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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 25 DE MAIG DE
2022
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Identificació de la sessió:
Núm. PLE2022000005
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 25 de maig de 2022
Hora d’inici: 19:30 h
Hora de fi: 20:04 h
Lloc: Sala de Plens
https://www.youtube.com/watch?v=DP7LexA2N6Y&t=173s
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.

Assisteix com a Secretari el Sr. Manel Martínez i Mira i com a Interventor accidental el
Sr. Antoni Coll i Giménez
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.
També agraeix la presencia en aquesta sessió de l’Adjunt al Síndic de Greuges el Sr. Jaume
Saura.
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.

Òrgan

REFERÈNCIA

DOCUMENT ANEXAT

SECRETARIA

PLE2022000005

Codi Segur de Verificació: bff9fca5-2362-4def-b68a-085b5c20eda4
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082628_2022_50581710
Data Impressió: 04/07/2022 10:18:35
Pàgina 2 de 37

SIGNATURES

1.- desenvolupament, 04/07/2022 10:18
2.- desenvolupament. APROVAT

1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE LA MINUTA DE L'ACTA DE LA
SESSIÓ ANTERIOR
1.1.- Aprovació de l'acta del dia 27 d’abril de 2022
Passat aquest punt a votació es aprovat per Majoria Absoluta dels seus assistents
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A favor:
Regidors/es Grup Municipal ERC.
Regidores Grup Municipal PSC.
Regidora Grup Municipal SVC eC.
Abstenció:
Regidors/es Grup Municipal JUNTS x SVC.
2.- DESPATX D'OFICI
2.1. Assumpte:
DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME ANUAL CORRESPONENT A LES
ACTIVITATS DEL SÍNDIC DE GREUGES AMB RELACIÓ A L’AJUNTAMENT DE
SANT VICENÇ DE CASTELLET DURANT L’ANY 2021
Mitjançant registre d’entrada E2022005047 ha tingut accés al registre general de
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet l’Informe anual corresponent a les activitats
del Síndic de Greuges amb relació a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet durant
l’any 2021.
El document inclou les dades de les queixes i les consultes sobre la supervisió de les
administracions que ha realitzat el Síndic en el vostre àmbit territorial i un recull de les
queixes més rellevants.
L’informe anual dels municipis amb conveni de visió singular de supervisió té com a
objectiu analitzar el tipus de queixes rebudes i tramitades durant l’any 2021 amb
relació a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, i també els motius pels quals les
persones d’aquest municipi han presentat queixes i consultes.
Igual que en anys anteriors, l’informe recull una sèrie de dades estadístiques sobre la
tipologia de les queixes i consultes presentades, o tramitades amb l’Ajuntament, en
funció de diversos criteris. Així mateix, es poden consultar els resums de les
resolucions del Síndic, en funció de si han estat complertes, acceptades o no
acceptades per l’Ajuntament al llarg de 2021.
A banda dels apartats estadístics relacionats amb el municipi, l’informe també fa
referència a les principals actuacions del Síndic durant el 2021, a l’avaluació del
compliment de la Llei de transparència i als treballs relatius al Pacte contra la
segregació escolar a Catalunya, de març de 2019, promogut pel Departament
d’Educació i el Síndic de Greuges.
Cal fer una especial referència als resultats de l’Ajuntament de Sant Vicenç de
Castellet en matèria de transparència. Així doncs, en el seu informe el Síndic de
Greuges posa de manifest que l’Ajuntament destaca en l’àmbit de l’eficàcia, atès que
la notificació de recepció conté el dia de la recepció, inclou l’òrgan responsable de
resoldre, la data màxima per resoldre, el sentit del silenci administratiu i la persona
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responsable de tramitar-la, es resol i es lliura la informació en el termini establert per la
normativa i la resolució de la informació sol·licitada s’ajusta a la llei.
Igualment, l’informe determina que en l’àmbit de la comprensió, s’ofereix informació i
assessorament a través del portal o de la seu electrònica, la informació lliurada fa
servir un llenguatge entenedor, la informació del tràmit és entenedora i la resolució és
comprensible i fa servir un llenguatge planer.
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Així mateix, el Síndic de Greuges exposa que l’Ajuntament destaca en fortaleses
perquè la sol·licitud d’accés a la informació pública es pot presentar tant per via
electrònica com de forma presencial. A més a més, la identificació compleix mesures
de seguretat baixa d’acord amb l’Esquema nacional de seguretat i el formulari de
sol·licitud accepta sistemes d’identificació electrònica.
D’igual manera en l’informe es considera com una fortalesa el fet que l’Ajuntament de
Sant Vicenç de Castellet resolgui i lliuri la informació en la meitat del termini establert
per la normativa.
Per tot això es proposa,
PRIMER.- Donar compte al Ple de l’Informe anual corresponent a les activitats del
Síndic de Greuges amb relació a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet durant l’any
2021.
Sra. Delgado:
“Avui el que farem és aquesta presentació per part del Sr. Saura de l’Informe de la Sindicatura
de Greuges del 2021 respecte a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet”
La Sra. Alcaldessa ofereix la paraula a l’Adjunt del Síndic.
Sr. Saura:
“Moltes gràcies Sra. Alcaldessa.
Abans de tot voldria agrair la invitació que se m’ha fet per presentar aquest informe.
Això és fruit del conveni de col·laboració entre el Síndic i Sant Vicenç de Castellet que tenim
signat des del 2016, i que dóna l’oportunitat a l’equip de govern o en aquest cas l’Alcaldessa a
que un representant del Síndic de Greuges presenti l’informe que anualment elaborem de
l’activitat del Síndic a la localitat amb la que tenim conveni. En aquest cas Sant Vicenç de
Castellet.
És la segona vegada que vinc en aquest Ple, la primera va ser abans de la pandèmia, i haig de
dir-vos que és la primera vegada que torno a fer una presentació presencial d’aquest tipus
d’informe desprès de la pandèmia i per tant estic especialment content de poder fer-ho i de
poder fer-ho aquí.
L’informe.
Segueixo l’esquema què ha anat seguin els darrers anys. Cada any el fem més complexa i
intentem aportar més informació.
Bàsicament hi ha informació general de l’activitat del Síndic extreta de l’informe anual perquè
hi hagi una mica de context de les dades i de l’activitat que duu el Síndic durant l’any
2021,
que és l’informe a què correspon aquesta presentació. I desprès dades, també extretes de
l’informe anual, relatives en aquest municipi. Tant dades relatives a l’activitat respecte de
l’ajuntament (queixes respecte de l’activitat de l’Ajuntament). I després queixes provinents del
municipi amb independència de l’administració a la qual van adreçades.
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Amb aquest esquema present, en primer lloc molt breument, dir que l’any 2021... parlant del
Síndic en general, l’any 2021, any de rècord en nombre de queixes rebudes a la institució:
prop de dotze mil, més de dotze mil consultes, més de 260 actuacions d’ofici... es a dir, hem
començat la tramitació. De la que portàvem arrossegant d’altres anys també vint i cinc mil
actuacions.
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Això ja es venia produint fa l’any 2019, 2020, per tant ha continuat la tendència a augmentar el
nombre d’intervencions del Síndic. I evidentment ho atribuïm a la pandèmia i no només en
l’àmbit de la salut, si no de totes les repercussions què ha tingut la pandèmia en el dia a dia de
la nostra vida aquests darrers dos anys.
És cert que aquesta segona dada general que volia esmentar, que els gruix d’aquestes queixes
és en l’àmbit de les polítiques socials. Si ja des ben be 2008/2010 el 30/33% de les queixes del
Síndic eren de l’àmbit social, l’any 2020 i 2021 ha arribat al 40%. Es a dir, tenim una prevalença
molt important d’aquells de l’àmbit de la salut, de la infància, dels Serveis Socials, l’habitatge,
etc.
Són dades generals de Catalunya que són d’interès per al vostre municipi.
I la tercera cosa també destacable de l’activitat del Síndic dels darreres anys és el Pacte contra
la Segregació Escolar, que és una de les coses de la què hem fet bandera com una activitat
molt de país... del Titular del Síndic, en Rafael Riboc, ho diu cada cop que té ocasió, el
problema a Catalunya a l’escola no és la llengua, com sembla que es vol fer creure, el
problema és la segregació escolar.
I des d’aquest punt de vista, ja sabeu que hi havia el pacte contra la segregació escolar que
havien signat els municipis de més de deu mil habitants, però des de l’any passat es va
demanar quins municipis de menys de deu mil habitants volia afegir-s’hi, i haig de dir amb
molta satisfacció que Sant Vicenç de Castellet és un dels municipis que va signar el pacte l’any
passat. Per tant estem a la línia de lluitar contra aquest problema que és complexa però que
tots estem d’acord en què al final el què importa és la igualtat d’oportunitats i que la
segregació dificulta l’èxit escolar i per tant cal lluitar-hi.
Respecte, ja centrant-me en dades de Sant Vicenç de Castellet, les queixes adreçades
específicament a l’ajuntament son molt poques, han sigut cinc. Això baixa la tendència dels
darrers dos anys i tornem a dades de 2018/ 2019 que havien sigut entre cinc, sis queixes al
2019 i 2020 van pujar nou, deu i ara hem tornat a baixar a cinc.
No vol dir res en particular, de vegades hi ha més queixes, de vegades menys. I es veritat que
de vegades hi ha el doble, quan són xifres tan petites dons es poc significatiu. Si parléssim de
1000 queixes, passar a 2000 o viceversa si que seria molt significatiu. Amb aquestes xifres tan
petites no és significatiu. Com tampoc ho és els temes: hi ha un tema de cada, molt variat. No
és que les cinc queixes siguin de l’àmbit de l’educació, de l’àmbit d’urbanisme, que potser
passa alguna cosa... són queixes molt variades que s’han resolt o estan en tràmit. Ja sabeu que
amb aquests informes no podem entrar en molts detalls perquè tenim deure de
confidencialitat vers les persones que han confiat en nosaltres i per tant donem dades molt
generals.
Si que vull destacar que han millorat els temps de tramitació respecte als dos darrers anys
encara estàvem en pandèmia al 2021, evidentment el col·lapse que s’havia produït a les
administracions al 2020 ja començava a corregir-se, i les dades que teniu a l’informe de
nombre de dies que es triga a respondre les peticions del Síndic... inclús nombre de dies que el
propi Síndic triga a actuar quan rep la resposta (que també estàvem malament nosaltres) vull
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dir que els dos organismes han millorat de forma significativa. Per tant crec que és una cosa
què hem d’aplaudir però evidentment sense complaença i amb la voluntat d’encara millorar i
donar resposta als ciutadans el més ràpidament possible...és una cosa... Intentem presumir
nosaltres ja que no som un tribunal que puguem dictar cap sentència i obligar: és com a mínim
ser àgils, i ser eficients, i en això demanem la complicitat de les administracions i de
l’Ajuntament en aquest cas, dons perquè sigui per dir que si o sigui per dir que no, però com a
mínim que la resposta sigui el més àgil possible.
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L’altra cosa que vull destacar és, que tenim aquestes 5 queixes però arrossegàvem queixes
d’altres anys. Hem resolt 10 queixes enguany: una no ha estat admesa a tràmit, i les altres nou,
al 50% no pot ser perquè és un nombre senar, però 4 queixes s’han resolt a favor del ciutadà, i
5 a favor de l’Ajuntament... no és favor o no favor, simplement és que hem detectat o be
alguna irregularitat o hem fet alguna recomanació. S’ha resolt la queixa en el sentit que
demanava la persona que ens havia confiat la queixa i en 5 casos hem considerat que
l’actuació havia estat la correcta.
Haig de dir que en els casos en què hem fet una ... de fet de resolució formal només hem fet
una, les altres son situacions què en les què marc, en el decurs del procediment ja
l’ajuntament ha actuat de manera que ens ha semblat que satisfeia el què esperàvem d’ell.
En tots els casos, per tant les resolucions o les propostes del Síndic, quan n’hi ha hagut, s’ha
acceptat la paraula de l’Ajuntament, grau d’una bona col·laboració perquè les nostres
resolucions no són vinculants.
Pel que fa a l’àmbit general hi ha hagut moltes més queixes: 13 queixes i 25 consultes, la
mitjana vull dir queixes o consultes provinents de Sant Vicenç de Castellet adreçades a
qualsevol administració.
Aquí si que hi ha, al ser un xifra més alta, 38 actuacions globalment, si que és cert que un terç
està en l’àmbit de les polítiques socials: temes d’infància, temes de salut... coses que no són
només d’aquí, les llistes d’espera han augmentat a tot Catalunya, per tant aquí també hi ha
hagut queixes sobre aquest tema. Temes de Covid, de disconformitat amb l’obtenció del
certificat, coses també bastant extrapolables.
I també, i això si que és una mica diferent a la resta de Catalunya, temes de consum. Al nostre
informe anual a les queixes en l’àmbit del consum no han passat del 10 - 12%, enguany aquí és
un terç. Aquestes 38 actuacions provinents de Sant Vicenç de Castellet un terç són d’àmbits de
companyies elèctriques, algun tema de Renfe... i per tan que és significatiu que hi hagi aquest
volum de queixes en aquest àmbit.
Vull destacar també alguna cosa més: el tema de Transparència és un àmbit que toquem
monogràficament en l’informe d’enguany. Nosaltres com a Síndic tenim el mandat de la Llei de
Transparència de fer avaluacions de la Llei, i fem un informe cada any. Però aquest any hem
anat un pas més enllà i hem fet una prova pilot de test del ciutadà ocult, es a dir, que això ja ho
fem a l’informe anual però ha estat una cosa una mica més complexa, ara s’ha donat a un
nombre d’ajuntaments més reduït, entre ells vosaltres, per veure temes con accessibilitat,
eficàcia de la resposta, rapidesa, si estaven be les garanties, els recursos, etc., etc.
Aquí a l’informe teniu la relació de les dos observacions.
En general es destaquen força el nombre de punts forts:
 En la compressió del text de la resposta,
 En l’accessibilitat,
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En la possibilitat de reutilització,
En la rapidesa, etc...

