin integrades en aquest municipi, així com els organismes
autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter de la Comunitat
Autònoma i de dites entitats locals.
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b) Les entitats definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les
entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que
compleixin els requisits establerts a l’esmentada llei i al seu reglament aprovat per
Reial decret 1270/2003, de 10 d'octubre.
Per gaudir d'aquesta exempció les entitats esmentades hauran de comunicar a
l'Ajuntament la seva opció pel règim fiscal previst al Títol II de la Llei 49/2002,
mitjançant la corresponent declaració fiscal, abans de la finalització de l'any natural en
què s'hagi produït el fet imposable d'aquest impost.
No obstant això, en la transmissió de terrenys o en la constitució o transmissió de drets
reals de gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la comunicació es podrà
efectuar en el termini previst a l'apartat 6 de l'article 11è d'aquesta Ordenança, en el
supòsit que la finalització d'aquest termini excedeixi de l'any natural previst al paràgraf
anterior.
L'esmentada comunicació haurà d'anar acompanyada d'acreditació de la presentació
de la declaració censal a la corresponent Administració tributària.
c) Les Entitats Gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social
regulades per la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'Ordenació, supervisió i solvència de
les entitats asseguradores i reasseguradores.
d) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte als terrenys que
hi estiguin afectes.
e) La Creu Roja Espanyola.
f) Les persones o entitats a favor de les quals s'hagi reconegut l’exempció en
tractats o convenis internacionals.
Es modifica l’article 6.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable,
que queda redactat de la següent manera:
Article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable.
1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat
com Conjunt Històric Artístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultural,
segons l’establert en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, o
en la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, quan els seus
propietaris o titulars de drets reals acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de
conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles.
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Per a poder gaudir d’aquest benefici fiscal caldrà acreditar que les obres de
conservació o rehabilitació dels immobles han estat finançades pel subjecte passiu i
que la despesa efectivament realitzada en el període dels últims 5 anys, no ha estat
inferior al 20 per cent del valor cadastral assignat a l’immoble en el moment del
meritament de l’impost.
Per tal que els béns urbans ubicats dins del perímetre delimitatiu dels conjunts
històrics, que hi estiguin globalment integrats, pugin gaudir d'exempció han de comptar
amb una antiguitat igual o superior a cinquanta anys i han d'estar catalogats, d’acord
amb la normativa urbanística, com a objecte de protecció integral en els termes que
preveu la normativa de patrimoni històric i cultural.
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2. Es concedirà una bonificació de la quota de l’Impost, en les transmissions de
terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del
domini que afectin a l'habitatge habitual del causant realitzades a títol lucratiu per
causa de mort a favor dels seus descendents de primer grau i adoptats i els seus
ascendents de primer grau i adoptants.
El percentatge de bonificació es calcularà en funció del valor del sòl que tingui
l’habitatge habitual en el moment del meritament de l’impost, de conformitat amb el
següent:

VALOR CADASTRAL DEL SÒL

PERCENTATGE BONIFICACIÓ

Igual o inferior a 10.000 €

75 %

Entre 10.001 € i 20.000 €

50 %

Entre 20.001 € i 50.000 €

30 %

Més de 50.000 €

25 %

Aquesta bonificació serà del 95 per cent de la quota de l’Impost, en les transmissions
de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del
domini que afectin a l'habitatge habitual del causant realitzades a títol lucratiu per
causa de mort a favor dels seus conjugues.
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figuri empadronat el
causant. No obstant, s'entendrà que l'habitatge no perd el caràcter d'habitual a efectes
d'aquesta bonificació, quan la baixa en el padró hagi estat motivada per causes de
salut suficientment acreditades.
L’habitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament es poden considerar
conjuntament com a l’habitatge habitual, sempre i quan es trobin situats al mateix
edifici o complex urbanístic.
En qualsevol cas, per tenir dret a l'esmentada bonificació caldrà que l'immoble adquirit,
en el moment de la defunció del causant, no estigues total o parcialment cedit a
tercers.
3. Es concedirà d'una bonificació del 95 per cent de la quota íntegra de l'impost, en les
transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment
limitatiu del domini de terrenys, en els que es desenvolupin activitats econòmiques que
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siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies
socials, culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin aquesta
declaració.
La declaració d'especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la
Corporació i s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la
majoria simple dels seus membres.
Es modifica l’article 7.- Base imposable, que queda redactat de la següent manera:
Article 7.- Base imposable
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1. La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana manifestat en el moment del meritament i
experimentat al llarg d'un període màxim de vint anys.
2. Per a determinar la base imposable de l'impost, es multiplicarà el valor del
terreny en el moment del meritament pel coeficient fixat a l'apartat 8 d'aquest
article corresponent al període de generació de l'increment del valor. En cas que
el període de generació sigui inferior a un any, es prorratejarà el coeficient anual
tenint en compte el nombre de mesos complerts, sense tenir en compte les
fraccions de mes.
3. En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com el
seu valor, al temps del meritament d'aquest impost, el que tinguin fixat en aquest
moment als efectes de l'impost sobre béns immobles.
No obstant, quan el valor sigui conseqüència d’una Ponència de valors que no
reflecteixi modificacions de planejament aprovades amb anterioritat, es podrà
liquidar provisionalment aquest impost d’acord amb el mateix. En aquests casos,
en la liquidació definitiva s’aplicarà el valor dels terrenys obtingut conforme als
procediments de valoració col·lectiva que s’instruïssin, referit al moment del
meritament. Quan aquesta data no coincideixi amb la data d’efectivitat dels nous
valors cadastrals, aquests es corregiran aplicant els coeficients d’actualització
que corresponguin, establerts a l’efecte en les lleis de pressupostos generals de
l’Estat.
Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana en el moment del
meritament de l’impost o integrat en un bé immoble de característiques
especials, no tingui fixat valor cadastral en aquell moment, o, si en tingués, no
concordi amb el de la finca realment transmesa, a conseqüència d’aquelles
alteracions que per les seves característiques no es reflecteixin en el Cadastre o
en el padró de l’impost sobre béns immobles, conforme a les quals s’hagi
d’assignar el valor cadastral, l’Ajuntament podrà practicar la liquidació quan el dit
valor cadastral sigui fixat, referint l’esmentat valor al moment del meritament.
4. En la constitució i la transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, per
determinar l'import de l'increment de valor cal prendre la part del valor del terreny
proporcional als valors dels drets esmentats, calculat mitjançant l'aplicació de les
normes fixades a l'efecte en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats i, en particular, dels preceptes següents:
A) Usdefruit
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a) El valor de l’usdefruit temporal es reputarà proporcional al valor dels béns, a raó
del 2 per 100 per cada període d’un any, sense que mai excedeixi el 70 per cent.
b) En els usdefruits vitalicis, es considera que el valor és igual al 70 per cent del
valor total del terreny si l'usufructuari té menys de vint anys, minorant, a mesura
que l'edat augmenta, en la proporció de l'1 per cent menys per cada any més,
amb el límit mínim del 10 per cent del valor total.
c) Si l'usdefruit constituït a favor d'una persona jurídica s'estableix per un termini
superior a trenta anys o per temps indeterminat, s'ha de considerar fiscalment
una transmissió de plena propietat subjecta a condició resolutòria.
B) Ús i estatge
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El valor dels drets reals d'ús i estatge és el que resulta d'aplicar al 75 per cent del
valor del terreny sobre el que s'han imposar, les regles corresponents a la
valoració dels usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos.
C) Nua propietat
El valor del dret de la nua propietat s'ha de fixar d'acord amb la diferència entre el
valor de l'usdefruit, ús o estatge i el valor cadastral del terreny.
D) Dret real de superfície
El dret real de superfície s'ha de fixar d'acord amb les regles de l'usdefruit
temporal.
E) Altres drets reals
Els drets reals no inclosos en apartats anteriors s'imputaran pel capital, preu o
valor que les parts haguessin pactat al constituir-los, si fos igual o més alt que el
que resulti de la capitalització a l'interès legal de la renda o pensió anual, o aquest
si aquell fos menor. En cap cas el valor així imputat ha de ser superior al que
tinguin determinat en el moment de la transmissió a l'efecte de l'Impost sobre béns
immobles.
5. En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un
edifici o un terreny o del dret a construir sota el sòl, sense que això pressuposi
l'existència d'un dret real de superfície, el quadre de percentatges anuals, previst
a l’article 8 d’aquesta Ordenança, s’aplicarà sobre la part del valor cadastral que
representi, respecte a aquest valor, el mòdul de proporcionalitat fixat en
l'escriptura de transmissió o, si no n'hi ha, el que resulti d'establir la proporció
corresponent entre la superfície o volum de les plantes per construir en el sòl o
el subsòl i la totalitat de superfície o volum edificats un cop construïdes aquestes
plantes.
En cas que no s'especifiqui el nombre de noves plantes, caldrà atenir-se, per tal
d'establir-ne la proporcionalitat, al volum màxim edificable segons el planejament
vigent.
6. En els supòsits d'expropiació forçosa, el percentatge corresponent s'ha d'aplicar
sobre la part del preu just que correspongui al valor del terreny, llevat que el
valor cadastral assignat a l'esmentat terreny fos inferior; en aquest cas prevaldrà
aquest últim sobre el preu just.
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7. En cas de substitucions, reserves, fideïcomisos i institucions successòries forals,
cal aplicar les normes de tributació del dret d'usdefruit, llevat que l'adquirent
tingui la facultat de disposar dels béns; en aquest supòsit, caldrà liquidar l'impost
pel domini ple.
8. Per a determinar la base imposable es multiplicarà el valor del terreny en el
moment del meritament pel coeficient que correspongui al període de generació
de l'increment de valor establert en el quadre següent:
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Període
menys d'1 any
1 any
2 anys
3 anys
4 anys
5 anys
6 anys
7 anys
8 anys
9 anys
10 anys

coeficient
0,14
0,13
0,15
0,16
0,17
0,17
0,16
0,12
0,10
0,09
0,08

Període
11 anys
12 anys
13 anys
14 anys
15 anys
16 anys
17 anys
18 anys
19 anys
Igual o superior a 20 anys

