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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 27 D´ABRIL DE 2022
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2022000004
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 27 d´abril de 2022
Hora d’inici: 19:30 h
Hora de fi: 20:05 h
Lloc: Sala de Plens
https://www.youtube.com/watch?v=zISQnNeYWBU
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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.
 Sra. Sílvia Oliveras i Giralt, tercera Tinent d'Alcaldia, Regidora de Participació
Ciutadana, Turisme i Comerç i Igualtat. 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 Fernández, Grup Municipal JUNTS xSVC.
 Sr. Daniel Mauriz i Vidal, Grup Municipal JUNTS xSVC.
 Sra. Silvia Vila i Lopez, 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.
La Sra. Alcaldessa dóna la benvinguda als regidors i les regidores, al Secretari, l’Interventor, al
públic assistent a la Sala de Plens i des del Canal de Youtube de l’Ajuntament de Sant Vicenç de
Castellet.
Comença la sessió del Ple ordinari del mes d’abril
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.
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE LA MINUTA DE L'ACTA DE LA
SESSIÓ ANTERIOR
1.1.- ACTA PLE ORDINARI DE 30 DE MARÇ DE 2022
Passat aquest punt a aprovació es aprovat per Majoria absoluta dels seus assistents
A favor:
Regidors/res del Grup Municipal ERC.
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Regidores del Grup Municipal PSC.
Regidora del Grup Municipal SVC eC.
Abstenció:
Regidors/res del Grup Municipal JUNTS x SVC.
2.- DESPATX D'OFICI
No hi ha hagut intervencions en aquest punt.
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3.- REGIDORIA DE RECURSOS HUMANS, COMUNICACIÓ I IMATGE, URBANISME
I HABITATGE
3.1.- El senyor Secretari, per indicacions de la Presidència, dona lectura al següent
dictamen:
Assumpte
MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUTIU DE LA SRA.
ALCALDESSA I REGIDORA DE RECURSOS HUMANS, SERVEIS SOCIALS,
URBANISME I HABITATGE
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de 4 de juliol de 2019 va aprovar el
dictamen relatiu al règim indemnitzatori i de dedicacions dels càrrecs electes. En
l’esmentat dictamen es va donar compte al Ple del fet que l’Alcaldessa-Presidenta, la
Sra. Adriana Delgado i Herreros, havia manifestat la seva voluntat de renunciar al
cobrament de qualsevol indemnització de les aprovades en l’esmentat dictamen.
En data 8 d’octubre de 2021, la Sra. Alcaldessa Adriana Delgado i Herreros presenta
instància en la qual exposa que “Com a alcaldessa de l'Ajuntament de Sant Vicenç de
Castellet, el juliol del 2019 vaig renunciar a rebre qualsevol indemnització en exercici
del meu càrrec” i sol·licita “Deixar sense efecte aquella renúncia i rebre les
indemnitzacions que em corresponguin en concepte d'assistències per la concurrència
efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formo part, des d'octubre del
2021.”
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 27 d’octubre de 2021 va aprovar
reconèixer a la Sra. Alcaldessa Adriana Delgado i Herreros el dret a percebre
assistències en els termes establerts a l’acord cinquè del dictamen aprovat pel Ple de
4 de juliol de 2019, relatiu al règim indemnitzatori i de dedicacions dels càrrecs electes.
En data 18 de març de 2022 s’emet Provisió d’Alcaldia en la qual es disposa, entre
d’altres, incoar expedient per a la modificació del règim de dedicació i retributiu de la
Sra. Alcaldessa i regidora de Recursos Humans, Serveis Socials, Urbanisme i
Habitatge perquè el Ple aprovi el corresponent règim de dedicació exclusiva i retributiu
a favor de la mateixa, amb efectes retroactius des d’1 de març de 2022.
Consta a l’expedient informe de Secretaria relatiu, entre d’altres, al règim de dedicació
exclusiva.
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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Reial decret 2568/1986, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
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.
Llei 53/1984, de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal al Servei de
les Administracions Públiques.
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic.
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals.

En relació a la possibilitat de l'establiment d'un règim de dedicació amb caràcter
retroactiu, ha de partir-se del règim general de retroactivitat dels actes administratius
contingut a l'article 39 LPACAP. Aquest precepte, respecte a l'eficàcia dels actes,
assenyala que excepcionalment podrà atorgar-se eficàcia retroactiva als actes:
“(...) quan produeixin efectes favorables a l'interessat, sempre que els supòsits
de fet necessaris ja existissin en la data a la qual es retrotregui l'eficàcia de
l'acte i aquesta no lesioni drets o interessos legítims d'altres persones.”
En aquest sentit, el Tribunal Suprem ve admetent expressament la regulació
retroactiva del règim de dedicació del electes municipals, en les Sentències de 3 de
juliol de 2000 i de 6 de febrer de 2001, afirmant-se en la primera d'elles que,
concorrent el requisit material de la dedicació exclusiva, no té transcendència
invalidant l'absència d'una prèvia determinació del càrrec com a susceptible d'exercir
en aquest règim dedicació; en la segona, avalant la no necessitat d'acord previ,
assenyala que el transcendent és la dedicació del càrrec en règim de dedicació.
D’acord amb el que s’acaba d’exposar,
S’ACORDA:
PRIMER.- Modificar amb efectes del dia 1 de març de 2022 el règim de dedicació de la
Sra. Alcaldessa, passant a exercir el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva, i
establir les retribucions anuals que a continuació es relacionen, les quals es percebran
prorratejades en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l'any i les
dues restants corresponents a les pagues extraordinàries de juny i desembre.
Nom

Retribucions anuals

Adriana Delgado i Herreros

40.999,98 €

La percepció d’aquestes retribucions serà incompatible amb la de qualsevol altra
retribució amb càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i dels Ens,
Organismes i Empreses d’elles dependents, i també serà incompatible amb el
desenvolupament d’altres activitats, en els termes previstos per la Llei 53/1984, de 26
de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques.
Així mateix, l’exercici del càrrec en règim de dedicació exclusiva comporta deixar
sense efectes l’acord de Ple de 27 d’octubre de 2021, pel qual es va reconèixer a la
Sra. Alcaldessa el dret a percebre assistències en els termes establerts a l’acord
cinquè del dictamen aprovat pel Ple de 4 de juliol de 2019, relatiu al règim
indemnitzatori i de dedicacions dels càrrecs electes.
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SEGON.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al Tauler d’Anuncis
de l’Ajuntament, en compliment del que disposa l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i difondre el seu contingut, en
compliment del principi de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i
permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els
articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a
la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya.
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TERCER.- Notificar aquest acord a la Sra. Alcaldessa pel seu coneixement i efectes,
així com al departament de Recursos Humans, que haurà de materialitzar, amb els
mateixos efectes, l’alta de la Sra. Alcaldessa en el règim general de la Seguretat
Social i en la nòmina de retribucions corresponent.
Sra. Alcaldessa:
“Moltes gràcies Sr. Secretari.
Be, ja ho vam comentar quan es va aprovar el pressupost, evidentment en les novetats del
Capítol 1: hi ha la novetat de les meves retribucions. Fins ara he rebut indemnitzacions per
assistència des de l’octubre del 2021.
Sent Diputada, que ho vaig ser fins febrer de 2021, no podia rebre retribucions. Ja ho ha
explicat el Sr. Secretari. Si indemnitzacions però hi vagi renunciar, com us deia fins l’octubre de
2021. I ara a partir de març de 2022 el meu règim formalment passa a ser de dedicació
exclusiva i amb aquesta retribució anual.”
Tot seguit fa ús de la paraula el portaveu de Junts per Sant Vicenç
Sr. Mauriz:
“Bon vespre. Farem algunes consideracions:
En primer lloc, com vam dir a la Comissió Informativa, trobem estrany l’import: aquest import
de 40.999.98€, però potser és només una anècdota.
En segon lloc, a partir d’aquí hi ha dues dedicacions exclusives, cosa que feia molt temps que
no succeïa en aquest Ajuntament.
En tercer lloc li fem una comparativa de sous de manera ràpida respecte a l’actualitat amb
relació a la legislatura anterior: els salaris bruts de l’equip de govern passarà a ser de 124.000€
i en la legislatura anterior era de 120.000; i el cost empresa passarà a ser de més de 200.000€,
en cost d’empresa del govern anterior 145.000.
Vagi per endavant que creiem que tothom, òbviament, faltaria més, ha de cobrar per fer la
feina, i òbviament l’Alcaldessa també.
Altra cosa és que amb el pas del mesos, dels següents mesos, veurem si aquest sobre cost,
aquest 38,51% mes del cost d’empresa en relació amb el que dèiem anteriorment, és
productiu o no ho és, en tot cas el temps ens ho dirà.
Per això i per aquest fet en aquest moment ens abstindrem.”
El grup municipal de Sant Vicenç en Comú votarà a favor.
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Sra. Delgado:
“Ara no sé els números d’on surten regidor. Podem comparar-ho en algun moment. Jo
evidentment m’he imaginat que farien alguna reflexió en aquest sentit i ens ho hem estat
mirant i fent números també i la comparativa no ens surt exactament així... però ens ho
podem mirar.
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Deia vostè que són dues dedicacions des de fa molt de temps, si és així, son dues dedicacions
exclusives. Han canviat també altres coses: també el sistema d’organització del propi
ajuntament passant de sis àrees a quatre i sense tenir l’àrea d’organització ni el càrrec de Cap
d’Organització.
Hem passat de 19 a 21 regidories perquè hem fet la creació d’Habitatge i Ocupació que no
existien com a tal i som també menys regidors i menys càrrecs de direcció d’àrea.
I pel que fa numèricament les retribucions, tampoc és que m’agradi fer la comparativa, però
en tot cas hem començat i jo també me l’havia preparat evidentment: Les retribucions
anteriors eren de 75.750€ em sembla, amb una única dedicació exclusiva, com comentava, una
única dedicació parcial d’alcaldia sense cap regidoria i una tercera tinent d’alcalde amb una
dedicació del 50%. Les dues regidores amb 3 regidories cada una.
I pel que fa a les indemnitzacions: jo crec que és important també parlar-ne en el moment en
què fem un canvi de model a l’hora de fer el pagament als regidors, crec que és important.
També es fa perquè de fet les indicacions d’antifrau son que reduïm sempre que podem les
indemnitzacions, els regidors han de tenir retribucions i pagar la corresponent Seguretat
Social. I en aquest cas nosaltres apostem per aquestes retribucions i per la disminució de les
indemnitzacions.
Evidentment aquí hi ha un augment de les retribucions perquè hi ha un augment evident
també del pagament a la Seguretat Social.
Com deia quantitativament a mi hem sortien uns 184.000€ del cost total de les retribucions i la
Seguretat Social amb 23.000€ d’indemnitzacions. que tenim una regidora que rep
indemnitzacions, i les rep formant part de la Junta de Govern Local, això també ho he de
puntualitzar perquè s’havien rebut indemnitzacions per part de regidors que no formaven part
de la Junta de Govern Local i això també s’ha solucionat i crec que també s’ha de posar en
valor, mentre que la seva part de retribucions eren 75.150 però 65.000€ d’indemnitzacions
que com hem dit hem reduït.
Per tant no només creiem la part quantitativa, que és evident que ha pujat, sinó que és una
aposta per un model més transparent, més regular tal i com marquen una mica les mesures. I
evidentment hi ha un canvi també de model amb més regidories, menys regidors i un canvi
també en l’organització de les àrees del propi ajuntament.
Posar en valor això”
Sr. Mauriz:
“En quan a la comparativa que fa l’Alcaldessa: el govern 15/19, l’Alcalde com be ha dit cobrava
30.000€, persona que tenia dedicació exclusiva 30.000€, un altre regidora 15.000, i els cinc
regidors restants uns 9.360 bruts i els altres 9.000 bruts.
Actualment l’Alcaldessa 40.999,98€, el 1er tinent d’Alcaldia 41.000, un altre regidor 22.200,60,
un altre regidora 17.600, un altre 14.400; un altre 9.600.60; i un altre 8.080 aproximadament
bruts que són la part de d’indemnitzacions. Això suma per un costat 120.360 de salari brut per
un costat i 154.000 per un altre. Si li apliquem la part corresponent de Seguretat Social el cost
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empresa pel govern 2015-19 son 145.000€ i el cost empresa del govern actual, a partir d’avui
dia 1 de març, serà d’una mica més de 200.000€.
Aquestes dades son públiques.
En tot cas en la comparativa de l’organització hi ha dues persones en l’equip de govern actual
que si, que si, que ostenten quasi be el 50% de les regidories. No se si és bo o dolent, en tot
cas ens sembla, com hem comentat en algun Ple, que potser és excessiu.
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I en quan el que comentava d’antifrau, ja ho vam dir en el Ple del 4 de juliol de 2019, que ho
tornem a repetir: hi havia actes amb un informe d’observacions però en cap cas amb
reparacions. Eren informes amb observacions, si fos un informe amb reparacions no
s’haguessin pogut pagar.
En tot cas hem sembla be que vostès s’hagin decantat per aquest sistema però també volem
comentar-ho perquè creiem que també és convenient”
Sra. Delgado:
“Si, torno a dir el mateix amb els números: són 184.000 amb les retribucions a la Seguretat
Socials i 23.000€ d’indemnitzacions. Si, està per sobre dels 75.050 de retribucions anteriors
més 65.000€ d’indemnitzacions. L’únic que dic és que hi ha un canvi de model, és evident que
hi ha un augment quantitatiu, però qualitatiu creiem que també perquè hi ha un canvi de
model i també hi ha un model diferent que segurament tenim més responsabilitats els
regidors, pel que fa el número de regidories, això ha variat ho saben perfectament, els últims
mesos perquè hi ha hagut una baixa d’un regidor. Però vostès també tenien regidors que
tenien 4 regidories des de l’inici del mandat. Això també va una mica com va. I evidentment
som els regidors que tenim dedicació exclusiva i una retribució més alta els que assumim més
responsabilitats... ho entenem lògic en aquest sentit.
Torno a insistir amb les indemnitzacions: creiem que és millor pagar retribucions que
indemnitzacions, i també que no es cobrin si no es forma part d’aquell òrgan pel qual s’han de
cobrar, que això també passava.”
La Sra. Serra no afegeix cap comentari.
Passat aquest punt a aprovació es aprovat per Majoria absoluta dels seus assistents
A favor:
Regidors/res del Grup Municipal ERC.
Regidores del Grup Municipal PSC.
Regidora del Grup Municipal SVC eC.
Abstenció:
Regidors/res del Grup Municipal JUNTS x SVC.
3.2.- El senyor Secretari, per indicacions de la Presidència, dona lectura al següent
dictamen:
Assumpte
LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS PER A L’ENDERROC D’UN MÒDUL A L’ESCOLA
SANT VICENÇ, UBICAT A LA PLAÇA DE L’ONZE DE SETEMBRE, NÚM. 2, DE
SANT VICENÇ DE CASTELLET
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Considerant la sol·licitud presentada pels Serveis Territorials del Departament d’
Educació a la Catalunya Central (Generalitat de Catalunya); amb registre d’entrada
E2022002478, de data 3 de març de 2022, relativa a la llicència urbanística per a
l’enderroc d’un mòdul a l’escola Sant Vicenç, amb emplaçament a la plaça de l’Onze
de Setembre, núm. 2, d’aquesta localitat (ref. cadastral 5531716DG0153S0001TM).
Considerant l’informe de requeriment d’esmenes signat per l’arquitecte municipal en
data 11 de març de 2022, amb número de registre de sortida S2022001441.
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Considerant que en data 14 de març de 2022, el Departament d’Educació, presenta el
projecte esmenat mitjançant instància amb número de registre d’entrada
E2022002132.
Considerant que en data 4’abril de 2022 l’Arquitecte Municipal, emet informe favorable,
que textualment diu:
“INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
ÀREA DE TERRITORI I DESENVOLUPAMENT
SERVEI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

INFORME: 2022-JCG-32/II

ASSUMPTE: Sol·licitud de llicència d’obres majors per a l’enderroc d’un mòdul a
l’escola Sant Vicenç
EXPEDIENT: GENE2022001270 (X2022001287)
SOL·LICITANT: Serveis Territorials del Departament d’Educació a la Catalunya
Central (Generalitat de Catalunya)
DATA REGISTRE ENTRADA: 14/03/2022
NÚM. REGISTRE ENTRADA: E2022002916
EMPLAÇAMENT: plaça de
5531716DG0153S0001TM)

l’Onze

de

Setembre,

núm.

