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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 29 DE DESEMBRE
DE 2021
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2021000017
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 29 de desembre de 2021
Hora d’inici: 19:30 h
Hora de fi: 20:35 h
Lloc: Sala de Plens
https://www.youtube.com/watch?v=A2j4JvituHY
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 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 d'Administració i Cultura. Grup Municipal ERC.
 Sra. Gisela Pascual i Muñoz, 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 Perez i Estrada, Regidora de Promoció Econòmica i Ocupació. Grup
Municipal PSC.
 Sr. Joan Baptista Costa i Blázquez, quart Tinent d'Alcaldia, Regidor de Benestar
Social i Ensenyament. Grup Municipal SVC eC.
 Sra. M. del Carmen Jiménez i Fernàndez, Grup Municipal JUNTS xSVC.
 Sr. Daniel Mauriz i Vidal, Grup Municipal JUNTS xSVC.
 Sr. Antoni Calveras i Fulgarolas, Grup Municipal JUNTS xSVC.
No han assistit a la sessió:
 Sra. Silvia Vila i Lopez, Grup Municipal JUNTS xSVC.
 Sra. Eulalia Sarda i Bonvehi, 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
La Sra. Alcaldessa dóna la benvinguda als regidors, regidores, a l’interventor, al secretari,
públic assistent a la sala i al públic que segueix la sessió des del canal de YouTube de
l’Ajuntament. Es dóna per començada la sessió ordinària del Ple de 29 de desembre.
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Desenvolupament de la sessió
Un cop el secretari accidental ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es
pugui iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE LA MINUTA DE L'ACTA DE LA
SESSIÓ ANTERIOR
1.1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL
DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2021
Passat aquest punt a votació es aprovat per Majoria absoluta dels seus assistents
A favor:
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal SVC eC.
Abstenció:
Grup Municipal JUNTS x SVC.
2.- DESPATX D'OFICI
No hi ha hagut intervencions en aquest punt.
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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
RELATIU A L’ABONAMENT AL CONTRACTISTA DE LES OBRES REALMENT
EXECUTADES; CERTIFICACIONS 2,3,4,5,6, I 7A. I ÚLTIMA DE LES OBRES DE
REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL DE L’ERMITA DE CASTELLET (FASE DOS) I
ACTA DE RECEPCIÓ.
FETS
1. La Junta de Govern Local de 23 de desembre de 2020 va adjudicar a la
mercantil Vesta Rehabilitación S.L. el contracte d’execució de les obres del
projecte de rehabilitació estructural de l’ermita de Castellet (Fase 2), tramitat
mitjançant procediment obert simplificat, tramitació ordinària, per ser la millor
oferta qualitat-preu, per un preu de contracte iva exclòs de cent noranta-dos mil
tres-cents set euros amb cinquanta – vuit cèntims (192.307,58 €), més
40.384,59 € en concepte d’IVA, al tipus del 21%; i un total amb l’iva inclòs de
dos – cents trenta – dos mil sis –cents noranta – dos euros amb disset cèntims
(232.692,17 €) amb una ampliació addicional del termini de garantia de 60
mesos i amb les millores 3, 4 i 5 d’acord amb l’oferta presentada per l’empresa
adjudicatària i el plec de clàusules administratives particulars i les prescripcions
tècniques que tindrà caràcter contractual.
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2. El decret d’alcaldia número 1033 de data 30 de desembre de 2020 resolt
adjudicar a la mercantil F87 Arquitectura Ingenieria Facilities, SL amb CIF B66371493 el contracte de serveis relatiu a la direcció d’obra i direcció
d’execució, coordinació de seguretat i salut i control de qualitat del projecte de
rehabilitació estructural de l’ermita de Castellet (Fase 2) de Sant Vicenç de
Castellet.
3. El contractista ha sol·licitat l’aprovació de les certificacions següents que
consten a l’expedient:
Certificació núm. 1 - En data 15 de març de 2021, la societat Vesta
Rehabilitación SL presenta instància amb número de registre E2021002525, en
la que s’emetia la certificació número 1 de les obres de Rehabilitació de l’ermita
de Sant Vicenç de Castellet, per un import a facturar de 26.180,02 € IVA inclòs
(aprovada per acord de la Junta de Govern Local de 14 d’abril de 2021).
Certificació núm. 2 - En data 27 d’abril de 2021, es presenta instància amb
número de registre E2021004280, en la que s’emetia la certificació número 2
de les obres de Rehabilitació de l’ermita de Sant Vicenç de Castellet, per un
import a facturar de 32.116,99 € IVA inclòs.
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Certificació núm. 3 - En data 1 de juny de 2021, es presenta instància amb
número de registre E2021005763, en la que s’emetia la certificació número 3
de les obres de Rehabilitació de l’ermita de Sant Vicenç de Castellet, per un
import a facturar de 65.181,16 € IVA inclòs.
Certificació núm. 4 - En data 1 de juliol de 2021, es presenta instància amb
número de registre E2021007181, en la que s’emetia la certificació número 4
de les obres de Rehabilitació de l’ermita de Sant Vicenç de Castellet, per un
import a facturar de 68.706,14 € IVA inclòs.
Certificació núm. 5 - En data 26 de juliol de 2021, la societat Vesta
Rehabilitación SL presenta instància amb número de registre E2021008089, en
la que s’emetia la certificació número 5 de les obres de Rehabilitació de l’ermita
de Sant Vicenç de Castellet, per un import a facturar de 29.871,16 € IVA inclòs.
Certificació núm. 6 - En data 1 de setembre de 2021, la societat Vesta
Rehabilitación SL presenta instància amb número de registre E2021009186, en
la que s’emetia la certificació número 6 de les obres de Rehabilitació de l’ermita
de Sant Vicenç de Castellet, per un import a facturar de 14.384,87 € IVA inclòs.
Certificació núm. 7 - En data 13 de setembre de 2021, la societat Vesta
Rehabilitación SL presenta instància amb número de registre E2021009543, en
la que s’emetia la certificació número 7 i final de les obres de Rehabilitació de
l’ermita de Sant Vicenç de Castellet, per un import a facturar de 25.287,33 €
IVA inclòs.
4. El 26 de juliol de 2021, el Secretari de l’Ajuntament informa desfavorablement
l’aprovació dels preus contradictoris proposats, per considerar que caldria
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haver tramitat les oportunes modificacions contractuals de conformitat amb
l’article 242.2 LCSP.
5. En el transcurs de l’execució de les obres per tal de resoldre mancances
detectades en el projecte s’han presentat a l’Ajuntament de Sant Vicenç de
Castellet els següents preus contradictoris per a llur aprovació:
PC

