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APROVAT

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 27 D´OCTUBRE DE
2021
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2021000015
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 27 d´octubre de 2021
Hora d’inici: 19:30 h
Hora de fi: 20:03 h
Lloc: Sala de Plens

https://www.youtube.com/watch?v=LJkf00q_OTo&t=29s
Compareixen per a celebrar la sessió d’Ajuntament Ple ordinari, sota la
presidència de l’Il·lma. senyora Alcaldessa:
 Sra. Adriana Delgado i Herreros, Alcaldessa-Presidenta, Regidora de Recursos
Humans, Comunicació i Imatge, Urbanisme i Habitatge. Grup Municipal ERC.
 Sr. Josep Marti i Cano, primer Tinent d'Alcaldia, Regidor de Serveis Municipals i
Via Pública, Esports 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 a'Administració i Cultura. Grup Municipal ERC.
 Sra. Gisela Pascual i Muñoz, Regidora de Medi Ambient i Joventut. Grup
Municipal ERC.
 Sr. Joan Baptista Costa i Blazquez, quart Tinent d'Alcaldia, Regidor de Benestar
Social i Ensenyament. Grup Municipal SVC eC.
 Sra. M.Del Carmen Jimenez i Fernandez, Grup Municipal JUNTS xSVC.
 Sr. Daniel Mauriz i Vidal, Grup Municipal JUNTS xSVC.
 Sr. Antoni Calveras i Fulgarolas, Grup Municipal JUNTS xSVC.
 Sra. Eulalia Sarda i Bonvehi, Grup Municipal JUNTS xSVC.
Han excusat la seva presència:
 Sra. Miriam Rubio i Molina, segona Tinent s'Alcaldia, Regidora d'Hisenda, Gent
Gran i Salut. Grup Municipal PSC.
 Sra. Isabel Perez i Estrada, Regidora de Promoció Econòmica i Ocupació. Grup
Municipal PSC.
 Sra. Silvia Vila i Lopez, Grup Municipal JUNTS xSVC.
Assisteix com a Secretari el Sr. Manel Martínez i Mira i com a Interventor accidental el
Sr. Antoni Coll i Giménez
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.

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

Òrgan

REFERÈNCIA

DOCUMENT ANEXAT

SECRETARIA

PLE2021000015

Codi Segur de Verificació: 7f19b868-2138-454b-a2fa-c4be81b78fbf
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082628_2021_50504460
Data Impressió: 25/11/2021 14:17:07
Pàgina 2 de 21

SIGNATURES

Ì7f19b868-2138-454b-a2fa-c4be81b78fbfhÎ

DOCUMENT

1.- desenvolupament, 25/11/2021 14:16
2.- desenvolupament. APROVAT

La Sra. Alcaldessa dóna la benvinguda als presents a la sala i al públic assistent des del canal de
l’Ajuntament i dóna per iniciada la present sessió plenària.
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE LA MINUTA DE L'ACTA DE LA
SESSIÓ ANTERIOR
1.1.- Aprovació de l'acta del Ple ordinari de 29 de setembre de 2021
Passat aquest punt a votació es aprovat per Majoria Absoluta dels seus assistents:
A favor
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal SVC eC.
Abstenció
Grup Municipal JUNTS x SVC.
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1.2.- Aprovació de l'acta del dia 20/10/2021
Passat aquest punt a votació es aprovat per Majoria Absoluta dels seus assistents:
A favor
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal SVC eC.
Abstenció
Grup Municipal JUNTS x SVC.
2.- DESPATX D'OFICI
No hi ha hagut intervencions en aquest punt.
3.- ALCALDIA- PRESIDÈNCIA. REGIDORIA DE
COMUNICACIÓ I IMATGE, URBANISME I HABITATGE

RECURSOS

HUMANS,

3.1.- Per indicacions de la presidència el Sr. Secretari procedeix a la lectura del
dictamen
Assumpte
APROVACIÓ XIFRA FINAL DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2021
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
D’acord amb el procediment de revisió de xifres de població efectuat entre el
Departament d’Estadística i Població de l’Àrea de Govern Local de la Diputació de
Barcelona i l’Institut Nacional d’Estadística, s’ha obtingut la xifra final d’habitants del
municipi de Sant Vicenç de Castellet.
FONAMENTS DE DRET
Considerant l’article 1 de la Resolució de 13 de setembre de 2018, de la
Sotssecretaria, per la qual es publica la Resolució de 20 de juliol de 2018, de la
Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació
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Autonòmica i Local, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la revisió
anual del padró municipal i el procediment d'obtenció de la proposta de xifres oficials
de població:
“I. Aprovació de la revisió anual del Padró municipal.
D'acord amb el que es disposa en l'article 81 del Reglament de Població i
Demarcació Territorial de les Entitats Locals, els Ajuntaments aprovaran la
revisió dels seus Padrons municipals amb referència a 1 de gener de cada any,
formalitzant les actuacions dutes a terme durant l'exercici anterior.
Per a això consideraran les variacions produïdes en el Padró del seu municipi
que hagin estat remeses a l'Institut Nacional d'Estadística en els fitxers
d'intercanvi mensuals, així com, el resultat de la coordinació comunicada per
aquest en els diferents fitxers mensuals fins al mes de març, fitxers
HppmmmIA.3aa.”
Vist l’article 81 del Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals: “Els
Ajuntaments aprovaran la revisió dels seus padrons municipals amb referència a l'1 de
gener de cada any, formalitzant les actuacions dutes a terme durant l'exercici anterior.
Els resultats numèrics de la revisió anual seran remesos a l'Institut Nacional
d'Estadística”.
Considerant el que estableixen els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de les Bases de Règim Local.
Per tot això que,
S’ACORDA
PRIMER.- Aprovar la revisió del padró municipal amb referència a l’1 de gener de
2021, essent que la xifra de població resultant és de 9.868 habitants.
SEGON.- Notificar aquest acord a l'Institut Nacional d'Estadística.
Sra. Delgado:
«Per concretar, si voleu al detall: són 4.961 homes i 4.907 dones.
No sé si hi ha algun comentari?»
No hi ha més comentari
Passat aquest punt a votació es aprovat per Unanimitat dels seus assistents:
A favor
Grup Municipal ERC.
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Grup Municipal SVC eC.
Grup Municipal JUNTS x SVC.
4.- REGIDORIA D'ADMINISTRACIÓ I CULTURA
4.1.- Per indicacions de la presidència el Sr. Secretari procedeix a la lectura del
dictamen
Assumpte
APROVACIÓ DE LES BASES GENERALS REGULADORES DE LES
SUBVENCIONS PER A INVERSIONS EN MATERIAL INVENTARIABLE
DESTINADES A ENTITATS CULTURALS DE SANT VICENÇ DE CASTELLET (EXP.
X2021004986)
Des de la Regidoria d’Administració i de Cultura s’han elaborat les Bases generals
reguladores de les subvencions per a inversions en material inventariable destinades a
entitats culturals de Sant Vicenç de Castellet.
FONAMENTS DE DRET
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Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de regim Local (LRBRL).
Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les
administracions publiques.
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels
Ens Locals.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de
desenvolupament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
Garantia dels drets digitals.
Ordenança general reguladora de l’atorgament de subvencions de Sant Vicenç
de Castellet, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 6 de
maig de 2009 i modificada per acord del Ple de data 26 de març de 2014
(BOPB de 15 d’abril de 2014).