2

(ref.

cadastral

Joan Carles García, Arquitecte municipal i Cap de l’Àrea de Territori i
Desenvolupament, d’acord amb el que disposa l’art.188.3 del Decret legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei
3/2012, i posteriors, emeto l’informe següent:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès la instància presentada pels Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya
Central, en data 3 de març de 2022 i registre d’entrada E2022002478, on es
sol·licitava llicència d’obres per a l’enderroc d’un mòdul a l’escola Sant Vicenç i la
declaració, per part del Ple municipal, d’obra d’especial interès o utilitat municipal, per
tal d’obtenir la màxima bonificació possible.
Atès l’informe tècnic emès pel tècnic sotasignat en data 11 de març de 2022 i
notificada en data 14 de març de 2022 amb registre de sortida S2022001441, requerint
un seguit de documentació.
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Considerant la instància presentada pels Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya
Central, en data 14 de març de 2022 i registre d’entrada E2022002916, aportat
documentació requerida en l’informe d’esmenes.
FONAMENTS DE DRET
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• Considerant la normativa jurídica vigent en matèria d’urbanisme que es detalla a
continuació:
• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer i posteriors (TRLU).
• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme (RLU).
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).
• Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística (RPLU).
• Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei del sòl i rehabilitació urbana.
• Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Sant Vicenç de Castellet, aprovat
definitivament per Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques,
en data 2 d’agost de 1996.
• Text refós de la normativa del Pla General d’Ordenació Urbana de l’any 1996, amb
les seves modificacions posteriors, al qual va donar conformitat la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en data 30 de març de 2006.
• Pla Director Urbanístic del Pla de Bages (PDUPB), aprovat en data 10 d’octubre de
2006.
• Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals (PTPCC), aprovat en data 16 de
setembre de 2008.
TIPUS D’OBRA
☐ Edificació
☐ Rehabilitació
parcial
☐ Altres

☐ Ampliació
☒ Enderrocament total

☐ Reforma
☐Enderrocament

☒ Requereixen d’un projecte subscrit per un tècnic competent perquè afecten a:
☒ Fonaments
☒ Elements estructurals
☒ Façana o aspecte exterior
☒ Volum
☒ Superfícies construïdes
☐ Ús urbanístic
☐ Nombre d’habitatges
☒ Nombre establiments
☐ Béns protegits catalogats
☐ Moviments de terres
☐ Tallada d’arbrat
☐ Altres
☐ No requereixen d’un projecte subscrit per un tècnic competent.

DOCUMENTACIÓ APORTADA AMB LA SOL·LICITUD
☐ Documentació tècnica
☒ Projecte Bàsic
☒ Projecte Executiu
Nombre d’habitatges, establiments o altres
1
Tècnic/a redactor/a projecte
JM S B
Arquitecte col·legiat COAC 22747-1
Visat
SÍ
Visat COAC 2022800201
Tècnic/a director/a de l’obra
JM S B
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Director/a d’execució de l’obra
Coordinador/a seguretat i salut en obra
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (EBSS)

Estudi de Seguretat i Salut (ESS)
Altres documents
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Documentació complerta o suficient
Preu d’Execució Material (PEM)
Document acceptació gestor residus

Dipòsit en concepte gestió de residus
gestió de
Fiança de bé públic

Arquitecte col·legiat COAC 22747-1
JM S B
Arquitecte col·legiat COAC 22747-1
-SÍ
JM S B
Arquitecte col·legiat COAC 22747-1
NO
Plec de prescripcions
Normativa aplicable
Fitxa justificativa gestió de residus
Assumeix direcció facultativa d’obra
Dipòsit de gestió de residus
SÍ
7.659,31 €
SÍ
Gestora de runes del Bages, SL
Codi gestor: E-910.05
883,63 € tot i que el resultat de l’estudi de
residus és de 490,05 €
-- €

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA
L’escola Sant Vicenç consta d’un edifici principal, un de secundari destinat a escola
bressol i un mòdul prefabricat de tipus 120-B5 col·locat l’any 2005, a la banda sud de
l’edifici principal, ocupant part del pati. Presenta un petit porxo a l’accés amb una
rampa.
L’objecte del projecte consisteix en la descripció de les obres necessàries per a
l’enderroc del porxo, la rampa d’accés i els murs de fonamentació del mòdul
prefabricat al pati de l’escola Sant Vicenç.
Es descriuen els treballs a realitzar de la següent manera:
• Enderrocs de murs i pilars de bloc de formigó armat i massissat, de llosa de formigó
armat, de bigues i pilars de perfils laminats, de cobertes inclinades de plaques,
arrencades de baranes, enderrocs de soleres de formigó, fonaments, claveguerons i
arrencades d’instal·lacions.
• Moviments de terres: reblert de rases i col·locació de sauló.
• Gestió de residus: càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, i deposició controlada a
dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada.
• Varis: refer el paviment de sauló i el de formigó, cal anar amb cures amb les
trobades amb els paviments actuals.
S’indica en el projecte un pressupost d’execució material (PEM) sense IVA de
7.659,31 €.
INFORMO
PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT

Òrgan

REFERÈNCIA

DOCUMENT ANEXAT

SECRETARIA

PLE2022000004

Codi Segur de Verificació: 843f904e-dfd5-40d0-936a-ae704e3b1082
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082628_2022_50569079
Data Impressió: 31/05/2022 08:31:50
Pàgina 10 de 54

SIGNATURES

1.- desenvolupament, 31/05/2022 08:30
2.- desenvolupament. APROVAT

I. PLANEJAMENT GENERAL:
• Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Vicenç de Castellet, aprovat definitivament
per Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 2 d’agost
de 1996 i publicat en data 25 d’octubre de 1996.
• Text refós de la normativa del Pla General d’Ordenació Urbana de l’any 1996, amb
les seves modificacions posteriors, al qual la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona va donar conformitat en data 30 de març de 2006 i publicat en data 22 de
setembre de 2006.
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Plànol 13. Zonificació del sòl urbà. Sòl urbanitzable programat (PGOU 1996).

RÈGIM DEL SÒL
CLASSIFICACIÓ DEL SÒL: Sòl urbà.
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: Sistema d’equipaments comunitaris, subclau E1 – docent.
VALORACIÓ DE L’EXPEDIENT
En data 11 de març de 2022, el tècnic sotasignant va emetre informe d’esmenes on es
requeria l’aportació de la següent documentació:
1. Projecte tècnic visat pel corresponent Col·legi professional o si escau, el document
justificatiu de l’excepció a aquest, per part del Departament d’Educació, d’acord amb
allò establert en l’article 4 del Reial Decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat
col·legial professional.
2. Document d’acceptació de residus, signat per un gestor autoritzat, per tal de garantir
la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de
constar:
- El codi del gestor.
- El domicili de l’obra.
- L’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió.
3. Nomenament de la direcció facultativa de l’obra.
4. Full d’assumeix de la direcció facultativa de l’obra.
5. Nomenament de la direcció d’execució de l’obra.
6. Full d’assumeix de la direcció d’execució de l’obra.
7. Full de designació de la coordinació de seguretat i salut en obra.
8. Full d’assumeix de coordinació de seguretat i salut en obra.
9. Full de nomenament del contractista.
10. Justificació de la vigència de l’assegurança de responsabilitat civil del contractista.
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11. Full qüestionari d’estadística de construcció d’edificis.
Un cop examinada la documentació presentada en data 14 de març de 2022, amb
número de registre d’entrada E2022002916 i el corresponent document acreditatiu de
la fiança de gestió de residus, es valora que s’ha donat compliment en part a les
esmenes requerides.
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Així doncs, restarà pendent d’aportar, amb caràcter previ a l’inici de les obres, la
següent documentació:
• Nomenament de la direcció facultativa de l’obra.
• Nomenament de la direcció d’execució de l’obra.
• Full de designació de la coordinació de seguretat i salut en obra.
• Full d’assumeix de coordinació de seguretat i salut en obra.
• Full de nomenament del contractista.
• Justificació de la vigència de l’assegurança de responsabilitat civil del contractista.
• Full qüestionari d’estadística de construcció d’edificis.
En el moment de la sol·licitud de la llicència, mitjançant instància E2022002478 de 3
de març de 2022, es sol·licitava se li apliqués la màxima bonificació possible a aquesta
obra.
D’acord amb les Ordenances Fiscals, es proposa l’elevació al proper Ple de la
Corporació municipal perquè acordi, si escau, la declaració de les obres a executar
d’especial interès o utilitat municipal, i apliqui la corresponent bonificació establerta en
les ordenances.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Per tot això es proposa la següent resolució,
PRIMER. INFORMAR FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres majors
per a l’enderroc d’un mòdul a l’escola Sant Vicenç a la parcel·la situada a la plaça de
l’Onze de Setembre, número 2 i referència cadastral 5531716DG0153S0001TM, amb
les següents condicions generals:
• S’estableix un termini d’un any per a l’inici de les obres i de tres anys per a
l’acabament de les mateixes.
• Abans d’iniciar les obres, si escau, caldrà sol·licitar la corresponent llicència
d’ocupació de via pública, indicant m2 i temps d’ocupació.
• No s’acceptarà l’ús de maquinària pesant. Es limitarà a vehicles de 3,50 tones, a
excepció dels camions-cuba, pel formigonat. Si s’ha d’actuar amb aquest tipus de
vehicles es comunicarà per escrit, amb 48 hores d’antelació per comprovar, si cal,
possibles desperfectes a la via pública.
• Durant l’execució de l’obra, s’hauran de mantenir els vials nets de pols i restes
d’obra, amb tanques de protecció i la corresponent senyalització per a vianants i
vehicles.
• Caldrà presentar una còpia de l’acta d’inici d’obres i, a l’acabament de les mateixes,
una còpia del certificat final d’obres, estès per la direcció facultativa. En el cas que
les obres no requereixin de direcció facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i
del certificat esmentats hauran de ser substituïdes per la declaració responsable de
la persona titular de la llicència urbanística.
• En cas que hi hagi un canvi de l’empresa constructora responsable de l’obra, caldrà
comunicar-ho a l’Ajuntament per escrit i presentar la corresponent assegurança de
responsabilitat civil en vigor.
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• Igualment, en el cas que hi hagi un canvi en els responsables de la direcció
facultativa i/o coordinació de seguretat i salut, caldrà comunicar-ho a l’Ajuntament
per escrit i presentar la documentació de renúncia i d’acceptació signats per la
totalitat dels tècnics afectats.
• En finalitzar les obres s’haurà de presentar, en el termini de dos mesos, el model de
declaració d’alteració cadastral corresponent per regularitzar les superfícies i els
usos davant la Direcció General del Cadastre.
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SEGON. ESTABLIR, com a condició particular, l’aportació de la següent
documentació amb caràcter previ a l’inici de les obres:
• Nomenament de la direcció facultativa de l’obra.
• Nomenament de la direcció d’execució de l’obra.
• Full de designació de la coordinació de seguretat i salut en obra.
• Full d’assumeix de coordinació de seguretat i salut en obra.
• Full de nomenament del contractista.
• Justificació de la vigència de l’assegurança de responsabilitat civil del contractista.
• Full qüestionari d’estadística de construcció d’edificis.
TERCER. ELEVAR al proper Ple de la Corporació municipal l’expedient perquè acordi,
si escau, la declaració de les obres a executar d’especial interès o utilitat municipal, i
apliqui les corresponents bonificacions establertes en les Ordenances Fiscals.
No obstant això, el Ple municipal decidirà.
Joan Carles García,
Arquitecte municipal
Cap de l’Àrea de Territori i Desenvolupament”
FONAMENTS DE DRET
Considerant que l’apartat primer de l’article 89 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament
d’obres i serveis dels ens locals, estableix que resten subjectes a llicència urbanística
prèvia els actes d’edificació i ús del sòl definits a la legislació urbanística vigent a
Catalunya.
Considerant que l’apartat segon de l’article 89 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, estableix que les llicències urbanístiques s’han d’atorgar
d’acord amb les prescripcions contingudes a la legislació urbanística, a les normes i
ordenances municipals i al planejament.
Considerant que l’article 187 del text refós de la Llei d’Urbanisme, estableix que els
actes de transformació o utilització del sòl o subsòl, d’edificació, de construcció o
d’enderrocament d’obres, resten subjectes a llicència urbanística prèvia. En aquest
mateix sentit, roman regulat en l’article 234 i 235 del Decret 305/2006, pel qual
s’aprova el reglament de la Llei d’Urbanisme
Considerant que la tramitació del procediment d’atorgament de la llicència es regula
per l’article 79 del Reglament d’obres, activitats i serveis.
Considerant l’informe emès per Secretaria, respecte a la normativa aplicable en el
susdit procediment.
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Considerant el que l’article 73 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, estableix que les llicències d’obres s’entenen atorgades salvat el dret de
propietat i sens perjudici a tercers.
Considerant que l’apartat 4 de l’article 187 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, estableix que les llicències s’atorguen
sens perjudici de la resta d’autoritzacions que siguin preceptives d’acord amb la
legislació de Règim Local o Sectorial.
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Considerant que l’article 21 de la Llei de Bases de règim local, Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, estableix que correspon a l’Alcalde
l’atorgament de les llicències, llevat que les lleis sectorials l’atribueixin expressament al
Ple o a la Junta de Govern Local.
Considerant les Ordenances Fiscals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 18
d’octubre de 2020, per a l’exercici 2021, concretament l’ordenança fiscal número 7 que
estableix la taxa per llicències urbanístiques, i l’ordenança fiscal número 5 que fixa
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern
Local en virtut de les delegacions efectuades per Alcaldia-Presidència núm. 620, de 28
de juny de 2019 de règim de sessions de la Junta de Govern Local i delegacions
“EN MATÈRIA URBANÍSTICA:
1.- L’aprovació de llicències d’obres majors, i primera utilització i ocupació, llicències
parcel·lació i divisió horitzontal, corresponent a l’article 187 del Text refós de la Llei
d’Urbanisme Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei d’Urbanisme.”
Resultant que s’han complert els tràmits procedimentals que preceptuen la normativa
més amunt assenyalada, així com l’emissió dels informes tècnics i jurídics.”
Per tot això,
S’ACORDA:
PRIMER.- CONCEDIR la llicència urbanística sol·licitada pels Serveis Territorials del
Departament d’ Educació a la Catalunya Central (Generalitat de Catalunya), relativa a
la llicència urbanística per a l’enderroc d’un mòdul a l’escola Sant Vicenç, amb
emplaçament a la plaça de l’Onze de Setembre, núm. 2, d’aquesta localitat (exp.
X2022001287), i referència cadastral 5531716DG0153S0001TM, sens perjudici de
tercers i salvant el dret a la propietat, i sens perjudici de la resta d’autoritzacions que
siguin preceptives d’acord amb la legislació local o sectorial, d’acord amb el que
estipula la normativa assenyalada en la part expositiva dels presents acords, ultra
restar condicionada a l’acompliment de les condicions generals d’atorgament de
llicència urbanística municipal, fixades per acord de Ple en data 2 de febrer de 2000.
SEGON.- DECLARAR d’especial interès i utilitat municipal les susdites obres i aprovar
la bonificació del 95% sobre la taxa administrativa i sobre l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres a l’empara de les ordenances fiscals número 7 i número 5.
L’interessat compleix el requisit previ de sol·licitar al Ple la declaració d’especial interès
i utilitat municipal, mitjançant instancia registrada en data 3 de març de 2022, amb
número de registre RE2022002478.

Òrgan

REFERÈNCIA

DOCUMENT ANEXAT

SECRETARIA

PLE2022000004

Codi Segur de Verificació: 843f904e-dfd5-40d0-936a-ae704e3b1082
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082628_2022_50569079
Data Impressió: 31/05/2022 08:31:50
Pàgina 14 de 54

SIGNATURES

1.- desenvolupament, 31/05/2022 08:30
2.- desenvolupament. APROVAT

TERCER.- CONCEDIR de forma potestativa el benefici fiscal del 95% de bonificació
sobre la taxa administrativa a l’empara de l’article 7 de l’ordenança fiscal número 7
“taxa per llicències urbanístiques...”, a favor de les construccions, instal·lacions o obres
que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal.
QUART.- CONCEDIR de forma potestativa el benefici fiscal del 95% de bonificació de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a l’empara de l’article 6 de
l’ordenança fiscal número 5, a favor de les construccions, instal·lacions o obres que
siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal.
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CINQUÈ.- APROVAR la liquidació provisional en aplicació de les Ordenances Fiscals
en vigor, número 7 (taxa per llicències urbanístiques) i número 5 (impost sobre
construccions, instal·lacions i obres).