DESCRIPCIÓ

PROJECTE

CANVI

INCREMENT

PC-1

Tendall protecció pluja a coberta absis

0,00

4.599,69

4.599,69

PC-2

Retirada fibrociment ermita

0,00

715,20

715,20

PC-3

Condicionament intradós volta consolidació prèvia

0,00

1.056,54

1.056,54

PC-4

Modificació reforç volta

10.075,70

8.429,95

-1.645,75

PC-5

Condicionament parcel·la treballs previs

0,00

1.882,75

1.882,75

PC-6

Tractament cobertes sota teula

0,00

2.020,66

2.020,66

PC-7

Modificació estructura coberta absis

8.602,24

5.193,59

-3.408,65

PC-8

Modificació perimetre coberta volta central

7.211,94

11.120,03

3.908,09

PC-9

Substitució de bastida per mitjans alternatius

3.539,98

3.474,24

-65,74

PC-10

Forjat religa volta central

3.116,18

3.845,05

728,87

PC-11

Reblert bigues absis

3.000,00

2.206,20

-793,80

PC-12

Ancoratges forjats

1.060,80

4.031,87

2.971,07

PC-13

Reconstrucció paret façana

7.956,20

1.260,04

-6.696,16

PC-14

Paviment acabat òxid ermita

3.694,84

882,39

-2.812,45

PC-15

Perímetre coberta

0,00

1.406,12

1.406,12

PC-16

Tractament perímetres i finestres

0,00

1.418,64

1.418,64

PC-17

Instal·lacions

2.100,00

2.999,44

899,44

PC-18

Fusteries

2.788,64

2.361,43

-427,21

TOTAL PEM

5.757,31

% TOTAL PC RESPECTE PEM ORIGINARI

2,993803%

6. El 29 de setembre de 2021 es presenta al Registre general de l’Ajuntament
certificat final d’obra, amb número de registre d’entrada E2021010121, que es
transcriu a continuació:
“TIPUS: CERTIFICAT FINAL D’OBRA
PROJECTE: REHABILITACUÓ ESTRUCTURAL DE L’ERMITA DE CASTELLET (FASE II)
DIRECCIÓ: SANT VICENÇ DE CASTELLET. BARCELONA DATA 2021/08/31
EMPLAÇAMENT
Ermita de Santa Maria de Castellet. Polígon 15. Parcel·la 80. Referencia cadastral
0856A01500080000GJ
PROMOTOR
Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.
CONSTRUCTOR
Vesta Rehabilitación, S.L.
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DIRECCIÓ FACULTATIVA
F87 Arquitectura, Ingenieria, i Facilities S.L.P.
EL DIRECTOR D’EXECUCIÓ DE L’OBRA CERTIFICA:
Que l’execució material de les obres ressenyades ha estat realitzada sota la meva inspecció i
control, d’acord amb el projecte i la documentació tècnica que les defineixen i seguint les normes
de la bona construcció.
EL DIRECTOR DE L’OBRA CERTIFICA:
Que l’edificació esmentada ha estat finalitzada en data 31 d’agost de 2021 seguint el
projecte i la documentació tècnica que el desenvolupa, i que l’obra s’entrega a la
propietat en condicions de dedicar-se, conservada degudament, a la finalitat a que va
destinada.”