Atès l’article 25.1 LRBRL disposa que “el municipi, per a la gestió dels seus interessos
i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure activitats i prestar els serveis
públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal
en els termes que preveu aquest article”. Concretament en l’àmbit esportiu, l’article
25.2.m) LRBRL estableix com a competència pròpia dels municipis la “promoció de la
cultura i equipaments culturals”.
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Considerant que a Catalunya, les competències atribuïdes als municipis es recullen en
l'article 66 Decret legislatiu 2/2003, fixant l’article 66.3.n) que el municipi té
competències pròpies en les matèries relatives a activitats i instal·lacions culturals i
ocupació del lleure.
L’article 33.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, permet acordar d’ofici, quan raons d’interès públic ho
aconsellin, l’aplicació de la tramitació d’urgència als procediments administratius, el
que suposa que els terminis del procediment ordinari es redueixen a la meitat, excepte
els relatius a la presentació de sol·licituds i recursos. En aquest sentit, es considera
que concorren les raons d’interès públic exigides per la tramitació d’urgència, degut a
la urgent necessitat de percebre, per part de les entitats culturals del municipi,
subvencions per a fer front a inversions en material inventariable. D’igual manera
incideix en la necessitat d’acordar la tramitació d’urgència el fet que, en el marc de les
operacions de tancament de l’exercici pressupostari, s’estableixin dates límit per la
fiscalització de les diferents resolucions i documents dels expedients de despesa.
De conformitat amb l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals,
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S’ACORDA
PRIMER.- Aprovar les Bases generals reguladores de les subvencions per a
inversions en material inventariable destinades a entitats culturals de Sant Vicenç de
Castellet, que es transcriuen a l’Annex.
SEGON.- Acordar l’aplicació de la tramitació d’urgència al present procediment
d’aprovació de les bases generals i al posterior procediment de concessió de
subvencions que es convoquin durant l’exercici 2021.
En conseqüència, es reduiran a la meitat el termini d’exposició al públic de les bases
generals i tots els terminis establerts pel procediment de concessió, excepte els de
sol·licitud i recursos, no afectant aquest acord als terminis de realització de les
activitats subvencionades ni al termini que s’estableixi per la justificació de la
subvenció.
TERCER.- Publicar les bases al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'edictes
de la corporació les quals es sotmetran a informació publica per un període de 10 dies
hàbils, a partir del següent de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província.
QUART.- Determinar que en cas que no es presentin reclamacions o al·legacions a
l'acord, aquest s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.