coeficient
0,08
0,08
0,08
0,10
0,12
0,16
0,20
0,26
0,36
0,45

Si com a conseqüència de l'actualització dels coeficients màxims establerts en
l'article 107.4 del TRLRHL, qualsevol dels coeficients aprovats per la vigent
ordenança fiscal resultés superior al corresponent nou màxim legal, s'aplicarà
aquest directament fins que entri en vigor la nova ordenança fiscal que corregeixi
aquest excés.
9. Quan, a instància del subjecte passiu, conforme al procediment establert a
l'article 104.5 del TRLRHL, es constati que l'import de l'increment de valor és
inferior a l'import de la base imposable determinada de conformitat amb el que
es preveu en aquesta ordenança, es prendrà com a base imposable l'import del
dit increment de valor.
10. L'import de l'increment de valor obtingut pel subjecte passiu s'obtindrà per la
diferència entre els valors dels esmentats terrenys en les dates de transmissió i
adquisició, prenent en cada cas el més alt dels següents valors a comparar: el
que consti en el títol que documenti l'operació o el comprovat, en el seu cas, per
l'Administració tributària.
11. Si l'adquisició o la transmissió hagués estat a títol lucratiu, per tal d'obtenir
l'import de l'increment entre els valors des esmentats terrenys en les dates de
transmissió i adquisició, es prendrà el més alt dels següents valors a comparar:
el declarat a efectes de l'impost sobre successions i donacions o el comprovat,
en el seu cas, per l'Administració tributària.
12. Per a determinar l'import de l'increment de valor no poden computar-se les
despeses o tributs que gravin les esmentades transmissions.
13. Quan es tracti de la transmissió d'un immoble en el qual hi hagi sòl i construcció,
es prendrà com a valor del sòl a aquests efectes, el que resulti d'aplicar la
proporció que representi en la data del meritament de l'impost el valor cadastral
del terreny respecte del valor cadastral total, i aquesta proporció s'aplicarà tant al
valor de transmissió com, en el seu cas, al valor d'adquisició.
Es modifica l’article 8.- Tipus de gravamen i quota, que queda redactat de la següent
manera:
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Article 8è.- Tipus de gravamen i quota
La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen següent:
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Període

tipus

Període

tipus

Període

Inferior 1 any

30%

7 anys

30 %

14 anys

tipus
30 %

1 any
2 anys
3 anys
4 anys
5 anys
6 anys

30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %

8 anys
9 anys
10 anys
11 anys
12 anys
13 anys

30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %

15 anys
16 anys
17 anys
18 anys
19 anys
20 anys

30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %

Es modifica l’article 9.- Període de generació i meritament, que queda redactat de la
següent manera:
Article 9.- període de generació i meritament.
1. L'impost es merita:
a) Quan es transmet la propietat del terreny, sigui a títol onerós o gratuït, entre vius
o per causa de mort, en la data de la transmissió.
b) Quan es constitueix o es transmet qualsevol dret real de gaudi limitatiu del
domini, en la data en què tingui lloc la constitució o la transmissió.
2. El període de generació és el temps durant el qual s'ha fet palès l'increment de valor
que grava l'impost. Per a la seva determinació es prendran els anys complets
transcorreguts entre la data de l'anterior adquisició del terreny de què es tracti o de
la constitució o transmissió igualment anterior d'un dret real de gaudi limitatiu del
domini sobre aquest i la data de realització del nou fet imposable, sense considerar
les fraccions d'any.
En cas que el període de generació sigui inferior a un any, es prendrà el nombre de
mesos complerts, sense considerar les fraccions de mes.
3. Als efectes del que es disposa en l'apartat anterior, es considerarà com a data de la
transmissió:
a) En els actes o els contractes entre vius, la de l'atorgament del document públic i,
quan es tracti de documents privats, la de la seva presentació davant
l'Ajuntament.
b) En les transmissions per causa de mort, la de defunció del causant.
c) En les transmissions per subhastes judicials o administratives, la data del decret
d'adjudicació que hagi esdevingut ferm.
d) En les expropiacions forçoses, la data de l'acta de pagament i ocupació.
Es modifica l’article 11.- Règim de gestió, que queda redactats de la següent manera:
Article 11.- Règim de gestió.
1. S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió general del tribut, que suposa
l’obligació del subjecte passiu de declarar les dades, determinar el deute tributari i
ingressar la quota resultant en els terminis establerts a l’apartat 6 d’aquest article,
excepte en el supòsit a què es refereix el paràgraf tercer de l’apartat 3 de l’article 7è
d’aquesta Ordenança. En aquest cas el contribuent ha de presentar en els mateixos
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terminis la declaració corresponent per a la liquidació de l'impost per part de
l'Administració.
2. Tant l’autoliquidació com, si escau, la declaració, s’han de formalitzar segons el
model que l’Ajuntament ha determinat, on s’hi contindran els elements de la relació
tributària imprescindibles per comprovar o practicar la liquidació corresponent.
3. Cal presentar una autoliquidació o declaració per a cadascuna de les finques o
drets transferits, fins i tot en el cas que s’hagi formalitzat la transmissió en un sol
instrument, fent-hi constar expressament la referència cadastral.
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4. Quan hi hagi diverses persones obligades al pagament de l'impost, es podrà
practicar autoliquidació per la totalitat de la quota a nom de qualsevol d'elles, o
practicar tantes autoliquidacions com subjectes passius hi hagin.
5. A l’autoliquidació o declaració esmentada s’hi adjuntaran els documents on hi
constin els actes o els contractes que originin la imposició, com també els justificants
dels elements tributaris necessaris per practicar la liquidació corresponent i els que
acreditin les exempcions i bonificacions que se sol·licitin.
6. L’autoliquidació o declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, des
de la data en què es produeixi el meritament de l’impost:
a) Quan es tracti d'actes "inter vivos", el termini serà de trenta dies hàbils.
b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos,
prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu.
Aquesta sol·licitud de pròrroga s’ha de presentar dins dels primers sis mesos i
s’entén concedida si, transcorregut un mes des de la sol·licitud, no hi ha
resolució expressa.
Abans d’esgotar el termini de la pròrroga, el contribuent haurà de practicar la
corresponent autoliquidació.
No es concedirà la pròrroga quan la sol·licitud es presenti després d’haver
transcorregut els primers sis mesos a comptar des de la data de defunció del
causant.
7. Independentment del que es disposa en l'apartat primer d'aquest article, també
estan obligats a comunicar a l'Ajuntament la realització del fet imposable en els
mateixos terminis que els subjectes passius:
a) En els supòsits contemplats en la lletra a) de l'article 3.1 d'aquesta Ordenança,
sempre que s'hagin produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona
que constitueix o que transmet el dret real de què es tracti.
b) En els supòsits contemplats en la lletra b) de l’article 3.1, l'adquirent o la persona
a favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti.
8. El Registre de la Propietat no practicarà la inscripció corresponent de cap document
que contingui acte o contracte determinant de les obligacions tributàries per aquest
impost, sense que s'acrediti prèviament haver presentat l'autoliquidació o, en el seu
cas, la declaració de l'impost o la comunicació a que es refereix la lletra b) de
l'apartat anterior.
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9. Els notaris per tal de donar compliment a l'obligació de comunicar a l'Ajuntament una
relació comprensiva de tots els documents que han autoritzat i en els que s'hi
continguin els fets, els actes o els negocis jurídics que posin de relleu la realització
del fet imposable d'aquest impost, remetran mensualment i per via telemàtica a la
plataforma del Consell General del Notariat un índex informatitzat, el qual, una
vegada processat i verificat, es posarà a disposició de l'Ajuntament per tal que
pugui obtenir-lo mitjançant comunicacions telemàtiques entre tots dos servidors. El
mateix procediment es farà servir per comunicar a l'Ajuntament la relació dels
documents privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els
hagin estat presentats per a coneixement i legitimació de firmes. El que es preveu
en aquest apartat s'entén sense perjudici del deure general de col·laboració
establert en la Llei general tributària.
Els notaris advertiran expressament als compareixents en els documents que
autoritzin sobre el termini dins el qual estan obligats a presentar declaració per
l'impost, i sobre les responsabilitats per la manca de presentació de declaracions.
Es modifica l’article 12.- Comprovació de les autoliquidacions (Abans article 13), que
queda redactat de la següent manera:
Article 12è.- Comprovació de les autoliquidacions
1. L'Administració comprovarà que l'autoliquidació s'hagi efectuat mitjançant l'aplicació
correcta de les normes reguladores de l'impost, sense que puguin atribuir-se valors,
bases o quotes diferents de les resultants d'aquestes normes.
2. L'Administració podrà comprovar els valors declarats per l'interessat o subjecte
passiu als efectes del que es preveu als articles 104.5 i 107.5 del TRLRHL.
Es modifica l’article 13.- Règim d’ingrés, (Abans article 15), que queda redactat de la
següent manera:
Article 13è.- Règim d'ingrés
1.

Els òrgans de gestió tributària corresponents han de practicar les liquidacions
d'aquest impost, si no s'escau l’autoliquidació, les quals s'han de notificar
íntegrament al subjecte passiu, tot indicant-hi els terminis de pagament i els
recursos procedents.