7. El 3 d’octubre de 2021, amb registre d’entrada E2021010312, el Director
facultatiu de l’obra presenta un Informe de Final d’Obra, on es fa un breu resum
dels errors més rellevants detectats en projecte original que han obligat a
replantejar solucions constructives de forma col·legiada per les direccions
facultatives, tant de les obres de l’ermita com de la casa de l’ermità i en justifica
els preus contradictoris. L’informe en la seva part final estableix:
“Les obres i les decisions que s’han pres durant l’execució de les feines, han
estat motivades bé per la impossibilitat d’executar les feines segons
estableix el projecte de Santamaria Arquitectes, o per considerar que no
s’ajusten a la tipologia i al valor històric de l’edifici que es tracta.
Aquestes decisions han estat en la seva majoria col·legiades conjuntament
amb la direcció facultativa de les obres de rehabilitació de la casa de
l’ermità, degut a que afectaven a elements comuns com podia ser
l’estructura de la coberta.
L’estat de l’edifici aconsellava una intervenció immediata, especialment en
la zona de la volta de canó i en els reforços dels fonaments, i per tant,
obligant a definir moltes d’aquestes solucions en el transcurs de les feines.
És important remarcar que es tracta d’un edifici amb el màxim nivell de
protecció, i per tant que obliga no només a conservar-ho i rehabilitar-lo
d’acord als valors històrics i patrimonials del mateix, sinó també a evitar que
la negació de funcions esdevingui en danys que puguin ser irreversibles.
Aquests han estat els criteris i els valors que han definit la direcció d’obra, i
que han fet possible finalitzar les obres de rehabilitació de forma
satisfactòria.”

8- El 4 de novembre de 2021 es va dur a terme la recepció de les obres
corresponents al Projecte de rehabilitació estructural de l’ermita de Castellet
(fase 2) de Sant Vicenç de Castellet essent favorable per part de l’arquitecte
municipal com a responsable del contracte i per part del director facultatiu de
l’obra. Tot i que el resultat de la Intervenció municipal de la comprovació
material de la inversió de l’obra és desfavorable amb les següents
observacions:
“ Un cop feta la comprovació material de la inversió es posa de manifest que el projecte
que s’ha executat presentava deficiències, fet que ha obligat a fer canvis en el moment
de l’execució de les obres:
-Introduint noves unitats d’obra en diferents actes de preus contradictoris, que han anat
a compte de la no execució d’altres partides incorporades en el projecte i que
representen un increment de 2,993803% respecte al pressupost originari.
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-L’increment total de les partides, inclosos les noves unitats d’obra introduïdes
contradictòriament, ha sigut del 12,478072%.
Atenent als fets abans esmentats, es posa de manifest que caldria haver procedit a les
oportunes modificacions contractuals de conformitat amb l’article 242.2 de la LCSP. Així
mateix, aquest Interventor manifesta que s’han compromès obligacions sense
l’existència de crèdit pressupostari.”

9. El 17 de novembre de 2021 l’arquitecte municipal emet un informe tècnic de
certificació final d’obra relatiu a la conformitat de les certificacions d’obres
número 2,3,4,5,6, i 7 (certificació final d’obra) que en la seva part conclusiva
proposa:
1. “ INFORMAR FAVORABLEMENT a les certificacions 2, 3, 4, 5, 6 i 7, per un import total
de 235.547,65 € (IVA inclòs) (DOS-CENTS TRENTA-CINC MIL CINC-CENTS
QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS).
2. INFORMAR que un cop aprovades el total de les certificacions emeses (01 a 07), la
liquidació final de l’obra del PROJECTE DE REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL DE
L’ERMITA DE CASTELLET (FASE 2) DE SANT VICENÇ DE CASTELLET, ascendeix a un
import total de 261.727,67 € IVA inclòs (DOS-CENTS SEIXANTA-UN MIL SET-CENTS
VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS).
3. CONVOCAR al facultatiu encarregat de la direcció de les obres, l’empresa contractista i a
l’òrgan d’INTERVENCIÓ MUNICIPAL per tal de procedir a l’acte formal de recepció de les
obres.
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4. ELEVAR aquest INFORME juntament amb la posterior ACTA DE RECEPCIÓ DE LES
OBRES, a l’ORGAN DE CONTRACTACIÓ per a l’aprovació, si escau, de la certificació
final de les obres executades, dins el termini de tres mesos comptats a partir de la
recepció.”

10. En data 23 de novembre es formula reparament suspensiu per part de la
Intervenció municipal, mitjançant Informe ISVC/1038/2021, d’acord amb el que
disposa l’article 216.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. Correspon al
Ple la resolució de les discrepàncies quan les objeccions es basin en la
insuficiència o inadequació de crèdit, d’acord amb l’article 217.2 .a) del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
11. En data 24 de novembre de 2021 el Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç de
Castellet, en sessió ordinària, aprovà la modificació de crèdit número 34 del
pressupost municipal per a l’exercici 2021 per dotar de crèdit la corresponent
aplicació pressupostària i esmenar, d’aquesta manera, la insuficiència de
crèdit.
FONAMENTS DE DRET
1. D’acord amb els articles, 109 i 240 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen 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 (LCSP).
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2. D’acord amb els articles 158 i següents del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques (RLCAP).
3. D’acord amb els articles 42 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
4. D’acord amb els articles 23 i 48 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra
pública relatiu a la modificació de projectes i contractes.
5. D’acord amb l’article 57 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