Per tant surt be l’Ajuntament.
Si que hi ha un parell o tres de coses que es recomana com a punts de millora, sobre tot pel
que fa al formulari en el qual el ciutadà fa la petició de informació. En el cas del formulari
electrònic, pel que entenc és (perquè jo no he fet la prova) que està massa amagat: està a més
4 clics, és una de les proves que fem. Si has d’anar a pàgines i has de buscar massa es que és
complicat d’arribar-hi, s’ha d’intentar que aquest link estigui més a prop de la pàgina principal
de l’Ajuntament.
I respecte a la reutilització també es recomana que en el propi formulari s’aclareixi o es
demani al ciutadà el format en què vol la resposta. La Llei de Transparència demana que la
resposta sigui en format reutilitzable, les respostes que doneu ho son però potser seria més
àgil si el ciutadà pogués dir dons ho vull en PDF, ho vull en Excel perquè així podré fer el que
sigui... Son petits consells per millorar l’accessibilitat.
Ja per acabar destacar la feina del nostre SAP, del nostre Servei d’Atenció a les Persones
itinerant, que fem dues visites l’any. Malauradament l’any passat van haver de ser virtuals
però van funcionar força be, vam tenir 14 visites entre les dues atencions monogràfiques. I
aquest any s’ha fet una virtual i una presencial.
I desprès això que he comentat quan he arribat: també és una iniciativa que vam emprendre
l’any passat amb tots els ajuntaments amb conveni d’iniciar reunions de seguiment com a
compromís per part nostra en el marc del conveni, no limitar-nos a aquestes visites del nostre
SAP itinerant, o aquests informes anuals, o aquesta presentació sinó comprometre’ns un cop
l’any fer una reunió de seguiment, amb l’Alcaldessa en aquest cas de l’Ajuntament, per
intercanviar qüestions de la tramitació de les queixes, entendre els problemes que pugui haver
per la vostra banda, entendre vosaltres els problemes que nosaltres estem plantejant i fer que
la Institució del Síndic sigui més propera i no una cosa llunyana que està a Barcelona i què
controla o vigila. Que ho fem, evidentment, però hi ha persones que estan a l’altra banda del
telèfon i que si hi ha qualsevol cosa que s’hagi d’explicar i entendre dons que estem a la vostra
disposició.
Agrair-vos novament la oportunitat de presentar aquest informe, i a la vostra disposició, a
disposició de tots els grups si hi ha alguna pregunta o algun aclariment què vulguin fer.”
Sra. Delgado:
“Molt be, moltes gràcies.
No se si hi ha alguna pregunta o algun comentari per part d’algun regidor?”
No hi ha comentaris
Continua la seva intervenció la Sra. Alcaldessa.
Sra. Delgado:
“Agrair-li la seva presència, també contents de poder recuperar la presencialitat.
I també jo crec que destacar, ja ho ha explicat... crec que tenim bastantes fortaleses. En aquest
informe així s’especifica: en temes d’accessibilitat, en l’àmbit de la compressió, en l’eficàcia, i
evidentment hem de continuar treballant per ser més àgils i més eficaços.
També voldria agrair, crec que avui és el dia idoni, a la Regidoria d’Administració i a Secretaria
la bona feina feta per aconseguir aquests resultats i també haver rebut l’Ajuntament de Sant
Vicenç per primera vegada el Segell Infoparticipa 2021 que reconeix la transparència
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comunicativa als webs de les administracions locals. I especialment a la Sílvia Sànchez, al
Manel Martínez i al Jordi Palma. Crec que avui era un dia que tocava fer aquest agraïment.
I continuar treballant en aquestes recomanacions i evitar si poguéssim les queixes, perquè
encara seria el resultat que ho fem millor.
Moltes gràcies.”
Sr. Saura:
“Moltes gràcies”
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Un cop finalitzada la intervenció del Sr. Saura, representant del Síndic de Greuges, es retira de
la sessió que continua amb el següent punt.

3.- ALCALDIA- PRESIDÈNCIA. REGIDORIA DE
COMUNICACIÓ I IMATGE, URBANISME I HABITATGE

RECURSOS

HUMANS,

3.1.- Assumpte
DIES FESTIUS LOCALS DE SANT VICENÇ DE CASTELLET PER A L’ANY 2023
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès el que fixa l’Ordre EMT/81/2022, de 21 d’abril, per la qual s’estableix el calendari
oficial de festes laborals a Catalunya per l’any 2023, publicada al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 8656, de 28 d’abril de 2022.
Vist l’article 37.2 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, que indica que de les catorze festes
laborals, dues tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre,
en el qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels municipis respectius.
Atès que l’acord de l’Ajuntament, ha de ser adoptat pel Ple, tal i com estableix l’article
46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol.
És per tot això que,
D’ACORDA
PRIMER.- Proposar com a festes locals del municipi de Sant Vicenç de Castellet, per a
l’any 2023, els dies següents:
- 23 de gener, dilluns (Festa Major d’Hivern)
- 10 de juliol, dilluns (Festa Major d’Estiu)
SEGON.- Comunicar el contingut d’aquest dictamen al Departament d’Empresa i
Treball de la Generalitat de Catalunya als efectes corresponents.
Sra. Delgado:
“Moltes gràcies.
Només puntualitzar que és el 23 de gener en aquest cas el festiu perquè és dilluns, és el dia 22
Sant Vicenç però cau en diumenge, per tant el festiu el passaríem a dilluns 23.
I el de la Festa Major d’estiu el 10 de juliol.”
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No hi ha més. comentaris.
Passat aquest punt a votació es aprovat per Unanimitat dels seus assistents
A favor:
Regidors/es Grup Municipal ERC.
Regidores Grup Municipal PSC.
Regidors/es Grup Municipal JUNTS x SVC.
Regidora Grup Municipal SVC eC.
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.

Ìbff9fca5-2362-4def-b68a-085b5c20eda43Î

DOCUMENT

3.2.- Assumpte:
SOL·LICITUD DE DECLARACIÓ D’ESPECIAL D’INTERÈS D’OBRA I D’APLICACIÓ
DE LES CORRESPONENTS BONIFICACIONS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En data 20 d’abril de 2022 té accés al registre d’entrada de l’Ajuntament de Sant
Vicenç de Castellet, amb número E2022004509, sol·licitud de la Sra. Manjón, cap del
Servei de Projectes, Obres i Equipaments del Departament de Drets Socials de la
Generalitat de Catalunya, en la qual es demana que es declarin d’especial interès les
obres descrites a la sol·licitud i que s’apliquin les bonificacions tributàries
corresponents.
En data 12 de maig de 2022 s’emet informe per part de l’Arquitecte tècnic municipal en
el qual es proposa elevar al Ple de la Corporació l’expedient perquè s’acordi, si escau,
la declaració de les obres a executar d’especial interès o utilitat municipal i apliqui les
corresponents bonificacions establertes a les Ordenances fiscals, aquest informe
transcrit literalment diu:
INFORME DE SERVEIS TECNICS OBRA COMUNICADA
Informe:

2022-031

Òrgan al qual s’adreça:

Ple de l’Ajuntament

Ref. Expedient:

X2022002034

Caràcter:

Preceptiu

Sol·licitant:

DEPARTAMENT
CATALUNYA

Situació:

c. Poeta Maragall, 20

Obra:

Remodelació dels banys comuns i altres adaptacions a la residència
i centre de dia de Sant Vicenç de Castellet