La Sra. Delgado passa el torn de paraula al regidor de Cultura
Sr. Palma:
«Gràcies Alcaldessa. Bona tarda a tothom.
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Portem a aprovació plenària aquestes bases per a la convocatòria de subvencions culturals de
material inventariable. Per primera vegada i fruit d’un treball amb les entitats, oferim aquesta
nova línia de subvencions per poder encabir despeses que no queden cobertes amb les
subvencions per activitat. Es a dir, per poder subvencionar la compra de material com podria
ser mobiliari, maquinari informàtic, etc.
El procediment de la concessió serà per concurrència pública competitiva.
En aquestes bases el que definim són les regles del joc, per entendre’ns, i els detalls es
definiran en cada convocatòria.
La convocatòria per aquest 2021 ja s’està treballant, i un cop aprovades aquestes bases i la
necessària exposició pública s’obrirà la convocatòria. Ja avanço que aquesta convocatòria
recollirà uns terminis pel que fa a la despesa de tot el 2021 i el primer trimestre del 2022. Això
vol dir que es podrà justificar despesa dintre d’aquest període i que la convocatòria serà de
10.000€ (deu mil euros) tal i com es va acordar amb les entitats.
Gràcies»
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El Sr. Mauriz manifesta que el grup municipal de Junts votarà a favor.
Passat aquest punt a votació es aprovat per Unanimitat dels seus assistents:
A favor
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal SVC eC.
Grup Municipal JUNTS x SVC.
5.- DONAR COMPTE DECRETS
S’ha donat per assabentat al Ple municipal dels decrets dictats per Alcaldia del 24 de
setembre al 21 d’octubre de 2021
6.- MOCIONS
No hi ha hagut mocions en l’ordre del dia
Sra. Delgado:
«Hi ha sobrevinguts que ja es van comentar a la Comissió Informativa i anirem també votant la
inclusió.»
7.- TEMES SOBREVINGUTS
7.1.- Es vota la inclusió del següent punt:
A favor
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal SVC eC.
Grup Municipal JUNTS x SVC.
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Assumpte
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 29 DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL PER A L'EXERCICI 2021.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Considerant el pressupost vigent per a l’exercici econòmic 2021, aprovat definitivament
per l’Ajuntament en Ple en Sessió ordinària, celebrada el proppassat 27 de gener de
2021 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el dia 3 de febrer de
2021.
Considerant la sol·licitud de modificació de crèdit per part d’alcaldia i de la de la
regidoria de cultura, per tal d’adequar els crèdits de les aplicacions pressupostàries de
despeses del pressupost municipal per l’exercici 2021, per poder donar cobertura a la
concessió de les subvencions culturals de material inventariable i al Conveni amb la
Acadèmia del Cinema Català i la Societat Coral l’Estrella pel Cicle Gaudí.
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Considerant que els crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, són les
modificacions en la que es sol·licita crèdit per una despesa específica i determinada
que no pot demorar-se fins a l’exercici següent i pel que no existeix crèdit o el previst
es insuficient o inadequat.
Considerant que els crèdits extraordinaris i suplements de crèdits s'han de finançar
amb un o diversos dels recursos següents:
1. Romanent líquid de Tresoreria
2. Nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun
concepte del pressupost.
3. Anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides del pressupost no compromeses,
les dotacions de les quals es considerin reduïbles sense pertorbació del servei.
FONAMENTS DE DRET
Considerant el que disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i el Reial Decret
500/1990, de 2 d’abril.
Considerant l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost per al ‘exercici 2021.
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

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

Òrgan

REFERÈNCIA

DOCUMENT ANEXAT

SECRETARIA

PLE2021000015

Codi Segur de Verificació: 7f19b868-2138-454b-a2fa-c4be81b78fbf
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082628_2021_50504460
Data Impressió: 25/11/2021 14:17:07
Pàgina 8 de 21

SIGNATURES

Ì7f19b868-2138-454b-a2fa-c4be81b78fbfhÎ

DOCUMENT

1.- desenvolupament, 25/11/2021 14:16
2.- desenvolupament. APROVAT

Catalunya, i l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.
Per tot això que,
S’ A C O R D A
PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdit número 29/2021 del pressupost municipal
per a l’exercici 2021. El resum de la modificació és el següent:
CRÈDITS EXTRAORDINÀRIS
APLICACIÓ
PRESSUPOSTARIA

DESCRIPCIÓ

IMPORT

17 334 489117

CONVENI ACADÈMIA DEL CINEMA CATALÀ I SOCIETAT CORAL
L’ESTRELLA

17 334 780004

SUBVENCIONS CULTURALS MATERIAL INVENTARIABLE

10.000,00 €

TOTAL

10.920,00 €

920,00 €
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Finançament de la modificació
PRESSUPOST D’INGRESSOS
ECONÒMICA

87000

DESCRIPCIÓ

IMPORT

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

10.000,00 €

TOTAL

10.000,00 €

BAIXES
APLICACIÓ
PRESSUPOSTARIA

17 334 226090

DESCRIPCIÓ

IMPORT

ACTES FESTIUS I POPULARS

920,00 €

TOTAL

920,00 €

SEGON.- Sotmetre aquest acord a informació pública el termini de quinze dies hàbils,
establint que, si no es presenta cap reclamació ni al·legació dins d’aquest termini,
l’acord d’aprovació inicial es considerarà elevat a definitiu.
La Sra. Alcaldessa ofereix novament la paraula al regidor de Cultura
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Sr. Palma:
«Gràcies de nou Alcaldessa.
Aquesta modificació de crèdit d’aquest dos imports, aquests 920,00€ (nou cents vint euros) pel
conveni que signem a tres bandes amb l’Acadèmia del Cinema Català, la Societat Coral
l’Estrella i el propi Ajuntament, per fer possible la projecció de 10 pel·lícules: una proposta
cultural molt engrescadora que fa que puguem gaudir de cinema al nostre municipi. L’import
surt de les partides d’activitats culturals.
I pel que fa a l’altre import, són aquests 10.000€ (deu mil euros) que tal i com ja hem explicat
al punt d’aprovació de les bases de subvencions culturals del material inventariable, fem
efectiva la partida per poder satisfer la convocatòria d’aquest 2021.
Gràcies.»
El Sr. Mauriz manifesta que el grup municipal de Junts votarà a favor.
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Passat aquest punt a votació es aprovat per Unanimitat dels seus assistents:
A favor
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal SVC eC.
Grup Municipal JUNTS x SVC.
7.2.- Es vota la inclusió del següent punt
: A favor
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal SVC eC.
Grup Municipal JUNTS x SVC.
Assumpte
QUARTA
ADDENDA
AL
CONVENI
DE
COL·LABORACIÓ
ENTRE
L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR,
DE CASTELLGALÍ, DE MARGANELL, DE MONISTROL DE MONTSERRAT, DEL
PONT DE VILOMARA I ROCAFORT, DE SANT VICENÇ DE CASTELLET PER AL
PLA EDUCATIU D'ENTORN DEL CURS 2021-2022 (EXP. X2021004557)
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En data 5 d’agost de 2019, es va aprovar el Conveni de col·laboració entre
l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i
l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, de Castellgalí, de Marganell, de Monistrol de
Montserrat, del Pont de Vilomara i Rocafort, de Sant Vicenç de Castellet per al Pla
Educatiu d’Entorn, amb una vigència des de l’inici del curs 2019-2020 i l’acabament del
curs 2022-2023.
El Departament d’Educació, de la Generalitat de Catalunya, ha tramès a l’Ajuntament
la quarta addenda econòmica al conveni de col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i els ajuntaments de
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Castellbell i el Vilar, de Castellgalí, de Marganell, de Monistrol de Montserrat, del Pont
de Vilomara i Rocafort i de Sant Vicenç de Castellet per al Pla Educatiu d’Entorn del
curs 2021-2022.
FONAMENTS DE DRET
-