Concepte

Base imposable: constituïda
pel cost real i efectiu de la
Tipus
construcció, instal·lació o
impositiu
obra Ordenança Fiscal 5 (art.
7è)

TOTALS

Taxa per obres majors
(import mínim 230,00 €)

2%

7.659,31 €

230,00 €

Impost sobre
construccions,
instal·lacions i obres

4%

7.659,31 €

306,37 €

BONIFICACIÓ 95%
Sobre la taxa i l’ICIO

-509,55 €

Placa

15,00 €

TOTAL

41,82 €

Fiança de bé públic

0,00 €

SISÈ.- Aquesta llicència estarà condicionada a l’acompliment de les següents
prescripcions tècniques particulars, segons informe emès pels Serveis Tècnics
Municipals de data 4 d’abril de 2022, que són:
• S’estableix un termini d’un any per a l’inici de les obres i de tres anys per a
l’acabament de les mateixes.
• Abans d’iniciar les obres, si escau, caldrà sol·licitar la corresponent llicència
d’ocupació de via pública, indicant m2 i temps d’ocupació.
• No s’acceptarà l’ús de maquinària pesant. Es limitarà a vehicles de 3,50 tones, a
excepció dels camions-cuba, pel formigonat. Si s’ha d’actuar amb aquest tipus de
vehicles es comunicarà per escrit, amb 48 hores d’antelació per comprovar, si cal,
possibles desperfectes a la via pública.
• Durant l’execució de l’obra, s’hauran de mantenir els vials nets de pols i restes
d’obra, amb tanques de protecció i la corresponent senyalització per a vianants i
vehicles.
• Caldrà presentar una còpia de l’acta d’inici d’obres i, a l’acabament de les
mateixes, una còpia del certificat final d’obres, estès per la direcció facultativa. En
el cas que les obres no requereixin de direcció facultativa per executar-les, les
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còpies de l’acta i del certificat esmentats hauran de ser substituïdes per la
declaració responsable de la persona titular de la llicència urbanística.
• En cas que hi hagi un canvi de l’empresa constructora responsable de l’obra,
caldrà comunicar-ho a l’Ajuntament per escrit i presentar la corresponent
assegurança de responsabilitat civil en vigor.
• Igualment, en el cas que hi hagi un canvi en els responsables de la direcció
facultativa i/o coordinació de seguretat i salut, caldrà comunicar-ho a l’Ajuntament
per escrit i presentar la documentació de renúncia i d’acceptació signats per la
totalitat dels tècnics afectats.
• En finalitzar les obres s’haurà de presentar, en el termini de dos mesos, el model
de declaració d’alteració cadastral corresponent per regularitzar les superfícies i
els usos davant la Direcció General del Cadastre.
SETÈ.- ESTABLIR, com a condició particular, l’aportació de la següent documentació
amb caràcter previ a l’inici de les obres:
• Nomenament de la direcció facultativa de l’obra.
• Nomenament de la direcció d’execució de l’obra.
• Full de designació de la coordinació de seguretat i salut en obra.
• Full d’assumeix de coordinació de seguretat i salut en obra.
• Full de nomenament del contractista.
• Justificació de la vigència de l’assegurança de responsabilitat civil del contractista.
• Full qüestionari d’estadística de construcció d’edificis.
VUITÈ.- NOTIFICAR els presents acords de forma reglamentària, tal com estableixen
els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Sra. Delgado:
“Moltes gràcies.
Be, com diu el dictamen el que fem és passar aquesta llicència pel Ple perquè declarem
d’especial interès i d’utilitat municipal aquestes obres i aprovem una bonificació del 95% de la
taxa administrativa i de l’ICIO.”
No hi ha més intervencions en aquest punt
Passat aquest punt a aprovació es aprovat per Unanimitat dels seus assistents
A favor:
Regidors/res del Grup Municipal ERC.
Regidores del Grup Municipal PSC.
Regidors/res del Grup Municipal JUNTS x SVC.
Regidora del Grup Municipal SVC eC.
Sra. Delgado:
“Queda aprovat per unanimitat, i jo crec que tots estem contents que s’hagi pogut retirar
després de tants anys aquest mòdul de l’Escola Sant Vicenç que suposa que hi ha unes aules
amb millors condicions i es recupera una part del pati segur.
Com deia, tots estem satisfets.”
4.- REGIDORIA D'ADMINISTRACIÓ I CULTURA
4.1.- El senyor Secretari, per indicacions de la Presidència, dona lectura al següent
dictamen:
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Assumpte:
APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL REGISTRE D’ENTITATS
ASSOCIACIONS CIUTADANES DE SANT VICENÇ DE CASTELLET

I

Atès que el vigent Pla normatiu de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, aprovat
pel Ple en sessió ordinària de 29 de desembre de 2021, contempla la iniciativa
d’aprovar el Reglament del Registre d’Entitats i Associacions Ciutadanes de Sant
Vicenç de Castellet.
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Atès que per Decret d’Alcaldia 2022LLDC000115, de 2 de febrer de 2022, es va
incoar expedient per a l’elaboració del Reglament del Registre d’Entitats i Associacions
Ciutadanes de Sant Vicenç de Castellet i es va constituir la comissió d’estudi per a la
redacció del projecte de reglament.
Atès que l’Ajuntament ha donat compliment als tràmits de consulta i audiència
públiques de l’elaboració de normes reglamentàries, conforme al previst a l’article 133
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu de les administracions
públiques.
Atès que durant el termini d’exposició pública s’han dut a terme aportacions per part
d’una entitat i que aquestes han sigut tingudes en compte per la comissió d’estudi del
Reglament.
Atès que la comissió d’estudi proposa per a la seva aprovació el text del projecte de
Reglament del Registre d’Entitats i Associacions Ciutadanes de Sant Vicenç de
Castellet.
Considerant que mitjançant el reglament es pretén dotar d’un marc normatiu clar les
relacions entre l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet i les entitats que conformen el
teixit associatiu del municipi. Així mateix, resulta necessària i oportuna l’aprovació del
reglament per establir, amb claredat, els drets de les associacions i entitats veïnals, en
el context de les seves relacions amb l’Ajuntament.
Atès que el Secretari de la Corporació informa favorablement l’aprovació de
l’expedient.
Vist l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local i l’article 8.1.a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret 2/2003, de 28 d’abril, en relació a la potestat reglamentària i
d’autoorganització del municipi.
Vistos els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, l’article 178 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i els articles 58 a 66 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, en relació al procediment
d’aprovació i modificació de les ordenances locals.
Vist l’article 10.a) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, en relació transparència de les normes aprovades per
l’Administració pública.
Vist l’article 22.2 d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local i l’article 52.2.d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
en relació a la competència del ple municipal per aprovar les ordenances,
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S’ACORDA
PRIMER.- Aprovar inicialment el text del Reglament del Registre d’Entitats i
Associacions Ciutadanes de Sant Vicenç de Castellet, que figura com annex a aquest
acord.
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SEGON.- Sotmetre aquest acord a informació pública durant un termini de trenta dies
hàbils, mitjançant la publicació de l’edicte corresponent al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un mitjà de
comunicació escrita per tal que les persones interessades puguin formular les
al·legacions i reclamacions oportunes.
TERCER.- Establir que, transcorregut el termini anterior sense que s’hagin formulat
al·legacions ni reclamacions, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense la
necessitat d’adoptar cap altre acord de manera expressa.
QUART.- Publicar aquest acord, juntament amb el text de l’ordenança aprovat al Portal
de la Transparència de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet a efectes de publicitat
activa.
ANNEX:
REGLAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS I ASSOCIACIONS
CIUTADANES DE SANT VICENÇ DE CASTELLET
ÍNDEX
Preàmbul
Article 1. Objecte
Article 2. Entitats i associacions que s’hi poden inscriure
Article 3. Organització del Registre
Article 4. Inscripció
Article 5. Altes, modificacions i baixes
Article 6. Drets de les entitats i associacions inscrites
Article 7. Subvencions
Article 8. Ús d’espais municipals
Disposició transitòria
Disposicions finals
Preàmbul
L’article 158.4 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 (LMRLC), disposa que els municipis
han d’establir un registre d’associacions propi en el qual s’han d’inscriure totes les
entitats i associacions constituïdes per a la defensa dels interessos generals o
sectorials dels veïns.
Amb l’aprovació d’aquest Reglament local d’acord amb el procediment que preveu
l’article 178 de la LMRLC, es regula i organitza l’esmentat Registre, que té com a
finalitat dotar a l’Ajuntament d’informació fiable sobre el número d’entitats que actuen
en l’àmbit del municipi, la seva tipologia, el número de socis i altres dades que li
permetin tenir una imatge fidel de la realitat associativa.
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D’altra banda, i d’acord amb el que estableixen els articles 232 a 236 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, la inscripció en el Registre comporta
per les entitats i associacions el reconeixement d’un seguit d’avantatges i drets com
ara rebre subvencions, utilitzar les instal·lacions municipals, rebre informació de
l’Ajuntament i formar part d’òrgans participatius municipals.
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L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, conscient del paper de les entitats i
associacions en la tasca de dinamització de la participació ciutadana al municipi i amb
la voluntat de crear condicions favorables per al seu funcionament i l’exercici dels seus
drets, ha decidit elaborar un Reglament del Registre Municipal d’Entitats i Associacions
Ciutadanes.
Transcorreguts més de vint-i-nou anys de la creació del Registre Municipal d’Entitats i
atès que es fa necessària la seva regulació amb la finalitat de facilitar el seu
funcionament, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet considera oportú aprovar el
Reglament del Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes, tot derogant
els acords referents al registre Municipal d’Entitats adoptats per l’Ajuntament en Ple el
dia 26 de juny de 1992 i, tanmateix modificar-ne el seu nom a fi i efecte de
desenvolupar específicament la normativa reguladora d’aquest instrument de
participació ciutadana.
Article 1. Objecte
1. El Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes té per objecte que
l’Ajuntament conegui el nombre d’entitats i associacions del municipi, així com llurs
finalitats i representativitat, a fi i efecte de fer possible una política municipal correcte
de suport i foment de l’associacionisme i de la participació ciutadana.
2. Concretament, la inscripció de les entitats i associacions en aquest Registre ha de
permetre:
a) Actualitzar de manera permanent i sistemàtica les dades de totes les entitats i
associacions del municipi.
b) Conèixer els seus objectius i la seva representativitat.
c) Observar la seva evolució interna i la seva implantació social.
d) Col·laborar de manera generalitzada en la seva projecció i difusió.
e) Propiciar la seva participació activa en els fòrums de participació ciutadana del
municipi.
Article 2. Entitats i associacions que s’hi poden inscriure
1. Poden obtenir la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions
Ciutadanes les entitats i associacions sense ànim de lucre, que estiguin legalment
constituïdes i que tinguin el seu domicili social a Sant Vicenç de Castellet, l’objecte de
les quals sigui la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials
dels veïns i veïnes d’aquest municipi.
En particular, es podran inscriure les associacions de veïns i veïnes, les de famílies,
pares i mares d’alumnes, les entitats culturals, esportives, recreatives, juvenils i de
lleure, les de solidaritat, les de l’àmbit de la salut i les de l’àmbit social, les sindicals,
polítiques, empresarials, professionals i qualsevol altra de similar.
2. Així mateix, també s'hi podran inscriure altres entitats i associacions d'àmbit
comarcal, provincial, autonòmic o estatal, legalment constituïdes, que disposin de
delegació oficial a Sant Vicenç de Castellet, i que realitzin activitats adreçades a la
defensa, foment o millora dels interessos generals o sectorials dels veïns i veïnes del
municipi.
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3. En cap cas s’acceptarà la inscripció d’entitats i associacions que, directa o
indirectament, promoguin, impulsin o fomentin valors o actituds discriminatòries,
sexistes, xenòfobes o violentes en les seves actuacions.
Article 3. Organització del Registre
1. El Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes depèn de la Secretaria de
la Corporació i es portarà amb la col·laboració de l’àrea de Serveis a les Persones.
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2. El Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes estarà compost d’un fitxer
que contingui les dades esmentades en l’article 4.1 i llurs corresponents modificacions.
3. Les dades del Registre són públiques, amb les restriccions que en tot moment
contingui la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
4. En relació amb les dades que figuren al Registre, l’Ajuntament pot:
a) Efectuar una classificació funcional de les entitats i associacions ciutadanes
atenent a la seva naturalesa i finalitats principals. Aquesta classificació és
pública, i qualsevol entitat o associació pot demanar-ne la rectificació.
b) Donar tractament informatitzat a les dades.
c) Fer ús de les dades generals per fer investigacions, publicacions o estudis
referits a la realitat associativa del municipi, d’acord amb la normativa vigent
relativa a la protecció de dades de caràcter personal.
d) Cedir les dades sempre que la legislació de caràcter general ho permeti o quan
una normativa específica així ho exigeixi.
5. Les dades que figuren en el Registre poden ser objecte de certificació únicament als
efectes acreditatius de la seva existència. Per tant, els certificats emesos no tenen el
caràcter de document públic sinó que acrediten únicament la condició de la inscripció i
la naturalesa de l’associació o entitat inscrita.
Article 4. Inscripció
1. Les inscripcions es faran a sol·licitud de les entitats mitjançant una instància
normalitzada que hauran de presentar electrònicament al Registre General de
l'Ajuntament i hauran d’aportar les següents dades i documentació:
a) Estatuts reguladors de l’entitat.
b) Número d’inscripció en el Registre General d’Associacions corresponent, o en
qualsevol altre que sigui preceptiu, o certificació de presentació de la sol·licitud
d’inscripció a l’esmentat Registre.
c) Acta fundacional de l’entitat.
d) Domicili de la seu social de l’entitat a Sant Vicenç de Castellet.
e) Certificat del nombre de socis i sòcies de l’entitat.
f) Document acreditatiu del Número d’Identificació Fiscal de l’entitat.
g) Pressupost de l’any en curs de l’entitat.
h) Una relació de tots els ajuts rebuts de qualsevol administració, des de primers
d’any.
i) Programa d’activitats de l’any en curs de l’entitat.
j) Certificat del Secretari/a de l’entitat amb el nom i dades de contacte de les
persones que conformen la Junta Directiva.
k) Autorització de l’entitat a l’Ajuntament per tal que aquest pugui fer difusió
pública de l’entitat en els diversos mitjans i canals de comunicació municipal.
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2. En cas que l’entitat sol·licitant sigui una secció o un grup dins d’una altra entitat,
caldrà adjuntar a la sol·licitud la següent documentació:
a) Certificat original de l’òrgan directiu, o dels responsables de l’entitat a la qual
pertany, reconeixent la delegació de l’entitat principal a l’entitat de Sant Vicenç
de Castellet, amb menció expressa de la seva seu social i de les persones de
contacte.
b) La documentació enumerada en el punt 1 de l’article 4.
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3. La inscripció en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes, obliga a
les entitats i associacions registrades a notificar a l'Ajuntament, durant el mes de gener
de cada any, les modificacions produïdes en les dades registrals i, en particular, les
referents al nombre de socis, la relació d'ajuts rebuts, el pressupost i el programa
d’activitats de l’exercici.
Article 5. Altes, modificacions i baixes
1. En el termini de vint dies hàbils des de la presentació electrònica de la sol·licitud
d’inscripció, i llevat que aquest termini s’hagi d’interrompre per la necessitat d’aportar
documentació no inclosa inicialment o d’esmenar deficiències, l’Ajuntament acordarà la
inscripció i notificarà a l’associació o entitat el número d’inscripció assignat. A partir
d’aquest moment, es considerarà d’alta a tots els efectes.
En qualsevol cas, una vegada transcorregut l’esmentat termini sense resolució
expressa, s’entendran inscrites en el Registre, sempre i quan reuneixin les condicions
per a la seva inscripció.
2. Quan l'entitat o associació tingui només sol·licitada la inscripció en el Registre
General d’Associacions de la Generalitat de Catalunya o en qualsevol altre registre
que correspongui, la seva inscripció en el Registre Municipal tindrà caràcter provisional
per un període de sis mesos, transcorreguts els quals passarà a tenir caràcter definitiu
si ha aportat la documentació acreditativa de la inscripció en el registre corresponent.
Altrament, causarà baixa en el Registre Municipal.
3. Les entitats i associacions inscrites estan obligades a notificar electrònicament a
l’Ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les dades registrades,
mitjançant la presentació de la sol·licitud de modificació al Registre General, dins del
mes següent al que s’hagi produït l’esmentada variació.
L'Ajuntament podrà requerir les entitats per conèixer el seu funcionament, pressupost i
el programa anual d'activitats.
4. Causaran baixa en el Registre, previ el tràmit d’audiència corresponent, les entitats i
associacions que incorrin en algun dels supòsits següents:
a) La manca de comunicació de les modificacions que afectin les dades que
consten en el Registre.
b) La no actualització de les seves dades anuals quan l’Ajuntament els ho
requereixi expressament i no hagin atès aquest requisit.
c) La pèrdua dels requisits necessaris per accedir al Registre.
d) La manca d’activitat notòria de l’entitat o associació en el municipi, que
s’acreditarà mitjançant informe motivat del responsable de l’àrea o servei
corresponent.
e) L’incompliment reiterat de les entitats exposada en el punt 3 de l’article 4,
facultarà l’Ajuntament per, després de l’audiència prèvia a les entitats, donar-la
de baixa del Registre, un cop efectuat un requeriment sense que aquest s’hagi
complert.
f) L’incompliment de les obligacions contingudes en aquest Reglament.
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Així mateix, es donaran de baixa en el Registre les entitats i associacions que es
dissolguin i les que ho sol·licitin de forma expressa.