DE

DRETS

SOCIALS

GENERALITAT

DE

ANTECEDENTS I FONAMENTS DE DRET
Atès la comunicació prèvia d’obres, realitzada per la Sra. Vera en representació del
Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya en data 20/04/2022 i número de
registre d’entrada E2022004509, relativa a la remodelació dels banys comuns i altres
adaptacions a la residència i centre de dia situada al carrer Poeta Maragall, 20, de Sant Vicenç
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de Castellet, DNI, amidament i pressupost. Sol·licita que les obres es declarin d’especial interès
atès el caràcter social de l’equipament on es faran i s’apliqui les bonificacions tributaries
corresponents previ generar els documents de pagament de la taxa i l’ICIO definitius.
En data 11 de maig de 2022 i registre d’entrada E2022005401 s’aporta documentació a
l’expedient, aportant nomenament del contractista i document d’acceptació de residus.
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Atès 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.
 Decret Legislatiu 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei
d’Urbanisme.
 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
 Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística.
 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
 Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Vicenç de Castellet, aprovat definitivament
per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en data 2 d’agost de 1996
RÈGIM DEL SÒL:
Planejament aprovat:
Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Vicenç de Castellet, aprovat definitivament per la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en data 2 d’agost de 1996
Modificació puntual del Pla General d’Ordenació relatiu al canvi de subclau de l’article 102
“sistema equipaments comunitaris i serveis tècnics” Clau E) de la subclau E.2 a la subclau E.1
aprovat definitivament per la comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 25 de
gener de 2007
Classificació del sòl: sòl urbà
Qualificació urbanística: clau E1, Equipament docent
E2, Equipament comunitari sanitari-assistencial.
INFORMO
Primer.- Que la documentació presentada està formada per:
- Documentació gràfica i escrita de l’actuació
- DNI del representant del sol·licitant
- Nomenament del responsable sol·licitant
- Sol·licitud d’especial interès de l’obra atès el caràcter social de l’equipament.
- Nomenament del contractista
- Document d’acceptació de residus
Segon.- L’actuació comunicada es divideix en diferents actuacions:
- Actuació 1: consisteix en la reforma interior de 6 banys situats entre la planta
baixa i planta primera del centre assistencial, sense afectació estructural ni
modificació interior.
- Actuació 2: consisteix en l’enderroc i nova construcció del mur de tanca
perimetral.
- Actuació 3:consisteix en el revestiment parcial de protecció en paraments
verticals i canonades dels passadissos de planta baixa i planta primera i del
cos de l’escala central on es procedirà a implementar el revestiment de
protecció.
D’acord amb la sol·licitud, l’obra consisteix en reformes d’escassa entitat. D’acord amb la Llei
16/2015, les obres de reforma que no requereixin l’elaboració d’un projecte tècnic són
actes subjectes a comunicació prèvia.
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Tercer.- Que la finca té qualificació urbanística d’equipament comunitari, subclau E1 i E2
segons la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació relatiu al canvi de subclau de
l’article 102 “sistema equipaments comunitaris i serveis tècnics” Clau E) de la subclau E.2 a la
subclau E.1 aprovat definitivament per la comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en
sessió de 25 de gener de 2007.
Quart.- Que d’acord amb la documentació presentada, el pressupost de l’obra és de
138.138,81€.
CONCLUSIÓ
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Primer.- Considerant tot l’exposat anteriorment, l’Ajuntament es DÓNA PER ASSABENTAT de
l’obra REMODELACIÓ DELS BANYS COMUNS I ALTRES ADAPTACIONS A LA RESIDÈNCIA
I CENTRE DE DIA situada al carrer Poeta Maragall, 20, de Sant Vicenç de Castellet.
Segon.- Considerant la sol·licitud de bonificació expressada en la instància de comunicació
prèvia d’obres, es proposa ELEVAR al Ple de la Corporació municipal l’expedient perquè
s’acordi, si escau, la declaració de les obres a executar d’especial interès o utilitat municipal, i
apliqui les corresponents modificacions establertes en les Ordenances Fiscals.
Tercer.- Es recorda al sol·licitant que haurà de garantir les següents condicions particulars:
- Aquestes obres no es podran desenvolupar fora dels límits de les superfícies
indicades en la sol·licitud.
- L'Ajuntament es reserva les facultats d'inspecció i control sobre les obres sotmeses a
comunicació i emprendrà les actuacions que consideri oportunes per tal de gaudir el
compliment de la normativa jurídica vigent.
- Un cop efectuada la comunicació, liquidades les taxes i entregats tots els documents
necessaris es podran iniciar les obres immediatament, entenent que la responsabilitat
és exclusivament del titular. En cap cas es poden iniciar les obres sense haver
registrat la sol·licitud de comunicació d'obres i haver liquidat les taxes corresponents;
sempre s'han de tramitar prèviament a la seva execució.
- Que s’hauran de complir les condicions generals de seguretat i salut en les obres de
construcció aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 2 de Febrer de 2000
- Que s’haurà de complir amb les disposicions mínimes sobre la seguretat i la salut a
les obres de construcció al reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre (BOE, núm. 256,
de 25 d’octubre de 1.997).
- En cas d'haver d'ocupar el carrer com a conseqüència d eles obres a efectuar
(càrrega i descàrrega de materials que puguin tenir incidència en la circulació,
contenidors, etc.) s'haurà de sol·licitar una llicència d'ocupació de la via pública, amb
una antelació de 48 hores abans no es faci efectiva l'ocupació.
- Durant l’execució de l’obra s’haurà de mantenir el vial net de pols i restes d’obra, amb
tanques de protecció i senyalització per a vianants i vehicles, si és necessari.
Finalitzada l’obra s’haurà de mantenir el vial en les condicions òptimes. En cas que
sigui necessari substituir peces de la via pública s’utilitzarà peces de les mateixes
característiques que les peces actuals.
- La present autorització es per les obres abans descrites, en el cas de fer altres
actuacions caldrà sol·licitar una nova autorització.”
Vist l’informe de secretaria de 16 de maig de 2022.

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
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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.
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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.
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.
Considerant el que estableix la normativa vigent sobre aquesta matèria i d’acord amb
allò establert en l’art. 21 de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local.
Considerant les Ordenances Fiscals, 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 en data 20 d’abril de 2022 té accés al registre d’entrada de
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, amb número E2022004509, sol·licitud de la
Sra. Manjón, cap del Servei de Projectes, Obres i Equipaments del Departament de
Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, en la qual es demana que es declarin
d’especial interès les obres descrites a la sol·licitud i que s’apliquin les bonificacions
tributàries corresponents:
“ us sol·licitem que el Ple de l’Ajuntament declari aquesta obra com d’especial
interès o utilitat municipal i que d’acord amb el que disposa l’article 103.2ª
del Text Refós de la Llei Reguladora de l es Hisendes Locals, aprovada
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, i les ordenances municipals, i
s’apliqui la màxima bonificació possible a aquesta obra”.
,per tal d’acollir-se a l’article 6è de l’ordenança fiscal núm. 5 (impost sobre
construccions, instal.lacions i obres), que diu:
Article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa
1. Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial
interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals,
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històric artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin podran gaudir d’una
bonificació del 95 per cent en la quota de l’impost en els termes que a continuació
s’indiquen.
i a l’article núm. 7 de l’ordenança fiscal núm. 7 (taxa per llicències urbanístiques o la
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme)
Article 7.- Beneficis fiscals
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La taxa liquidada a l’empara de la present Ordenança podrà ser bonificada en un
95% a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades
d’especial interès o utilitat municipal per concorre circumstàncies socials, culturals,
històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració.
La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la
Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de
la majoria simple dels seus membres.
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.
Resultant que s’han complert els tràmits procedimentals que preceptuen la normativa
més amunt assenyalada, així com l’emissió dels informes tècnics i jurídics.”
És per tot això que,
S’ACORDA:
PRIMER: DONARSE PER ASSABENTAT DE LA COMUNICACIÓ PREVIA D’OBRA
per a l’obra de REMODELACIÓ DELS BANYS COMUNS I ALTRES ADAPTACIONS A
LA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA situada al carrer Poeta Maragall, 20, de Sant
Vicenç de Castellet, corresponent a l’expedient d’obra major núm. GENE2022002000
(X2022002034), sense perjudici de tercers i salvat 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 de data 2 de Febrer de 2000, d’acord amb l’informe favorable de
l’Arquitecta Tècnic Municipal de data 12 de maig de 2022 que consta a
l’expedient.
SEGON.- DECLARAR d’especial interès les susdites obres atès que afecten un bé
d’utilitat municipal i aprovar la bonificació del 95 per cent de la quota de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, segons l’article 6è de l’ordenança fiscal número 5,
així com del 95 per cent de la taxa per llicències urbanístiques d’acord amb l’article 7
de l’ordenança fiscal número 7.
TERCER.- APROVAR LA LIQUIDACIÓ PROVISIONAL, en aplicació de les
Ordenances Fiscals en vigor, ordenances fiscals número 5 (impost sobre
construccions, instal·lacions i obres) i número 7 ( taxa per llicències urbanístiques)
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Base imposable, segons
l'article.7è de l'ordenança
Fiscal núm. 5 de l'impost
sobre
construccions,
Tipus
instal·lacions
i
obres,
Impositiu considerant com a base
imposable d’aquest impost
està constituïda pel cost real
i efectiu de la construcció, la
instal·lació o obra
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Taxa per
majors

obres
2,00%

138.138,81 €

Bonificació del 95% de la taxa
Impost
construccions

TOTALS

2.762,78 €
-

2.624,64 €

de
4,00%

138.138,81 €

Bonificació del 95% de l’ICIO
TOTAL

5.525,55 €
- 5249,27 €
414,42 €

QUART.- Aquesta llicència estarà condicionada a l’acompliment de les següents
prescripcions tècniques particulars, segons informe emès pels Serveis Tècnics
Municipals de data 12 de maig de 2022, que són:
-

Aquestes obres no es podran desenvolupar fora dels límits de les superfícies

indicades en la sol·licitud.
-

L'Ajuntament es reserva les facultats d'inspecció i control sobre les obres

sotmeses a comunicació i emprendrà les actuacions que consideri oportunes per tal de
gaudir el compliment de la normativa jurídica vigent.
-

Un cop efectuada la comunicació, liquidades les taxes i entregats tots els

documents necessaris es podran iniciar les obres immediatament, entenent que la
responsabilitat és exclusivament del titular. En cap cas es poden iniciar les obres sense
haver registrat la sol·licitud de comunicació d'obres i haver liquidat les taxes
corresponents; sempre s'han de tramitar prèviament a la seva execució.
-

Que s’hauran de complir les condicions generals de seguretat i salut en les

obres de construcció aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 2 de Febrer de 2000
-