-
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Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de les
Administracions Públiques.
L’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
L'article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014.
Els articles 22, 25 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local.
L’article 66 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.
L’article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.

L’article 156 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol d’educació estableix que l’Administració
educativa és l'Administració de la Generalitat i actua per mitjà del Departament. Així
mateix, l’apartat segon de l’esmentat precepte disposa que els ens locals tenen la
condició d'Administració educativa en l'exercici de les competències pròpies, d'acord
amb l'Estatut, i exerceixen també les competències que els són atribuïdes d'acord amb
el que estableix aquesta llei.
D’igual manera l’article 40 de la Llei 12/2009, insta a les diferents administracions
educatives a impulsar acords de col·laboració per potenciar conjuntament accions
educatives en l’entorn i, en aquest sentit, en l’article 19 del títol III defineix com
comunitat educativa a “totes les persones i institucions que intervenen en el procés
educatiu. En formen part els alumnes, les famílies, el professorat, els professionals de
l’atenció educativa i el personal d’administració i serveis, l’Administració educativa, els
ens locals i els agents territorials i socials, i les associacions que els representen, i
també els col·legis professionals de l’àmbit educatiu, l’associacionisme educatiu, les
entitats esportives escolars i els professionals, empreses i entitats de lleure i de
serveis educatius.”
Per tot això que,
S’ACORDA
PRIMER.- APROVAR la quarta Addenda al conveni del col·laboració entre
l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i
els ajuntaments de Castellbell i el Vilar, de Castellgalí, de Marganell, de Monistrol de
Montserrat, del Pont de Vilomara i Rocafort i de Sant Vicenç de Castellet per al Pla
Educatiu d’Entorn del curs 2021-2022, que consta com a Annex dels presents acords.
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SEGON.- ACCEPTAR la subvenció de 3.000,00 euros del Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya, distribuïts de la manera següent: 1.800,00 euros en l’any
2021 i 1.200,00 euros per l’any 2022.
TERCER.- APROVAR La despesa total de 3.900,00 euros, distribuïda de la manera
següent:
- Per activitats conjuntes del PEE Bages Sud 3.000,00 euros a càrrec del pressupost
de l’exercici 2022.
- Per activitats del PEE a Sant Vicenç de Castellet 900,00 euros, a càrrec del
pressupost de l’exercici 2021.
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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.
La Sra. Alcaldessa ofereix la paraula al regidor d’Educació.
Sr. Costa:
«Bàsicament, com sabeu, al 2019 es va signar el conveni entre el Departament d’Ensenyament
i els Ajuntaments del Bages sud per donar continuïtat al Pla educatiu d’entorn del Bages sud, i
cada any s’ha de signar una addenda... l’afegit econòmic ens diu el què aportar. Com veieu és
una addenda feta a 21/22 perquè són cursos escolars... van diferents que la resta de la
humanitat les escoles, i per tant veieu què és aquesta aportació: si no queda prou clar són
3.000€ (tres mil euros) que aporta el Departament d’Ensenyament i 900€ (nou cents euros)
que s’aporta des dels Ajuntaments.
Per tant portem a votar això.
Cal dir que aquesta no és l’única aportació econòmica que hi ha per al Pla educatiu d’entorn
del Bages sud, que si que havia passat durant un temps, també el Pla de la oferta educativa fa
una aportació important quan a personal: tenim una persona per treballar en el Pla educatiu
de l’entorn del Bages sud, més aportacions econòmiques per fer altres activitats al Bages sud, i
per tant això ens permet tornar a tenir un Pla educatiu amb força potencia.
Moltes gràcies»
El Sr. Mauriz manifesta que el grup municipal de Junts votarà a favor.
Passat aquest punt a votació es aprovat per Unanimitat dels seus assistents:
A favor
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal SVC eC.
Grup Municipal JUNTS x SVC.
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7.3.- Es vota la inclusió del següent punt:
A favor
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal SVC eC.
Grup Municipal JUNTS x SVC.
Assumpte
MODIFICACIÓ DEL RÈGIM RETRIBUTIU DE LA SRA. ALCALDESSA I REGIDORA
DE RECURSOS HUMANS, URBANISME I HABITATGE (EXP. X2021005131)
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de 4 de juliol de 2019 va aprovar el
dictamen relatiu al règim indemnitzatori i de dedicacions dels càrrecs electes. En
l’esmentat dictamen es va donar compte al Ple del fet que l’Alcaldessa-Presidenta, la
Sra. Adriana Delgado i Herreros, havia manifestat la seva voluntat de renunciar al
cobrament de qualsevol indemnització de les aprovades en l’esmentat dictamen.
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L’acord cinquè de l’esmentat dictamen va establir, a favor dels membres de la
Corporació que no exerceixin els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o
parcial, el règim d’indemnitzacions següents:
a) Per assistència a les sessions del Ple: 110 €
b) Per assistència a les sessions informatives del Ple: 35 €
c) Per assistència a les sessions informatives de la Comissió Especial de
Comptes: 35€
d) Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local: 130 €”
En data 8 d’octubre de 2021, la Sra. Alcaldessa Adriana Delgado i Herreros presenta
instància en la qual exposa que “Com a alcaldessa de l'Ajuntament de Sant Vicenç de
Castellet, el juliol del 2019 vaig renunciar a rebre qualsevol indemnització en exercici
del meu càrrec” i sol·licita “Deixar sense efecte aquella renúncia i rebre les
indemnitzacions que em corresponguin en concepte d'assistències per la concurrència
efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formo part, des d'octubre del
2021.”
Actualment la Sra. Adriana Delgado i Herreros no té règim de dedicació exclusiva ni de
dedicació parcial i per tant, tindria dret a percebre assistències, en règim d'igualtat, és
a dir, pel mateix import respecte d'un mateix òrgan, en els termes i quanties establerts
pel ple, sempre que assisteixi de manera efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats municipals, decisoris o no, que tinguin reconegut el dret a reportar aquestes
assistències.
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Amb la reforma introduïda en la LRBRL per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de
Mesures fiscals, administratives i de l'ordre social, es va culminar la construcció del
concepte d’“assistència”, que avui encara és vigent, en configurar-les com aquells
drets econòmics, de caràcter no retributiu, dels membres de les corporacions locals
que no tinguin reconegut un règim de dedicació específica –exclusiva o parcial– per la
seva assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats municipals dels quals
formin part, siguin o no de caràcter decisori, respecte de els quals el ple corporatiu
hagi establert aquest dret determinant la seva quantia.
En data 25 d’octubre de 2021 s’emet informe de Secretaria, relatiu al règim retributiu
dels membres electes.
FONAMENTS DE DRET
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Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Reial decret 2568/1986, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Llei 53/1984, de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal al Servei de
les Administracions Públiques.
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic.
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals.