Article 6. Drets de les entitats i associacions inscrites
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Les entitats i associacions inscrites gaudiran, sempre que ho sol·licitin per escrit i de
forma expressa mitjançant instància electrònica, dels drets següents:
a) Rebre subvencions de l’Ajuntament, tant per les seves despeses generals com
per les activitats que realitzen, d’acord amb el que estableix l’article 7 d’aquest
Reglament i l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament, les bases
específiques reguladores de subvencions en els diferents àmbits i la resta de
normativa aplicable.
b) Accedir a l’ús de locals i instal·lacions municipals, d’acord amb el que estableix
l’article 8 d’aquest Reglament i la resta de normativa que sigui d’aplicació.
c) Cessió de material com poden ser taules i cadires per a l’organització i
celebració d’actes diversos, condicionat a la disponibilitat real del material.
d) Rebre, mitjançant sistemes telemàtics, les convocatòries dels òrgans col·legiats
municipals, les sessions dels quals tinguin la qualificació de públiques, quan a
l’ordre del dia hi figurin qüestions relacionades amb els objectius de l’entitat o
associació. En els mateixos supòsits rebran les resolucions i acords adoptats
pels òrgans municipals.
e) Rebre, mitjançant sistemes telemàtics, les publicacions digitals que editi
l’Ajuntament, així com les altres informacions puntuals que aquest exposi o
divulgui, sempre que siguin d’interès per l’entitat o associació atesos els seus
objectius.
f) Divulgació per part de l’Ajuntament de les activitats de les entitats i
associacions en els espais de comunicació i informació municipals (web,
xarxes socials, etc.), previstos per a tal fi.
g) Participar en els òrgans consultius municipals creats amb la voluntat de
fomentar la participació ciutadana en el municipi, condicionat a la
reglamentació o norma corresponent, quan aquesta participació estigui prevista
en la reglamentació.
h) Rebre atenció pel que fa a gestions necessàries i al desenvolupament de les
seves activitats, d’acord amb la normativa vigent.
Article 7. Subvencions
La inscripció en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes és un
requisit indispensable per obtenir ajuts en les diferents convocatòries de subvencions
que aprovi l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.
Article 8. Ús d’espais municipals
Les associacions i entitats inscrites en el Registre poden accedir a l’ús de determinats
locals i instal·lacions municipals, en la mesura que la disponibilitat ho permeti i amb les
limitacions que imposi la seva coincidència d’ús per part d’altres entitats o pel mateix
Ajuntament, i seran responsables del tracte donat a aquests espais.
L’ús d’aquests locals i instal·lacions s'ha de sol·licitar per escrit a l’Ajuntament amb
l’antelació suficient per realitzar els tràmits i treballs que calguin, i s’autoritzarà d’acord
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amb el que disposi la normativa aplicable i, si escau, les condicions especials que
figurin en les cessions d’ús aprovades per l’Ajuntament.
Disposició transitòria
Les entitats i associacions ciutadanes actualment inscrites en el Registre municipal
d’entitats, disposen del termini d’un any, a comptar des de la data d’entrada en vigor
d’aquest Reglament, per a què adaptin la seva inscripció a les prescripcions
assenyalades en aquest Reglament.
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Disposició final
1. El present Reglament entrarà en vigor un cop s’hagi publicat completament el text al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i hagi transcorregut el termini de quinze
dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local.
2. El present Reglament tindrà vigència indefinida, sempre que no resulti alterat total o
parcialment per una norma de rang igual o superior.
3. En tot allò no previst en el present Reglament li serà d’aplicació, de forma
subsidiària, la normativa de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, la normativa de règim local i Decret 206/1999, de 27
de juliol, pel qual s’aprova el reglament d’organització i funcionament del Registre
d’associacions (DOGC núm. 2944, de 3 d’agost de 1999) o norma que el substitueixi.
La Sra. Alcaldessa ofereix la paraula al regidor d’Administració i Cultura.
Sr. Palma:
“Gràcies Sra. Alcaldessa, bona tarda a tothom.
Seguint les previsions del Pla Normatiu aprovat al passat desembre portem a votació en seu
plenària l’aprovació inicial del Reglament de Registre d’Entitats i Associacions Ciutadanes de
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.
Donat que només existia un acord de Ple dels anys 90 i que no desenvolupa en absolut un
reglament sinó que donava per creat aquest registre.
Creiem important, i així ho diu la normativa, que l’Ajuntament ha de tenir un registre d’entitats
i associacions amb el seu reglament corresponent. Una tasca que hem elaborat internament
mitjançant una comissió que s’ha creat per tal efecte.
És un reglament molt senzill que contempla tot allò que la normativa obliga, i te per objecte
que l’Ajuntament conegui formalment el nombre d’entitats i associacions del municipi, la seva
finalitat i la seva representativitat a fi i efecte i de fer una política municipal correcte de suport
i foment a l’associacionisme i la participació ciutadana.
Aquest reglament, com deia, s’ha treballat en una comissió interna. S’ha compartit i treballat
també amb els diferents grups municipals, ha estat durant un mes en exposició pública on les
diferents entitats i associacions hi ha pogut fer aportacions, així ha estat, i agraïm a aquelles
entitats que han fet propostes.
I be, avui el que fem és l’aprovació inicial d’aquest reglament i tornem a obrir un període
d’exposició pública per si algú més en vol fer alguna aportació.
Per tot això els demanaria el vot favorable.
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Moltes gràcies.”
No hi ha més comentaris en aquest punt.
Passat aquest punt a aprovació es aprovat per Unanimitat dels seus assistents
A favor:
Regidors/res del Grup Municipal ERC.
Regidores del Grup Municipal PSC.
Regidors/res del Grup Municipal JUNTS x SVC.
Regidora del Grup Municipal SVC eC.
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5.- REGIDORIA D'HISENDA, GENT GRAN I SALUT
5.1.- Per indicacions de la Presidència, el senyor Secretari, dona lectura al següent
dictamen:
Assumpte
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 6 DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL PER A L'EXERCICI 2022.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Considerant el pressupost vigent per a l’exercici econòmic 2022, aprovat definitivament
per l’Ajuntament en Ple en Sessió ordinària, celebrada el proppassat 30 de març de
2022 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el dia 4 d’abril de 2022.
Considerant la sol·licitud de modificació de crèdit per part de la de la regidoria de la
regidoria de Cultura i la regidoria de Medi ambient, per tal d’adequar els crèdits de les
aplicacions pressupostàries de despeses del pressupost municipal per l’exercici 2022,
per poder donar cobertura al Conveni amb la Acadèmia del Cinema Català i la Societat
Coral l’Estrella pel Cicle Gaudí i al Programa sectorial de Millora de Camins Municipals
DIBA 2022-2022.
Considerant que els crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, són les
modificacions en la que es sol·licita crèdit per una despesa específica i determinada
que no pot demorar-se fins a l’exercici següent i que pel qual no existeix crèdit o el
previst es insuficient o inadequat.
Considerant que els crèdits extraordinaris i suplements de crèdits s'han de finançar
amb un o diversos dels recursos següents:
1. Romanent líquid de Tresoreria.
2. Nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun
concepte del pressupost.
3. Anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides del pressupost no compromeses,
les dotacions de les quals es considerin reduïbles sense pertorbació del servei.
Considerant que la Diputació de Barcelona ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Vicenç
de Castellet una subvenció dins el Programa sectorial per a la millora de camins
municipals 2022-2023 amb codi 22/X/319216.
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Considerant que es demana una baixa parcial de l’aplicació pressupostaria de
Programes de Cultura, la qual es considera reduïble sense que això suposi una
pertorbació del servei.
FONAMENTS DE DRET
Considerant el que disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i el Reial Decret
500/1990, de 2 d’abril.
Considerant l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost per al ‘exercici 2022.
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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 que,
S’ACORDA
PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdit número 6/2022 del pressupost municipal
per a l’exercici 2022. El resum de la modificació és el següent:
CRÈDITS EXTRAORDINÀRIS
APLICACIÓ
PRESSUPOSTARIA

DESCRIPCIÓ

IMPORT

17 334 489117

CONVENI ACADÈMIA DEL CINEMA CATALÀ I SOCIETAT CORAL
L’ESTRELLA

18 454 619025

PROGRAMA SECTORIAL MILLORA DE CAMINS MUNICIPALS

14.992,71 €

TOTAL

17.292,71 €

2.300,00 €

Finançament de la modificació
PRESSUPOST D’INGRESSOS
ECONÒMICA

76110

DESCRIPCIÓ

IMPORT

TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ

14.992,71 €

TOTAL

14.992,71 €

BAIXES
APLICACIÓ
PRESSUPOSTARIA

17 334 226103

DESCRIPCIÓ

PROGRAMES DE CULTURA

IMPORT

2.300,00 €
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2.300,00 €

TOTAL

SEGON.- Sotmetre aquest acord a informació pública el termini de quinze dies hàbils,
establint que, si no es presenta cap reclamació ni al·legació dins d’aquest termini,
l’acord d’aprovació inicial es considerarà elevat a definitiu.
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La Sra. Alcaldessa passa la paraula a la regidora d’Hisenda
Sra. Rubio:
“Gràcies Sra. Alcaldessa. Bona tarda a tothom.
Fem aquesta modificació del pressupost 2022 per poder donar cobertura al conveni amb
l’Acadèmia del Cinema Català i la Societat Coral l’Estrella pel Cicle Gaudí i el programa sectorial
de caminis municipals que va lligat a una subvenció de la Diputació de Barcelona.”
No hi ha més intervencions en aquest punt.
Passat aquest punt a aprovació es aprovat per Unanimitat dels seus assistents
A favor:
Regidors/res del Grup Municipal ERC.
Regidores del Grup Municipal PSC.
Regidors/res del Grup Municipal JUNTS x SVC.
Regidora del Grup Municipal SVC eC.
5.2.- El senyor Secretari, per indicacions de la Presidència, dona lectura al següent
dictamen:
Assumpte
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 8 DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL PER A L'EXERCICI 2022.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Considerant el pressupost vigent per a l’exercici econòmic 2022, aprovat definitivament
per l’Ajuntament en Ple en Sessió ordinària, celebrada el proppassat 30 de març de
2022 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el dia 4 d’abril de 2022.
Considerant la sol·licitud de modificació de crèdit per part de la regidoria de Medi
ambient, per tal d’adequar els crèdits de les aplicacions pressupostàries de despeses
del pressupost municipal per l’exercici 2022, es vol crear una aplicació pressupostaria
de PREMIS MEDI AMBIENT, per poder donar cobertura a la realització de concursos,
com els Balcons florits o el concurs de Fotografia de Natura Urbana.
Considerant que els crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, són les
modificacions en la que es sol·licita crèdit per una despesa específica i determinada
que no pot demorar-se fins a l’exercici següent i que pel qual no existeix crèdit o el
previst es insuficient o inadequat.
Considerant que els crèdits extraordinaris i suplements de crèdits s'han de finançar
amb un o diversos dels recursos següents:
1. Romanent líquid de Tresoreria.
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2. Nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun
concepte del pressupost.
3. Anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides del pressupost no compromeses,
les dotacions de les quals es considerin reduïbles sense pertorbació del servei.
Considerant que es demana una baixa parcial de l’aplicació pressupostaria de
Manteniment i conservació de camins, senders, rius i lleres, la qual es considera
reduïble sense que això suposi una pertorbació del servei.
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FONAMENTS DE DRET
Considerant el que disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i el Reial Decret
500/1990, de 2 d’abril.
Considerant l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost per al ‘exercici 2022.
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 que,
S’A C O R D A
PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdit número 8/2022 del pressupost municipal
per a l’exercici 2022. El resum de la modificació és el següent:
CRÈDITS EXTRAORDINÀRIS
APLICACIÓ
PRESSUPOSTARIA

18 170 489113

DESCRIPCIÓ

IMPORT

PREMIS MEDI AMBIENT

2.000,00 €

TOTAL

2.000,00 €

Finançament de la modificació
BAIXES
APLICACIÓ
PRESSUPOSTARIA

18 171 210002

DESCRIPCIÓ

IMPORT

MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE CAMINS, SENDERS, RIUS I
LLERES

2.000,00 €

TOTAL

2.000,00 €
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SEGON.- Sotmetre aquest acord a informació pública el termini de quinze dies hàbils,
establint que, si no es presenta cap reclamació ni al·legació dins d’aquest termini,
l’acord d’aprovació inicial es considerarà elevat a definitiu.
La Sra. Alcaldessa passa la paraula a la regidora d’Hisenda, Gent Gran i Salut.
Sra. Rubio:
“Gràcies Alcaldessa de nou.
Fem aquesta modificació de crèdit per crear una aplicació pressupostària de premis Medi
Ambient, per poder donar cobertura a la realització de concursos com els Balcons Florits o el
concurs de fotografia de natura urbana.”
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No hi ha més intervencions en aquest punt.
Passat aquest punt a aprovació es aprovat per Unanimitat dels seus assistents
A favor:
Regidors/res del Grup Municipal ERC.
Regidores del Grup Municipal PSC.
Regidors/res del Grup Municipal JUNTS x SVC.
Regidora del Grup Municipal SVC eC.
5.3.- Per indicacions de la Presidència, el senyor Secretari, dona lectura al següent
dictamen:
Assumpte:
DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN
COMPLIMENT DE L’ARTICLE 218 DEL REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2004 I DE
LA DISPISICIÓ ADDICIONAL CINQUENA DEL REAL DECRET 424/2017 DE 28
D’ABRIL, PEL QUAL ES REGULA EL RÈGIM JURÍDIC DEL CONTROL INTERN EN
LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC LOCAL.
Considerant que l’article 218 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, incorporat per la
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració
Local disposa que:
“L’òrgan interventor elevarà informe al Ple de la Corporació de totes les resolucions adoptades
pel President de l’Entitat Local contràries a les objeccions efectuades, així com un resum de les
principals anomalies detectades en matèria d’ingressos.
Aquest informe atendrà únicament a aspectes propis de l’exercici de la funció interventora,
sense tenir en compte aspectes d’oportunitat o conveniència de les actuacions que es
fiscalitzin.
El contingut en aquest apartat constituirà un punt independent en l’ordre del dia de la
corresponent sessió plenària.
L’òrgan interventor remetrà anualment al Tribunal de Comptes totes les resolucions i acords
adoptats pel President de l’Entitat Local i pel Ple de la Corporació contraris a les objeccions
formulades, així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos.”

Considerant la disposició addicional cinquena del RD 424/2017, de 28 d’abril, pel qual
es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local estableix
que correspon al Tribunal de Cuentas establir la forma i el procediment que s’haurà
d’aplicar per a fer efectiu el compliment de l’obligació prevista a l’article 218.3 del Reial
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Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals l’òrgan interventor haurà d’elaborar amb caràcter
anual un informe del control intern, el qual haurà de remetre al Ple durant el primer
quadrimestre de l’any.
Considerant l’Informe emès per l’Interventor accidental de data 21 d’abril de 2022 que
s’adjunta a l’expedient, la transcripció del qual diu:
“INFORME D’INTERVENCIÓ ISVC/0282/2022
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Aquesta Intervenció, en virtut de les atribucions de control citades i establertes en
l'article 213 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i desenvolupades pel Reial decret
424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les
entitats del Sector Públic Local; i en atenció a les facultats recollides en l'article
4.1.b).6è del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic
dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el
següent:
INFORME
PRIMER. D'acord amb l'article 215 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes
Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, d'acord amb el 12 del
Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern en les entitats del Sector Públic Local, si l'òrgan interventor, en l'exercici de la
funció interventora, es manifestés en desacord amb el fons o amb la forma dels actes,
documents o expedients examinats, haurà de formular les seves objeccions per escrit
abans de l'adopció de l'acord o resolució.
Davant l'existència de discrepàncies entre l'objecció aixecada per l'òrgan interventor i
l'òrgan al qual afecti aquesta objecció i segons allò que s'ha fixat per l'article 217.1 del
Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, aprovat per Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març i el 12 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual
es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local,
correspondrà a l'Alcalde resoldre la discrepància, sent la seva resolució executiva.
SEGON. La legislació aplicable és la següent:
 L'article 218 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, aprovat
per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
 L'article 15 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim
jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local.
 Resolució de 15 de gener de 2020, de la Presidència del Tribunal de Comptes,
per la qual es publica l'Acord del Ple de 19 de desembre de 2019, pel qual
s'aprova la Instrucció sobre remissió d'informació relativa a l'exercici del control
intern de les Entitats Locals.
TERCER. En l'exercici d'aquesta funció, aquest òrgan interventor elevarà informe al
Ple sobre:
 Totes les resolucions adoptades pel President de l'Entitat Local contràries a
les objeccions efectuades.
 Un resum de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos.
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 Totes les resolucions adoptades pel President amb omissió de la funció
interventora.
Una vegada informat al Ple i en ocasió de la remissió del compte general,
correspondrà remetre al Tribunal de Comptes tant les resolucions adoptades pel
President com els acord de Ple contraris a objeccions i/o amb omissió de funció
interventora, així com les principals anomalies en ingressos.
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QUART. En compliment d'allò que s'ha fixat en l'article 218.1 del Text Refós de la Llei
Reguladora d'Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, d'acord amb l'article 15.6 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es
regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, les
resolucions adoptades pel President de l'Entitat Local contràries a les objeccions
efectuades a 31 de desembre de 2021 són les següents:

EXPEDIENT

DATA INFORME

GENE2020004240

12/01/2021

DATA
RESOLUCIÓ
14/01/2021

O

64,40

GENE2020004267

13/01/2021

14/01/2021

O

11.808,22

GENE2021000224

18/01/2021

25/01/2021

AD

10.000,00

GENE2021000271

20/01/2021

21/01/2021

O

GENE2021000351

27/01/2021

27/01/2021

AD

10.000,00

GENE2021000446

02/02/2021

02/02/2021

O

4.246,83

GENE2021000692

22/02/2021

22/02/2021

O

3.520,83

GENE2021000741

23/02/2021

23/02/2021

AD

3.905,94

GENE2021000725

22/02/2021

23/02/2021

O

1.143,45

GENE2021000596

26/02/2021

02/03/2021

AD

7.130,00

GENE2021001190

26/03/2021

28/03/2021

AD

3.441,04

GENE2021000589

30/03/2021

30/03/2021

O

GENE2021001385

06/04/2021

08/04/2021

O

GENE2021001722

26/04/2021

26/04/2021

AD

GENE2021002343

26/05/2021

27/05/2021

AD

3.441,04

GENE2021001797

26/05/2021

27/05/2021

AD

10.664,42

GENE2021000154

07/06/2021

08/06/2021

AD

7.574,60

GENE2021002976

21/06/2021

21/06/2021

AD

3.441,04

GENE2021001196

05/07/2021

25/07/2021

O

1.008,68

GENE2021003427

21/07/2021

22/07/2021

AD

6.413,00

GENE2021003424

21/07/2021

22/07/2021

AD

3.533,20

GENE2021003618

23/07/2021

24/07/2021

AD

3.441,04

GENE2021003738

04/08/2021

04/08/2021

AD

12.693,89

GENE2021004095

25/08/2021

25/08/2021

AD

2.170,72

GENE2021003621

02/09/2021

03/09/2021

AD

3.082,28

GENE2021003878

09/09/2021

10/09/2021

O

GENE2021004180

23/09/2021

23/09/2021

AD

7.061,00

GENE2021004550

24/09/2021

24/09/2021

AD

2.363,19

GENE2021004533

29/09/2021

29/09/2021

O

GENE2021004790

14/10/2021

14/10/2021

AD

17.500,00

GENE2021004766

14/10/2021

15/10/2021

AD

4.423,57

FASE DESPESA

IMPORT

268,38

347,82
745,50
3.441,04

160,00

205,70
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GENE2021005054
GENE2021000740

26/10/2021

26/10/2021

AD

1.128,36

23/11/2021

30/12/2021

O

GENE2021005380

26/11/2021

29/11/2021

AD

6.975,00

GENE2021005326

14/12/2021

15/12/2021

AD

1.254,00

GENE2021005076

29/11/2021

30/12/2021

O

7.680,00

GENE2021005680

09/12/2021

09/12/2021

AD

1.128,36

GENE2021005661

10/12/2021

10/12/2021

AD

2.400,00

GENE2021005764

10/12/2021

10/12/2021

AD

2.400,00

GENE2021005687

13/12/2021

13/12/2021

AD

4.515,65

GENE2021005565

13/12/2021

13/12/2021

AD

2.783,00

GENE2021005394

13/12/2021

14/12/2021

AD

1.254,00

GENE2021005432

14/12/2021

14/12/2021

AD

4.416,50

GENE2021005880

16/12/2021

16/12/2021

AD

1.128,36

GENE2021005658

29/12/2021

31/12/2021

AD

427,67

235.547,65

CINQUÈ. En compliment d'allò que s'ha fixat en l'article 218.1 del Text Refós de la Llei
Reguladora d'Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, d'acord amb l'article 15.6 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es
regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, NO s’ha
detectat cap anomalia en matèria d'ingressos.
SISÈ. En compliment d'allò que s'ha fixat en l'article 28.2 del Reial decret 424/2017, de
28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector
Públic Local, els expedients en els quals s'ha observat omissió de la preceptiva
fiscalització o intervenció prèvia són:
EXPEDIENT