Que s’haurà de complir amb les disposicions mínimes sobre la seguretat i la

salut a les obres de construcció al reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre (BOE, núm.
256, de 25 d’octubre de 1.997).
-

En cas d'haver d'ocupar el carrer com a conseqüència d eles obres a efectuar

(càrrega i descàrrega de materials que puguin tenir incidència en la circulació,
contenidors, etc.) s'haurà de sol·licitar una llicència d'ocupació de la via pública, amb una
antelació de 48 hores abans no es faci efectiva l'ocupació.
-

Durant l’execució de l’obra s’haurà de mantenir el vial net de pols i restes

d’obra, amb tanques de protecció i senyalització per a vianants i vehicles, si és
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necessari. Finalitzada l’obra s’haurà de mantenir el vial en les condicions òptimes. En
cas que sigui necessari substituir peces de la via pública s’utilitzarà peces de les
mateixes característiques que les peces actuals.
-

La present autorització es per les obres abans descrites, en el cas de fer altres

actuacions caldrà sol·licitar una nova autorització.
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CINQUÈ.- NOTIFICAR els presents acords segons el que estableixen els articles 40 i
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Sra. Delgado:
“Moltes gràcies.
Com diu el dictamen són obres a la Residència sense afectació estructural fetes pel
Departament de Benestar Social i se’n bonifica les taxes per obra i l’ICIO per interès general.”
No hi ha més intervencions
Passat aquest punt a votació es aprovat per Unanimitat dels seus assistents
A favor:
Regidors/es Grup Municipal ERC.
Regidores Grup Municipal PSC.
Regidors/es Grup Municipal JUNTS x SVC.
Regidora Grup Municipal SVC eC.
4.- REGIDORIA DE SERVEIS MUNICIPALS
ENSENYAMENT I SEGURETAT CIUTADANA

I

VIA PÚBLICA,

ESPORTS,

4.1.- Assumpte:
CANVI DE NOM DE L’ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL DE SANT VICENÇ DE
CASTELLET
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Considerant que el 4 de maig de 2012 s’aprova pel Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya el projecte de centre de l’Escola de Música Municipal de Sant
Vicenç de Castellet amb codi oficial 08073466 del Departament d’Ensenyament. Amb
adreça Carrer Poeta Maragall, s/n (dintre de l’Escola Puigsoler) amb titularitat de
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet amb la concessió d’ensenyaments de
música.
Considerant que en Francesc Vila i Gimferrer va ser el fundador de l’ Escola de Música
a Sant Vicenç de Castellet i des de 1988 va ser el coordinador musical de les dues
escoles de primària del nostre municipi.
Considerant que en Francesc Vila i Gimferrer va ser músic i artista reconegut arreu de
Catalunya i Europa precursor del mètode Orff a Catalunya.
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Considerant la gran memòria musical i artística que en Francesc Vila i Gimferrer va
deixar a Sant Vicenç de Castellet i en concordança amb els municipis del Bages Sud.
Considerant que l’any 2.022 es dedica a la memòria i promoció musical i artística d’en
Francesc Vila i Gimferrer.
FONAMENTS DE DRET
1. Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre d’educació.
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2. Decret 354/2021, de 14 de setembre, de les escoles que imparteixi ensenyaments
no reglats de música i dansa.
3. Resolució ENS/1893/2011, de 20 de juliol de delegació de competències (DOGC
núm. 5930 de 28.07.2011)
Per tot això que,
S’ACORDA
PRIMER-. ACORDAR el canvi de nom de l’ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL DE
SANT VICENÇ DE CASTELLET pel de l’ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL
FRANCESC VILA – SANT VICENÇ DE CASTELLET
SEGON-. COMUNICAR al Departament d’Educació la nova denominació de l’escola:
ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL FRANCESC VILA – SANT VICENÇ DE
CASTELLET
La Sra. Alcaldessa ofereix la paraula al regidor de Cultura
Sr. Palma:
“Gràcies Alcaldessa.
Bon vespre a totes i a tots.
Les regidories de cultura dels ajuntaments de Sant Vicenç de Castellet i Castellbell i el Vilar han
col·laborat per planificar els detalls d’una programació especial per aquest 2022 en
commemoració del centenari del naixement del Mestre Francesc Vila.
El Mestre Vila fou nascut a Castellbell i el Vilar l’any 1922, va ser fundador de l’Escola
Municipal de Música de Sant Vicenç de Castellet, i ha estat reconegut com un dels grans
mestres del cant coral a Catalunya.
I és per aquest motiu, i com una acció més dintre d’aquest any Vila, que proposem el canvi de
nom de l’Escola Municipal de Música de Sant Vicenç de Castellet pel de l’Escola de Música
Municipal Francesc Vila – Sant Vicenç de Castellet.
Per tots aquests motius els demanarien el vot favorable a aquest dictamen.
Gràcies.”
Tot seguit intervé el portaveu de Junts per Sant Vicenç
Sr. Mauriz:
“Bon vespre.
Be, en tot cas ens hagués agradat que aquest canvi de nom s’hagués pogut produir d’un altra
manera, i no només assabentar-nos a través d’un dictamen a la Comissió Informativa.
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Creiem que és suficientment important aquest fet i creiem que es podia haver fet d’un altra
manera. Cóm s’hagués pogut fer, creiem, des del grup municipal de Junts per Sant Vicenç?
Dons per exemple a través d’un procés de participació ciutadana, com es va fer en el seu
moment amb el nom de l’Auditori Espai Ateneu, en el Camp de Futbol o alguns altres. I si s’ha
decidit unilateralment per part de l’equip de govern, és molt trist haver de saber per part d’un
grup municipal amb representació a l’Ajuntament que es canvia el nom de l’Escola de Música
de manera telemàtica, com dèiem, a través d’aquest dictamen i a través de la Comissió
Informativa amb un comentari del regidor dient: «Hem decidit posar aquest nom».
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En fi, el govern que manifesta públicament que és el més transparent i participatiu punxa un
cop més en un fet com aquest i esperem, i potser demanem si no és molt demanar, que en
properes ocasions i tenint en compte els mitjans que tenim a la nostra disposició que no pugui
tornar a passar.
Tot i així valorem especialment la persona en Francesc Vila com a fundadora i impulsora de
l’Escola de Música de Sant Vicenç, i és per això que el nostre vot serà favorable.”
La Sra. Serra no intervé en aquest punt.
Sra. Delgado:
“Només comentar, evidentment prenem nota, es va fer una presentació de l’any Vila i es va
proposar en aquell acte aquest canvi. Vull dir que com a mínim a títol informatiu en aquell acte
d’inici de l’any Vila ja es va comentar aquesta proposta. Ho dic en el sentit que no es va dir per
primera vegada en aquesta Comissió Informativa, sinó dins d’aquest acte organitzat no només
per l’Ajuntament sinó amb altres agents.
Li passo la paraula al regidor de Cultura.”
Sr. Palma:
“Si, en tot cas no li veiem molt sentit el fer un procés participatiu per canviar un nom on el que
simplement s’està fent és afegir-hi el nom del fundador de l’Escola de Música al propi nom de
l’Escola de Música.
No se quin procés de participació volen fer en aquest sentit.
No li veiem gaire sentit però en tot cas...”
Sr. Mauriz:
“En tot cas creiem des del grup municipal que la millor manera de voler posar un nom i
informar-lo és a través de comunicar-ho, no en un acte dient proposem si no fer-ho explícit i
fer-ho com hem fet en d’altres ocasions amb d’altres coses perquè tenim els diferents mitjans
per fer-ho i creiem que és la millor manera.
Dir-ho en un acte?..., jo ara mateix ni ho recordo, però be, si ho diu així Alcaldessa serà així,
indubtablement.
Però creiem que la millora manera de fer-ho és aquesta, lo del procés participatiu es pot
decidir fer-ho o no. En aquest cas no s’ha decidit fer. Però el què està clar és que una
comunicació d’un altre manera per tal de fer evident això que s’està decidint si que ens hagués
agradat.”
Sra. Delgado:
“Jo només he dit què la informació no va ser la primera en la Comissió Informativa , dic que es
va proposar que ja es va donar com una proposta dins de l’any Vila. No que sigui la millor
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manera de comunicar-ho, dic que es va fer per primera vegada en aquell acte: no es va fer per
primera vegada a la Comissió Informativa.
I en tot cas crec que reitero el que diu el regidor de cultura: tindria sentit un Procés Participatiu
si se li busques un nom a l’Escola Municipal de Música, però en aquest cas el nom es què és el
del creador de l’Escola Municipal de Música i en l’any del centenari del seu naixement.”

Passat aquest punt a votació es aprovat per Unanimitat dels seus assistents
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A favor:
Regidors/es Grup Municipal ERC.
Regidores Grup Municipal PSC.
Regidors/es Grup Municipal JUNTS x SVC.
Regidora Grup Municipal SVC eC.
5.- REGIDORIA D'HISENDA, GENT GRAN I SALUT
5.1.- Assumpte
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES
PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2022.

D’EXECUCIÓ

DEL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Considerant que el Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, en sessió
ordinària celebrada el dia 30 de març de 2022, va aprovar definitivament el Pressupost
Municipal amb els seus annexos i les Bases d’Execució per a l’exercici econòmic
2022.
Considerant la necessitat de realitzar algunes modificacions de la regulació continguda
en les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2022.
Considerant que el Capítol VII de les Bases d’Execució del pressupost municipal conte
el procediment i tramitació general de la despesa i en motiu de la nova instrucció de
secretaria núm. 1/2022 relativa als contractes menors de l’Ajuntament de Sant Vicenç
de Castellet, es necessari la modificació de l’article 22 de les esmentades Bases
d’Execució.
Considerant que d’acord amb les recomanacions efectuades pel Tribunal de Comptes
en el seu informe de fiscalització núm. 1.415, les Entitats Locals haurien d'establir a les
seves bases d'execució del pressupost el procediment d'aprovació dels
reconeixements extrajudicials de crèdit per a la imputació al pressupost d'obligacions
que, en origen, anessin indegudament compromeses i donin lloc a un supòsit de
nul·litat de ple dret, de manera que caldria modificar l’article 26 de susdites bases.
Considerant la necessitat de modificar l’article 37 del Capítol XI, Subvencions, punt 9
de les Regles generals, per una millor gestió de les subvencions atorgades pel
Consistori.
Considerant que hi ha la necessitat d’autoritzar l’obertura i constitució de bestretes de
caixa fixa d’Alcaldia, de Serveis Socials, de Serveis Personals i de Promoció
Econòmica, Turisme i Comerç.
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Considerant que l’Annex I de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal conté la
Instrucció de comptabilitat i intervenció – Bestretes de Caixa Fixa, en la que es
relacionen les Bestretes de caixa fixa constituïdes i en la que es determinen els
imports de fons lliurats i les persones habilitades per a cada Bestreta.
FONAMENTS DE DRET
Considerant el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL).
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Considerant la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
(LRBRL).
Considerant el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (RGS).
Considerant les Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Sant Vicenç de
Castellet per a 2021 (BEP).
Considerant la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de contractes del sector públic
(LCSP).
Considerant el Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, Reglament Pressupostari.
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 provisionalment la modificació de les Bases d’Execució del
Pressupost.