D’acord amb el que disposa l’article 123.1.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local,
S’ACORDA
PRIMER.- Reconèixer a la Sra. Alcaldessa Adriana Delgado i Herreros, que
actualment no té règim de dedicació exclusiva ni de dedicació parcial, el dret a
percebre assistències en els termes establerts a l’acord cinquè del dictamen aprovat
pel Ple de 4 de juliol de 2019, relatiu al règim indemnitzatori i de dedicacions dels
càrrecs electes.
SEGON.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis i
al portal de transparència de la Corporació.
TERCER.- Notificar aquest acord al membre de la Corporació afectat i als
departaments de Serveis Econòmics i de Recursos Humans perquè en prenguin
coneixement i efectes.
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Sra. Delgado:
«Com vaig explicar a la Comissió Informativa i com recull el dictamen, vaig renunciar en el seu
moment, al juliol del 2019, a les retribucions de l’Ajuntament. Era Diputada al Parlament de
Catalunya, ho vaig deixar de ser a mitjans de febrer d’aquest any. No he cobrat cap retribució
de l’Ajuntament, i ara el que demano dons és aquestes indemnitzacions, en principis fins que
no tingui un règim de dedicació que en principi hauria d’anar dins del pressupost 2022.
Algun comentari?»
Sr. Mauriz:
«Si, entenem dons que fins a final d’any cobraria mitjançant aquest règim d’indemnitzacions? I
a partir de l’exercici 2022 seria a partir del règim per compte aliena, entenem, no?»
Sra. Delgado:
«En principi a partir del pressupost 2022, no sé quan l’aprovarem esperem que sigui en
aquests terminis, però si seria això. Inicialment»
Sr. Mauriz:
«En tot cas, com que serà vigent com a molt d’hora l’1 de gener de 2022, se sobreentén que
com a mínim a 1 de gener de 2022 o endavant, si és mes tard, dons serà més tard.»
Sra. Delgado:
«Correcte. Si, és així.»
Sr. Mauriz:
«Be, dons en aquest cas, i de moment veient una miqueta com evoluciona tota aquesta
informació, en aquest moment ens abstindrem tenint en compte què tenim molt clar que
qualsevol membre d’un equip de govern, i per suposat l’Alcaldessa han de cobrar per fer la
feina que desenvolupen.
Per tant, esperant una mica això que està comentant l’Alcaldessa dons en el seu moment ja
analitzarem aquestes circumstàncies i aquesta situació.»
Passat aquest punt a votació es aprovat per Majoria Absoluta dels seus assistents:
A favor
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal SVC eC.
Abstenció
Grup Municipal JUNTS x SVC.