DATA INFORME

DATA RESOLUCIÓ

FASE DESPESA

GENE2021000554

16/02/2021

24/02/2021

ADO

IMPORT
1.128,68

GENE2021000692

22/02/2021

22/02/2021

ADO

3.520,83

GENE2021000725

22/02/2021

23/02/2021

ADO

1.143,45

GENE2021000788

11/03/2021

12/03/2021

ADO

726,00

GENE2021000868

08/03/2021

12/03/2021

ADO

1.472,00

GENE2021001037

11/03/2021

16/03/2021

ADO

2.093,00

GENE2021001036

12/03/2021

16/03/2021

ADO

3.520,83

GENE2021000992

12/03/2021

16/03/2021

ADO

280,93

GENE2021000994

12/03/2021

16/03/2021

ADO

3.021,90

GENE2021001000

12/03/2021

15/03/2021

ADO

572,59

GENE2021001009

12/03/2021

22/03/2021

ADO

10.134,95

GENE2021000993

15/03/2021

16/03/2021

ADO

3.832,56

GENE2021000946

18/03/2021

31/03/2021

ADO

2.219,66

GENE2021000823

22/03/2021

22/03/2021

ADO

5.559,85

GENE2021001251

24/03/2021

26/03/2021

ADO

726,00

GENE2021001260

25/03/2021

31/03/2021

ADO

108,90

GENE2021001268

29/03/2021

30/03/2021

ADO

418,43

GENE2020001253

29/03/2021

31/03/2021

ADO

560,80

GENE2021001326

29/03/2021

30/03/2021

ADO

2.208,00

GENE2021001254

29/03/2021

01/06/2021

ADO

1.452,45

GENE2021001340

30/03/2021

31/03/2021

ADO

358,49
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GENE2021001350

31/03/2021

13/04/2021

ADO

7.818,58

GENE2021001351

31/03/2021

08/04/2021

ADO

1.602,92

GENE2021001547

15/04/2021

25/05/2021

ADO

410,88

GENE2021001544

15/04/2021

19/04/2021

ADO

538,43

GENE2021001536

15/04/2021

01/06/2021

ADO

3.556,95

GENE2021001539

15/04/2021

16/04/2021

ADO

81,70

GENE2021001524
GENE2021001796

15/04/2021

22/04/2021

ADO

1.730,10

27/04/2021

29/04/2021

ADO

1.978,00

GENE2021001737

27/04/2021

29/04/2021

ADO

131,95

GENE2021001841

28/04/2021

30/04/2021

ADO

726,00

GENE2021001868

29/04/2021

30/04/2021

ADO

3.520,83

GENE2021001871

29/04/2021

30/04/2021

ADO

1.643,92

GENE2021001917

04/05/2021

05/05/2021

ADO

555,27

GENE2021001919

04/05/2021

01/06/2021

ADO

522,72

GENE2021001920

04/05/2021

25/05/2021

ADO

104,00

GENE2021001921

05/05/2021

10/05/2021

ADO

150,17

GENE2021001971

05/05/2021

05/05/2021

ADO

450,00

GENE2021002101

11/05/2021

13/05/2021

ADO

3.520,83

GENE2021002104

12/05/2021

13/05/2021

ADO

993,70

GENE2021002144

13/05/2021

01/06/2021

ADO

959,57

GENE2021002105

21/05/2021

01/06/2021

ADO

1.806,07

GENE2021002141

27/05/2021

03/06/2021

ADO

6.997,60

GENE2021002342

21/05/2021

30/06/2021

ADO

221,64

GENE2021002404

25/05/2021

27/05/2021

ADO

726,00

GENE2021002599

03/06/2021

07/06/2021

ADO

2.208,00

GENE2021002658

08/06/2021

15/06/2021

ADO

868,31

GENE2021002750

09/06/2021

15/06/2021

ADO

3.520,83

GENE2021002659

10/06/2021

15/06/2021

ADO

3.920,08

GENE2021002815

15/06/2021

17/06/2021

ADO

750,00

GENE2021002811

16/06/2021

21/06/2021

ADO

2.532,59

GENE2021002809

18/06/2021

22/06/2021

ADO

860,85

GENE2021002807

16/06/2021

17/06/2021

ADO

2.679,10

GENE2021002808

16/06/2021

17/06/2021

ADO

496,95

GENE2021002752

16/06/2021

21/06/2021

ADO

5.530,32

GENE2021003098

23/06/2021

25/06/2021

ADO

1.889,57

GENE2021003099

23/06/2021

01/07/2021

ADO

916,22

GENE2021003107

30/06/2021

01/07/2021

ADO

907,02

GENE2021003165

28/06/2021

29/06/2021

ADO

726,00

GENE2021003169

28/06/2021

29/06/2021

ADO

2.500,22

GENE2021003105

30/06/2021

01/07/2021

ADO

126,32

GENE2021003106

30/06/2021

06/07/2021

ADO

1.335,45

GENE2021003168

30/06/2021

07/07/2021

ADO

1.035,41

GENE2021003101

01/07/2021

15/07/2021

ADO

10.301,87

GENE2021003256

01/07/2021

06/07/2021

ADO

1.611,82

GENE2021003307

05/07/2021

07/07/2021

ADO

336,10

GENE2021003308

05/07/2021

16/07/2021

ADO

1.668,28
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GENE2021003309

05/07/2021

09/07/2021

ADO

72,60

GENE2021003310

05/07/2021

07/07/2021

ADO

513,53

GENE2021003333

06/07/2021

07/07/2021

ADO

3.520,83

GENE2021003332

06/07/2021

14/07/2021

ADO

2.208,00

GENE2021003406

07/07/2021

15/07/2021

ADO

1.324,10

GENE2021003401

07/07/2021

14/07/2021

ADO

390,00

GENE2021003470

09/07/2021

14/07/2021

ADO

362,85

GENE2021003479

09/07/2021

14/07/2021

ADO

552,77

GENE2021003476

09/07/2021

15/07/2021

ADO

1.480,59

GENE2021003477

09/07/2021

14/07/2021

ADO

380,81

GENE2021003478

09/07/2021

14/07/2021

ADO

552,74

GENE2021003593

05/08/2021

09/08/2021

ADO

2.066,26

GENE2021003592

22/07/2021

26/07/2021

ADO

782,82

GENE2021003591

22/07/2021

23/07/2021

ADO

306,37

GENE2021003589

22/07/2021

27/07/2021

ADO

2.369,06

GENE2021003588

22/07/2021

23/07/2021

ADO

485,18

GENE2021003626

23/07/2021

26/07/2021

ADO

12.886,08

GENE2021003659

27/07/2021

28/07/2021

ADO

3.563,19

GENE2021003687

28/07/2021

28/07/2021

ADO

726,00

GENE2021003631

29/07/2021

04/08/2021

ADO

2.481,38

GENE2021003706

29/07/2021

04/082021

ADO

14.527,41

GENE2021003725

30/07/2021

04/08/2021

ADO

2.044,44

GENE2021003842

05/08/2021

12/08/2021

ADO

6.864,40

GENE2021003857

06/08/2021

09/08/2021

ADO

236,85

GENE2021003856

06/08/2021

09/08/2021

ADO

576,66

GENE2021003855

06/08/2021

09/08/2021

ADO

2.302,61

GENE2021003854

06/08/2021

09/08/2021

ADO

995,46

GENE2021004075

25/08/2021

30/08/2021

ADO

3.520,83

GENE2021004112

01/09/2021

03/09/2021

ADO

726,00

GENE2021004085

06/09/2021

07/09/2021

ADO

647,19

GENE2021004087

02/09/2021

07/09/2021

ADO

1.030,00

GENE2021004090

02/09/2021

06/09/2021

ADO

723,69

GENE2021004091

02/09/2021

03/09/2021

ADO

990,44

GENE2021004166

02/09/2021

06/09/2021

ADO

1.854,93

GENE2021004092

02/09/2021

06/09/2021

ADO

316,13

GENE2021004086

02/09/2021

29/09/2021

ADO

1.075,03

GENE2021004088

06/09/2021

07/09/2021

ADO

2.627,81

GENE2021004093

06/09/2021

17/09/2021

ADO

2257,86

GENE2021004317

09/09/2021

17/09/2021

ADO

1.481,99

GENE2021004391

15/09/2021

27/09/2021

ADO

3.520,83

GENE2021004403

16/09/2021

27/09/2021

ADO

978,79

GENE2021004461

14/09/2021

29/09/2021

ADO

514,83

GENE2021004456

22/09/2021

04/10/2021

ADO

5.043,22

GENE2021004452

22/09/2021

04/10/2021

ADO

4.584,10

GENE2021004613

28/09/2021

29/09/2021

ADO

726,00

GENE2021004654

29/09/2021

01/10/2021

ADO

3.712,43
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GENE2021004656

29/09/2021

04/10/2021

ADO

1.355,01

GENE2021004753

13/10/2021

03/11/2021

ADO

1.374,07

GENE2021004751

13/10/2021

26/10/2021

ADO

75,00

GENE2021004752

13/10/2021

14/10/2021

ADO

1.896,85

GENE2021004754

13/10/2021

28/10/2021

ADO

16.304,10

GENE2021004886

13/10/2021

14/10/2021

ADO

3.520,83

GENE2021004765

13/10/2021

14/10/2021

ADO

525,00

GENE2021004767

13/10/2021

28/10/2021

ADO

6.842,37

GENE2021004847

14/10/2021

26/10/2021

ADO

2.868,32

GENE2021004902

15/10/2021

26/10/2021

ADO

591,86

GENE2021004900

15/10/2021

26/10/2021

ADO

4.157,87

GENE2021004901

15/10/2021

26/10/2021

ADO

1.118,14

GENE2021005081
GENE2021005162

27/10/2021

03/11/2021

ADO

3.853,85

03/11/2021

04/11/2021

ADO

726,00

GENE2021005207

04/11/2021

08/11/2021

ADO

77,63

GENE2021005209

04/11/2021

05/11/2021

ADO

333,69

GENE2021005208

04/11/2021

05/11/2021

ADO

1.726,73

GENE2021005202

04/11/2021

05/11/2021

ADO

415,76

GENE2021005198

05/11/2021

10/11/2021

ADO

890,39

GENE2021005184

05/11/2021

09/11/2021

ADO

5.811,24

GENE2021005185

05/11/2021

23/11/2021

ADO

4.316,75

GENE2021005188

05/11/2021

08/11/2021

ADO

914,27

GENE2021005197

08/11/2021

10/11/2021

ADO

3.120,82

GENE2021005328

10/11/2021

11/11/2021

ADO

2.364,62

GENE2021005329

10/11/2021

11/11/2021

ADO

533,22

GENE2021005330

10/11/2021

11/11/2021

ADO

585,57

GENE2021005331

11/11/2021

22/11/2021

ADO

4.361,72

GENE2021005334

11/11/2021

22/11/2021

ADO

1.333,55

GENE2021005372

16/11/2021

24/11/2021

ADO

1.316,76

GENE2021005327

17/11/2021

22/11/2021

ADO

3.520,83

GENE2021005603

26/11/2021

29/11/2021

ADO

633,83

GENE2021005605

26/11/2021

16/12/2021

ADO

2.359,19

GENE2021005575

26/11/2021

30/11/2021

ADO

4.193,66

GENE2021005335

30/11/2021

07/12/2021

ADO

10.356,02

GENE2021005604

29/11/2021

02/12/2021

ADO

4.233,78

GENE2021005691

01/12/2021

02/12/2021

ADO

726,00

GENE2021005791

09/12/2021

15/12/2021

ADO

1.217,75

GENE2021005805

09/12/2021

10/12/2021

ADO

760,89

GENE2021005817

10/12/2021

15/12/2021

ADO

1.625,30

GENE2021005816

13/12/2021

16/12/2021

ADO

4.777,64

GENE2021005834

15/12/2021

20/12/2021

ADO

6.387,90

GENE2021005832

15/12/2021

16/12/2021

ADO

919,60

GENE2021005909

21/12/2021

22/12/2021

ADO

6.203,55

GENE2021005910

23/12/2021

27/12/2021

ADO

7.702,55

GENE2021005915

27/12/2021

27/12/2021

ADO

807,75

GENE2021005987

22/12/2021

22/12/2021

ADO

3.520,83
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GENE2021005989

22/12/2021

22/12/2021

ADO

4.252,49

GENE2021005962

22/12/2021

22/12/2021

ADO

1.692,58

GENE2021005960

22/12/2021

22/12/2021

ADO

2.600,00

GENE2021005964

22/12/2021

23/12/2021

ADO

3.769,33

GENE2021005965

22/12/2021

23/12/2021

ADO

3.060,92

GENE2021005835

23/12/2021

27/12/2021

ADO

9.300,33

GENE2021005913

23/12/2021

30/12/2021

ADO

12.589,79

GENE2021006023

27/12/2021

30/12/2021

ADO

1.343,83

GENE2021005966

27/12/2021

30/12/2021

ADO

6.933,05

GENE2021006039

27/12/2021

28/12/2021

ADO

618,04

GENE2021005967

27/12/2021

28/12/2021

ADO

1.213,10

GENE2021006057

28/12/2021

29/12/2021

ADO

726,00

GENE2021006054

29/12/2021

30/12/2021

ADO

7.243,30

FONAMENTS DE DRET
 L'article 218 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, aprovat per
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
 L'article 15 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic
del control intern en les entitats del Sector Públic Local.
 Resolució de 15 de gener de 2020, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la
qual es publica l'Acord del Ple de 19 de desembre de 2019, pel qual s'aprova la
Instrucció sobre remissió d'informació relativa a l'exercici del control intern de les
Entitats Locals.
PRIMER: DONAR compte al Ple de la Corporació de l’Informe de la Intervenció
Municipal en compliment de l’article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.
SEGON: NOTIFICAR aquest informe a la Sindicatura de Comptes.
Es dóna compte d’aquest punt que no és susceptible de votació
6.- DONAR COMPTE DECRETS
S’ha donat per assabentat al Ple municipal dels decrets dictats per Alcaldia del 25 de
març al 21 d’abril de 2022
7.- MOCIONS
No hi ha hagut mocions
8.- TEMES SOBREVINGUTS
8.1.- Es vota a favor de la inclusió a l’ordre del dia del següent punt per Unanimitat
A favor:
Regidors/res del Grup Municipal ERC.
Regidores del Grup Municipal PSC.
Regidors/res del Grup Municipal JUNTS x SVC.
Regidora del Grup Municipal SVC eC.
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Assumpte
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 7/2022 DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2022.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Considerant el pressupost vigent per a l’exercici econòmic 2022, aprovat definitivament
per l’Ajuntament en Ple en Sessió ordinària, celebrada el proppassat 30 de març de
2022 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el dia 4 d’abril de 2022.
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Considerant que es podrà imputar l'import total o parcial d’un crèdit a altres aplicacions
pressupostàries corresponents a diferents nivells de vinculació jurídica mitjançant
transferència de crèdit, amb les limitacions previstes a l’article 180 del Text refós de la
llei d’Hisendes locals i de l’article 41 del Reial Decret 500/1990.
Considerant que correspon al Ple municipal l’aprovació de les transferències de crèdit
quan impliquin canvi de l’Àrea de despesa.
Considerant la sol·licitud de modificació de crèdit, presentada per la regidoria de
Recursos Humans, per donar cobertura pressupostària al Conveni del Consell
Comarcal del Bages en el marc del Programa Treball i Formació, es preveu una
modificació de crèdit per transferències entre aplicacions pressupostàries.
FONAMENTS DE DRET
Considerant el previst a l’article 180 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i
l’article 41 del Reial Decret 500/1990, en matèria de transferències entre aplicacions
pressupostaries.
Considerant les Bases d’Execució del Pressupost Municipal per a l‘exercici 2022.
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 que,
S’ACORDA
PRIMER: Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 07/2022 del pressupost
municipal per a l’exercici 2022 mitjançant transferències entre aplicacions
pressupostaries.
DECREMENT APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA
APLICACIÓ
11

934

160000

DESCRIPCIÓ
QUOTES SEGURETAT SOCIAL SSEE
TOTAL DECREMENT

IMPORT
DECREMENT
1.500,00 €
1.500,00 €
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INCREMENT APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA
APLICACIÓ
11 241

465007

DESCRIPCIÓ

IMPORT
INCREMENT

CONVENI CONSELL COMARCAL TREBALL I FORMACIÓ
TOTAL INCREMENT
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1.500,00 €
1.500,00 €

SEGON.- Sotmetre aquest acord a informació pública el termini de quinze dies hàbils,
establint que, si no es presenta cap reclamació ni al·legació dins d’aquest termini,
l’acord d’aprovació inicial es considerarà elevat a definitiu.
La Sra. Alcaldessa passa la paraula a la regidora d’Hisenda
Sra. Rubio:
“Gràcies.
Fem aquesta modificació per donar cobertura pressupostària al conveni del Consell Comarcal
del Bages en el marc de Programa Treball i Formació.”
No hi ha més comentaris sobre aquest punt.
Passat aquest punt a aprovació es aprovat per Unanimitat dels seus assistents
A favor:
Regidors/res del Grup Municipal ERC.
Regidores del Grup Municipal PSC.
Regidors/res del Grup Municipal JUNTS x SVC.
Regidora del Grup Municipal SVC eC.
8.2.- Es vota a favor de la inclusió a l’ordre del dia del següent punt per Unanimitat
A favor:
Regidors/res del Grup Municipal ERC.
Regidores del Grup Municipal PSC.
Regidors/res del Grup Municipal JUNTS x SVC.
Regidora del Grup Municipal SVC eC.
Assumpte
DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME RESUM DEL CONTROL INTERN
CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2021 DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN
COMPLIMENT DE L’ARTICLE 213 DEL REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2004 I DE
L’ARTICLE 37 DEL REAL DECRET 424/2017 DE 28 D’ABRIL, PEL QUAL ES
REGULA EL RÈGIM JURÍDIC DEL CONTROL INTERN EN LES ENTITATS DEL
SECTOR PÚBLIC LOCAL.
Considerant que l’article 213 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, incorporat per la
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració
Local disposa que:
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“L’òrgan interventor de l’entitat local remetrà amb caràcter anual a la Intervenció de l’
Administració General de l’Estat un informe resum dels principals resultats dels citats controls
desenvolupats en cada exercici, en el termini i amb el contingut que es regulin”

Considerant que l’article 37 del RD 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim
jurídic del control intern a les entitats del sector públic local estableix que l’òrgan
interventor haurà d’elaborar amb caràcter anual un informe del control intern, el qual
haurà de remetre al Ple durant el primer quadrimestre de l’any.
Considerant l’Informe emès per l’Interventor accidental de data 22 d’abril de 2022 que
s’adjunta a l’expedient, la transcripció del qual diu:
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“Aquesta Intervenció, en virtut de les atribucions de control citades i establertes
en l'article 213 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i desenvolupades pel Reial decret
424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les
entitats del Sector Públic Local; i, en atenció a les facultats recollides en l'article
4.1.b).6è del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic
dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, emet el
següent:
INFORME RESUM ANUAL SOBRE EL CONTROL INTERN
INTRODUCCIÓ
PRIMERA. El control intern, regulat en l'article 213 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i desenvolupat pel Reial decret 424/2017, de 28
d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector
Públic Local, és l'exercit per les Entitats Locals respecte de la seva gestió econòmica, i
en el seu cas, la dels organismes autònoms i de les societats mercantils d'elles
dependents, en la seva triple accepció de funció interventora, control financer i controls
d'eficàcia i eficiència.
Els resultats d'aquest control intern, d'acord amb l'article 37 del referit Reial
decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en
les entitats del Sector Públic Local, hauran de recollir-se en el corresponent informe
resum anual, en ocasió de l'aprovació del compte general. Conforme al mandat
imposat pel punt tercer d'aquest mateix article, la Intervenció General de
l'Administració de l'Estat va dictar la Resolució de 2 d'abril de 2020, per la qual
s'establien les instruccions a les quals ha d'ajustar-se el contingut, estructura i format
de l'informe resum.
En virtut d'això, s'emet el present informe en el qual s'inclou un resum anual
dels principals resultats obtinguts en les actuacions inherents a la funció interventora i
el control financer per a l'exercici 2020 de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.
SEGONA. La funció interventora, que té per objecte controlar els actes,
qualsevol que sigui la seva qualificació, que donin lloc al reconeixement de drets o a la
realització de despeses, així com els ingressos i els pagaments que d'ells es derivin, i
la inversió o l'aplicació en general dels fons públics, s'aplica en aquesta Entitat en
règim de fiscalització prèvia limitada en els expedients de concessió de subvencions,
nòmines, bestretes de caixa fixa, i en els ingressos, s’aplica la presa de raó a la
comptabilitat amb el control a posterioritat, tal i com estableix l’acord de Ple.
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TERCERA. El control financer, exercit mitjançant el control permanent i
l'auditoria
pública tenen per objecte verificar el funcionament dels serveis en l'aspecte econòmic
financer.
ABAST DE L'INFORME
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PRIMER. Funció Interventora
A la vista de les actuacions dutes a terme en l'exercici de la funció interventora al llarg
de l'exercici 2021, cal recollir la següent valoració de resultats:
A . Ingressos:
A.1 Ingressos sotmesos a Control posterior
En l'exercici de l'expressada funció interventora d'ingressos mitjançant el control
inherent a la presa de raó en comptabilitat, no s’han detectat anomalies en matèria
d’ingressos en exercici de la funció interventora.
En aquest sentit, cal destacar que s’han realitzat 259 informes que es distribueixen de
la següent manera:
- Padrons: 90
- Llicències urbanístiques: 66
- Llicències d’ocupació de la via pública: 66
- Altres: 37
B. Despeses
En l'exercici de l'expressada fiscalització i intervenció prèvia de tot acte, document o
expedient que doni lloc a la realització de despeses, així com els pagaments que d'ells
es derivin, s'han emès els següents informes de fiscalització:
Estat dels informes

Nombre

Fiscalitzat de conformitat
Fase A

23

Fase D

50

Fase AD

179

Fase O

277

Fiscalitzat amb objeccions
Fase AD

32

Fase O

13

C. Resolucions adoptades pel President de l'Entitat Local contràries a les
objeccions efectuades i principals anomalies detectades en matèria d'ingressos:
En compliment d'allò que s'ha fixat en l'article 218.1 del Text Refós de la Llei
Reguladora d'Hisendes Locals, s'han elevat els següents informes al Ple sobre les
resolucions adoptades pel President i l'Alcalde de l'Entitat contràries a les objeccions
efectuades per la Intervenció:

EXPEDIENT

DATA INFORME

GENE2020004240

12/01/2021

DATA
RESOLUCIÓ
14/01/2021

FASE DESPESA
O

IMPORT
64,40
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GENE2020004267

13/01/2021

14/01/2021

O

11.808,22

GENE2021000224

18/01/2021

25/01/2021

AD

10.000,00

GENE2021000271

20/01/2021

21/01/2021

O

GENE2021000351

27/01/2021

27/01/2021

AD

10.000,00

GENE2021000446

02/02/2021

02/02/2021

O

4.246,83

GENE2021000692

22/02/2021

22/02/2021

O

3.520,83

GENE2021000741

23/02/2021

23/02/2021

AD

3.905,94

GENE2021000725

22/02/2021

23/02/2021

O

1.143,45

GENE2021000596

26/02/2021

02/03/2021

AD

7.130,00

GENE2021001190

26/03/2021

28/03/2021

AD

3.441,04

GENE2021000589

30/03/2021

30/03/2021

O

GENE2021001385

06/04/2021

08/04/2021

O

GENE2021001722

26/04/2021

26/04/2021

AD

GENE2021002343

26/05/2021

27/05/2021

AD

3.441,04

GENE2021001797

26/05/2021

27/05/2021

AD

10.664,42

GENE2021000154

07/06/2021

08/06/2021

AD

7.574,60

GENE2021002976

21/06/2021

21/06/2021

AD

3.441,04

GENE2021001196

05/07/2021

25/07/2021

O

1.008,68

GENE2021003427

21/07/2021

22/07/2021

AD

6.413,00

GENE2021003424

21/07/2021

22/07/2021

AD

3.533,20

GENE2021003618

23/07/2021

24/07/2021

AD

3.441,04

GENE2021003738

04/08/2021

04/08/2021

AD

12.693,89

GENE2021004095

25/08/2021

25/08/2021

AD

2.170,72

GENE2021003621

02/09/2021

03/09/2021

AD

3.082,28

GENE2021003878

09/09/2021

10/09/2021

O

GENE2021004180

23/09/2021

23/09/2021

AD

7.061,00

GENE2021004550

24/09/2021

24/09/2021

AD

2.363,19

GENE2021004533

29/09/2021

29/09/2021

O

GENE2021004790

14/10/2021

14/10/2021

AD

17.500,00

GENE2021004766

14/10/2021

15/10/2021

AD

4.423,57

GENE2021005054

26/10/2021

26/10/2021

AD

GENE2021000740

23/11/2021

30/12/2021

O

GENE2021005380

26/11/2021

29/11/2021

AD

6.975,00

GENE2021005326

14/12/2021

15/12/2021

AD

1.254,00

GENE2021005076

29/11/2021

30/12/2021

O

7.680,00

GENE2021005680

09/12/2021

09/12/2021

AD

1.128,36

GENE2021005661

10/12/2021

10/12/2021

AD

2.400,00

GENE2021005764

10/12/2021

10/12/2021

AD

2.400,00

GENE2021005687

13/12/2021

13/12/2021

AD

4.515,65

GENE2021005565

13/12/2021

13/12/2021

AD

2.783,00

GENE2021005394

13/12/2021

14/12/2021

AD

1.254,00

GENE2021005432

14/12/2021

14/12/2021

AD

4.416,50

GENE2021005880

16/12/2021

16/12/2021

AD

1.128,36

GENE2021005658

29/12/2021

31/12/2021

AD

427,67

268,38

347,82
745,50
3.441,04

160,00

205,70

1.128,36
235.547,65

En compliment d'allò que s'ha fixat en el referit article 218.1 NO s'han detectat
anomalies en matèria d'ingressos.
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D. Actes amb omissió de la funció interventora:
En l'exercici de l'expressada funció interventora, s'ha detectat 168 expedients en el
qual es va observar omissió de la preceptiva fiscalització o intervenció prèvia.
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SEGON. Control Financer Permanent
A la vista de les actuacions dutes a terme en l'exercici del control financer que afecta a
l’ajuntament, en la seva modalitat de control financer permanent, cal posar de manifest
que aquest Interventor, atesa la insuficiència de mitjans amb els quals disposa per a
fer les seves funcions, no ha pogut recollir les actuacions efectuades de control
permanent en un informe escrit, tal i com estableix l’article 35 del Reial decret
424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les
entitats del Sector Públic Local. No obstant això, si que ha pogut recollir la següent
valoració de resultats:
CONTRACTACIÓ
L’actuació de control ha consistit en la comprovació que les fases de la despesa no
subjectes a fiscalització prèvia, s’adeqüen a la normativa de contractació i a l’establert
a les Bases d’Execució del Pressupost; la racionalitat econòmica financera de les
contractacions efectuades i el seu ajust als principis de bona gestió.
Tot i l’esforç que s’està fent des de les diferents àrees de l’Ajuntament amb la finalitat
de donar compliment a la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, és necessari
donar un cert impuls a la regularització de la contractació, atès que encara hi ha un
nombre molt elevat de factures que arriben sense la tramitació administrativa
corresponent. Així mateix, cal destacar també que en alguns casos es tramiten
despeses com a contractes menors que tenen un caràcter recurrent i que es
repeteixen any rere any, vulnerant la normativa vigent. Aquest fet es produeix, a criteri
del sotasignat, per una manca de planificació de les diferents àrees a l’hora de
planificar la contractació a realitzar.
Per altra banda, en algun cas s’ha detectat també la utilització de la contractació de
personal a través d’un contracte de serveis, obviant absolutament la legislació en
matèria d’accés a la funció pública.
SUBVENCIONS, BEQUES, PREMIS I AJUTS ATORGATS
Actuació de control consistent en l'adequació a les normes aplicables respecte del
procediment de concessió, gestió i justificació, en l'àmbit de l'activitat controlada i
realitzada per diferents serveis de l’ajuntament, de la qual cal destacar les següents
correccions o mesures a adoptar:
a) Informe tècnic: tant en la concessió com en la justificació de la subvencions caldria
incorporar a l’expedient un informe tècnic del servei gestor a través del qual es dóna la
conformitat a la concessió o a la justificació, segons s’escaigui. Així mateix, en la
justificació de les subvencions seria necessari que en aquest mateix informe es
justifiqués el compliment de la finalitat per a la qual fou concedida la subvenció, les
condicions imposades i els objectius previstos.
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b) Justificació de l’activitat: és necessari que en el compte justificatiu es faci esment
per part del beneficiari/ària al fet que s’hagi executat l’activitat/projecte tal i com s’havia
plantejat en la sol·licitud de subvenció.
c) Justificació de la despesa: seria necessari que les entitats justifiquessin amb
factures el 100% del cost de l’activitat, tal i com estableixen les bases reguladores. Així
mateix, en els casos en què hi ha una desviació important entre el pressupost de
sol·licitud i la justificació de l’execució, s’iniciés d’ofici el tràmit la reducció proporcional
de la subvenció.
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d) Publicitat de la subvenció rebuda: en els expedients de justificació de les
subvencions s’ha constatat que no s’adjunten exemplars de la publicitat que s’hagi
pogut elaborar, tal i com estableix l’article 37.9 de les Bases d’Execució del
Pressupost.
e) En els expedients de subvencions nominatives, caldria especificar bé en el conveni
quin és l’objecte del mateix de forma clara i concreta, i els drets i obligacions
d’ambdues parts, tant pel que fa a l’execució de l’activitat com a la seva justificació.
f) Acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social:
caldria acreditar en els expedients que les persones/entitats beneficiàries es troben al
corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
g) En els expedients d’acceptació de subvencions concedides per altres
administracions, seria necessari incloure a l’expedient un informe del servei/àrea que
ha sol·licitat la subvenció, on l’òrgan gestor manifesti la viabilitat de susdita subvenció,
així com totes les accions necessàries que caldrà realitzar per a la seva justificació.
h) Premis: es segueix detectant igual que en exercicis anteriors que en els expedients
d’aprovació de bases i de convocatòries de premis, la tramitació de l’expedient s’inicia
un cop ja s’ha celebrat o estar a punt de celebrar-se l’acte que origina la convocatòria.
Per tant, seria necessari iniciar amb temps suficient l’expedient.
CONTRACTACIÓ I DESPESES DE PERSONAL
Actuació de control consistent en verificar que les dades i la informació amb
transcendència econòmica proporcionades pel Servei de Recursos Humans
compleixen amb les directrius establertes a la normativa aplicable en cada cas, de la
qual cal destacar les següents correccions o mesures a adoptar:
a) Hores extraordinàries: tal i com posava de manifest en l’informe corresponent en
els exercicis de 2019 i 2020, s’ha pogut comprovar que no existeix una aprovació i
motivació prèvia per a la realització de serveis o d’hores extraordinàries, ni una
justificació motivada pel servei conforme la seva compensació en descans no és
possible per raons del servei. Tot i que en els informes mensuals de nòmina que
s’elaboren per part del Servei de Recursos Humans es diu que es procuren
compensar amb descans, la realitat que es desprèn és que totes s’acaben
compensant econòmicament. Al llarg de l’exercici 2021 s’han retribuït 1.431,3
hores extraordinàries, destacant per sobre de tot tres col·lectius: Policia Local,
Brigada i Servei de Neteja de dependències municipals.
Així mateix, caldria que en l’elaboració dels calendaris de treball dels col·lectius
que realitzen la majoria d’hores extraordinàries (Policia Local, Brigada i Neteja),
s’haurien d’elaborar de manera que no es generessin l’elevat nombre de serveis
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extraordinaris que tenen un caràcter repetitiu i periòdic; així només s’haurien de
retribuir aquells casos que responen a serveis esporàdics i no planificables.
Remarcar també que en el cas de la Policia Local, el calendari de treball anual ha
d’anar de l’1 de gener al 31 de desembre i no de l’1 de febrer al 31 de gener, tal i
com ha manifestat en reiterades ocasions el Cap de la Policia Local.
Per altra banda, cal tenir present també que encara hi ha personal que fa treballs
extraordinaris que no els introdueix en el control horari, així com que hi ha personal
amb dedicació parcial que fa un nombre elevat d’hores extraordinàries,
contravenint la normativa laboral.
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b) Guàrdies de la Brigada: es retribueix un import de 180,00€ setmanals al col·lectiu
de la Brigada per a unes guàrdies setmanals sense que aquest import estigui
aprovat per l’òrgan competent. Seria necessari que aquest import fos aprovat i que
s’elaborés un calendari anual de guàrdies entre el personal de la brigada.
c) Despeses de locomoció i dietes: tal i com posava de manifest en l’informe
corresponent a l’Exercici 20220, caldria ajustar l’import de la quantia de les
despeses de locomoció a la normativa vigent, en concret al Reial Decret 462/2002,
de 24 de maig i a l’Ordre EHA/3770/2005, d’1 de desembre.
d) Productivitat: en relació al complement de productivitat, cal diferenciar tres
casuístiques que cal destacar:
1. Complement de productivitat que reben determinats treballadors/es: tal i com
posava de manifest en els informes corresponents als Exercicis de 2019 i 2020, en els
expedients de nòmina s’ha verificat el pagament d’un complement de productivitat a
diferent personal. En tots els casos s’ha comprovat que no s’acredita l’especial
rendiment, l’activitat extraordinària i l’interès i iniciativa amb la que els funcionaris
desenvolupen el seu treball. Tanmateix no s’acredita la publicitat d’aquest
complement. És per això que es reitera la necessitat d’eliminar aquests complements
de productivitat.
2. Complement de productivitat del col·lectiu de la Policia Local: en els expedients de
nòmina de cada mes es paga un complement de productivitat a alguns agents de la
Policia Local. En l’informe de nòmina es fa referència a un Pla Operatiu que es va
aprovar l’any 2016 i que ja no està en vigor i utilitzant uns criteris de valoració que no
han estat fixats pel Ple de la Corporació, com a òrgan competent. Per tant, és
necessari deixar de retribuir aquest complement als agents de la policia local que són
remunerats amb aquest complement i en tot cas, establir uns nous criteris de valoració
a partir dels quals es pugui retribuir aquesta productivitat en base a l’article 5è del
Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril.
3. Distribució anual del fons de productivitat: anualment es fa una distribució del fons
de productivitat entre tot el personal de l’Ajuntament en base a uns criteris que van ser
aprovats per decret d’alcaldia 2017LLDC000674 de 25 de juliol. Tal i com va posar de
manifest el Secretari de la Corporació en el seu informe 6-2022 caldria aprovar un
reglament regulador del complement de productivitat i de gratificacions extraordinàries
del personal al servei de la Corporació. Aquest reglament hauria de ser objecte de
negociació en la corresponent mesa, en virtut del que preveu l’article 37.1b) del Reial
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, i posteriorment, aprovar-lo pel Ple de la
Corporació.
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e) Expedients de contractació de personal: en aquests expedients s’ha pogut
comprovar que en alguns caos a l’expedient no hi consta un informe de necessitats del
servei que promou la seva contractació.
f) Catàleg de llocs de treball: en defecte de no disposar de la Relació de llocs de
treball, anualment s’aprova l’actualització del Catàleg de Llocs de treball. En aquest
cas s’ha detectat que en alguns exercicis no es va actualitzar el complement específic
de tots els llocs de treball, de manera que hi ha un error en l’import del complement
específic que caldria corregir, atès que l’error que conté aquest document es va
reproduint exercici rere exercici.
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g) S’ha detectat en algun expedient de personal, en concret en un de consolidació de
grau per part d’una funcionaria de la Corporació, en que s’ha fet omissió de la funció
interventora. En aquest sentit caldria revisar els procediments emprats per evitar que
passi en futurs expedients de personal.
h) Retribució per funcions per a fer tasques de superior categoria: En alguns
expedients de nòmina s’ha detectat que es paguen diferencies de nòmina per la
realització de funcions de superior categoria en períodes concrets, on s’ha posat de
manifest que no es dicta el corresponent acte administratiu que habilita el pagament
de susdita diferència. Seria necessari fer la corresponent tramitació administrativa
prèvia al reconeixement de l’obligació.
i) Retribució d’una ampliació de jornada ja finalitzada: S’ha detectat que s’està
retribuint una ampliació de la jornada de treball al treballador Sr. Marc Rodríguez
Ballarà que va finalitzar el 31 de desembre de 2019 (GACO2015001575) atès que
estava vinculada al Pla D’Actuació Municipal 2015-2019: SVC pensa en gran! sense
que s’hagi tramitat cap expedient de prorroga d’aquesta ampliació de jornada.
j) Premis i ajuts socials per al personal funcionari: igual que en l’informe corresponent
a l’exercici 2020, encara es tramiten expedients de nòmina que inclouen premis i ajuts
socials als funcionaris. Caldria revisar l’acord de les condicions de treball dels
funcionaris de l’ajuntament i adaptar-lo a la normativa vigent.
-

BESTRETES DE CAIXA FIXA I PAGAMENTS A JUSTIFICAR

Actuació de control consistent en verificar l’adequació a la normativa tant en la seva
aprovació com en la seva justificació. En aquest cas no s’ha detectat cap incidència.
TERCER. Insuficiència de mitjans:
Aquest Interventor vol deixar constància que, tal i com ja es posava de manifest en
l’informe referent als anys 2019 i 2020, no ha disposat dels mitjans que es consideren
necessaris per desenvolupar el model de control eficaç al qual es refereix l'article 4 del
Reial decret 424/2017. En concret:


Suport de personal tècnic per a desenvolupar un sistema de control eficaç.

En relació al personal, cal dir que el Departament de Serveis Econòmics està format
per una persona administrativa i tres auxiliars administratives, una de les quals està
fent de tresorera accidental i una altra que està fent de responsable de compres; i pel
redactor d’aquest informe, interventor accidental, de manera que la única persona que
pot fer alguna cosa de control intern és l’interventor. Tenint en compte el volum
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d’expedients que es tramiten resulta del tot impossible desenvolupar un sistema de
control eficaç.
 Eina informàtica de suport per a la fiscalització i control intern.
En relació a l’adquisició d’una eina informàtica per a donar suport a la fiscalització i al
control intern, tot i haver-se previst inicialment en el Pressupost de la Corporació per a
2021, finalment per diverses raons alienes a aquesta Intervenció no s’ha acabat
adquirint, dificultant una mica més el control a realitzar.
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Sent les actuacions de control que a continuació s'enumeren, les que haguessin hagut
de realitzar-se per desenvolupar el model de control eficaç i no han pogut dur-se a
terme per no disposar de mitjans propis suficients o per no haver pogut accedir a la
col·laboració de mitjans externs:
 Elaboració del Pla Anual de Control Financer
 Elaboració d’informes de control financer
 Elaboració de l’informe d’anàlisi de riscos
CONCLUSIONS I RECOMANACIONS
PRIMERA. Funció Interventora i Control Financer
A la vista de les valoracions globals de la funció interventora i de les actuacions de
control financer exercides al llarg de l'any 2021, cal recollir les següents conclusions i
recomanacions:
-

CONTRACTACIÓ

Cal millorar de forma significativa la contractació que efectua l’Ajuntament, i
principalment la contractació menor, amb la finalitat de reduir l’elevat nombre de
factures que arriben al registre sense la corresponent tramitació administrativa. Tot i
els avenços que s’han fet en els darrers dos anys, cal fer un pas més. En aquest
sentit, cal dir que en la data d’emissió d’aquest informe ja s’ha aprovat una nova
instrucció de secretaria 1/2022 relativa als contracte menors de l’Ajuntament de Sant
Vicenç de Castellet que ens podria ajudar a millorar aquesta situació.
-

SUBVENCIONS, BEQUES, PREMIS I AJUTS ATORGATS

En relació a les subvencions, caldria millorar els formularis de sol·licitud de subvenció,
així com el de justificació, amb la finalitat que la informació que aportin les entitats
s’ajusti al que necessiten els departaments gestors de les subvencions.
Així mateix, seria necessari millorar la revisió de la documentació que aporten les
entitats en les seves sol·licituds, abans d’iniciar cap tràmit, amb la finalitat d’agilitzarlos.
I finalment, caldria millorar la redacció dels convenis de les subvencions nominatives,
amb la finalitat de clarificar quina és l’activitat subvencionada.
Caldria exigir als beneficiaris de les subvencions una millor justificació de les mateixes.
-

CONTRACTACIÓ I DESPESES DE PERSONAL

Caldria aprovar un reglament regulador del complement de productivitat i de
gratificacions extraordinàries del personal al servei de la Corporació.
Establir un circuit d’autorització de les hores extraordinàries i de la seva remuneració
establint que, prioritàriament i sempre que el servei ho permeti, es compensin amb
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descans. Així mateix, caldria tenir en compte en l’elaboració dels calendaris de treball
dels col·lectius que realitzen la majoria d’hores extraordinàries (Policia Local, Brigada i
Neteja), s’haurien d’elaborar de manera que no es generessin l’elevat nombre de
serveis extraordinaris que tenen un caràcter repetitiu i periòdic.
Ajustar les despeses de locomoció als imports que estableix la normativa vigent i
establir un procediment intern d’autorització d’aquestes despeses.
Incloure en els expedients de contractació de personal un informe del servei que
promou la seva contractació.
Caldria revisar l’acord regulador dels personal funcionari al servei de l’Ajuntament en
relació als premis i ajuts socials que es recullen per al personal funcionari.
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.

Ì843f904e-dfd5-40d0-936a-ae704e3bÇ*rUÎ

DOCUMENT

-

DRETS, INGRESSOS I ALTRES EXPEDIENTS DE CARÀCTER TRIBUTARI

Cal revisar el procediment administratiu dels expedients d’ocupació de la via pública,
amb la finalitat de millorar la gestió dels ingressos, sobretot els que fan referència al
règim d’autoliquidació.
També seria necessari fer un seguiment més exhaustiu dels padrons dels serveis que
s’aproven mensualment, fent un seguiment dels impagats a fi i efecte de reduir la
morositat.
-