Es modifica l’article 22 del CAPÍTOL VII: PROCEDIMENTS I TRAMITACIÓ
GENERAL DE LA DESPESA.

Article 22. Tramitació general.
1. Tramitació general (excepte per tot tipus de despeses en matèria de personal
que hauran de ser aprovades per l’òrgan competent corresponent):
Es faculta a la Intervenció General, previ acord amb la Regidora d’Hisenda, per dictar
ordres que millorin el control de la tramitació pressupostària, en funció i amb respecte
de la normativa vigent.
Com a norma general, a no ser que es dictin ordres d’acord amb el paràgraf anterior,
que expressin una tramitació diferent, es tindrà en compte el següent:
a) Despeses menors de 1.000,00€ (IVA inclòs)
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L’òrgan gestor de la depesa sol·licitarà a Serveis Econòmics una reserva de crèdit
(RC) a través de l’aplicació FIRMADOC per a una aplicació pressupostària
determinada i per uns “fets singulars” que poden suposar tot un seguit de petites
despeses amb diferents proveïdors. Caldrà adjuntar el pressupost sol·licitat al
proveïdor a l’aplicació FIRMADOC. Aquesta actuació s’haurà de fer SEMPRE ABANS
de la prestació del servei/subministrament/obra.
b) Despeses d’entre 1.000,00€ (IVA inclòs) i 15.000 € (IVA inclòs) en
serveis i subministraments i 40.000,00€ (IVA exclòs) en obres:
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1. L’expedient s’iniciarà amb la memòria justificativa de la contractació emesa pel
tècnic corresponent, el qual assumirà les funcions de responsable del
contracte, i ha de comptar amb el detall suficient que permeti posteriorment
l’elaboració de pressupostos per part de les empreses interessades i/o
consultades. Aquesta memòria justificativa haurà de contenir el vistiplau de
l’Alcaldia en tant que òrgan de contractació, als efectes del que determina
l’article 118.2 LCSP.
2. En cas de contracte d’obres, la memòria justificativa seguirà les determinacions
següents:
a. Per a actuacions d’escassa entitat, la memòria justificativa haurà de
contenir totes les especificacions necessàries que permetin sol·licitar les
ofertes i que permetin als interessats la correcta elaboració (incloent-hi si
escau plànols o croquis).
b. Per a actuacions sotmeses a memòria valorada (per a les obres de
manteniment i conservació, reparacions menors o meres instal·lacions
complementàries en els termes de l’article 37.6 del Decret 179/1995
ROAS), la memòria justificativa farà una remissió a l’esmentada memòria
valorada.
Abans de l’adjudicació del contracte, la memòria valorada haurà d’haver
estat aprovada per l’òrgan competent.
La memòria haurà de contenir la diligència de Secretaria on es facin
constar les dades de la resolució d’aprovació.
c. Per a actuacions sotmeses a Projecte tècnic, la memòria justificativa farà
una remissió a l’esmentat projecte tècnic, fent esment a la data d’aprovació
inicial i definitiva del mateix i al replanteig del projecte.
En cas d’obres que afectin l’estabilitat, la seguretat o l’estanqueïtat de
l’obra serà necessari, a més, informe de supervisió del projecte.
El projecte haurà de contenir la diligència de Secretaria on es facin constar
les dades de les resolucions o acords d’aprovació inicial i d’aprovació
definitiva (ambdues s’han de fer amb caràcter exprés, no tàcit. art. 37.5
ROAS).
3. Amb caràcter general, serà necessari sol·licitar un mínim de tres pressupostos.
No obstant, es podrà justificar la no procedència de demanar tres pressupostos
quan aquest tràmit no contribueixi al foment del principi de competència o bé
dificulti, impedeixi o suposi un obstacle per cobrir de forma immediata les
necessitats que en cada cas motivin el contracte menor.
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La petició de pressupostos es realitzarà a través del perfil del contractant o
mitjançant correu electrònic. Al correu electrònic de sol·licitud s’acompanyarà la
memòria justificativa i la declaració responsable a retornar per part de les
persones contractistes interessades. En el cas de contractes d’obres,
addicionalment s’adjuntarà també el document tècnic o projecte que serveixi de
base per a l’execució de dites obres o la prestació de serveis associats.
Amb caràcter general s’estableix un termini màxim de 5 dies hàbils per a la
recepció d’ofertes, sense perjudici que el pròpia àrea, departament o servei en
funció de la naturalesa de la prestació a contractar, pugui fixar un termini
diferent.
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Els pressupostos han de ser detallats, i han de contenir les dades fiscals del
proveïdor i el termini de lliurament del bé en cas de tractar-se d’un
subministrament i el termini d’execució en cas de tractar-se d’un servei. En cas
d’obres, haurà d’expressar la seva conformitat amb els terminis establerts a
l’informe tècnic/memòria valorada/projecte d’obres o la seva conformitat a les
condicions especials d’execució de la prestació, cas que n’hi hagin.
Els pressupostos hauran de lliurar-se a l’Ajuntament a través de la seu
electrònica i s’integraran a l’expedient.
4. Els possibles contractistes hauran de presentar el seu pressupost acompanyat
de la declaració responsable sobre el compliment dels requisits per contractar
amb l’administració.
En el cas que els contractistes subcontractin part dels treballs, hauran d’adjuntar
una declaració responsable per cada un dels subcontractistes.
5. Efectuada la tramitació anterior, s’elaborarà proposta d’adjudicació per part del
responsable del contracte segons model que d’adjunta com a annex 4 d’aquesta
instrucció.
6. A continuació s’emetrà informe jurídic al qual s’acompanyarà nota de
conformitat del Secretari en aplicació del que determina la disposició addicional
tercera de la LCSP en relació amb l’article 3.4 del Reial decret 128/2018.
L’informe jurídic es podrà emetre també directament pel Secretari.
7. El procediment finalitzarà amb l’adjudicació del contracte mitjançant Decret
d’Alcaldia.
8. La notificació a l’adjudicatari s’haurà d’efectuar en el termini màxim dels deu
dies següents.
9.El/la responsable del contracte haurà d’incorporar a l’expedient els albarans de
recepció, certificacions, actes de recepció d’obres o documents que
corresponguin en funció del tipus de prestació així com la/les corresponent/s
factura/s conformada/s de conformitat amb les instruccions que es donin des
d’Intervenció.
c) Despeses iguals o superiors a 15.000 € en serveis i subministraments i
iguals o superiors 40.000 en obres*.
Requereix del procediment contractual previst en la Llei de Contractes del Sector
Públic, per la qual cosa no es poden donar l’ acumulació de documents d’autorització i
disposició.
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En el cas de despeses complementàries derivades de diferències en la facturació i
sempre que aquestes factures siguin conformades pel servei, es podran incloure
directament amb l’acord d’aprovació de la factura si no excedeix del 5% de l’import
inicial d’adjudicació amb un màxim de 60,00 €.
En el cas que al dictamen tramitat s’aprovin obligacions, s’haurà de fer constar al
dictamen la tramitació de l’ordenació de pagament encara que sense especificar cap
condició de pagament, ja que aquest criteri és general, d’acord amb la Llei de
morositat, i en el seu cas pel pla de disposició de fons.
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Vistos els petits sobrants que es produeixen entre els documents comptables
d'autorització i disposició de despeses, "A" i "D", i les obligacions reconegudes "O"
d'un mateix expedient de despesa, es faculta a la intervenció Municipal, per tal
d’agilitar la liberalització de saldos, a anul·lar i tramitar d'ofici, l'aprovació dels
documents comptables A/, D/, AD/ negatius , fins un import màxim de 5.000 €. En tot
cas si l’import és superior l’anul·lació s’haurà de tramitar per la unitat gestora.
Tramitació general, si no es segueixen especificacions anteriors:
1. S’aproven inicialment les autoritzacions o disposicions de despeses depenent
de l’existència o no de tercers contractats. Aquests acords s’aproven pel
president de l’entitat local u òrgan en el qual delegui, sempre respecten la
normativa legal vigent en matèria de competències.
2. Posteriorment i normalment s‘aprovarà la factura que representa el document
“O” i el seu pagament. Sense perjudici de allò establert en l’apartat anterior
aquest acord també s’ha es realitzarà pel president de l’entitat local, u òrgan en
el qual delegui d’acord amb la normativa legal vigent.


Es modifica l’article 26 del CAPÍTOL VII: PROCEDIMENTS I TRAMITACIÓ
GENERAL DE LA DESPESA., que queda redactat de la següent manera:

Article 26. PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ DELS RECONEIXEMENTS
EXTRAJUDICIALS DE CRÈDIT D’OBLIGACIONS (REC)
D’acord, amb l’Informe del Tribunal de Comptes núm. 1415, de fiscalització dels
expedients de reconeixements extrajudicials de crèdit aprovats per les entitats locals
en l’exercici 2018, el reconeixement extrajudicial de crèdits es configura com un
procediment extraordinari per a la imputació al pressupost d’obligacions derivades de
compromisos de despesa que, independentment de l’exercici d’origen, han estat
indegudament compromeses donant lloc a un supòsit de nul·litat de ple dret, havent-se
declarat, o no, la nul·litat de l’acte, quan hagin donat lloc a un enriquiment injust de
l’administració. Segons el mateix informe, es procedent establir en les Bases
d’execució del pressupost el procediment d’aprovació dels reconeixements
extrajudicials de crèdit d’obligacions (REC) donada la inexistència d’una normativa
reguladora d’aquesta figura.
L’aprovació del REC en cap cas esmena els defectes de l’expedient, ja que la seva
finalitat és únicament la imputació en el pressupost corrent de les obligacions
derivades de despeses compromeses indegudament, sense perjudici de que s’hagin
d’exigir les responsabilitats corresponents per haver-se realitzat despeses sense
consignació pressupostària i/o sense cobertura contractual.
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Qualsevol REC ha d’estar vinculat a la resolució d’un procediment d’omissió de la
funció interventora o bé al resultat del procediment de revisió d’ofici. L’òrgan
competent per aprovar-lo serà el Ple de la corporació.
Prèviament a la tramitació del REC, caldrà resoldre l’omissió de la funció interventora
en els termes establerts a l’article 28 del RD 424/2017, amb la finalitat que, un cop
emès el preceptiu informe de la Intervenció municipal, la Presidència de la Corporació
decideixi si continua el procediment o no i altres actuacions que, si s'escau, siguin
procedents.
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.