6. D’acord amb el que estableix la normativa vigent sobre aquesta matèria i
d’acord amb allò establert en l’art. 22 de la Llei 7/85 de Bases de Règim
Local.
7. D’acord amb l’article 216ss 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.
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De conformitat amb l’article 217.2 TRLHL,
S’ACORDA
1. Aixecar el reparament formulat per la Intervenció municipal en el seu informe número
ISVC/1038/2021 de data 23 de novembre de 2021 i continuar la tramitació de l’expedient.
2. Aprovar l’acumulació d’expedients corresponents a l’abonament de les obres realment
executades (preus contradictoris i certificacions d’obra de la 2 a la 7) i acta de recepció
del projecte de rehabilitació estructural de l’ermita de Castellet (fase 2) de Sant Vicenç
de Castellet.
3. Acceptar i aprovar l’acta de recepció de les obres de data 4 de novembre de 2021,
corresponent a l’actuació, a les obres del projecte de rehabilitació estructural de l’ermita
de Castellet (fase 2) de Sant Vicenç de Castellet, d’acord amb la conformitat de la
direcció facultativa de l’obra, del contractista i de l’Arquitecte municipal com a
responsable del contracte.
4. Aprovar l’abonament de les obres realment executades al contractista, Vesta
Rehabilitación S.L, corresponent a les obres del projecte de rehabilitació estructural de
l’ermita de Castellet (Fase 2) per un import IVA inclòs de dos-cents seixanta-un mil setcents vint-i-set euros amb seixanta-set cèntims (261.727,67€)
que inclouen
l’abonament dels preus contradictoris PC01 a PC18 i les certificacions d’obres
2,3,4,5,6 i 7 de conformitat amb l’informe tècnic de certificació final d’obra emès per
l’arquitecte municipal de data 17 de novembre de 2021.
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5.Ordenar a l’empresa Vesta Rehabilitación S.L el reajustament de la garantia per
import de mil quatre-cents cinquanta-un euros amb setanta-set cèntims (1.451,77€)
corresponent al 5% de l’increment del preu de l’obra realment executada respecte el
preu d’adjudicació en el termini de quinze dies des de la recepció de la notificació del
present acord.
6. Comunicar els presents acords a la Intervenció i Tresoreria municipals.
7. Notificar els present acords, de conformitat amb el que 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 passa la paraula al regidor de Cultura,
Sr. Palma:
“Gràcies Alcaldessa. Bon vespre a tothom.
Tal i com es va explicar a la Comissió Informativa en el Ple anterior vam aprovar una
modificació de crèdit per un import de 29.000 euros per dotar la partida de l’execució de les
fases 3 i 6 de Castellet que corresponen a la casa de l’Ermità i a la Torre.
Ara aixequem el reparament per Ple per poder fer efectiu el pagament. Partint d’una base de
només 40 euros sobre el preu de licitació que ens donava poc marge per a cap imprevist.
Gràcies”
Tot seguit té la paraula el portaveu de Junts per Sant Vicenç
Sr. Mauriz:
“Si, bon vespre.
Be, aquesta proposta d’acord, i vagi per endavant i tal i com hem manifestat públicament, que
estem contents i satisfets de com ha quedat Castellet. Un projecte que vam iniciar nosaltres a
la legislatura anterior i que una primera part, o una part important s’està acabant durant
aquesta legislatura.
Del que ja no estem contents és del conjunt d’irregularitats manifestes que presenten els
diferents informes en relació a l’execució del govern tripartit d’aquesta obra.
I ens explicarem amb tot detall a través, sobre tot, dels informes desfavorables de Secretaria i
Intervenció que ens han arribat: i és que el conjunt d’irregularitats amb les que s’està resolent
la qüestió és increïble tal com manifesten, com deia, aquests informes de Secretaria i
Intervenció. Que són d’altra banda absolutament desfavorables.
Anem en detall:
El proppassat mes de novembre, com deia el regidor de Cultura, es va fer una modificació de
crèdit per dotar la partida consegüent amb crèdit per fer el que estem fent avui, cosa que ja
ens va sobtar en aquell moment, però davant el desconeixement dels informes (que ara si en
tenim coneixement) no vam votar a favor, perquè el tema ja no olorava be.
En segon lloc, i tal i com diu l’informe de Secretaria: s’informa desfavorablement l’aprovació
dels preus contradictoris perquè aquestes modificacions no es van tramitar de conformitat
amb allò establert a l’article 242.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic que diu el següent:
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«[...]Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas, o