DOTACIÓ DE MITJANS

És del tot necessari i imprescindible dotar dels recursos humans i materials necessaris
al Departament de Serveis Econòmics per tal de poder desenvolupar un model de
control eficaç al qual es refereix l'article 4 del Reial decret 424/2017.
QUART. Donar trasllat del present informe a l’Alcaldessa per a la seva remissió
al Ple de l'Entitat Local i a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.
A la vist d'aquest, l’Alcaldessa haurà de formalitzar el corresponent Pla d'Acció
que determini les mesures a adoptar per esmenar les febleses, deficiències, errors i
incompliments detectats.”
FONAMENTS DE DRET
Considerant el 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 el Real decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic
del control intern a les entitats del sector públic local.
Considerant la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local.
Per tot això que,
S’ A C O R D A:
PRIMER: DONAR compte al Ple de la Corporació de l’Informe resum del control intern
corresponent a l’Exercici 2020 de la Intervenció Municipal en compliment de l’article
213 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 i de l’article 37 del RD 424/2017, de 28 d’abril,
pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local.
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SEGON: DONAR trasllat del present informe a la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat.
Es dóna compte d’aquest punt que no és susceptible de votació
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8.3.- Es vota a favor de la inclusió a l’ordre del dia del següent punt per Unanimitat
A favor:
Regidors/res del Grup Municipal ERC.
Regidores del Grup Municipal PSC.
Regidors/res del Grup Municipal JUNTS x SVC.
Regidora del Grup Municipal SVC eC.
Assumpte:
RESOLUCIÓ DEL RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER UN
FUNCIONARI DE LA CORPORACIÓ CONTRA L’ACORD DEL PLE DE 23 DE
FEBRER DE 2022 RELATIU A L’APROVACIÓ DEL CATÀLEG DE LLOCS DE
TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET (X2022000199)
I.- FETS
El funcionari de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet senyor Lluc Basora i
Pascual, en data 24 de març de 2022 ha formulat recurs potestatiu de reposició
respecte de l’acord del Ple relatiu a l’aprovació del catàleg de llocs de treball de
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet per l’any 2022.
En síntesi el recurs es fonamenta en l’Informe de la Intervenció, relatiu a l’aprovació
del catàleg de llocs de treball per a l’any 2022, que suggeria la revisió dels catàlegs
aprovats en els exercicis 2018, 2019 i 2020, en el quals a criteri de l’òrgan interventor
hi consten complements específics no actualitzats.
En segon terme planteja el recurs que es revisi el complement específic dels llocs de
treball de Secretaria i de Tècnic d’administració general que ocupa el recorrent.
El mateix escrit de recurs esmenta l’adjudicació d’un contracte menor per a la valoració
de llocs de treball i proposta d’adequació del catàleg.
II.- FONAMENTS JURÍDICS
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 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(LRBRL), i l’article 8.1.a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya (LMCAT), 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 LRBRL i l’article 7.1 LMCAT.
2.- En l’àmbit del personal al servei dels ens locals, les facultats d’autoorganització es
desenvolupen a través de la plantilla i relació de llocs de treball o instruments similars
d’ordenació com ara el catàleg (article 74 TREBEP i articles 283 i següents LMCAT).
L’entitat local ha d’aprovar anualment la relació de llocs de treball o catàleg, junt amb
la plantilla de personal, 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
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de la relació de llocs de treball serà un dels documents 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). En aquest sentit, s’han tingut presents els articles
69 i 72 de l’EBEP, i l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim
local, els articles 291 i 294 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el
Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya.
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3.- L’acord relatiu a l’aprovació del catàleg, donat el seu contingut econòmic
esdevingut per definir les retribucions complementàries del lloc de treball, exigeix la
fiscalització prèvia per part de l’òrgan interventor, d’acord amb allò establert a l’article
214. 2.a) de la Llei reguladora de les hisendes locals, Text refós aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i a l’article 7.1 del Reial Decret 424/2017, de 28
d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector
públic local.
La modificació del catàleg exigeix negociació col·lectiva quan comporti alteració en les
condicions de serveis o de treball, entre les quals l’alteració que pugui afectar les
retribucions complementàries: article 37.1.b) i 37.1.k) TREBEP.
4.- La relació de llocs de treball o el catàleg, com la plantilla, té naturalesa jurídica
d’acte administratiu amb pluralitat de destinataris, tal com ha establert al
Jurisprudència a partir de la sentència del Tribunal Suprem de 5 de febrer de 2014 i la
seva tramitació serà l’ordinària per qualsevol acte administratiu de competència del
Ple, amb la publicació íntegra al BOP i al DOGC junt amb l’acord d’aprovació definitiva
de la modificació de la plantilla de personal.
5.- Un dels continguts essencials del catàleg és la fixació de les retribucions
complementàries que corresponen a cada lloc de treball: el nivell de complement de
destinació i l’import de complement específic.
La determinació d’aquests retribucions s’ha de fer atenent a criteris objectius, exigint
llur modificació un estudi valoració que inclogui els factors avaluables: articles 3 i 4 del
Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril i article 170 del Reglament de personal Decret
214/1990.
6.- En el cas del catàleg de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, l’aprovat per
l’any 2022 és exactament el mateix que el vigent aprovat per l’exercici anterior amb
l’excepció de l’increment permès a l’article 19 de la Llei 22/2021, de 28 de desembre,
de Pressupostos generals de l’Estat per l’any 2022.
Tanmateix, existint el convenciment de la inadequació de disfuncions en alguns
imports de retribucions complementàries, l’Ajuntament encarregarà un estudi valoració
per tal d’estudiar i concretar les deficiències que puguin existir. A partir d’aquesta feina
tècnica procedirà en el seu dia, prèvia negociació col·lectiva, proposar al Ple les
modificacions en el catàleg que corresponguin.
Per tant, existeix la voluntat explícita de l’Ajuntament per tal d’adequar el catàleg a les
exigències d’objectivitat i igualtat en les retribucions complementàries, essent l’estudi
valoració dels llocs l’instrument tècnic adient per aquest objectiu.
7.- Pel que fa al recurs de reposició, el mateix conté una impugnació genèrica a la
totalitat partint de la referència genèrica a la inadequació de les retribucions d’uns
indeterminats llocs de treball que no identifica. Aquesta manca de concreció, unida als
aspectes jurídics esmentats anteriorment, determinen que s’ha de desestimar el recurs
de reposició.
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8.- Pel que fa a la pretensió d’una nova valoració dels llocs de treball de Secretaria i de
Tècnic d’Administració general, no pot ser objecte de recurs sinó d’una sol·licitud
específica al marge de l’acte administratiu d’aprovació dels llocs de treball. En tot cas,
correspon a l’Ajuntament, en exercici de les potestats d’autoorganització, la facultat
d’estudiar la valoració dels llocs i dels requeriments funcionals dels mateixos, essent
competència del Ple adoptar els acords relatius a la modificació del catàleg previ
estudi valoració d’aquest llocs de treball.
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Tanmateix, s’ha de tenir present les diferències substancials entre ambdós llocs de
treball. El lloc de treball de Tècnic d’Administració general corresponent a una plaça de
funcionari de carrera de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet de l’escala
d’Administració general, subescala Tècnica, categoria superior, del grup A, subgrup
A2, pot tenir diferents atribucions funcionals reflectides en el catàleg.
La diferència és substancial en relació al lloc de Secretaria, que correspon a funcions
necessàries reservades a funcionaris de l’escala de funcionaris de l’Administració local
amb habilitació de caràcter nacional (article 92.bis LRBRL i Reial Decret 128/2018, de
16 de març) de manera que ni es tracta de funcionaris de l’ajuntament ni les funcions
poden alterar les que tenen reservades en virtut de l’esmentat article 92,.bis) LRBRL i
de l’article tercer del Reial Decret 128/2018 de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.
9.- És competència del Ple l’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs
de treball a catàleg, d’acord amb allò establert per l’article 22.2.i) LRBRL. Per tant,
correspon també al Ple la resolució del recurs de reposició interposat contra l’acord
d’aprovació, d’acord amb l’article 123.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú.
Pels motius exposats, vist l’informe de Secretaria,
S’ACORDA
PRIMER.- DESESTIMAR el recurs potestatiu de reposició interposat per part d’un
funcionari de la Corporació contra l’acord del Ple de 23 de febrer de 2022, relatiu a
l’aprovació del catàleg de llocs de treball corresponent a l’any 2022. L’acord per tant,
es confirmaria íntegrament.
SEGON.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona interessada amb l’advertiment
que constitueix un acte definitiu en via administrativa i que pot ser objecte de recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província
de Barcelona.
El termini per interposar el recurs contenciós administratiu és de dos mesos comptats
des de la notificació.
No obstant, l’interessat pot interposar qualsevol altre recurs que cregui convenient al
seu dret.
Sra. Delgado:
“Moltes gràcies.
Be, com explica el dictamen el que fem és desestimar aquest recurs, és a tot el catàleg de llocs
de treball. El que s’explica aquí és que el recurs de reposició conté una impugnació genèrica a
la totalitat partint de la referència genèrica a la inadequació de les retribucions en uns
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indeterminats llocs de treball que no s’identifiquen. Hi ha una manca de concreció i a més a
més ara afegiré un altra cosa. Aquest és un dels motius per la desestimació d’aquest recurs de
reposició.
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Som conscients què en el catàleg de llocs de treball hi ha unes disfuncions, diu així el dictamen,
unes incoherències diria jo, que s’ha tractat des de fa molt de temps dins de l’àrea de Recursos
Humans i amb tot el personal de l’Ajuntament. I també ja fa temps que hem informat que
encarregarem un estudi per fer una valoració total de tots els llocs de treball. Que no s’ha fet
encara i que és necessària per donar solució a aquestes incoherències. I per tant es desestima
aquest recurs a la totalitat del catàleg, però és cert que hi ha unes incoherències què tots
coneixem i a les quals volem donar solució amb una valoració de tots els llocs de treball.”
No hi ha més intervencions en aquest punt.
Passat aquest punt a aprovació es aprovat per Majoria absoluta dels seus assistents
A favor:
Regidors/res del Grup Municipal ERC.
Regidores del Grup Municipal PSC.
Regidora del Grup Municipal SVC eC.
Abstenció:
Regidors/res del Grup Municipal JUNTS x SVC.
8.4.- Es vota a favor de la inclusió a l’ordre del dia del següent punt per Unanimitat
A favor:
Regidors/res del Grup Municipal ERC.
Regidores del Grup Municipal PSC.
Regidors/res del Grup Municipal JUNTS x SVC.
Regidora del Grup Municipal SVC eC.
Sra. Delgado:
“En els tres punts anteriors en la Comissió Informativa ja vam informar que serien punts
sobrevinguts.
En aquest cas no va ser així: em vaig posar en contacte amb l’oposició, avui ho hem comentat
amb algun regidor, perquè lamento que no hagin tingut la informació abans. Els hi vaig fer
arribar perquè poguessin tenir una idea d’aquest expedient de modificació de crèdit.”
Assumpte
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 9 DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL PER A L'EXERCICI 2022 €, PER IMPORT DE 160.000,00 €.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Considerant el pressupost vigent per a l’exercici econòmic 2022, aprovat definitivament
per l’Ajuntament en Ple en Sessió ordinària, celebrada el proppassat 30 de març de
2022 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el dia 4 d’abril de 2022.
Considerant que en data 28 de febrer de 2022, es va aprovar per Decret d’Alcaldia
número 2022LLDC000223, la Liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2021,
el qual determina un Romanent per a Despeses Generals de 1.262.376,29 €.
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Considerant la sol·licitud de modificació de crèdit per part de l’alcaldia per poder dotar
de crèdit pressupostari adequat i suficient al pressupost de despeses de l’exercici
2022, per donar cobertura al Pla local de reactivació, s’ha de tramitar el corresponent
expedient de modificació de crèdit, finançat amb una part del Romanent de Tresoreria
per a despeses generals resultant de la Liquidació del pressupost 2021.
Considerant que els crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, són les
modificacions de despesa en la que s’assigna crèdit per una despesa específica i
determinada que no pot demorar-se fins a l’exercici següent i pel que no existeix crèdit
o el previst es insuficient o inadequat.
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Els crèdits extraordinaris i suplements de crèdits s'han de finançar amb un o diversos
dels recursos següents:
1. Romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals.
2. Nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun
concepte del pressupost.
3. Anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides del pressupost no compromeses,
les dotacions de les quals es considerin reduïbles sense pertorbació del servei.
FONAMENTS DE DRET
Considerant el que disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i el Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril.
Considerant l’article 6 i 7 de les Bases d’Execució del pressupost per a l’exercici 2022.
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 que,
S’ A C O R D A:
PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdit número 9/2022 del pressupost. El resum de
la modificació és el següent:
SUPLEMENT DE CRÈDIT

APLICACIÓ

11
11
11
11
11
11

920
920
920
920
151
151

120040
121000
121010
160000
120010
121000

DESCRIPCIÓ

IMPORT

RETRIBUCIONS BÀSIQUES SOUS DEL GRUP C2. GENERAL
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES. COMPLEMENT DE DESTÍ. GENERAL
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES. COMPL. ESPECÍFIC. GENERAL
QUOTES A LA SEGURETAT SOCIAL. GENERAL
RETRIBUCIONS BÀSIQUES SOUS GRUP A2. URBANISME
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES. COMPLEMENT DE DESTÍ. SSTT

17.400,00 €
7.050,00 €
12.900,00 €
11.200,00 €
17.350,00 €
6.850,00 €
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RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES. COMPLEMENT ESPECÍFIC. SSTT
QUOTES A LA SEGURETAT SOCIAL. SSTT
QUOTES A LA SEGURETAT SOCIAL. BRIGADA
VESTUARI I EQUIPAMENTS PERSONAL AJUNTAMENT

10.925,00 €
11.250,00 €
15.000,00 €
4.700,00 €

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINÀRIS

114.625,00 €

CRÈDITS EXTRAORDINARIS
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APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

IMPORT

24.850,00 €

11 1533 120050 RETRIBUCIONS BÀSIQUES. SOUS GRUP E. BRIGADA
11 1533 121000 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES. COMPLEMENT DE DESTÍ. BRIGADA
11 1533 121010 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES. COMPLEMENT ESPECÍFIC. BRIGADA
TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINÀRIS

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

8.725,00 €
11.800,00 €
45.375,00 €

160.000,00 €

FINANÇAMENT DE LA MODIFICACIÓ
PRESSUPOST D’INGRESSOS
Econòmica

87000

Descripció aplicació

Import

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

160.000,00 €

TOTAL

160.000,00 €

SEGON.- Sotmetre aquest acord a informació pública el termini de quinze dies hàbils,
establint que, si no es presenta cap reclamació ni al·legació dins d’aquest termini,
l’acord d’aprovació inicial es considerarà elevat a definitiu.
Explica al detall la regidora d’Hisenda
Sra. Rubio:
“Gràcies,
Fem aquesta modificació per donar cobertura als següents llocs de treball:
 Un enginyer tècnic amb procés selectiu
 Un arquitecte tècnic també amb procés selectiu
 Tres auxiliars administratius o administratives de la borsa vigent que tenim
 Tres peons de manteniment amb procés selectiu
 I dues netejadores de la borsa que ja tenim vigent.
Aquestes contractacions es contemplaran en els plans d’ocupació de la Diputació de
Barcelona.
Dos peons de la borsa vigent
Un agent cívic notificador/a amb procés selectiu
I un operari d’equipaments culturals que també és procés selectiu.”
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Sra. Delgado:
“Moltes gràcies. Només afegiria això, teníem la possibilitat de passar aquesta modificació de
crèdit pel Ple.
Creiem que és important perquè aprofitem una part de romanents: 160.000€, i és per
contractacions de plans d’ocupació local i per això els hi demanem el vot favorable.”
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A continuació intervé el portaveu del grup municipal Junts per Sant Vicenç.
Sr. Mauriz:
“Tot i que no hem tingut el temps que haguéssim volgut per poder-ho estudiat be agraïm que
se’ns hagi anticipat aquesta informació i que se’ns hagi explicat in situ també avui mateix.
Creiem que pel fet que en definitiva s’estan creant llocs de treball i per tant és positiu, hi
votarem a favor.”
Passat aquest punt a aprovació es aprovat per Unanimitat dels seus assistents
A favor:
Regidors/res del Grup Municipal ERC.
Regidores del Grup Municipal PSC.
Regidors/res del Grup Municipal JUNTS x SVC.
Regidora del Grup Municipal SVC eC.
Sra. Delgado:
“Aquest són els temes sobrevinguts de l’ordre del dia.”
9.- PRECS I PREGUNTES
Sra. Delgado:
“Al punt número nou no hi havia cap pregunta presentada...”
Junts per Sant Vicenç demana la paraula:
Sr. Mauriz:
“Si, no n’hi ha cap però volíem fer un comentari, si pot ser Alcaldessa, en relació a la Festa de
l’Aplec de Vallhonesta que ens vam assabentar per les xarxes socials que s’havia canviat la
ubicació, la localització del mateix.
També veiem en el programa, com que ningú no ens va comentar res... veiem en el programa
que s’ha eliminat la missa i per tant dons d’aquest aplec no sabem absolutament res: només
sabem el que hi ha a les xarxes socials.
Entenem que hi ha algun motiu perquè es canviï la seva ubicació, però com que no en sabem
res, la companya va demanar-li al regidor de cultura per veure si l’aplec tirava endavant, tot i
que sabíem que quedaven pocs dies i no en sabíem res, ens va contestar que si però no sabem
res més i ens vam assabentar per xarxes, com deia, que s’havia canviat aquesta localització.”
La Sra. Alcaldessa ofereix la paraula al regidor de cultura
Sr. Palma:
“Gràcies Alcaldessa.
De fet jo anava a demanar la paraula per aquest aspecte, en tot cas per convidar tothom a
aquest aplec.
Com be saben hi ha un conflicte per la propietat de Vallhonesta i amb el qual nosaltres portem
molts mesos mediant i treballant perquè aquest aplec es pogués realitzar.
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Hem estat fins a última hora intentant aconseguir posar d’acord a les parts per poder fer
l’aplec allà dalt i fins a última hora no hem pogut tirar endavant l’aplec, com al final s’ha pogut
fer que no s’ha pogut arribat a un acord per poder-ho fer allà dalt.
Per tant, en tot cas, disculpar-nos si no se’ls hi ha explicitat amb vostès, però el motiu és
aquest: s’ha estat negociant fins a última hora per poder recuperar l’aplec on sempre s’ha fet
i no hi ha hagut sort.”
Sr. Mauriz:
“Entenem dons que és el propietari el que es nega a que es faci l’aplec a Vallhonesta no?
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Els regidors li contesten que si.
Sr. Mauriz:
“La comissió que s’havia anat treballant, respecte no solament a l’aplec lògicament... l’aplec
en definitiva era un fet més, però aquesta comissió, respecte a Vallhonesta tenim... si no ho
sabeu ara la preguntat es pot respondre en qualsevol moment eh?
Però... hi ha alguna novetat? No hi ha cap novetat? No en sabeu res més?
Sr. Palma:
“No n’hi ha cap novetat, en tot cas creiem que s’haurà de convocar alguna altra vegada. En tot
cas els comunicarem la data quan sapiguem alguna cosa més. De moment no n’hi cap novetat
que haguem de traslladar a la comissió.”
Sra. Delgado:
“L’últim, recordo, que es va acordar a la comissió va ser recollir també signatures i es va portar
al Bisbat.
Amb el Bisbat no ens en vam sortir amb les signatures però no hi va haver cap voluntat
d’estudiar la proposta que sortia de la comissió de cessió de la propietat.
Entenem que ara, com deia el regidor, hi ha un litigi per la propietat que nosaltres com
ajuntament, evidentment, no tenim la competència per decidir-ho. El que veiem és que sortim
com a poble perjudicats en aquest conflicte i el que s’ha intentat amb cura, ara sobre tota
última hora amb el propietari de mantenir l’aplec allà, però no ha sigut possible. Però també
he de dir que les converses no és que estiguin trencades o s’hagin donat per acabades sinó que
es continuarà treballant en tot cas en una nova convocatòria de la comissió. S’hauria de posar
sobre la taula alternatives si es manté aquesta posició, però també hem de dir que deixem
oberta una porta a l’esperança, no s’han trencat les converses. També de la mà del Centre
Excursionista i de l’Associació de Veïns”

Sr. Mauriz:
“En tot cas, com deia, si en properes ocasions podem saber-ho per part de vostès amb
anticipació del que pugui sortir a les xarxes us ho agrairem.”
Sra. Delgado:
“Si, ja s’ho ha apuntat el regidor també”.
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I com deia també el regidor convidar-los a tots a l’aplec de diumenge que es farà a la Plaça
Catalunya. Voldríem que fos en un altre espai però com a mínim que ens puguem retrobar.”
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
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El Secretari,