Ìbff9fca5-2362-4def-b68a-085b5c20eda43Î

DOCUMENT

L’expedient d’omissió de la funció interventora, que es tramitarà pel responsable de la
despesa, d’ofici o a instància de la Intervenció municipal, contindrà un informe subscrit
pel responsable de la mateixa que on, com a mínim, consti:
▪ La descripció detallada de la despesa, amb inclusió de totes les dades
necessàries per a la seva identificació, fent constar, al menys, l'objecte de la
despesa, l'import, la naturalesa jurídica i la data de realització
▪ L’aplicació pressupostaria amb càrrec a la qual es proposa imputar la
despesa.
▪ La justificació de la necessitat de promoure la despesa efectuada i la seva
idoneïtat per a la finalitat perseguida.
▪ Les causes per les quals s'ha incomplert el procediment establert amb
omissió de la funció interventora
▪ Els criteris pels quals es va seleccionar el tercer per a realitzar l’actuació.
▪ Si l’actuació realitzada pel proveïdor ha estat o no per ordre de
l’Administració, i si aquesta ha estat o no de bona fe.
▪ La constatació que les prestacions s'han dut a terme efectivament i, en el seu
cas, si és possible restituir o retornar el que s’ha rebut.
▪ La factura detallada de la prestació realitzada degudament conformada pel
responsable del servei i, si és el cas, certificació d'obra i recepció formal de
l’obra o servei.
▪ La justificació que els preus aplicables son correctes i adequats al preu de
mercat.
▪ En el seu cas, la conveniència d’acudir a la via d’indemnització de danys i
perjudicis derivada de la responsabilitat patrimonial de l'Administració com a
conseqüència d'haver-se produït un enriquiment injust a favor seu.
Un cop emès l’informe subscrit pel responsable de la despesa, s’inclourà un informe
de la Secretaria municipal, o el seu cas del Tècnic d’Administració General amb la
corresponent nota de conformitat del Secretari, valorant la procedència de la revisió
dels actes dictats, llevat que aquesta resulti contrària a l’equitat, a la bona fe, al dret
dels particulars o a les lleis, segons determina l’article 110 de la L 39/2015
Així mateix, l’expedient inclourà un informe de la Intervenció municipal d’acord amb les
previsions de l’article 28.2 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, del règim jurídic del
Control Intern del Sector Públic Local.


Es modifica l’article 37 del CAPÍTOL XI. SUBVENCIONS, que queda
redactat de la següent manera:
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CAPÍTOL XI: SUBVENCIONS
Article 37. Subvencions.
La tramitació de les aportacions obligatòries a altres administracions o la concessió de
subvencions es farà comptablement de la forma següent:
1. Si es coneix l'import de la subvenció o l'aportació al començament de l'exercici
es tramitarà el document RC . El servei tramitarà l’acord i document ADO.
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2.

La tramitació de concessió de qualsevol subvenció amb càrrec al Pressupost
Municipal s’haurà de fer respectant la normativa de subvencions.

3. Normalment es tramitarà document A amb l’aprovació de la convocatòria,
document D amb l’atorgament , i document O amb la justificació.
Únicament es fa referència en aquestes bases als criteris que afecten al pressupost en
l’atorgament i justificació. Les bases reguladores de les subvencions, així com
ordenances generals i reglaments especificaran altres aspectes a tenir en compte
respecte a les subvencions.
REGLES GENERALS:
1. Les subvencions estan afectes al compliment de la finalitat d’interès general a
que es condicioni l’atorgament. En cap cas, les subvencions no poden
respondre a criteris de mera liberalitat, sota sanció de nul·litat. La subvenció ha
de ser acceptada pel beneficiari. (Art.119.Reglament d’obres, serveis i
activitats)
2.

Les subvencions tenen caràcter voluntari i eventual. El reintegrament per
incompliment de càrregues requereix la prèvia revocació. L’import de les
subvencions en cap cas podran ser de tal quantia que aïlladament o en
concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el
cost de l’activitat subvencionada.

No seran en cap cas subvencionables:
• Els interessos deutors en els comptes bancaris,
• interessos, recàrrecs i sancions administratives,
• despeses de procediments judicials,
• impostos indirectes si són susceptibles de recuperació ni l’impost personal de renta
• les amortitzacions en determinades condicions
3. Les subvencions han d’atorgar-se mitjançant convocatòria pública respectant
els principis generals de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat,
igualtat i no discriminació.
L’atorgament d’una subvenció ha de complir els següents requisits:
• Competència de l’òrgan,
• existència de crèdit,
• tramitació d’acord amb normativa,
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• fiscalització prèvia i aprovació de la despesa.
4. Només poden atorgar-se directament:
• si estan previstes singularment al pressupost (originaran a l’inici de l’exercici el
document AD)
• aquelles imposades per una norma legal
• i les que siguin conseqüència de l'aprovació d’un instrument de caràcter general que
compleixi les exigències de publicitat i concurrència.
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5. Els preceptors de subvencions concedides amb càrrec als pressupostos de les
Entitats Locals vindran obligats a acreditar, abans de la seva percepció, que es
troben al corrent de pagament de les seves obligacions fiscals, així com
posteriorment, a justificar l’aplicació de fons rebuts. (Art. 189.2 del Text refós de
la Llei d’Hisendes locals)
6. L’obligació de satisfer la subvenció pot esdevenir nul·la de ple dret si l’acte que
la va atorgar s’ha dictat sense la corresponent cobertura pressupostària.
7.

La justificació constitueix un acte obligatori amb qualsevol justificant de
despesa o altre amb validesa jurídica, que acrediti cada una de les despeses
realitzades i la seva presentació es realitzarà com a màxim en el termini de tres
mesos des de l'acabament del termini per la realització de l’activitat i sempre
abans de finalitzar l’exercici econòmic.

Les despeses s’acreditaran mitjançant factures i demés documents de valor probatori
equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa.
8. El pagament de la subvenció es realitzarà prèvia justificació pel beneficiari de la
realització de l’activitat d’acord amb aquesta normativa.
No podrà realitzar-se pagament de subvenció en tant no s’hagin justificat les
subvencions, que el beneficiari no es trobi al corrent de compliment de les seves
obligacions tributàries i no sigui deutor de Seg. Social o deutor per procedència de
reintegrament.
9. Requisits de la justificació:
a) Fer constar la col·laboració o patrocini de l’Ajuntament en qualsevol
publicitat que es realitzi de l’activitat, amb l’aportació d’un exemplar de la
propaganda.
b) Comunicar a l’Ajuntament qualsevol altre aportació o ingrés per la mateixa
activitat.
c) Memòria detallada de l’activitat i liquidació econòmica amb el contingut
establert a l’article 75.2 del RLGS.
d) Requisits de les factures: Ser originals o fotocòpies compulsades.
L’original es segellarà per l’Administració per que no pugui ser presentada
per altre justificació. Ser de data de l’any en que s’atorgui la subvenció (A
les bases reguladores de cada subvenció es podrà especificar excepcions
respecte a les dates de la factura, si l’activitat realitzada s’entén que es
dur a terme obligatòriament a finals d’un exercici i principis del següent).
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Anar a nom del Beneficiari i reunir requisits tècnics oficials (NIF, núm.
factura...). Concepte referit a l’activitat subvencionada. Rebuts o segell
que certifiqui el pagament de la despesa. (La falsificació de qualsevol dels
requisits comportarà les sancions oportunes).
e) Per poder expedir l’ordre de pagament és imprescindible que el servei
gestor acrediti al Servei d’intervenció que s’han complert les condicions
exigides, excepte en el cas que expressament s’hagi acordat l’atorgament
de bestreta.
f)
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Es pot preveure pagaments a compte (bestretes) previs a la realització de
les activitats, sempre respectant les següent regles:
1. Es podrà fer un avançament íntegre per activitats subvencionables que
no superin els 4.000 euros.
2. Es podrà fer un avançament de fins el 75% per activitats
subvencionables entre més de 4.000 i no més de 7.000 euros.
3. Es podrà fer un avançament de fins el 50% per activitats
subvencionables entre més de 7.000 i no més de 15.000 euros.

En els supòsits 2 i 3, l’import restant de la subvenció es pagarà un cop s’hagi justificat
la totalitat de la subvenció atorgada.
No obstant, en casos degudament justificats a les bases reguladores i/o en els
convenis que regulin les subvencions nominatives, l’entitat beneficiaria podrà realitzar
justificacions parcials i sol·licitar l’abonament de les quanties ja justificades fins
l’import total de la subvenció.
La utilització d’aquest sistema de justificacions parcials no eximeix a l’entitat
beneficiaria de practicar la justificació total de la subvenció atorgada
En cas demora en les clàusules reguladores, de les ordenances de subvencions o les
presents bases d’execució, que incorrin les entitats no podran acollir-se al sistema de
pagament a compte.
g) Donat que el beneficiari no pogués arribar a justificar degudament la
totalitat de l’import de la subvenció atorgada, el servei responsable
tramitarà d’ofici la reducció de l’import subvencionat en la mateixa
proporció que hi hagi entre l’import que cal justificar i l’import justificat.
h) S’exceptuen del criteri general de presentació de factures en els casos
que recull l’art. 30.7 de la Llei general de subvencions.
i)

El procediment de control financer i possibles reintegres es realitzaran
d’acord amb la normativa vigent.

10. L’òrgan competent per atorgar subvencions extraordinàries (aquelles que no
tinguin el caràcter de nominatives) serà el Ple de la Corporació, sempre que el
seu import sigui superior a 6.000€. En cas contrari l’òrgan competent serà la
Junta de Govern Local.
Subvencions corresponents a Benestar de les partides per Atencions benèfiques
i ajudes assistencials es regiran per les següents bases i convocatòria :
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Objecte de la subvenció: Situacions de necessitats socials de la ciutadania del
Municipi.
Beneficiaris: Persones físiques privades en situacions assistencials socials
puntuals.
Procediment: Informe de Cap de Benestar Social justificant la situació de la
necessitat social. S’adjuntarà al dictamen documentació acreditativa, factures o
rebuts de la despesa a subvencionar.

Els criteris de valoració pel seu atorgament seran els aprovats mitjançant protocol per
l’Òrgan competent basat en criteris econòmics, familiars, laborals i socials.
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Bestretes: Es podrà fer document de concessió directe ADOP a proposta del servei.
Import màxim: L’import subvencionat no pot ser superior a 1.400 € per cada beneficiari
i correspondrà obligatòriament a despeses realitzades durant l’any en curs.
Justificació: Es considerarà justificada mitjançant l’acreditació de la situació concreta
mitjançant informe signat del tècnic/a i amb l’aportació dels documents justificatius de
la despesa que encomana la normativa de subvencions.