2. L'ingrés s'efectuarà dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei general
tributària.
Es modifica l’article 14.- Gestió per delegació (abans article 16), que queda redactat de
la següent manera:
Article 14è.- Gestió per delegació
1. Si la gestió i recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en la
Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran
aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
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2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de Notaris i Registradors de la Propietat en ordre a
conèixer puntualment les modificacions de titularitat dominical i conseqüentment
practicar les liquidacions corresponents. Així mateix, possibilitarà la presentació
d'autoliquidacions a través de la seu electrònica de l'Organisme.
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3. Els òrgans gestors de l'Organisme de Gestió Tributària comprovaran el compliment
de tots els requisits necessaris pel gaudiment dels beneficis fiscals de concessió
potestativa i caràcter pregat d'acord amb el seu esperit i finalitat i, en el supòsit que
amb la documentació aportada no es consideri suficientment acreditat el compliment
dels esmentats requisits, amb caràcter previ a la concessió o denegació del benefici
fiscal, es demanarà informe als serveis municipals corresponents a l'objecte de
conèixer o avaluar determinades condicions o situacions respecte les quals
l'Ajuntament tingui dades rellevants o per concretar o aclarir els criteris de concessió
de l'esmentat benefici fiscal.
4. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió
Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança general
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic, la gestió
dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona o es realitza mitjançant
col·laboració interadministrativa.
5. No obstant l'anterior, en els casos en què la gestió hagi estat delegada en la
Diputació de Barcelona, l'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i
sense necessitat d'avocar de forma expressa la competència, les facultats d'aprovar
determinades actuacions singulars de gestió i recaptació, concedir beneficis fiscals,
realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l'anul·lació, total o
parcial, de les liquidacions respecte de l'impost aquí regulat, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho
facin convenient.
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2022, així com el text refós aprovat, seran
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions,
els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
La Sra. Alcaldessa dóna la paraula a regidora d’Hisenda, Gent Gran i Salut.
Sra. Rubio:
“Actualitzem l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana per donar
compliment a l’aprovació del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març i aplicar la nova
forma de càlcul amb el 30% de coeficient. Per això també hem decidit aplicar unes
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bonificacions en els casos que creiem que son més injustos com en el cas dels descendents de
primer grau i adoptats i els descendents de primer grau i adoptats. Les bonificacions son les
següents:
Segons el valor cadastral del sol:
 Igual o inferior a 10.000€ es farà una bonificació del 75%;
 Entre 10.001 i 20.000€ el 50% de bonificació;
 Entre 20.001 i 50.000€ el 30% de bonificació:
 Més de 50.000€ el 25 % de bonificació.
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I com ja vam aprovar a l’inici de la legislatura continuem aplicant la bonificació del 95% en
casos de viudetat.
Tornem a posar en valor la revisió cadastral que aquest equip de govern a portat a terme ja
que com vam dir, te benefici entre altres impostos com per exemple les plusvàlues.”
El portaveu de Junts per Sant Vicenç manifesta que el seu grup votarà favorablement.
Passat aquest punt a aprovació es aprovat per Unanimitat dels seus assistents
A favor:
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal JUNTS x SVC.
Grup Municipal SVC eC.
Sra. Delgado:
“Torno a demanar disculpes perquè no li he passat la paraula a la regidora de Sant Vicenç en
Comú. Hi ha alguna cosa?”
La Sra. Serra manifesta que ha votat a favor
4.3.- Assumpte
ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES
DELS TRIBUTS MUNICIPALS (APROVACIÓ PROVISIONAL)
DICTAMEN
EL text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per
a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
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La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora
comunicació informativa amb els ciutadans.
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Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una
Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local en cadascun dels supòsits que originen la imposició de taxes o la
modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Consta també acreditat a l’expedient que s’ha observat el tràmit de consulta pública
prèvia, prevista a l’article 133 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, en els termes fixats per la Direcció General de
Tributs, al seu informe de 10 de gener de 2018.
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció,
S’ A C O R D A
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents la modificació de
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
Ordenança Fiscal núm. 6

Reguladora de la Taxa
documents administratius.

Ordenança Fiscal núm. 11

Reguladora de la Taxa per ocupacions dels subsòl
i la volada de la via pública.



per

expedició

de

Ordenança Fiscal núm. 6. Reguladora de la Taxa per expedició de
documents.

Es modifica l’article 6, Quota tributaria, Epígraf 8, Tarifes per activitats i serveis lúdicoculturals i socials de temps lliure, que queda redactat de la següent manera:
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Article 6.- Quota tributària
Epígraf 8.- TARIFES PER ACTIVITATS I SERVEIS LÚDICO-CULTURALS I
SOCIALS DE TEMPS LLIURE
Festa de la gent gran amb dinar, per a persones que compleixin 65 anys al llarg de
l’any 2022 o majors de 65 anys
Festa de la gent gran amb dinar, per a persones menors de 65 anys

Exempció
17,00 €

Sortides col·lectives per a persones majors de 65 anys

20,00 €

Sortides col·lectives per a persones que compleixin 65 anys al llarg de l’any 2022
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Exempció

Sortides col·lectives per a persones menors de 65 anys

25,00 €

Ocupació d’instal·lacions municipals: Cal Soler (per dia)

500,00 €

Ocupació d’instal·lacions municipals: Cal soler (per hora)

75,00 €

Ocupació d’instal·lacions municipals: Saló de Sessions per casaments i similars

60,00 €

Ocupació d’instal·lacions municipals: Saló de Sessions per casaments i similars (5%
bonificació per tramitació electrònica)

57,00 €

Ocupació d’instal·lacions municipals: Sala de Juntes per casaments i similars

40,00 €

Ocupació d’instal·lacions municipals: Sala de Juntes per casaments i similar (5%
bonificació per tramitació electrònica)
Bonificació per l’ocupació de les instal·lacions municipals per part de les entitats
sense ànim de lucre inscrites en el registre municipal, pels centres educatius del
municipi i per part dels partits polítics amb representació al Consistori.

38,00 €
100%

Venda bandera de Sant Vicenç de Castellet

20,00 €

Venda llibre “Història de l’Ateneu i la Biblioteca Popular Salvador Vives Casajuana”.
Sant Vicenç de Castellet.
Venda llibre “Castellet de Bages. Notes històriques del Sant Vicenç de Castellet
preindustrial”

15,00 €
9,95 €

Venda llibre “El Castell i Santuari de Castellet”



18,00 €

Ordenança Fiscal núm. 11. Reguladora de la Taxa per ocupacions del
subsòl, el sòl i la volada de la via pública.

Es modifica l’article 6, Quota tributaria, que queda redactat de la següent manera:
ARTICLE 6. Quota tributaria
1. La quantia serà la resultant d’aplicar les tarifes contingudes en els apartats
següents:
A.- OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER ACTIVITATS DESENVOLUPADES PELS
PARTICULARS.
Epígraf 1. TAULES I CADIRES I ALTRES ELEMENTS ANALEGS
Ocupació ocasional, per m² i dia (màxim 15 dies) per aquells establiments
que no vulguin fer temporada

TARIFA
2,40 €/m²
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Ocupació ocasional, per m² i dia en el cas que l’Ajuntament talli el carrer o
autoritzi per a la celebració d’actes i festes populars i durant la Festa Major)
Ocupació ocasional en el cas que l’Ajuntament talli el carrer per motiu de la
Fira “Fora estocs”, per la “Fira de Nadal”, per la “Fira del Vapor” i per altres
fires organitzades per l’Ajuntament
Ocupació temporada d’estiu (d’1 de maig al 30 de setembre), per m²
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Ocupació temporada d’estiu (d’1 de maig al 30 de setembre), per m² (5 %
bonificació per tramitació electrònica)
Ocupació parcial temporada d’estiu (d’1 de maig al 30 de setembre), per m² i
mes
Ocupació parcial temporada d’estiu (d’1 de maig al 30 de setembre), per m²
(5 % bonificació per tramitació electrònica)
Ocupació temporada d’hivern (d’1 d’octubre al 30 d’abril), per m²

Ocupació temporada d’hivern (d’1 d’octubre al 30 d’abril), per m² (5 %
bonificació per tramitació electrònica)
Ocupació parcial temporada d’hivern (de 1 d’octubre al 30 d’abril), per m² i
mes
Ocupació parcial temporada d’hivern (de 1 d’octubre al 30 d’abril), per m² i
mes (5% bonificació per tramitació electrònica)

exempt.
exempt
22,40 €/m²
21,28 €/m²
8,00 €/m² i mes
7,60 €/m² i mes
10,50 €/ m²

9,97 € m²
3,00 €/ m² i mes
2,85 €/m² i mes

Epígraf 2. ACTIVITATS RECREATIVES DE VENDA NO
SEDENTÀRIA I ALTRES ACTIVITATS
Circs, per dia d’ocupació del sòl, comptant muntatges i desmuntatges
Import mínim a liquidar en el supòsit anterior
Parades i atraccions per m² i dia durant la Festa major d’estiu, seguint el
barem que s’estableix a continuació:
(S’entén com a parada qualsevol ocupació de la via pública o espais lliures
públics sigui quin sigui l’ús desenvolupat pel particular.)
(Aquest import inclou l’ocupació per muntatge i desmuntatge que s’estableix
en 2 dies abans i 2 dies després de la festa. En el benentès que sigui
necessari ampliar aquest termini, caldrà presentar una sol·licitud expressa
justificant la necessitat i aquesta haurà de ser avaluada per la policia local i
quedarà supeditada a la disponibilitat de l’espai)

50,50 €
100,00 €

-

Parades i atraccions de fins a 250 m²

0,89 €/m² i dia

-

Parades i atraccions de 250,01m² a 400m²

0,68 €/m² i dia

- Parades i atraccions de més de 400 m²
Parades que s’acullin al “ Dia del Nen “ (dimarts de Festa Major) amb el preu
de l’actuació o atracció al 50% de l’import original, vàlid només per l’ocupació
del dimarts de Festa Major
Parades per m² i dia, durant la resta de l’any (s’inclouen tot tipus de parades
emplaçades a la via pública i que no suposin un tall de carrer)
Import mínim en tots el supòsits anteriors relatius a les parades per dia
Parades amb motiu de la celebració de la Fira del Vapor
Parades en general
Parades d’alimentació
Parades de comerç local i entitats inscrites al registre municipal sense ànim
de lucre
Fiança a dipositar per les activitats relatives al comerç i restauració per a
costos de reposició en correctes condicions del deteriorament del domini
públic motivat per la realització d’espectacles ambulants o instal·lació de
fires, tant en parcs i jardins com voreres, recintes municipals, etc (inclou
treure els cartells de propaganda de l’activitat).
Fiança a dipositar per les activitats lúdiques i atraccions per a costos de
reposició en correctes condicions del deteriorament del domini públic motivat
per la realització d’espectacles ambulants o instal·lació de fires, tant en parcs
i jardins com voreres, recintes municipals, etc (inclou treure els cartells de
propaganda de l’activitat).