8.- PRECS I PREGUNTES
8.1. Quants registres d’entrada es fan a la nova OAC situada a l’Espai Impuls?
Respon el regidor d’Administració
Sr. Palma:
«Gràcies de nou.
Primer de tot dir-los que aquesta pregunta és complicada de respondre numèricament. El
gestor d’expedients de què disposa aquest Ajuntament, que per cert van contractar vostès, no
ens permet discernir on s’han fet les atencions, sinó les persones treballadores que les han
fetes. Aquestes persones es van movent en funció de les necessitats de cada oficina i de cada
moment. Per tant la dada que els puc donar és que cada treballador atén aproximadament el
mateix número de registres presencials, és a dir, amb el ciutadà davant del mostrador.
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Ja que en la seva pregunta no acoten la temporalitat els diré que cada treballadora de l’OAC en
el que portem de mes: es a dir aquest octubre de 2021 ha atès cent i escacs registres. El total
ha estat de 532 registres. La persona que ha estat pràcticament en la totalitat de la seva
jornada a l’OAC de l’Espai Impuls ha atès 115 registres presencials.
Però si afegim que la tasca principal de l’OAC de l’Espai Impuls es atendre els registres
telemàtics, aquesta persona ha atès aproximadament 500 registres d’aquest tipus, el que fa un
total de més de 600 registres tractats.
Si ho comparem amb l’OAC dels serveis centrals s’han tractat 416 registres, els quals entre 3
persones.
La conclusió de tot això és que no entenc la seva pregunta. Ja que les tasques de l’oficina
d’atenció ciutadana no només és atendre registres d’entrada si no que tenen moltes d’altres
tasques. La nova OAC ens ha permès durant aquesta pandèmia desdoblar els equips de treball,
i per tant complir millor amb les restriccions als llocs de feina d’aquestes treballadores. A
l’hora ens a permès aproximar serveis a l’Ajuntament a altres barris que no siguin el centre del
poble.
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Per més informació a l’OAC de l’Espai Impuls s’hi han fet gestions que ens ha permès
descongestionar l’OAC de serveis centrals. Alguns exemples: Inscripcions de la Cursa de la
Dona, els carnets de la piscina, tiquets de restauració per la setmana de la Gent Gran,
assessorament dels Plans de reactivació, atenció telefònica, etc, etc...
En la seva pregunta no me la demanen, però jo els faré una valoració de la implantació de la
nova OAC, la qual considerem molt positiva pel servei general que prestem, i és voluntat
d’aquest equip de govern encara potenciar-la més, i més i més...
Gràcies»
Sr. Mauriz:
«Si, en quant a quests 532 registres, entenem que exclouen aquests fets que ha estat
comentant els regidor. Entenem que exclouen aquests carnets, tiquets de dinar, etc, etc.
Per tant entenem que aquests 532 registres són alguna cosa més que un acte administratiu
d’aquest tipus, no?
Es a dir, el fet de venir a buscar un carnet d’una piscina és un acte administratiu però em
refereixo a un acte administratiu més tècnic. Ens referim a registres d’entrada, potser no ho
hem especificat prou be i no ho hem acotat temporalment... registres d’entrada tècnicament
més complexes que venir a buscar un carnet o venir a buscar un tiquet de... per tant, aquests
532 registres s’han formulat en quina temporalitat?»
Sr. Palma:
«La dada que jo els he donat és de l’últim mes, o sigui d’aquest mes d’octubre fins a data
d’aquest migdia (és quan hem tret la dada aquesta). Això són 532 registres que han fet totes
les persones que actualment conformen l’OAC de Sant Vicenç de Castellet.»
Sr. Mauriz:
«Vale, gràcies.»
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8.2. Pla de Reactivació Econòmica i Social: Quantes sol·licituds de subvenció
s’han presentat? De les14 que es van presentar fins el mes de setembre, quantes
se n’han pagat i quantes denegat, per quin motiu?
Respon la regidora de Comerç i Turisme
Sra. Oliveras:
«Moltes gràcies Sra. Alcaldessa. Bon vespre a tothom.
Respecte a la seva pregunta els informo que s’han entrat un total de 17 sol·licituds repartides
de la següent manera:
De la línia 1: Autònoms, se n’han demanat 2
De la línia 2: Comerç, se n’han demanat 8
De la línia 3: Restauració, se n’han demanat 5
I dels vals de compra se n’han demanat 2
De totes aquestes sol·licituds que tenim n’hi havia moltes que tenien esmenes, bàsicament
perquè per manca de documentació complementària, des de l’àrea tècnica es va informar a les
persones corresponent si al llarg d’aquests dies han presentat la documentació que se’ls
requeria.
A partir d’aquest moment, aquesta setmana, la persona tècnica prepararà l’informe de
proposta i es passarà a la comissió que probablement es podrà reunir a finals de la setmana
que be.
La comissió acordarà les sol·licituds que siguin aprovades i farà la proposta de decret per
posteriorment aprovar-ho per Junta de Govern, i finalment passar-ho a tresoreria per tal que
siguin pagades.
Per tant no tenim informe de quantes se n’han concedit i quantes se n’han denegat perquè la
comissió encara no ha avaluat aquestes sol·licituds al haver-hi aquest retard amb manca de
documentació per part de les persones sol·licitants.
Moltes gràcies.»
Sr. Mauriz:
«En tot cas si que el procediment que voleu seguir és aquest, però les bases diu que es podien
pagar abans..»
Sra. Oliveras:
«Es podien pagar abans de? Perdoni, és que no...»
Sr. Mauriz:
«Si, en les bases concreta que es poden pagar tal com arribin aquestes subvencions, llavors
això vol dir que tots aquells que han demanat, aquells 14 per exemple, que han demanat
aquesta subvenció i que la van entregar abans de finals de setembre, perquè és quan ho vam
demanar... dons com a mínim ho rebran, ho rebran no, es a dir, si la convocatòria acaba a