Es modifica L’ ANNEX I: INSTRUCCIÓ DE COMPTABILITAT I
INTERVENCIÓ - BESTRETES DE CAIXA FIXA, que queda redactat de la
següent manera:

ANNEX I:
INSTRUCCIÓ DE COMPTABILITAT I INTERVENCIÓ - BESTRETES DE CAIXA FIXA
1-FINALITAT: D’acord amb la Instrucció de Comptabilitat i amb la finalitat d’atendre
pagaments de les obligacions de caràcter periòdic i repetitiu, es considera convenient
constituir diferents bestretes de caixa fixa, per atendre els fons lliurats a justificar, en
les dependències i amb la denominació que es relaciona a continuació:
Bestreta de Caixa Fixa-Tresoreria
3.000 euros.
Bestreta de Caixa Fixa-NIU
500 euros.
Bestreta de Caixa Fixa-Biblioteca
500 euros.
Bestreta de Caixa Fixa- Sistemes Informàtics
500 euros.
Bestreta d’Alcaldia
1.000 euros.
Bestreta de Serveis Socials
500 euros.
Bestreta de Serveis Personals
1.000 euros.
Bestreta Promoció Econòmica-Turisme –Comerç
500 euros.
2.-PROVISIÓ DE FONS: La quantitat assenyalada és equivalent a l’import que resulta
de dividir la despesa anual prevista pel número de vegades que es projecta la
reposició de la liquiditat, de manera que existeixi un equilibri adequat entre la
minimització de les existències de fons i l’agilització de la gestió de la Tresoreria.
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3.-TRASPÀS DE FONS: S’expedirà una ordre de pagament a nom de la persona
habilitada , per l’import abans esmentat, la qual un cop signada i registrada per la
Comptabilitat, i havent-se donat trasllat del citat manament a la Tresoreria, per aquesta
unitat, es procedirà a transferir l’import del mateix mitjançant entrega en efectiu, taló
nominatiu o reposició a la targeta prepagament corresponent.
4.-PERSONAL HABILITAT: Les persones habilitades per la disposició de fons a
càrrec del compte corrent restringit de pagaments són les següents:
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Bestreta de Caixa Fixa-Tresoreria
Bestreta de Caixa Fixa-NIU
Bestreta de Caixa Fixa-Biblioteca
Bestreta de Caixa Fixa- Sistemes Informàtics
Bestreta d’Alcaldia
Bestreta de Serveis Socials
Bestreta de Serveis Personals
Bestreta de Promoció Econòm.-Turisme-Comerç

Tresorer/a.
Director/a de l’Escola Bressol.
Administratiu/va de la Biblioteca.
Tècnic/a Informàtic.
Alcalde/Alcaldessa.
Administratiu/va de Serveis Socials.
Tècnic de Cultura.
Tècnic/a de Promoció Econòmica

5-REPOSICIÓ DE FONS: Les ordres de pagaments de reposició de fons s’expedirà
mensualment, prèvia aplicació dels conceptes pressupostaris que correspongui les
quantitats justificades i per l’import de les mateixes, prèvia presentació, fiscalització de
la Intervenció i aprovació per la Junta de Govern Local dels corresponents comptes
parcials.
6-JUSTIFICACIÓ DELS PAGAMENTS : Als efectes de la seva reposició, i en tot cas
abans del 31 de desembre de cada exercici, la Tresoreria rendirà comptes a la
Intervenció de la seva gestió i la justificació dels fons aportant, per la seva fiscalització
posterior, la següent documentació:
- Relació de perceptors amb imports, conceptes i pagaments
- Documents acreditatius de la despesa (factures, rebuts, etc.)
- Extracte del compte corrent restringit.
SEGON.- D’acord amb l’art. 165 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, seran d’aplicació
les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels pressupostos d’acord amb
l’art. 169 del Real Decret Legislatiu 2/2004. Per tant, s’exposarà al públic l’expedient
mitjançant anunci en el BOPB i al Taulell d’anunci de l’Ajuntament, per termini de 15
dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la seva publicació, amb l’objecte que es
puguin presentar les reclamacions que es considerin oportunes per part dels
interessats.
TERCER.- La present modificació de les Bases d’Execució es considerarà
definitivament aprovada si durant el termini d’exposició pública, no es presenten
reclamacions.
QUART- Facultar a l’Alcaldia - Presidència per a dur a terme els actes d’execució del
present Acord.
Té la paraula la regidora d’Hisenda i Gent Gran.
Sra. Rubio:
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“Gràcies Sra. Alcaldessa. Bon vespre a tothom.
Proposem les següents modificacions de les Bases d’execució del pressupost 2022.
Pel que fa a la contractació fem les següent modificacions dels imports de les despeses:
 Les despeses menors de 1.000€
 Les despeses entre 1.000€ i 15.000€ per serveis i subministraments i fins a 40.000€ en
obres.
 Despeses iguals o superiors a 15.000€ per serveis i subministraments i iguals o superiors a
40.000€ en obres.
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La següent és la modificació de l’article 26, procediments i tramitació general de la despesa per
donar compliment a l’informe del Tribunal de Comptes de Fiscalització d’expedients de
reconeixements extrajudicials de crèdit .
La tercera modificació de l’article 37 de subvencions on el que modifiquem és la forma de
pagament d’aquestes subvencions a les entitats que quedarà redactat de la següent manera:
1. Es podrà fer un avançament íntegre per activitats subvencionables que no superin els
4.000€.
2. Es podrà fer un avançament de fins el 75% per activitats subvencionables entre més de
4.000 i no més de 7.000€
3. Es podrà fer un avançament de fins el 50% per activitats subvencionable entre més de
7.000 i no més de 15.000€
En els supòsits 2 i 3 l’import restant de la subvenció es pagarà un cop s’hagi justificat la
totalitat de la subvenció atorgada.
I per últim per donar sortida a pagament amb imports petits hem fet bestretes de Caixa Fixa
als següents departaments: Promoció Econòmica, Turisme i Comerç, Serveis Personals, Serveis
Socials i Alcaldia.
I les que ja tenien eren: a Tresoreria, a l’Escola Bressol El Niu, a la Biblioteca i a Serveis
Informàtics.
Gràcies”
No hi ha més comentaris en aquest punt.
Passat aquest punt a votació es aprovat per Majoria Absoluta dels seus assistents
A favor:
Regidors/es Grup Municipal ERC.
Regidores Grup Municipal PSC.
Regidora Grup Municipal SVC eC.
Abstenció:
Regidors/es Grup Municipal JUNTS x SVC.
5.2.- Assumpte
DONAR PER ASSABENTAT AL PLE DELS INFORMES DE MOROSITAT DEL 1 ER
TRIMESTRE DE 2022, D'ACORD AMB LA LLEI 15/2010, PER LA QUE
S'ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES
OPERACIONS COMERCIALS
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Considerant que la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29
de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, i determina l'obligatorietat de les corporacions locals d'elaborar
i remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i, en el seu
respectiu àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que, d'acord amb els seus
Estatuts d'Autonomia, tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals, un
informe sobre el compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les
obligacions de cada entitat.
Considerant que l’article 4 de l’esmentada Llei 15/2010 estableix l’obligació pels
Tresorers o, en el seu defecte, els Interventors de les Corporacions locals d’elaborar
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos legalment per al
pagament de les obligacions de l’Entitat local, que ha d’incloure necessàriament el
nombre i quantia global de les obligacions pendents en les que s’estigui incomplint el
termini
Considerant que l'informe trimestral contemplarà la següent informació:
a) Pagaments realitzats en el trimestre
b) Interessos de demora pagats en el trimestre
c) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre
d) Detall del període mitjà de pagament global a proveïdors i del període mitjà de
pagament mensual i acumulat a proveïdors.
Considerant l’informe conjunt presentat per la Tresoreria i la Intervenció municipals de
data 2 de maig de 2022.
FONAMENTS DE DRET
Considerant l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials
Considerant l’art. 123 de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local, sobre les atribucions
competència de l’Ajuntament Ple
Per tot això que,
S’ACORDA
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la informació subministrada per la
Intervenció de l’Ajuntament al Ministerio de Hacienda i a tutela financera de la
Generalitat de Catalunya, corresponent al 1 r trimestre de l’exercici 2022, d’acord amb
les obligacions contemplades en la Llei 15/2010

INFORME 1 er TRIMESTRE 2022
Nombre
Pagaments realitzats durant el quart
trimestre dins del termini legal

553

Import
665263.87

%
73,50
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Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals
s'estigui incomplint el termini legal a la
data de tancament del trimestre natural

37

249.528,90

26,47

590

904.792,77

100,00

12

2.284,35

El termini mitjà de pagament de les factures abonades en el primer trimestre del 2022
ha estat de 72,73 dies.
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Segon.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’informe conjunt emès per la Tresoreria i
Intervenció de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet referent als terminis de
pagament de les factures registrades en l’Ajuntament del quart trimestre de 2021,
d’acord amb el previst en la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre

Es dóna compte d’aquest punt que no és susceptible de votació
5.3.- Assumpte
DONAR PER ASSABENTAT AL PLE DE LES OBLIGACIONS TRIMESTRALS DE
SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ DE LES ENTITATS LOCALS DEL 1 er
TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2022 D’ACORD AMB L’ORDRE HAP/2105/2012.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Considerant l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Considerant que l’article 16 de l’esmentada Llei Orgànica 2/2012 estableix l’obligació
trimestral de subministrament d’informació per les Entitats Locals, que s’haurà
d’efectuar per mitjans electrònics a través del sistema que el Ministerio de Hacienda ha
habilitat a tal efecte.
Considerant que l’article 4.1.b de l’esmentada Llei Orgànica 2/2012 estableix que la
Intervenció, o l’òrgan que exerceixi les funcions de la Corporació, haurà de comunicar
al Ministerio de Hacienda la informació referent al 1 er trimestre de 2022 següent:
Si l’Entitat està sotmesa a Pressupost Limitatiu/ Comptabilitat Pública