0,35 €/m² i dia
Exempt
0,51 €
8,00 €/dia
30,00 €
40,00 €
Exempció

50,00 €

200,00 €
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Subministrament energia a les instal·lacions firals, parades de mercat i
d’altres, per una potencia P < 2200 kW 1
Subministrament energia a les instal·lacions firals, parades de mercat i
d’altres, per una potencia de 4.500<P>2200 kW 1
Subministrament d’aigua potable per a les instal·lacions firals o parades
semblants, condicionat a que l’emplaçament disposi dels serveis necessaris
per instal·lar un punt d’aigua. 2

3,10 €/dia
5,90 €/dia
7,13 €/dia

Epígraf 3. MERCAT MUNICIPAL
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Parades al mercat setmanal, per m² i semestre
Parades ocasionals, per m² i dia
Parada habitual fora del mercat municipal, per m² i dia
En tots tres apartats anteriors s’exigirà un mínim de 3 m²

35,15 €
5,65 €
1,70 €

Epígraf 4. ANTENES DE TELECOMUNICACIÓ
Per cada m² o fracció amidat en projecció horitzontal

80,62 €

Epígraf 5. QUIOSCOS
Durant la temporada d’estiu de maig a octubre, per m²
Durant la temporada d’hivern, de novembre de abril, per m²
Ocasionals, per mes o fracció
Quioscos de venda de pirotècnica durant la festivitat de Sant Joan
Instal·lació d’un bar en espais on se celebrin actes i concerts de la festa
major d’estiu
Estaran exempts de pagament les entitats del municipi
Instal·lació d’un bar en espais on es celebrin actes i concerts de la festa
major d’hivern
Estaran exempts de pagament les entitats del municipi

145,00 €
46,15 €
29,00 €
108,00 €
916,20 €
254,50 €

1

/2

Les activitat que es vulguin demanar energia elèctrica de titularitat municipal, es recomanable
que no es trobin a una distància superior a 6 metres del punt de subministrament de l’energia
elèctrica (Quadre de Distribució Electric). En els casos en que això impliqui una modificació de
l’emplaçament, serà l’Ajuntament el que decidirà la nova distribució. En tot cas, la possibilitat
de fer la connexió vindrà supeditada a l’informe favorable emès pels Serveis Territorials.
En tot cas, el responsable de l’activitat cal, que protegeixi el cable per evitar que ningú pugui
prendre mal. En cas de distribucions aèries, el cable anirà a una alçada mínima de 3 metres i en
el punt en que es baixi cap al punt de connexió, caldrà que es senyalitzi de forma que ningú
pugui prendre mal o bé que es faci per punt en que ningú pugui accedir. En cas de
distribucions per terra, caldrà disposar en tot el seu recorregut accessible, de passa cable
homologat per evitar que ningú pugui ensopegar amb el cable. En tots els cassos, caldrà un
informe de verificació de l’adequació de la instal·lació, el qual es farà d’ofici per part dels
Serveis Tècnics Municipals, i on s’avaluarà que la instal·lació compleixi els criteris de seguretat
establerts i els criteris tècnics que marca la normativa.
3

En tots els cassos seran els Serveis Territorials, els quals estudiaran cada cas i informarà de la
possibilitat o no de la connexió. Caldrà que el responsable de l’activitat disposi dels accessoris
necessaris per a fer la instal·lació de forma correcta i segura d’acord amb la normativa.
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Epígraf 6. TALLS DE CARRER PER AL DESENVOLUPAMENT DE
QUALSEVOL ACTIVITAT QUE NO SIGUI RELACIONADA AMB LA
CONSTRUCCIÓ
Ocupació de carrers per a celebració de balls, concerts, representacions i
diversions semblants de lliure accés, sent el titular una activitat ja legalitzada
com activitat de restauració i recreativa
Ocupació de carrers per a celebració de balls, concerts, representacions i
diversions semblants de lliure accés, sent el titular una activitat legalitzada
diferents de restauració o recreativa
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Exempt

12,70 €/hora·tram

Epígraf 7. EXEMPCIONS

-

Ocupacions de via pública i d’espai lliure públic que siguin
promogudes per entitats sense ànim de lucre inscrites en el
registre municipal, centres educatius del municipi i els partits
polítics amb representació al Consistori.

-

Les AA.VV. quan organitzin festes populars i revetlles.

-

Talls de carrer sol·licitats per veïns del municipi durant la
revetlla de Sant Joan i/o la Festa Major d’estiu

Exempt

B.- OCUPACIONS DE VIA PUBLICA RELACIONADES AMB LA CONSTRUCCIÓ
CONCEPTE

Euros/dia

Euros/mes

Euros/any

Tanques i bastides (per m²)

0,5

08,00

92,00

Grues i altres vehicles (per m²)
Grues i altres vehicles (per m²) (5%
bonificació per tramitació
electrònica)
Contenidor (1 m²)
Contenidor (1 m²) (5% bonificació per
tramitació electrònica)
Contenidor (2 m²)
Contenidor (2 m²) (5% bonificació per
tramitació electrònica)
Contenidor (4 m²)

3,7

55,00

650,00

3,51

52,25

617,50

2,10

32,00

383,00

1,99

30,40

363,85

3,70

55,00

650,00

3,51

52,25

617,50

6,30

95,00

1.150,00

Contenidor (4 m²) (5% bonificació per
tramitació electrònica)

5,98

90,25

1.092,50

Material construcció i runes (per m²)

10,5

158,00

1.916,00

3,10

47,00

566,00

2,94

44,65

537,70

Reserva d’espai (per m²)
(aparcament + contenidor)
Reserva d’espai (per m²)
(aparcament + contenidor) (5%
bonificació per tramitació

3
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electrònica)
Import mínim en els supòsits
anteriors
Import mínim en els supòsits
anteriors) (5% bonificació per
tramitació electrònica)

10,60
10,07

CONCEPTE
Ocupació i tancament de carrer per hora o fracció
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Estaran exempts de pagament:
- Les Entitats del municipi inscrites al registre municipal , els centres
educatius del municipi i els partits polítics amb representació al Consistori.

TARIFA

31,70 €

- Les AA.VV. quan organitzin festes populars i revetlles

Ocupació i tancament de carrer per hora o fracció (5% bonificació per
tramitació electrònica)
Estaran exempts de pagament:
- Les Entitats del municipi inscrites al registre municipal , els centres educatius
del municipi i els partits polítics amb representació al Consistori

30,11 €

- Les AAVV. Quan organitzin festes populars i revetlles
S’aplicarà una bonificació del 50% en carrers d’amplada inferior a 6 metres

50%

Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2022, així com el text refós aprovat, seran
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions,
els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Intervé la regidora d’Hisenda, Gent Gran i Salut.
Sra. Rubio:
“Gràcies de nou Alcaldessa.
Pel que fa a l’ordenança 6: Fem aquesta modificació perquè els centres educatius del municipi
quedin exempts de pagament de l’ocupació d’Instal·lacions municipals.
I pel que fa a l’ordenança 11:
A l’epígraf 2 que quedaria redactat de la següent manera:
Parades per metres quadrats i dia durant la resta de l’any.
El que canviem és què s’inclou tot tipus de parades emplaçades a al via pública i que no
suposen tall de carrer.
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L’import mínim de tots els supòsits anteriors relatius a les parades per dia serà de 8 euros.
No s’ha canviat el contingut, l’únic que s’ha ordenat perquè estava mal ordenat quan es va fer
la publicació. El contingut és el mateix, no canvien ni els imports ni la forma però ho hem
ordenat perquè quedi més clar.
L’altra modificació són parades de comerç local i entitats inscrites al registre municipal sense
ànim de lucre.
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També modifiquem l’epígraf 7 que quedarà redactat de la següent manera:
Ocupacions de la via pública i d’espai lliure públic que sigui promogudes per entitats sense
ànim de lucre inscrites en el registre municipal, centres educatius del municipi i els partits
polítics amb representació al consistori. Les associacions de veïns que organitzin festes
populars i revetlles, i talls de carrer sol·licitats per veïns del municipi durant la revetlla de Sant
Joan i a la Festa Major d’Estiu. En aquests tres casos quedaran exempts de pagament de la taxa
d’ocupació de la via pública.”
A continuació la Sra. Alcaldessa ofereix la paraula a Junts per Sant Vicenç:
Sr. Mauriz:
“Hi votarem a favor.
Veiem be que tècnicament s’hagi pogut subsanar aquest tema que durant aquests anys no
estava arreglat.
La portaveu de Sant Vicenç en Comú manifesta que el seu grup també hi votarà a favor.
Passat aquest punt a aprovació es aprovat per Unanimitat dels seus assistents
A favor:
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal JUNTS x SVC.
Grup Municipal SVC eC.
4.4.- Assumpte
APROVACIÓ EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL O/2022/32 DE CRÈDITS PER A
DESPESES REALITZADES EN L’EXERCICI 2021 PER IMPORT DE 2.518,48 €
D I C T A M E N:
Es presenta per a la seva aprovació relació de factures O/2022/32 per import de
2.518,48 €, per la prestació de serveis, subministraments i con1enis de col·laboració
amb càrrec al pressupost 2022 de l’Ajuntament, realitzades en l’exercici 2021
Considerant que la prestació de serveis, subministraments i conveni de col·laboració
de les relacions de factures O/2022/32 es va realitzar durant l’exercici 2021 i que no va
ser possible la seva aprovació durant l’exercici corresponent
Considerant l’art. 176.1 del RDL 2/204 de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, on s’estableix que “Amb càrrec als crèdits
de l’estat de despeses de cada pressupost, només podran contraure obligacions
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derivades d’adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses en general que
es realitzin en l’any natural del propi exercici pressupostari”
Atès l’article 60.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I
del Títol Sisè del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que declara competent al Ple de la
Corporació pel reconeixement extrajudicial de crèdits, quan no existeixi consignació
Atès que el dèficit produït serà finançat amb els crèdits de l’exercici 2022, i per tant
restarà condicionat el seu pagament a la consignació efectiva del pressupost en vigor
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Atès que actualment hi ha crèdit pressupostari adient i suficient
És per tot això que
S’ A C O R D A
PRIMER.- APROVAR el reconeixement extrajudicial de crèdits com a conseqüència
de la despesa adquirida durant l’exercici 2021 per import de 2.518,48 €, IVA inclòs,
corresponent a la relació de factures O/2022/32
SEGON:.- ORDENAR el pagament de la relació comptable de factures O/2022/32,
per un import total de 2.518,48 €
TERCER.- COMUNICAR el present acord als departaments municipals afectats als
efectes adients
La Sra. Alcaldessa li passa la paraula a la regidora d’Hisenda.
Sra. Rubio:
“Gràcies.
Són factures del 2021 que han entrat al 2022 i són de compra de material per la Brigada,
telefonia i carburant.”
No hi ha més comentaris en aquest punt.
Passat aquest punt a aprovació es aprovat per Majoria Absoluta dels seus assistents
A favor:
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal SVC eC.
Abstenció:
Grup Municipal JUNTS x SVC.
4.5.- Assumpte:
APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER A LA SOL·LICITUD I
ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS DE
LA INFÀNCIA EN L’ENTORN ESCOLAR
La Declaració Universal dels Drets dels Infants (Nacions Unides 1959) exposa en el
principi 2 que l'infant gaudirà d'una protecció especial i disposarà d'oportunitats i de
serveis, dispensat tot això per la llei i altres mitjans, a fi que pugui desenvolupar-se
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físicament, mentalment, moralment, espiritualment i socialment d'una manera sana i
normal, així com en condicions de llibertat i dignitat. En promulgar lleis amb aquesta
finalitat, la consideració fonamental a què caldrà atenir-se serà l'interès superior de
l'infant. Així, la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència,
incideix de forma específica en la responsabilitat de les administracions i de la societat
en general, en acordar estratègies tenint en compte l’interès superior de l’infant amb
independència del seu entorn familiar, social o relacional.
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L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha fet possible en els últims anys unes
polítiques socials fonamentades en el respecte i la dignitat de les persones i els
col·lectius. Així, i en el marc de les polítiques socials adreçades a les famílies, s'ha fet
especial incidència en els infants com a receptors de valors, actituds i comportaments
adults positius per al seu ple desenvolupament com a infants i futurs adults.
Els infants són els ciutadans i ciutadanes del futur, alhora que són també els actors
passius de les dificultats de les famílies, bé sigui per raons econòmiques o d'altres. És
per això important que les polítiques adreçades a les famílies tinguin en compte a
cadascun dels seus membres, formulant i dissenyant programes, projectes i accions,
que tinguin com a subjecte la intervenció el propi infant, visibilitzant sobretot les seves
potencialitats i interessos.
És des d'aquesta visió de les polítiques socials i educatives a Sant Vicenç de Castellet,
sota el principi de la inclusió, que s'aposta per dur a terme un conjunt d'actuacions que
beneficiïn en primera instància als infants, amb independència de la situació
socioeconòmica de la seva família i atenent la diversitat i amb la finalitat de fomentar la
igualtat d’oportunitats, l’accessibilitat i l’educació en valors. Amb aquesta voluntat s’han
elaborat les Bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions per a la
igualtat d’oportunitats de la infància en l’entorn escolar.
FONAMENTS DE DRET
-