cuyas características difieran de las fijadas en este y no sea necesario realizar una nueva
licitación, los precios aplicables a las mismas serán fijadas por la administración, previa
audiencia del contratista. Por plazo mínimo de tres días hábiles. Cuando el contratista no
aceptase los precios fijados el órgano de contratación podrá contratarlos con otro empresario
con los mismos precios que hubiese fijado por la resolución de contrato conforme al artículo
211 de esta Ley. [...]»
En tercer lloc, s’han compromès obligacions sense l’existència de crèdit pressupostari.
D’aquestes deficiències se’n fa ressò tant l’informe del Secretari com el d’Intervenció, aquest
últim formula un reparament suspensiu.
Per això, com deia abans, es va fer la modificació de crèdit del 24 de novembre per Ple per tal
d’esmenar la insuficiència de crèdit que hi havia.
I que s’hagi fet així no vol dir que s’hagi fet correctament, simplement és l’intent d’esmenar
aquesta deficiència.
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I res es diu a la resolució de com s’havia d’haver subsanat la manca de conformitat de la
tramitació de les modificacions i que no es van tramitar de conformitat, com deia abans,
segons l’article 242.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
I perquè diem que el què es va fer al Ple de novembre no era de conformitat? Si no només un
intent? Per que l’Interventor en el seu informe diu que no es pot subsanar allò que és nul de
ple dret.
Per tant, de poc serveix la modificació de crèdit núm. 34 tenint en compte el que diu
l’Interventor... senzillament és molt greu. La formulació d’un reparament suspensió per part de
la Intervenció suspèn la tramitació de l’expedient fins que estigui solventat sigui per la
subsanació de les deficiències observades, per exemple: el fet d’haver compromès obligacions
sense l’existència de crèdit, o bé en el cas de no acceptació de reparament per la resolució
d’un procediment de discrepància que no s’ha dut a terme.
I en quart lloc, i no menys important: el dia 3 d’octubre del 2021 el director de l’obra presenta
un informe final d’obra on justifica els preus contradictoris i en la seva part final estableix què:
«Les obres i les decisions que s’han pres durant l’execució de les feines han estat motivades be
per la impossibilitat d’executar les feines, segons estableix el projecte de Santa Maria
Arquitectes, o per considerar que no s’ajusten a la tipologia i al valor històric de l’edifici que es
tracta. ». Aquesta ambigüitat del director de l’obra que no especifica a què es refereix aquesta
modificació del projecte, no se si ens ho podrien aclarir, perquè un element arquitectònic que
està catalogat i què té un valor patrimonial com el què té, resulta estrany que el director de
l‘obra realitzi canvis en el projecte justificats, perquè no s’ajusten a la tipologia o al valor
històric de l’edifici, i com a mínim creiem que hauria d’haver dit alguna cosa el director del
projecte, no el director de l’obra, que realment és qui fa el projecte. El director de l’obra és qui
en definitiva és el que fa executar allò que prèviament ha fet aquell director.
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Per tant, si es modifica i el director de l’obra modifica un projecte ja fet entenem que s’hauria
d’haver modificat el projecte.
En fi, davant de tantes irregularitats manifestes en els informes, i mal que ens pesi, perquè
com dèiem és un projecte què van iniciar nosaltres en l’anterior legislatura, ens abstindrem.”
Sra. Delgado:
“Gràcies Sr. Mauriz, entrem al detall de tot el que ha comentat: primer el regidor Palma i
desprès jo.”
Sr. Palma:
“Gràcies Alcaldessa,
Bé, la potestat d’instar la modificació de contracte és per part de la direcció facultativa i en cap
moment ens va instar. I el nul de ple dret de l’omissió de la funció Interventora: això no es va
fer en cap moment... en tot cas ens va arribar a posteriori.
Formalment no ens va arribar per part de la direcció facultativa la petició d’aturar les obres ni
modificar el projecte mentre s’estava executant l’obra. Ens ha arribat l’objecció desprès, a
posteriori. Tot i així coincidim amb la decisió pressa per part de les dues direccions facultatives,
així com també de l’informe favorable de l’arquitecte municipal, la direcció de les fases que
executa l’Ajuntament com també la direcció de les fases que executa el Consell Comarcal que
col·legiadament decideixen tirar endavant amb les obres.
Entenem que estem parlant d’un BCIN, un bé d’interès nacional que tenia perill de caure així
com també perillava el finançament d’un Fons FEDER del qual depenia diferents municipis de