Actualització del pressupost en execució per a l’exercici 2022, o en el seu cas,
del prorrogat fins l’aprovació del pressupost i detall de l’execució al final del
trimestre vençut.
Situació del romanent de tresoreria.
Calendari i pressupost de tresoreria.
Dades d’execució de dotació de plantilles i efectius (informació requerida per
aplicació del disposat en l’article 16.9 de l’Ordre)
Informació que permeti relacionar el saldo resultant d’ingressos i despeses amb
la capacitat o necessitat de finançament, d’acord amb el Sistema Europeu de
Comptes (SEC)
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FONAMENTS DE DRET
Considerant l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Considerant l’art. 123 de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local, sobre les atribucions
competència de l’Ajuntament Ple.
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Per tot això,
S’ACORDA:
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la informació subministrada per la
Intervenció de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet al Ministerio de Hacienda,
corresponent al 1 er trimestre de l’exercici 2022, d’acord amb les obligacions
contemplades en la Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre. prevista en la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
Segon.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la informació incorporada per la
Intervenció municipal.
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 22
d’abril al 19 de maig de 2022.
7.- MOCIONS
No hi ha hagut mocions
8.- TEMES SOBREVINGUTS
8.1.- Es vota a favor de la la inclusió del següent punt a l’ordre del dia per Unanimitat
Assumpte
DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS I UTILITAT MUNICIPAL DE LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ D’UN PORXO A L’ESCOLA SANT VICENÇ, UBICAT A LA PLAÇA
DE L’ONZE DE SETEMBRE, NÚM. 2, DE SANT VICENÇ DE CASTELLET
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Considerant la sol·licitud presentada pel Departament d’ Educació, de la Generalitat de
Catalunya; amb registre d’entrada número E2022005412, de data 11 de maig de 2022,
relativa a la llicència urbanística per a la construcció d’un porxo a l’escola Sant Vicenç,
amb emplaçament a la plaça de l’Onze de Setembre, núm. 2 (ref. cadastral
5531716DG0153S0001TM); i la petició de declaració, per part del Ple municipal,
d’obra d’especial interès o utilitat municipal, per tal d’obtenir la màxima bonificació
possible.
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Considerant que en data 20 de maig de 2022 l’Arquitecte Municipal, emet informe
favorable per a la petició de declaració d’obra d’interès o utilitat municipal, que
textualment diu:

“INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
ÀREA DE TERRITORI I DESENVOLUPAMENT
SERVEI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

INFORME: 2022-ARL-24

ASSUMPTE: Sol·licitud de declaració d’especial interès o utilitat municipal de les obres de
construcció d’un porxo a les escoles Sant Vicenç.
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EXPEDIENT: GENE2022002740 (X2022002783)
SOL·LICITANT: Serveis Territorials del Departament d’Educació a la Catalunya Central
(Generalitat de Catalunya)
DATA REGISTRE ENTRADA: 11/05/2022
NÚM. REGISTRE ENTRADA: E2022005412
EMPLAÇAMENT:
Plaça
5531716DG0153S0001TM)

de

l’Onze

de

Setembre,

núm.

2

(ref.

cadastral

Albert Relat, Arquitecte municipal en base a l’article 6é de l’Ordenança Fiscal núm. 5 de
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i l’article 7é de l’Ordenança Fiscal núm. 7
de taxa de llicències urbanístiques o la comprovació d’activitats comunicades en matèria
d’urbanisme, emeto el següent informe:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès la instància presentada pels Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central, en data
11 de maig de 2022 i registre d’entrada E2022005412, on es sol·licitava llicència d’obres per a
la construcció d’un porxo 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.
FONAMENTS DE DRET
• 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.
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• 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.
• Ordenança l’Ordenança Fiscal núm. 5 de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
• Ordenança Fiscal núm. 7 de Taxa de llicències urbanístiques o la comprovació d’activitats
comunicades en matèria d’urbanisme.
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DOCUMENTACIÓ APORTADA AMB LA SOL·LICITUD
☐ Documentació tècnica

☐ Projecte Bàsic

Tècnic/a redactor/a projecte
Preu d’Execució Material de les obres(PEM)

☒ Projecte Executiu
Bèric Arquitectura SLP.
27.977,68 €

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA
Les obres sol·licitades són per a la construcció d’un porxo exterior i adequació dels espais
exteriors a l’escola Sant Vicenç ubicada a la plaça Onze de setembre de la ciutat de Sant Vicenç
de Castellet.
L’escola compta amb dos edificis, un de planta baixa que alberga la zona d’infantil i altre de
planta baixa i pis que conté els espais de primària amb la cuina i el menjador.
L’espai entre els dos edificis forma part del pati d’infantil, es va realitzar recentment una
reforma i ampliació de la zona d’infantil que va eliminar el porxo amb que disposaven que s’hi
trobava sota la coberta de quatre aigües del propi edifici d’infantil i un element que permetia
transitar a cobert entre els dos edificis.
Així la llicència d’obres sol·licitada és per l’execució del porxo que permetrà el trànsit entre els
dos edificis.
Amb aquesta actuació també es van fer algunes modificacions a façana de l’edifici d’infantil
amb obertura de noves portes i al paviment del pati entre edificis, creant una vorera
perimetral a infantil amb diverses petites rampes per a acordar la vorera amb el paviment
original del pati que està a un nivell aproximadament 20 cm més baix.
S’indica en el projecte un pressupost d’execució material (PEM) sense IVA de 27.977,68 €.
INFORMO
En el moment de la sol·licitud de la llicència d’obres per la construcció d’aquest porxo, es
sol·licita també l’aplicació de la màxima bonificació possible a aquesta obra.
Segons l’article 6é.1 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 de l’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres:
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Article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa
1. Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per
concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que ho
justifiquin podran gaudir d’una bonificació del 95 per cent en la quota de l’impost en els termes que a
continuació s’indiquen.
La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia
sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
Les bonificacions establertes en aquest apartat no són acumulables. Quan les construccions, instal·lacions
o obres fossin susceptibles de ser incloses en més d’un supòsit i l’interessat no hagués manifestat cap opció
per un o un altre, s’aplicarà aquell al qual correspongui la bonificació d’import superior.
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Així mateix, l’article 7é de l’Ordenança Fiscal núm. 7 de Taxa de llicències urbanístiques o la
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.
Article 7.- Beneficis fiscals
1. La taxa liquidada a l’empara de la present Ordenança podrà ser bonificada en un 95% a favor de les
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per
concorre circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin
aquesta declaració. Aquesta correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del
subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.

Atenent que les obres sol·licitades tenen l’objectiu de millorar les instal·lacions existents a
l’Escola Castellet, mitjançant la construcció d’un porxo entre les dues edificacions per tal que
els usuaris tinguin un aixopluc i puguin guardar-se de les inclemències meteorològiques, es
considera que les obres es poden entendre d’especial interès o utilitat municipal, no gens
menys l’escola i el servei educatiu que presta són d’una utilitat publica evident.
Així, es proposa l’elevació de la proposta al proper Ple de la Corporació municipal perquè
acordi, si escau, la declaració de les obres a executar d’especial interès o utilitat municipal.
En tot cas, la llicència d’obres es tramitarà, sense perjudici de l’acord de Ple sobre l’especial
interès, seguin el tràmit corresponent i s’atorgarà si així o acorda la Junta de Govern Local.
Així mateix, i si s’escau, s’hauran d’aplicar les bonificacions pertinents en el moment del càlcul
de l’impost o taxa corresponent a la llicència d’obres.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Per tot el que s’ha exposat fins ara és proposa el següent:
ELEVAR al Ple de la Corporació la proposta de declaració d’especial interès o utilitat municipal
de les obres de construcció d’un porxo a l’Escola Sant Vicenç per, si s’escau, aplicar les
bonificacions en els impostos i taxes corresponents a l’atorgament de la llicència d’obres
sol·licitada per els Serveis Territorials del Departament d’Educació a la Catalunya Central.
Albert Relat
Arquitecte municipal”
FONAMENTS DE DRET
Considerant l’article 103.2.a) 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 estableix la
possibilitat que les ordenances fiscals contemplin una bonificació de fins al 95 per cent
a favor de les construccions, instal·lacions i obres.
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Considerant les Ordenances Fiscals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 20
d’octubre de 2021, per a l’exercici 2022, 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 l’informe emès per Secretaria, respecte a la normativa aplicable en el
susdit procediment.
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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,
S’ACORDA:
PRIMER.- DECLARAR d’especial interès i utilitat municipal les obres de construcció
d’un porxo a l’Escola Sant Vicenç, i aplicar les bonificacions en els impostos i taxes
corresponents a l’atorgament de la llicència d’obres sol·licitada pels Serveis Territorials
del Departament d’Educació a la Catalunya Central.
L’interessat compleix el requisit previ de sol·licitar al Ple la declaració d’especial interès
i utilitat municipal, mitjançant instancia registrada número E2022005412, amb data 11
de maig de 2022.
SEGON.- 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.
TERCER.- 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.
QUART.- 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:
“Com en el cas de les obres de la Residència es tracta en aquest cas d’unes obres del
Departament d’Educació a l’Escola Sant Vicenç d’un porxo i també passaríem a aprovació les
bonificacions de les taxes d’obres i de l’ICIO per interès general i utilitat municipal.”
No hi ha més intervencions.
Passat aquest punt a votació es aprovat per Unanimitat dels seus assistents
A favor:
Regidors/es Grup Municipal ERC.
Regidores Grup Municipal PSC.
Regidors/es Grup Municipal JUNTS x SVC.
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Regidora Grup Municipal SVC eC.
9.- PRECS I PREGUNTES
La Sra. Alcaldessa manifesta que no s’han presentat preguntes per aquest punt.
El Sr. Mauriz demana fer uns comentaris/ precs.
Sr. Mauriz:
“Si vol Alcaldessa els fem directes seguits.
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En primer lloc, enhorabona Alcaldessa en nom de tot el grup municipal per la seva reelecció
com a Candidata.
En segon lloc ens ha arribat que fa uns 10 dies va haver-hi una agressió amb arma blanca a la
zona de l’escorxador. No sabem si és cert però si que ens agradaria en tot cas que quan
passessin fets d’aquest tipus poguéssim estar informats.
El tercer comentari o prec és en quant a la piscina coberta: l’any passat vam demanar que es
creés una comissió tal i com quan nosaltres governàvem amb la Biblioteca, el Camp de Futbol,
etc... però no s’ha tornat a convocar, no sabem perquè, en quin estat es troba aquest
projecte, si tira endavant, si no tira endavant.
I per últim, en quan a la zona grana, ens han arribat queixes de veïns que alguns vehicles no
respecten l’horari i que s’hi passen hores, inclús dies.
No sabem organitzativament com està previst la gestió d’aquesta zona i es per això que fem
aquesta reflexió també.”
Sra. Delgado:
“Be, en tot cas també us demanaria que les entréssiu per instància i us donarem resposta en
tot cas punt per punt.
I gràcies pel comentari.
En tot cas ja parlament del punt possible agressió, la comissió de la piscina coberta està
prevista i la zona grana s’està gestionant des de la Policia Local i a nosaltres per registre
d’entrada, per instància no tenim més queixes que algunes d’aquells que precisament han
rebut una sanció.
No tenim cap altre comentari.
També si parlen amb veïns en aquest sentit s’agrairia que ho entressin perquè és la manera
també de poder-ho tractar.”
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
Vist i plau
L’Alcaldessa-Presidenta

El Secretari,

Ìbff9fca5-2362-4def-b68a-085b5c20eda43Î
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ANNEX DECRETS

De data
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