La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL).
Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les
administracions publiques.
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya
Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels
Ens Locals (ROAS).
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
Garantia dels drets digitals.
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre transparència i el dret d’accés a la
informació pública.
Reial Decret Legislatiu, 2/2004 de 5 de març, que aprova el Text Refós de
Hisendes Locals.
Decret de 17 de juny de 1955 pel qual s’aprova el Reglament de Serveis de les
Corporacions Locals.
Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades
Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i ajudes públiques.
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Ordenança general reguladora de l’atorgament de subvencions de Sant Vicenç
de Castellet, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 6 de
maig de 2009 i modificada per acord del Ple de data 26 de març de 2014
(BOPB de 15 d’abril de 2014).
Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.

Vist que l’article 25.1 LRBRL disposa que “el municipi, per a la gestió dels seus
interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure activitats i prestar els
serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat
veïnal en els termes que preveu aquest article”. En termes anàlegs s’expressa l’article
66 TRLMRLC.
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De conformitat amb l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals,
S’ACORDA
PRIMER.- Aprovar les Bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de
subvencions per a la igualtat d’oportunitats de la infància en l’entorn escolar, que es
transcriuen a l’Annex dels presents acords.
SEGON.- Publicar les bases al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'edictes de
la corporació, les quals es sotmetran a informació publica per un període de 20 dies
hàbils, a partir del següent de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província. Una referència d’aquest anunci s’inserirà en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
TERCER.- Determinar que en cas que no es presentin reclamacions o al·legacions a
l'acord, aquest s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.
Sra. Delgado:
“Moltes gràcies.
L’objecte d’aquestes bases és definir el conjunt de condicions i el procediment de concessió de
subvencions a infants del municipi de Sant Vicenç per la igualtat d’oportunitats de la infància
en l’entorn escolar, així ho porta en el títol.
Es regulen les ajudes en quatre línies:
 Les de llibres i material escolar
 Les d’activitats extraescolars esportives
 Les d’activitats extraescolar culturals i socials
 I les activitats i casals d’estiu
No hi ha hagut canvis, s’especifica millor el tema de les famílies monoparentals i es mantenen
els criteris econòmics.
Tot seguit intervé el portaveu de Junts per Sant Vicenç
Sr. Mauriz:
“Hi votarem a favor. És un tema purament tècnic i per tant el nostre vot serà favorable.”
La Sra. Serra de Sant Vicenç en Comú manifesta que el seu vot serà favorable.
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Passat aquest punt a aprovació es aprovat per Unanimitat dels seus assistents
A favor:
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal JUNTS x SVC.
Grup Municipal SVC eC.
4.6.- Assumpte
DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DE L’APROVACIÓ DE LA
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2021.
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Considerant el que disposa l’article 191 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i els articles 89 i
següents del Reial Decret 500/90 de 20 d’abril, en relació al procediment d’elaboració i
aprovació de la liquidació del pressupost.
Considerant que per resolució d’Alcaldia s’ha aprovat la liquidació del Pressupost de
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet corresponent a l’exercici 2021, mitjançant
Decret d’Alcaldia número 2022LLDC000223 de data 28 de febrer d’enguany.
Considerant l’article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, on s’estableix
l’obligació de donar compte, un cop aprovada la liquidació, al Ple en la primera sessió
que es celebri posteriorment a l’esmentada aprovació.
És per tot això que,
S’ACORDA
PRIMER.- DONAR COMPTE al Ple de la Corporació del decret núm.
2022LLDC000223, de data 28 de febrer de 2022, de l’aprovació de la Liquidació del
Pressupost de l’Exercici 2021, el qual es transcriu literalment:
“
Assumpte
APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CORRESPONENT A
L’EXERCICI 2021.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Considerant el que determina article 191 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que
estableix que el pressupost de cada exercici es liquidarà en quan la recaptació de
drets i al pagament d’obligacions al 31 de desembre de l’any natural corresponent.
Considerant que aquesta regulació es complementada pels articles 192 i 193 de la
mateixa LRHL i pels articles 89 a 105 del Reial Decret 500/1990, de conformitat amb
els quals la liquidació del pressupost posarà de manifest:
a)

respecte del pressupost de despeses, i per cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els
crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les
obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments
realitzats.
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respecte del pressupost d’ingressos, i per cada concepte, les
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions
definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com els recaptats
nets.

D’altra banda, com a conseqüència de la liquidació del pressupost hauran de
determinar-se les següents magnituds:
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a) els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de
pagament a 31 de desembre.
b) el resultat pressupostari de l’exercici.
c) els romanents de crèdit.
d) el romanent de tresoreria.
Considerant que la liquidació del pressupost es pot definir com el conjunt d’operacions
que tenen per objectiu analitzar, a 31 de desembre, el grau d’execució del pressupost
que es tanca, es a dir, analitzar en quina mesura els crèdits per a despesa aprovats en
el pressupost han donat lloc al reconeixement d’obligacions i al seu pagament, i
simultàniament analitzar en quina mesura les previsions d’ingressos han donat lloc al
reconeixement de drets i a la seva recaptació.
Considerant l’informe emès per la intervenció on s’informa en relació a l’aprovació de
la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2021.
FONAMENTS DE DRET
Considerant els articles 191 i 192 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Considerant els articles del 89 a 105 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol sisè de la Llei 39/88 reguladora de les hisendes locals, en
matèria de pressupostos.
Considerant la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
Considerant l’Ordre HAP/419/2017 de 14 de març, per la qual es modifica la Ordre
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos
de les entitats locals.
Considerant l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la
Instrucció del model normal de comptabilitat local.
Considerant l’article 16 del RDL 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat
Pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats Locals.
Considerant que l’adopció d’aquesta resolució és competència de l’Alcaldia, en virtut
de l’article 21,1 J de la LBRL 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de règim
local modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril.
És per això que,
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RESOLC:
PRIMER.- APROVAR l’expedient de la liquidació del Pressupost Municipal de l’exercici
econòmic 2021 amb els documents que integren el mateix expedient i posant de manifest
els resultats següents en euros:
Respecte al pressupost de despeses:
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1. Exercici en curs
Pressupost inicial:
Modificacions:
Pressupost definitiu:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Pagament líquids realitzats:
Obligacions pendents de pagaments:
2. Exercicis tancats
Pendent pagament inici exercici:
Baixa obligacions reconegudes inicials:
Pagaments realitzats:
Pendent pagament final exercici:

10.220.958,85
1.678.718,18
11.899.677,03
10.514.706,45
10.319.558,21
8.719.282,30
8.051.498,99
667.783,31
728.330,41
2.302,94
471.028,97
254.998,50

Respecte al pressupost d’ingressos:
1. Exercici en curs
Pressupost inicial:
Modificacions:
Pressupost definitiu:
Drets reconeguts totals:
Drets anul·lats:
Drets cancel·lats:
Drets reconeguts nets:
Recaptació líquida:
Drets pendents de cobrament:

10.220.958,85
1.678.718,18
11.899.677,03
10.053.841,97
58.779,02
2.380,00
10.053.841,97
9.477.498,26
576.343,71

2. Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a inici d’exercici: 2.769.960,29
Baixes drets reconeguts inicials:
125.745,47
Recaptació:
552.881,01
Pendent de cobrament final exercici:
2.056.220,02
RESULTAT PRESSUPOSTARI
CONCEPTES

a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
1.Total operacions no financeres (a+b)

DRETS
RECONEGUTS
NETS
8.171.938,85

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES

AJUSTOS

RESULTAT
PRESSUPOSTAR
I

7.3016.335,98

315.196,59

897.847,00

8.487.135,44

8.214.182,98

272.952,46
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2.Actius financers
3.Passius financers
RESULTAT PRESSUPOSTARI

0,00

0,00

1.566.706,53

505.099,32

10.053.841,97

8.719.282,30

1.334.559,67

AJUSTOS
4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per
despeses generals

97.209,85

5.Desviacions de finançament negatives de l'exercici

208.975,86

6.Desviacions de finançament positives de l’exercici

1.270.304,71

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
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370.440,67

ROMANENT DE TRESORERIA
EXERCICI
2020

COMPONENTS

EXERCICI
ACTUAL 2021

1. Fons líquids

1.406.172,28

2.931.816,83

2. Drets pendents de cobrament

2.786.654,64

2.649.358,84

+ del Pressupost corrent
+ del Pressupost tancat
+ d’Operacions no pressupostàries

899.149,80
1.870.810,49
16.694,35
1.453.100,24

3. Obligacions pendents de pagament
+ del Pressupost corrent
+ del Pressupost tancat
+ d’Operacions no pressupostàries

484.763,23
243.567,18
724.769,83

1.656.905,52
667.783,31
254.998,50
734.123,71

38.395,17

4 Partides pendents d’aplicació
- cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva
- pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

576.343,71
2.055.581,99
17.433,14

96,68
38.491,85

30.446,64
8.213,86
38.660,50

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 – 3 + 4)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)
D.P.A. + D.I.P.P.