finals de novembre, o sigui pot ser perfectament que ho rebin al desembre, al gener o al mes
de febrer... si no m’equivoco.»
Sra. Oliveras:;
«Jo li puc respondre que clar, tant com entra no es paga, això...»
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Sr. Mauriz:
«No, les bases especifiquen que es pot donar sortida a les subvencions sense haver de fer un
tràmit específic concret a on ajuntem absolutament totes les.... sense esperar, bàsicament,
sense esperar a què finalitzi la convocatòria, sense esperar a finals de novembre.»
Sra. Oliveras:
«Si, sense esperar a què finalitzi la convocatòria si, però clar, la documentació que s’ha
d’adjuntar, que ho diu les bases...»
Sr. Mauriz:
«No hi ha ningú que compleixi dons?, ningú d’aquests 17 compleix?»
Sra. Oliveras:
«No, jo no li he dit això, jo he dit que a la majoria li faltava documentació. Aleshores, el que no
podem fer és pel sol fet de que passen una sol·licitud pagar, això és impossible perquè
evidentment les bases diu que han d’adjuntar una documentació. Si aquestes persones no han
adjuntat aquesta documentació se’ls hi ha de requerir que la presentin. La presenten i
evidentment igualment s’ha de fer un informe... això és evident, no? s’ha de fer un informe. La
comissió ho avalua, i quan s’ha avaluat i es diu que sí es tira endavant. Però això és una qüestió
formal de l’administració.
Les bases si que diu que s’ha d’adjuntar una documentació que no s’havia adjuntat.»
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Sr. Mauriz:
«Evidentment, però el que estic demanant és que si d’aquestes 17 hi ha alguna que compleixi,
que no s’hagi de fer cap esmena per tal de saber si aquesta que compleix absolutament amb
tot se li podia haver pagat o no.»
Sra. Oliveras:
«S’ha de fer l’informe igualment. És una qüestió tècnica.»
Sr. Mauriz:
«O sigui que l’informe ens esperarem a fer-lo a que acabi la convocatòria?»
Sra. Oliveras:
«No, no esperarem a que... be li acabo d’informar de que aquestes persones que ja han entrat
la documentació, la persona tècnica fa un informe, que li he comentat que segurament serà a
finals d’aquesta setmana. La setmana que be la comissió ho avalua, si es dóna sortida a
aquesta es passa a decret, passa per Junta i es passa a Tresoreria i es paga.
No és a partir del 30 de novembre, no estem esperant a què entrin totes les sol·licituds a partir
del 30 de novembre, però és evident que hi ha una qüestió administrativa.»
Sra. Delgado:
«Hi ha hagut moltes que ha faltat documentació. N’hi ha algunes que ho compleixen tot, són
les mínimes. Lamentablement, eh?, però com que hi ha la majoria que falta aquesta
documentació s’han fet les esmenes i la setmana que be es fa aquesta primera comissió
avaluadora per aquesta gent, però la convocatòria encara continuarà i es podrà tornar.
Potser n’hi ha alguna que ho ha complert tot però lamentablement no la majoria, hi ha hagut
esmenes. Per tant la tècnica aprofitarà aquesta comissió a finals de la setmana, que deia la
regidora. No ha anat fent una per una perquè com dèiem, lamentablement la majoria si que
faltava documentació.»
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Sr. Mauriz:
«Si, correcte, ja ho he entès. El tema és que lògicament si hi ha una sèrie de persones que han
presentat aquesta documentació: ja fa un temps que l’han presentat, i a més a més han
complert amb tot dons que se li pugui donar agilitat.
El mateix que vam dir nosaltres quan es posar damunt la taula l’aprovació del Pla de
reactivació econòmica i social... es a dir, que se li doni el màxim d’agilitat a aquelles persones
que compleixen amb tots els requisits per tal de que puguin cobrar el màxim d’aviat possible.
Perquè si no es pot donar la casuística de que aquesta persona hagi entregat a primers de
setembre i no acabi cobrant això fins a finals de desembre o principis de gener.»
Sra. Delgado:
«Però tampoc sabem si aquesta casuística es dóna. La tècnica i la regidora ja segueixen uns
criteris. Com deia, lamentablement la majoria de les peticions no tenen tota la documentació.»
Sr. Mauriz:
«Be, però si n’hi ha 3 que compleixen es poden pagar... es pot fer un informe»
Sra. Oliveras:
«A lo millor aquestes 3, que està comentant vostè, són que s’han presentat ara.»
Sra. Delgado:
«La tècnica i la regidora si que saben exactament una per una. I segurament que ja ho fan de
manera que hi hagi la màxima agilitat per pagar el més aviat possible.»
Sr. Mauriz:
«Si jo no dic que no. L’únic que dic es que si n’hi ha tres, m’ho estic inventant perquè no tinc
aquesta informació, que compleixen...»
Sra. Delgado:
«Dons mes val que no parlem hipotèticament.»
Sr. Mauriz:
«Be, jo no tinc més informació que aquesta i per tant estic posant un exemple.»
Sra. Delgado:
«Per això mateix, segur que la tècnica i la regidora la tenen i...»
Sr. Mauriz:
«Dons si la tenen que la digui. Però si realment n’hi ha 3... m’ho estic inventant perquè no tinc
aquesta informació i si la volen dir que la diguin, i compleixen, dons que es pugi crear aquesta
comissió, que es pugi fer, que es pugui avaluar i que és pugui pagar.
Clar, és el que diem»
Sra. Oliveras:
«És el que es farà la setmana que be perquè pot ser, com diu vostè: hipotèticament, aquestes
tres persones, també hipotèticament eren les úniques que tenien tota la informació correcta i
les han presentat ara. I en canvi, potser hipotèticament, les que van presentar al setembre no
tenien tota la documentació i se’ls hi ha requerit.»
Sr. Mauriz:
«Molt be, dons ja ho consultarem a l’expedient, i ja està.»
Sra. Oliveras:
«Molt be, perfecte.»
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8.3. Ja s’han pagat les subvencions a les entitats?
Respon el regidor d’esports:
Sr. Martí:
«Gràcies, bon vespre a tothom.