la comarca.
Partíem d’un projecte que una part de qual no corresponia a la realitat que es va trobar quan
es van executar les obres, ja se’ls va explicar què un mur que havia de sustentar la volta de
l’Ermita no existia, i per tant es va haver de buscar una solució tècnica constructiva alternativa
que garantís la seguretat i evitar el risc de col·lapse de l’Ermita.
A més, si s’aturaven les obres per una modificació del projecte hi havia risc, com deia, de
perdre el finançament FERDER de tota la comarca del Bages. Per tant, més enllà del tema
formal del finançament creiem que les decisions preses són correctes, i per això vam dotar de
crèdit la partida corresponent i ara aixequem el reparament per fer el pagament perquè les
obres s’han tirat endavant. Gràcies.”
Sr. Mauriz:
“Puc un moment?
Jo de fet, el que he fet és llegir textualment els informes de Secretaria i Intervenció. Em limito
a llegir el què l’Informe d’Intervenció escriu en el qual es parla d’un acte nul de ple dret. No ho
dic jo, ho diu un informe d’Intervenció.
En segon lloc quan parlem de què aquestes decisions s’han pres de la manera que es diu que
s’han pres, dons ho diu el mateix dictamen, i ho diu i ho he llegit.
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Per tant, no és una qüestió menor, sinó és el que diu aquí, és el diu aquí respecte al què està
justificat, o justificar els preus contradictoris. Per considerar que no s’ajusta a la tipologia i al
valor històric de l’edifici.
Si la solució ha estat aquesta, perfecte. Fins a dia d’avui no ho coneixíem, perfecte o no, però
en tot cas el que està clar és que el conjunt d’irregularitats que s’han manifestat són aquestes,
i no n’hi ha més, són les que estem dient. I en tot cas al respecte de tot això que ha succeït a
posteriori, dons el que creiem que hauria d’haver passat és haver fet un control exhaustiu i un
seguiment del mateix perquè això no hagués passat... i no s’hagués produït, per exemple una
manca de crèdit en la partida.”
Sra. Delgado:
“Acabo, si us sembla.
No diem pas que no a tot el que s’està exposant, al contrari, ho hem fet públic i transparent i
està passant pel Ple.
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El que estem explicant és perquè es donen aquestes circumstàncies. No entrarem en els
informes dels tècnics de l’Ajuntament perquè entenem que han de dir els que ells creuen que
han de dir. Només estem dient què en el cas formal, formalment, nosaltres no hem rebut
aquesta petició de modificació del projecte ni de la contractació. Les obres es van acabar i a
posteriori nosaltres ens hem trobat amb això.
D’altra banda, em sembla que són 29.000€ de més que es van donar, els hi tornem a explicar,
pel problema sobre tot de la volta de l’ermita, que com saben corria el risc real de col·lapsar i
caure: com explica també el director facultatiu.
El projecte inicial posava un mur que no existeix, la constructora entra i no hi ha el mur, ha de
trobar un altre solució tècnica alternativa, i per tant es dóna aquest augment què a més a més
contava que no teníem una baixa del contracte inicial.
No es dóna cap irregularitat, i a més a més el què entenem és que precisament l’empresa
constructora si ha fet la feina, se li ha de pagar. És veritat que no hi ha el crèdit suficient, per
això es fa la modificació de crèdit.
I també voldria posar de relleu què també com es parla aquí: «Les solucions constructives que
es replantegen, com diu, pels errors rellevants detectats en el projecte original que han obligat
a replantejar aquestes solucions es prenen de forma col·legiada per les direccions facultatives
tant de les obres de l’Ermita, com de la casa de l’ermità»... i en justifica els preus
contradictoris.
Estem parlant de dues obres de dos administracions: una la de l’Ajuntament de Sant Vicenç de
Castellet governat per un tripartit; però també estem parlant d’unes obres del Consell
Comarcal, on vostès hi governen, i també he d’entendre què estan al cas del que passa en
aquest projecte i en aquesta execució de les obres.
Per tant, crec que aquí en tot cas, la responsabilitat de tot plegat ha d’anar també de la mà de
les dues administracions.”
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Sr. Mauriz:
“Em limito a llegir el que diu l’informe de Secretaria en la seva part de conclusions respecte a
això que estem parlant dels preus:
Única conclusió, única: «S’informa desfavorablement l’aprovació del preus contradictoris
proposats, caldria haver tramitat les oportunes modificacions contractuals de conformitat a