2.778.121,85
1.344.435,98
300.265,76
1.133.420,11
10.300,47

3.954.716,79
1.288.353,13
1.402.383,95
1.263.979,71
1.603,42

Romanent ajustat

1.123.119,64

1.262.376,29

SEGON.- DONAR compte al Ple Municipal en la primera sessió que se celebri, d’acord
amb l’article 193.4 de la del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 90.2 del Reial decret
500/1990, de 20 d’abril.
TERCER.- TRAMETRE còpia d’aquesta liquidació als òrgans competents, tant de la
Delegació d’Hisenda i a la Generalitat de Catalunya i donar compliment al que estableix
l’art. 15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.”
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Donar compte. No és susceptible de votació
4.7.- Per indicacions de la Presidència el Secretari procedeix a la lectura dels següents
acords
Assumpte
DONAR COMPTE AL PLE DE LA COORPORACIÓ DE L’APROVACIÓ DEL PLA
PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PEL PERÍODE 2023-2025.

Plaça de l’Ajuntament, 10 - 08295 Sant Vicenç de Castellet. Tel. 936930611 - Fax 936930610 - www.svc.cat - svcastellet@svc.cat

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://www.svc.cat/atencio-ciutadana/tramits-i-gestions/validador/ - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Ìb9a0fa61-97ce-4dc2-8683-c250ed89052bhÎ

DOCUMENT

Considerant el que disposa la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), que estableix que les
Administracions Públiques elaboraran un pla pressupostari a mig termini en el qual
s'emmarcarà l’elaboració dels seus pressupostos anuals i a partir del qual es garantirà
una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat
pressupostària, deute públic i regla de la despesa.
Considerant que per resolució d’Alcaldia s’ha aprovat el Pla pressupostari a mig
termini pel període 2023-2025, mitjançant Decret d’Alcaldia número 2022LLDC000312
de data 16 de març d’enguany.
És per tot això que,
S’ACORDA
PRIMER.- DONAR COMPTE al Ple de la Corporació del decret núm.
2022LLDC000312, de data 16 de març de 2022, de l’aprovació del Pla pressupostari a
mig termini pel període 2023-2025, el qual es transcriu literalment:

“
Assumpte
APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PEL PERÍODE 20232025.
1. ANTECEDENTS
En data 14 de març de 2022 s’emet l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del pla
pressupostari a mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària,
deute públic i regla de la despesa.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. L’article 29.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF, en endavant), estableix que les Administracions
Públiques elaboraran un pla pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcarà
l’elaboració dels seus pressupostos anuals i a partir del qual es garantirà una
programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària,
deute públic i regla de la despesa.
2.2 L'article 29.2 de la LOEPSF enuncia que els plans pressupostaris a mig termini
tindran un període mínim de 3 anys i que com a mínim han de contenir:
2.2.1. Els objectius d'estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa
de les respectives Administracions Públiques.
2.2.2. Les projeccions de les principals aplicacions pressupostàries d'ingressos i
de despeses tenint en compte tant la seva evolució tendencial, és a dir, basada
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en polítiques no subjectes a modificacions, com l'impacte de les mesures
previstes per al període considerat.
2.2.3. Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions
d'ingressos i despeses.
2.2.4 Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la
sostenibilitat a llarg termini de les finances públiques.
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2.3. L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, determina l’obligació de
remetre anualment abans del 15 de març de cada any, els plans pressupostaris a mig
termini en els quals s’enquadrarà l’elaboració del pressupostos anuals.
3. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
Per tant,
RESOLC
3.1. Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2023 a 2025, d’acord amb el
següent detall:
INGRESSOS

PREVISIÓ
LIQ.
2022

PREVISIÓ

PREVISIÓ

PREVISIÓ

2023

2024

2025

CAPÍTOL
1

3.561.658,55

3.820.018,49

2

100.199,52

150.000,00

150.000,00

150.000,00

3

1.434.715,40

1.562.779,19

1.609.662,57

1.657.952,44

4

2.992.002,53

2.959.873,40

2.983.552,39

3.007.420,81

5

34.920,00

34.920,00

37.000,00

37.000,00

6

0,00

0,00

0,00

0,00

7

720.691,05

425.000,00

250.000,00

600.000,00

9

1.024.506,91

690.000,00

TOTAL

9.868.693,96

9.642.591,08

565.000,00
9.427.610,68

615.000,00
9.899.768,98

DESPESES

PREVISIÓ
LIQ.
2022

3.832.395,73

3.832.395,73

PREVISIÓ

PREVISIÓ

PREVISIÓ

2023

2024

2025

CAPÍTOL
1

4.225.728,05

4.310.242,50

4.396.447,35

4.484.376,30

2

3.003.306,00

3.195.750,00

3.259.665,00

3.292.261,65

3

29.700,00

31.500,00

31.500,00

31.500,00

4

176.784,00

205.000,00

205.000,00

205.000,00

5

0,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

6

569.502,90

1.100.000,00

800.000,00

1.200.000,00

7

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

9

566.435,27

560.649,37

8.586.456,22

9.468.141,87

629.571,87
9.387.184,22

665.908,33
9.944.046,28

TOTAL
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PREVISIÓ
LIQ.
2022
ESTABILITAT
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PREVISIÓ

PREVISIÓ

PREVISIÓ

2023

2024

2025

824.166,10

45.098,58

104.998,33

6.631,03

DEUTE VIU

4.192.223,90

4.321.574,53

4.257.002,66

4.206.094,33

RATI DEUTE VIU

52%

51%

49%

48%

3.2. Com a informació requerida pel Ministerio de Hacienda, incloure en el pla
pressupostari 2023-2025 el següents passius contingents no inclosos als
pressupostos:

AVALS CONCEDITS

2022

2023

2024

2025

33.953,30

33.953,30

33.953,30

33.953,30

33.953,30

33.953,30

33.953,30

33.953,30

PRÉSTECS MOROSOS
GARANTIES
PER
SENTENCIES
EXPROPIACIONS

I

ALTRES
TOTAL

3.3. Trametre el pla pressupostari a mig termini al Ministerio de Hacienda.
3.4. Donar compte al Ple, en la primera sessió que se celebri, de l'aprovació del pla
pressupostari a mig termini. “
Donar compte. No és susceptible de votació
5.- DONAR COMPTE DECRETS
S’ha donat per assabentat al Ple municipal dels decrets dictats per Alcaldia del 18 de
febrer al 24 de març de 2022
6.- MOCIONS
No hi ha hagut mocions
7.- TEMES SOBREVINGUTS
7.1.- Es vota la inclusió del següent punt a l’ordre del dia per Unanimitat
Assumpte
APROVACIÓ EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL O/2022/57 DE CRÈDITS PER A
DESPESES REALITZADES EN L’EXERCICI 2021 PER IMPORT DE 605,17 €
D I C T A M E N:
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Es presenta per a la seva aprovació relació de factures O/2022/57 per import de
605,17 €, per la prestació de serveis, subministraments i convenis de col·laboració
amb càrrec al pressupost 2022 de l’Ajuntament, realitzades en l’exercici 2021
Considerant que la prestació de serveis, subministraments i conveni de col·laboració
de les relacions de factures O/2022/57 es va realitzar durant l’exercici 2021 i que no va
ser possible la seva aprovació durant l’exercici corresponent
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Considerant l’art. 176.1 del RDL 2/204 de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, on s’estableix que “Amb càrrec als crèdits
de l’estat de despeses de cada pressupost, només podran contraure obligacions
derivades d’adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses en general que
es realitzin en l’any natural del propi exercici pressupostari”
Atès l’article 60.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I
del Títol Sisè del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que declara competent al Ple de la
Corporació pel reconeixement extrajudicial de crèdits, quan no existeixi consignació
Atès que el dèficit produït serà finançat amb els crèdits de l’exercici 2022, i per tant
restarà condicionat el seu pagament a la consignació efectiva del pressupost en vigor
Atès que actualment hi ha crèdit pressupostari adient i suficient
És per tot això que,
S’ A C O R D A
PRIMER.- APROVAR el reconeixement extrajudicial de crèdits com a conseqüència
de la despesa adquirida durant l’exercici 2021 per import de 605,17 €, IVA inclòs,
corresponent a la relació de factures O/2022/57
SEGON:.- ORDENAR el pagament de la relació comptable de factures O/2022/57,
per un import total de 605,17 €
TERCER.- COMUNICAR el present acord als departaments municipals afectats als
efectes adients
La Sra. Alcaldessa passa la paraula a la regidora d’Hisenda.
Sra. Rubio:
“Si, gràcies.
Com en el cas anterior són factures del 2021 que han entrat al 2022 i son del banc d’aliments
de l’Artelach i de Can Fainé pels menús de la Setmana de la Gent Gran.”
Els portaveus dels grups municipals de Junts per Sant Vicenç i Sant Vicenç en Comú manifesten
que el seu vot serà favorable.
Passat aquest punt a aprovació es aprovat per Unanimitat dels seus assistents
A favor:
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal JUNTS x SVC.
Grup Municipal SVC eC.
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7.2.- Es vota la inclusió del següent punt a l’ordre del dia per Unanimitat
Assumpte:
RECTIFICACIÓ D’ERRADES A LA PLANTILLA DE PERSONAL DE
L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET PER A L’ANY 2022 I NOVA
PUBLICACIÓ ALS DIARIS OFICIALS.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Considerant que l’article 69 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 30 d’octubre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic (en endavant EBEP) emmarca els objectius i instruments de la
planificació que han d’adoptar les administracions públiques, amb l’objectiu de
contribuir a la consecució de l’eficàcia en la prestació dels serveis i de l’eficiència en la
utilització dels recursos econòmics disponibles mitjançant la dimensió adequada dels
seus efectius, la seva millor distribució, formació professional i mobilitat.
Considerant que afegeix que cada administració pública planificarà els seus recursos
humans d’acord amb els sistemes que estableixin les normes que li siguin d’aplicació.
Considerant que l’article 25 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, en concordança
amb l’article 28 i següents del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel que
s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública, estableixen que els instruments principals de
gestió del personal a les Administracions Públiques seran la plantilla de personal i la
relació de llocs de treball o document anàleg.
Considerant que per acord plenari celebrat en sessió del dia 23 de febrer de 2022,
s’aprovava inicialment la plantilla de personal 2022, que incorporava les modificacions
que es van fer constar en l’acord d’aprovació.
Considerant la instància de 24 de març de 2022 amb número de registre d’entrada
E2022003629.
Considerant que s’han detectat unes errades en l’anunci d’aprovació de la plantilla,
que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 3 de març
actual.
FONAMENTS DE DRET
1.- És conseqüència del principi d’autonomia local reconegut a l’article 140 de la
Constitució, la competència sobre l’autoorganització dels ens locals tal com estableix
l’article 4art de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(LBRL), l’article tercer del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre i l’article 8, núm. 1, del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (MCAT), aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. L’autoorganització s’exerceix servint els interessos
públics que els són encomanats i d’acord al principi d’eficàcia, en virtut de l’article 6
LBRL i l’article 7, núm. 1 LMCAT.
2.- L’entitat local ha d’aprovar anualment la plantilla en la mateixa sessió en que
s’aprovi el pressupost. Un exemplar de la plantilla amb el total de les retribucions del
personal que se’n dedueixi i de la relació de llocs de treball serà un dels documents
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que integren el pressupost (article 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el reglament del personal al servei dels ens locals).
3.- És competència del Ple l’aprovació de la plantilla i de la RLT (o catàleg): article 22,
núm. i) LBRL i article 52, núm. 2, j) LMCAT.
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L’aprovació --- o modificació --- de la plantilla de personal requereix el compliment dels
mateixos tràmits establerts per l’aprovació del pressupost, d’acord amb allò establert a
l’article 127, núm. 3 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, aprovat per RD Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, es a dir: aprovació inicial
pel Ple, exposició pública per termini de quinze dies, amb objecte de que els
interessats puguin examinar-lo i formular reclamacions o al·legacions. La plantilla es
considerarà definitivament aprovada si durant aquell termini no es presenten
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les i
aprovar la plantilla definitivament.
Aprovada definitivament la plantilla de personal s’haurà de publicar íntegrament al
BOPB amb remissió d’una còpia a l’Administració de l’Estat.
Considerant que l’òrgan competent, per l’aprovació dels present acords, és el Ple de
l’Ajuntament, en virtut d’allò que disposa l’article 52.2 del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.
Per tot això,
S’ACORDA:
PRIMER.- APROVAR inicialment la PLANTILLA DE PERSONAL de l’Ajuntament de
Sant Vicenç de Castellet, per a l’exercici 2022, que incorpora la correcció de les
errades detectades, quedant configurada segons segueix:
Personal funcionari

Grup

Places

Vacants

Amb habilitació de caràcter nacional
Secretari/ària.................................................
Interventor/a ................................................
Tresorer/a .....................................................
Escala d’administració general
Sots-escala tècnica. Tècnics superiors .........
Sots-escala tècnica. Tècnics mitjans ............
Sots-escala administrativa ..........................
Sots-escala auxiliar ....................................
Subaltern ..................................................

A1
A1
A1

1
1
1

1
1
1

A1
A2
C1
C2
AP

4
7
6
14
1

1
5
4
3
1

Escala d’administració especial
Sots-escala Serveis Especials
Caporal Policia Local ..................................
Agents Policia local .....................................

C1
C2

2
13

2
4

Grup

Places

A1
A2
C1

1
16
8

Personal laboral
Tècnics superiors .......................................
Tècnics mitjans ..........................................
Oficials administratius..................................

Vacants
1
6
1
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Auxiliars Administratius ..............................
Subalterns .................................................
Encarregats i personal qualificat d’oficis .......
Personal d’oficis no qualificat ......................

C2
AP
C2
AP

8
3
11
25
122

5
3
6
19
64

SEGON.- Sotmetre l’acord anterior a informació pública pel termini de quinze dies, a
quins efectes es publicarà anunci al Butlletí oficial de la província de Barcelona, per tal
que les persones interessades puguin examinar-la i, en el seu cas, presentar
reclamacions o al·legacions. Aquell termini començarà a comptar des del dia següent
a la publicació de l’anunci al BOPB.
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Transcorregut aquell termini sense que s’hagin formulat reclamacions o al·legacions,
l’acord esdevindrà automàticament aprovat definitivament.
Cas que es formulin reclamacions o al·legacions s’hauran de resoldre pel Ple en el
termini d’un mes als efectes de la seva aprovació definitiva.
TERCER.- Aprovat definitivament l’acord, PUBLICAR-LO íntegrament al Butlletí oficial
de la província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, així com
al tauler d’edictes municipal i simultàniament, remetre còpia a la Subdelegació del
Govern a Barcelona.
QUART: NOTIFICAR els presents acords segons el que estableix l’article 40 i
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Sra. Delgado
“Be, com ja sabeu ja vam aprovar la plantilla, el que fem avui és aprovar-la de nou amb unes
esmenes i publicar l’anunci de nou als diaris oficials corresponents.
Es van presentar unes al·legacions: el Sr. Secretari crec que ja va informar durant la Comissió
Informativa, i ara el que fem és que aquestes rectificacions quedin recollides i això, aprovem la
plantilla i la publicació als diaris pertinents.”
La Sra. Delgado demana si hi ha algun comentari.
Sr. Mauriz:
“Si, en aquest cas ens abstindrem donat que hem rebut la informació avui a dos quarts de dues
del migdia i ens ha estat impossible poder-la estudiar i mirar amb calma. Per tant creiem que la
millor opció en aquest cas és l’abstenció.”
Sra. Delgado:
“En tot cas només comentar que són qüestions formals... ho entenc, vull dir, ho hem tingut
avui de Secretaria, vam rebre les al·legacions dijous al vespre i les hem resolt en aquest Ple
perquè creiem que l’important és que tiressin endavant. Igual que ara el següent amb el tema
del pressupost.
Són aquestes rectificacions formals.”
La Sra. Serra manifesta que votarà a favor
Passat aquest punt a aprovació es aprovat per Majoria Absoluta dels seus assistents
A favor:
Grup Municipal ERC.
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Grup Municipal PSC.
Grup Municipal SVC eC.
Abstenció:
Grup Municipal JUNTS x SVC.
7.3.- Es vota la inclusió del següent punt a l’ordre del dia per Unanimitat
Assumpte
APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE
SANT VICENÇ DE CASTELLET PER A L’EXERCICI 2022
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El Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, en sessió ordinària celebrada el dia
23 de febrer de 2022, va aprovar inicialment el Pressupost general amb els seus
annexos i les Bases d’Execució per a l’exercici econòmic 2022.
De conformitat amb el que estableix l’article 169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, l’esmentat acord d’aprovació inicial va romandre en exposició pública per un
termini de quinze dies, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’anuncis de la Corporació, per tal que les persones interessades poguessin examinar
l’expedient i presentar les al·legacions i reclamacions que consideressin oportunes.
L’anunci d’aprovació va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de
data 3 de març de 2022. El termini d’exposició pública va finalitzar el passat 24 de
març de 2022.
Considerant que dins del període d’exposició pública s’ha presentat, en temps i forma,
una al·legació per part d’un funcionari de la Corporació.
Considerant l’article 170 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).
Considerant l’informe de la Intervenció ISVC/0220/2022 de data 30 de març de 2022
relatiu a l’estudi de l’al·legació presentada en temps i forma i sobre l’aprovació
definitiva del pressupost municipal per a l’exercici 2022, que en l’apartat de
conclusions diu:
(...)
“ És per tot això que aquest Interventor conclou:
-

Per a poder presentar una al·legació en base a allò previst a l’article 170.2
b) és necessari que hagi nascut l’obligació de realitzar la despesa.
El fet de tenir una expectativa no genera obligació de consignació, o com
a mínim, no és un fet que permeti fer una reclamació al Pressupost.
No obstant això, i atenent al fet que tal i com ha pogut comprovar aquest
Interventor en la fiscalització d’altres expedients, en el seu moment no es
va actualitzar el complement específic de tots els llocs de treball que
inclou el catàleg, cal tenir present que un cop resolt el recurs presentat al
catàleg, caldrà procedir a la modificació o modificacions de crèdit
necessàries per a fer front a les noves obligacions que puguin sorgir de
susdita revisió.
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Es podria desestimar l’al·legació presentada i procedir a l’aprovació
definitiva del Pressupost.”