Les de concurrència competitiva encara no s’han pagat. Es va comunicar a les entitats que el
dia 22 d’octubre s’havia publicat al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament l’edicte amb la
concessió de subvencions per entitats esportives, culturals, socials i educatives per aquest
2021.
Les entitats ja sabien que aquest any es feia així tal i com deien els arts. 4rt i 6è. de la resolució,
passats els 10 dies hàbils sense cap recurs es passarà a pagar la subvenció.
Esperem que així sigui i les entitats puguin rebre la partida el dia 8 de novembre.»
Sr. Mauriz:
«Per tant el 8 de novembre cobraran la subvenció.»
Sr. Martí:
«El 8 de novembre acaben els 10 dies hàbils per fer recurs. Llavors s’ha de públicar al DNS i
després ja passar a Tresoreria perquè paguin.»
Sr. Mauriz:
«Si, el que passa que al dia d’avui no vol dir que es pugui pagar el dia 8 perquè aquí en aquest
Ple també vam comentar el mes passat i vam demanar una previsió i va ser mig octubre i ara
s’allarga pràcticament un mes més... estem acabant l’any i les entitats...»
Sr. Martí:
«També cal afegir per exemple que aquest any degut a les dificultats de les entitats per poder
justificar les subvencions de l’any passat, per la pandèmia, perquè recordo que portem 1 any i
mig de pandèmia, amb tot el que ha suposat.., es varen fer unes reunions amb totes les
entitats per parlar exclusivament d’aquest tema per poder oferir el millor per a totes elles, de
fet arrel d’aquestes reunions es va decidir fer unes noves bases per les de cultura (ja que les
esportives no ho varen voler) per poder ajudar-les en qüestions de material més que per la
realització d’activitats, ja que no havien tingut l’activitat d’altres anys. També es va proposar i
portar a terme una formació a totes les entitats de com omplir el qüestionari per demanar la
subvenció i moltes d’elles ja van sortir de la formació amb el formulari acabat per presentar.
Aquesta formació també es farà per ajudar a les entitats per redactar la justificació de la
subvenció.
I també cal dir que aquest any les subvencions han passat per primera vegada pel Ple, per
primera vegada tal com marca la llei i ha suposat més transparència i possibilitat de
participació. Després ha passat per junta de govern per ratificar la proposta de la junta de
valoració, i això ha fet que el tràmit fos una mica més feixuc.
De totes maneres i, de cara al proper any, volem aprovar les bases a finals del primer trimestre
per així poder accelerar el procés i poder pagar les subvencions que resultin de la concurrència
competitiva, com a molt tard, molt tard, a l’inici de setembre, com ja vam dir en el ple de les
subvencions.
Sr. Mauriz:
«Si, si... jo no em refereixo a això. Em refereixo que s’està acabant l’exercici econòmic i algunes
entitats manifesten què arribat aquest moment dons lògicament qualsevol tipus de subvenció i
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ajut benvingut sigui. Sobre tot en aquest cas el que porta l’Administració, i què per tant el que
havia de ser mig octubre dons ara esperem que sigui mig novembre. I que mig novembre
puguin finalment cobrar, esperem que sigui així.»
Sr. Martí:
«El dia 8 acaba el termini de fer recurs. Si ningú ha dit res cobraran a partir del 9, 10.»
Sr. Mauriz:
«Perfecte.»
8.4. Quan començarà a ser efectiva la zona grana d’aparcament amb rellotge?
Respon la regidora de Comerç
Sra. Oliveras:
«Moltes gràcies de nou Sra. Alcaldessa.
L’ordenança reguladora sobre estacionament subjecte a limitació horària zona grana a la via
pública va tenir la seva aprovació inicial al Ple del 30 de juny del 2021. L’aprovació definitiva
publicada al BOPB va ser al darrer 1 d’octubre de 2021. I ja que es considera que entra en vigor
un cop han passat 15 dies hàbils des de la recepció del document per part de l‘Administració
General de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, tal i com ja s’exposava a l’anunci: la data de
l’últim enviament va ser el 6 d’octubre del 2021, per tant els 15 dies finalitzen el dia 28
d'octubre sent vigent el proper dia 29 d’octubre de 2021.
És per aquest motiu que aquesta setmana s’està repartint pels domicilis la informació sobre
l’ordenança juntament amb un rellotget, i farem nota de premsa informant-ne.
Tot i així, per evitar que el cap de setmana i la festivitat de Tots Sants pogués crear confusió
s’iniciarà el proper dimecres 3 de novembre. A partir d’aquella data els cotxes que hi estiguin
aparcats rebran una notificació informant de l’entrada en vigor de l’ordenança esmentada.
Moltes gràcies.»
8.5. S’està utilitzant l’espai de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil com a
gossera?
Respon la regidora de Medi Ambient
Sra. Pascual:
«Gràcies Sra. Alcaldessa i bon vespre a tothom,
L’antiga Caserna de la Guàrdia Civil es va fer servir com a espai provisional de recollida de
gossos perduts o abandonats durant un temps. Per evitar molèsties veïnals que ocasionalment
s’havien produït i com que ja tirava endavant el conveni per a la seva rehabilitació, vam tornar
a l’anterior espai.»
Sr. Mauriz:
«Per tant ara ja no hi son.»
Sra. Alcaldessa:
«No, Va ser una qüestió temporal.
No hi ha res més?»
Sr. Mauriz:
«Un prec.
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Fem un prec que ja vam fer fa uns mesos i que veiem que no s’ha arranjat, i és que els rètols
de municipi per la independència continuen estan malmesos tal com ja vam dir, com deia, fa
uns quants mesos i demanaríem que aquests rètols poguessin estar en l’estat que pertoca.»
Sra. Delgado:
«Estava pendent... que si, que estava pendent»
La Sra. Alcaldessa dóna les gràcies i dóna per tancada la sessió.

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
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