l’art. 242.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic ja que en realitat ens trobem davant la
introducció d’unitats d’obres efectuades al marge del procediment legalment establert. »
Sr. Palma:
“Si, i jo insisteixo: a qui li pertoca instar modificar un contracte és la direcció facultativa, que
per això hi és i què per això se la contracta i no ho ha fet en cap moment.
Per tant, si el que ha d’instar que parem i modifiquem un contracte no ho fa... no se com
representa que ho hem de voler fer.”
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Sra. Delgado:
“Aquest informe de Secretaria es dóna quan les obres ja estan acabades. Tornem a insistir:
formalment aquestes peticions es fan a posteriori, quan ni la Direcció Facultativa, ni des de
l’interior de l’Administració ens fan aquesta petició. Que segurament hauria d’haver sigut així
com s’hauria d’haver fet, però és que a més a més corríem, torno a repetir, el risc real que
col·lapses la volta de l’Ermita i caigués a terra.
O sigui, es donen aquí un cúmul de circumstàncies que crec que han estat ben explicades. Un
augment de 29 mil euros pels quals hem trobat crèdit en una modificació de crèdit que va
passar pel Ple, es paguen perquè l’empresa constructora els ha fet.
En base a un projecte que no era el què es van trobar quan van començar a fer les obres.”
Passat aquest punt a votació es aprovat per Majoria absoluta dels seus assistents
A favor:
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal SVC eC.
Abstenció:
Grup Municipal JUNTS x SVC.
3.2.- Per indicacions de la presidència el Sr. Secretari procedeix a la lectura del
dictamen
Assumpte
VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC EN SÒL NO
URBANITZABLE CAL JOSEPÓ”.
La comissió Informativa per a l’estudi, informació i consulta dels assumptes que han de
ser sotmès al ple, a proposta de l’alcalde-President, previ l’estudi del tema i amb la
seva aprovació per part de llurs membres eleva al Ple Municipal el següent:
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DICTAMEN:
Considerant que el registre d’entrada E2021011653 de data 9 de novembre de 2021,
on es va presentar el Text refós del Pla Especial Urbanistica de la Finca Cal Josepó,
emplaçat a la finca de Cal Josepó, l’esmentat projecte desenvolupa la creació d’un
habitatge de turisme rural i l’aprofitament del seu patrimoni cultural i natural de l’entorn.
Considerant que l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, per Decret d’alcaldia núm.
2015LLDC001041, de data 04 de novembre de 2015, s’ha emès la següent resolució:
PRIMER.- APROVAR
inicialment
el
Pla
especial
urbanístic
de
desenvolupament,de conformitat amb els articles 67.1 i 78 del Text Refós de la
Llei d’Urbanisme, corresponent a l’actuació Cal Josepo situat en sol no
urbanitzable d’aquesta localitat.
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SEGON.- DISPOSAR l´inici del tràmit d’informació pública per un termini d’un
mes, a comptar des de la última publicació de l’anunci de les tres previstes, al
Butlletí Oficial de la Província, a un diari de premsa periòdica de més divulgació
en l’àmbit municipal o supramunicipal i per mitjans telemàtics en la pàgina web
municipal per tal que les persones interessades puguin presentar
les
al·legacions que estimin adients, en horari d’oficina de dilluns a divendres de 8 a
14 hores i dilluns i dimecres de 16 a 19 hores.
TERCER,.- Sol·licitar el corresponent informe als organisme afectats per raó de
llurs competències sectorials, segons consten en la part expositiva de la present
resolució.
Considerant que l’expedient ha estat exposat al públic pel termini d’un mes, havent-se
publicat els respectius anuncis al Diari de difusió Regió7, de data 12 de novembre de
2015, a la pàgina web municipal data 5 de novembre de 2015 i al Butlletí Oficial de
Província de data 18 de novembre de 2015, sense que s’hagi presentat cap
reclamació durant l’esmentat període.
Considerant que s’han demanat informe preceptius al a:
- Turisme
- DG Arxius, biblioteques, museus i patrimoni.
- Serveis d’arqueologia o bé informe de la CTPC
- Desenvolupament rural
. Protecció civil
Considerant que la CTUCC en sessió de 30 de gener de 2018 va adoptar l’acord de
suspendre la resolució definitiva fins que es presentés un text refós que incorporés un
seguit de prescripcions. Igualment, s’acordava el trasllat al Servei de Protecció de la
Legalitat de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, posant al seu
coneixement els fets que podrien ser constitutius d’una presumpta infracció
urbanística, atès que part de les actuacions no són compatibles amb el marc legal
urbanístic vigent.