Considerant l’informe emès pel Secretari de data 30 de març de 2022, que estableix el
següent en l’apartat de conclusions:
“CONCLUSIONS:
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PRIMERA.- Procedeix desestimar la reclamació contra l’acord d’aprovació
inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet per
a l’exercici de 2022, ja que no existeixen obligacions que siguin exigibles
segons la reclamació formulada a l’Entitat Local i per les quals no existeixi
crèdit en la previsió pressupostària.
SEGONA.- Procedeix aprovar de forma definitiva el Pressupost General de
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet per a l’exercici de 2022, en els
mateixos termes que l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió
ordinària de data 23 de febrer de 2022.”
Atès que el supòsit previst a l’article 170.2.b) TRLRHL no és aplicable a la reclamació
presentada, ja el precepte es refereix al fet que és imprescindible que en el Pressupost
municipal consti consignació adequada i suficient per a poder atendre aquelles
obligacions que hagin nascut i que, en conseqüència, han d'imputar-se al Pressupost
inexorablement per a poder pagar-se. És a dir, no és suficient amb tenir una simple
expectativa o presumpció que existirà una obligació de futur, com pot tenir el reclamant
en relació al recurs de reposició presentat contra l’aprovació del Catàleg de llocs de
treball, essent imprescindible per a aplicar l’article 170.2.b) TRLRHL que l'interessat
tingui un títol suficient exigible a l'Entitat Local i que aquesta no consigni crèdit per a
això, no essent aquest el cas.
Per tot això que,
S’ A C O R D A:
PRIMER.- DESESTIMAR l’al·legació presentada pel funcionari de la Corporació contra
l’aprovació inicial del Pressupost General amb els seus annexos i les Bases
d’Execució per a l’exercici econòmic 2022.
SEGON.- APROVAR definitivament el Pressupost Municipal de l’Ajuntament de Sant
Vicenç de Castellet per a l’exercici econòmic del 2022, els seus annexos i les Bases
d’Execució, així com l’estat de previsió de despeses i d’ingressos següents:

CAPÍTOLS

DESPESES

Import

1. OPERACIONS NO FINANCERES
1.1 OPERACIONS CORRENTS
1

DESPESES DE PERSONAL.

4.409.518,58 €

2

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

3.195.849,82 €

3

DESPESES FINANCERES.

31.500,00 €
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4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

5

FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS

236.915,02 €

Total Despeses corrents

40.000,00 €

7.913.783,42 €

1.2 OPERACIONS DE CAPITAL
6

INVERSIONS REALS.

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

1.095.197,96 €
665.000,00 €

2. OPERACIONS FINANCERES
9
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PASSIUS FINANCERS.

552.000,00 €
Total operacions de capital

TOTAL PRESSUPOST DESPESES

CAPÍTOLS

INGRESSOS

2.312.197,96 €

10.225.981,38 €

Import

1. OPERACIONS NO FINANCERES
1.1 OPERACIONES CORRIENTES
1
2
3
4
5

IMPOSTOS DIRECTES.
IMPOSTOS INDIRECTES.
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.
TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
INGRESSOS PATRIMONIALS.
Total operacions corrents

3.793.783,62 €
150.000,00 €
1.510.077,27 €
2.992.002,53 €
34.920,00 €
8.480.783,42 €

1.2 OPERACIONS DE CAPITAL
7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Operacions de capital

720.691,05 €
720.691,05 €

2. OPERACIONS FINANCERES
9

PASSIUS FINANCERS

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS

1.024.506,91 €

10.225.981,38 €

TERCER.- PROCEDIR a la publicació del Pressupost Municipal per a l’any 2022,
resumit per capítols, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
QUART- COMUNICAR els presents acords a la Generalitat de Catalunya i al
Ministerio de Hacienda.
CINQUÈ.- FACULTAR a l’Alcaldia - Presidència per a dur a terme els actes d’execució
del present Acord.
SISÈ.- Contra l’aprovació definitiva del pressupost es pot interposar directament recurs
contenciós administratiu, de la manera i dins els terminis que estableixen les normes
de la dita jurisdicció.
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Té ús de la paraula la regidora d’Hisenda.
Sra. Rubio:
“Gràcies de nou Alcaldessa.
Hi ha un recurs de reposició contra el catàleg que s’ha de resoldre però que no és motiu per
estimar l’al·legació contra el pressupost, per tant es desestima i s’aprova definitivament el
pressupost.”
Sra. Delgado:
“El que portem dons a votació és aquesta desestimació.”
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Intervé el portaveu de Junts per Sant Vicenç.
Sr. Mauriz:
“Igual que abans, pel fet de què ha arribat a dos quarts de dues ens ha estat impossible
estudiar el dictamen i el vot serà d’abstenció.”
La Sra. Serra de Sant Vicenç en Comú manifesta que votarà a favor
Passat aquest punt a aprovació es aprovat per Majoria Absoluta dels seus assistents
A favor:
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal SVC eC.
Abstenció:
Grup Municipal JUNTS x SVC.
8.- PRECS I PREGUNTES
La Sra. Alcaldessa procedeix a la lectura de les preguntes presentades per Junts per Sant
Vicenç
8.1.- Existeix alguna Entitat que se li hagi atorgat una subvenció nominativa i
que no tingui conveni signat?
Respon la regidora d’Hisenda.
Sra. Rubio:
“No, nosaltres no.”
8.2.- Del concurs d'emprenedors IDEES JOVES (abans Jovempren) quan esta
previst que s’iniciïn els tallers als diferents cursos tal i com esta pressupostat?
Qui ho porta?
Respon el regidor d’Educació.
Sr. Martí:
“En principi, el que hi ha pressupostat són els premis. Hi ha uns premis per emprenedoria, el
que abans era el Jovempren i ara es diu Projectes Joves, que ara properament es faran arribar
les bases a les diferents escoles i es faran treballs sobre emprenedoria que llavors es portaran
aquí per què el tribunal les avaluï i es donaran uns premis pel valor pressupostat.
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També hi ha uns altres premis que son els de Marina Torres, que també son premis per
treballs de recerca.
I és el que hi ha pressupostat en aquests moments.
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Sr. Mauriz:
“Per tant entenc que el que va dir en el seu moment el regidor Costa, que va dir que el Idees
Joves que tornava al pressupost, en aquest cas a 2022 no tornaven en el mateix sentit, sinó
que tornaven només com uns premis amb aquest concepte. Perquè el que era abans, i així és
el què s’havia parlat en algun cas, ja no se si en el Ple però no ho recordo, o en alguna conversa
després del Ple, era si es recuperava o no el que s’havia fet en el seu moment que també es va
fer en el 2020, que eren els diferents tallers, amb els diferents centres educatius que
finalment participaven en aquests premis per tal de millorar aquells projectes d’emprenedoria
i posteriorment premiar aquells que el jurat considerés.”
Sra. Delgado:
“De moment el què està pressupostat és aquest altre format que comentava el regidor Martí.
En tot cas també fins ara amb el tema de la pandèmia no s’havia pogut portar a terme aquest
tipus d’accions i ja es veurà en el futur com queda, però de cara al 2022 tenint en compte la
situació d’incertesa es va pressupostar en aquest cas els Premis d’emprenedoria amb un altre
format en curs d’Idees Emprenedores.
8.3.- Respecte a les beques esportives i socials, quantes s'han donat i quin
import cadascuna?
Respon la Sra. Alcaldessa
Sra. Delgado:
“Pel que fa a les subvencions esportives, les aprovades son 21:
- 3 per un import de 200€
- 8 per un import de 150 €, i
- 10 per un import de 100€
Les denegades son 30 (aquesta informació em sembla que la tenen per escrit i avui el que
afegeixo és la part econòmica):
- 17 per superar ingressos
- 5 perquè no compleixen el reglament de prestacions socials
- 3 per no aportar la documentació requerida
- 2 per no constar empadronats
- 2 per no realitzar cap activitat, i
- 1 perquè era una petició repetida (un nen repetit)

Pel que fa a les altres, es van presentar un total de 6 sol·licituds. Es van denegar totes:
-

3 sobrepassaven ingressos
2 per l’article del reglament de prestacions socials, i
1 perquè no era una activitat de cap entitat com recull la convocatòria

8.4.- En el PAM esta previst que aquest 2022 es canviïn el nom de tres carrers del
municipi. En quin mes o data es farà?
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Respon la Sra. Alcaldessa
Sra. Delgado:
“És una pregunta de la regidoria de Participació Ciutadana. La regidora Silvia Oliveras avui no hi
es.
Efectivament és una de les accions previstes al PAM per aquest 2022. És canviar els nom
d’aquests tres carrers, jo hi afegiria sobre tot i es per això que es fa el canvi, que tenen
nomenclatura Franquista.
Ja hi estem treballant en aquesta acció. Estem treballant en el que és l’àmbit burocràtic i
d’assessorament, no hi ha una data fixa per quan es durà a terme, però la previsió és que sigui
durant aquest 2022, si.
En tot cas ja anirem actualitzant la informació.”
8.5.- Els rètols del municipi per la independència de l'entrada el poble continuen
sense reposar-se i actualitzar-se.
Ho hem demanat en diferents plens, i en l'últim ens vau contestar que estava
pendent d'un procés de licitació. Quan es durà a terme?
Respon la Sra. Alcaldessa
Sra. Delgado:
“Hem decidit separa-ho del procés de licitació perquè semblava que el procés de licitació era
de senyals de trànsit i podia ser que no trobéssim aquesta senyal perquè no entraria dins de la
licitació. Ja tenim els pressupostos per poder adquirir aquells cartells. Evidentment els hem
d’adquirir quan estigui el pressupost ja en funcionament, que ja el puguem aplicar, i
adquirirem aquests cartell i alguns altres del pàrquing 1 d’Octubre, de colònies de gats i de
comerç. Però ja estan els pressupostos demanats.”
Sr. Mauriz:
“I, en aquest cas, es reposaran aquests cartells abans de que acabi la legislatura o no ho
sabem?”
Sra. Delgado:
“Si... tampoc els van reposar vostès quan estaven a la seva última legislatura, no vindrà ara
d’uns mesos.”
Sr. Mauriz:
“Nosaltres els vam reposar...”
Sra. Delgado:
“I es van tornar a trencar.”
Sr. Mauriz:
“... I fa tres anys que no s’han reposat els cartells... Concretament tot el temps de la legislatura
que portem.”
Sra. Delgado:
“I ara el reposarem.”
La Sra. Alcaldessa dóna per finalitzada la sessió i dóna les gràcies per l’assistència.

I no havent-hi altres temes a tractar, la Presidència aixeca la reunió de tot el qual
s’estén la present acta que signa la Il·lma. Alcaldessa juntament amb mi, el Secretari,
que certifico
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Vist i plau
L’Alcaldessa-Presidenta
ANNEX DECRETS
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De data
24/03/2022 2022LLDC000354
A data
18/02/2022 2022LLDC000196

El Secretari,