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

PLE2021000017

Codi Segur de Verificació: f9737abb-1217-4c75-bc39-d51bb7d1a33c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082628_2022_50527265
Data Impressió: 31/01/2022 10:45:16
Pàgina 14 de 53

SIGNATURES

Ìf9737abb-1217-4c75-bc39-d51bb7d1a33cÊÎ

DOCUMENT

1.- desenvolupament, 31/01/2022 10:42
2.- desenvolupament. APROVAT

Considerant que el Ple Municipal de data 28 de juny de 2017 va acordar, entre d’altres:
PRIMER.- APROVAR provisionalment el Pla especial urbanístic de
desenvolupament provisional del projecte de Pla Especial Urbanístic en Sòl
no Urbanitzable de la finca de Cal Josepó ,de conformitat amb els articles 67.1
i 78 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, corresponent a l’actuació Cal Josepo
situat en sol no urbanitzable d’aquesta localitat, presentat per la propietat.
SEGON.- APROVAR la taxa, segons el que estableix l’ordenança fiscal núm.6,
taxa per expedició de documents administratius i serveis interns, actualment en
vigor, segons el següent detall:

Tramitació
de
Plans Superfície 32.030 m2
especials, fins a 0,25 Ha
Quota mínima
2.500 m2

Totals
1.525,00€

Superiors a 0,25 Ha, per 29.530 m2
cada m2 d’accés (0,10€/m2)
TOTAL LIQUIDACIÓ

2.953,00€
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4.478,00€
TERCER.- REMETRE el present instrument de planejament derivat a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central perquè procedeixi a la
seva aprovació definitiva.
Considerant que en data 19 de juny de 2018, amb registre d’entrada E/000034-2018,
el Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, sol·licitava informe sobre els fets i una
relació dels antecedents i actuacions que existeixi a la Corporació Municipal.
Atès la tramesa de data 19 de juliol de 2018, amb registre de sortida S2018003276, en
resposta al requeriment d’informació fet pel Servei de Protecció de la Legalitat
Urbanística.
Considerant la instància presentada en data 23 de juliol de 2021, amb registre
d’entrada E2021008051, aportant el text refós del Pla Especial Urbanístic de la Finca
“Cal Josepó”.
Atès la instància presentada en data 9 de novembre de 2021, amb registre d’entrada
E2021011653, aportant el text refós del Pla Especial Urbanístic de la Finca “Cal
Josepó”.
Considerant l’informe tècnic de l’Arquitecte municipal i Cap de l’Àrea de Territori i
Desenvolupament de data 18 de novembre d’enguany, que en la seva resolutòria
estableix:
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“INFORMO
VALORACIÓ DEL DOCUMENT
La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en sessió de 30 de gener
de 2018, va adoptar l’acord següent:
1. “Suspendre la resolució definitiva del Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable
de la finca Cal Josepó, de Sant Vicenç de Castellet, promogut per la propietat i
tramès per l’Ajuntament, fins que es presenti un text refós, verificat per l’òrgan que
ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que
incorpori les prescripcions següents:
1.1. Cal limitar el Pla especial urbanístic a les actuacions proposades per al volum
original de la masia, tot excloent la legalització dels dos coberts en fase d’execució
d’obres atès que aquesta resulta incompatible amb el marc legal urbanístic vigent.
1.2. Cal completar el Pla especial amb el següent:
1.2.1. Cal distingir clarament en planta quin és el volum principal i original de la
masia de can Josepó de la resta de cossos annexes, a fi de poder determinar,
d’acord amb l’article 47.3bis del TRLUC, els usos als quals es podran destinar
cadascun dels volums.
1.2.2. Cal afegir a la memòria una descripció detallada de l’estat actual de la
masia, acompanya de fotografies que ho il·lustrin.
1.2.3. Cal aportar un avantprojecte tècnic de les intervencions previstes que
haurà d’incorporar, a part de les plantes, les seccions i alçats tant de l’estat
original com de la proposta, superposant sobre els plànols de proposta l’estat
original a fi de valorar-ne adequadament les actuacions.
2. Indicar l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i
els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format editable de tractament de
textos, en compliment de l’article 17.6 del Reglament de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i de l’ordre PTO/343/2005, de 27 de
juliol, per la qual s’estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en
suport informàtic, de les normes urbanístiques de les figures de planejament
urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per a la seva
aprovació definitiva.
3. Donar trasllat al Servei de Protecció de la Legalitat de la Direcció General
d’Ordenació del Territori i Urbanisme del present acord, tot posant en el seu
coneixement que tant les obres descrites sobre el cobert de pedra, com les obres
de construcció del nou cobert es troben ja iniciades i en estat d’execució molt
avançat, fets que podrien ser constitutius d’una presumpta infracció urbanística.
Així mateix, escau indicar que les actuacions esmentades no són compatibles amb
el marc legal urbanístic vigent.”
4. Comunicar-ho a l’Ajuntament i la promotora.”

Un cop examinat el document corresponent al text refós del Pla Especial Urbanístic de
la finca “Cal Josepó” de Sant Vicenç de Castellet, presentat en data 23 de juliol de
2021, amb número de registre d’entrada E2021008051, es comprova que el document
ha incorporat les anteriors prescripcions de la següent forma:
1.1. El document incideix en la proposta de concentrar tots els usos pretesos a
l’edifici principal de la masia, deixant fora de l’àmbit del PEU les edificacions
auxiliars.
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El document descriu aquestes edificacions auxiliars de la següent forma:
“Construcció auxiliar annexa, no objecte d’actuació d’aquest Pla especial
Al nord de la masia trobem una construcció inacabada de caràcter recent que
reaprofita part de l’estructura d’un antic cobert de pedra. Es situa a cavall sobre un
marge de pedra seca i es composa de dos nivells no comunicats interiorment
(planta baixa / semisoterrani i planta pis / baixa, depenent de la part del marge que
es prengui com a referència). La seva estructura és de biguetes de formigó i
revoltó ceràmic. No disposa de coberta, fusteries ni cap element de distribució
interior.
A l’oest d’aquesta construcció existeix un cobert de fusta, amb uns tancaments
laterals fets amb plaques de fusta i altres peces reaprofitades, i acabat amb una
coberta de fibrociment. La coberta sobresurt a la part posterior del cobert amb una
posició que s’ajusta a una antic encaix amb altres construccions que hi havia
hagut a l’era.”

Quant a la situació en la que resten els volums annexos, cal indicar que els serveis
tècnics municipals van emetre informe en data 29 de novembre de 2013 proposant la
incoació del corresponent procediment de protecció de la legalitat urbanística,
acordant la suspensió immediata de les obres, arrel de la inspecció ocular realitzada
en data 28 de novembre de 2013.
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Aquesta ordre de paralització de les obres va ser ratificada mitjançant Decret
d’Alcaldia, notificat en data 17 de gener de 2014 a la propietat.
Igualment, en data 19 de juliol de 2018 es va fer arribar un Informe resposta a la
sol·licitud presentada pel Servei de protecció de la legalitat del Departament de
Territori i Sostenibilitat (Generalitat de Catalunya) en relació a les obres de construcció
de la masia de Cal Josepó, on s’informava sobre els fets, antecedents i actuacions
referents a les obres dels coberts annexes a la masia.
Cal indicar igualment, que les actuacions que puguin comportar una infracció
urbanística en sòl no urbanitzable no prescriuen, tal i com s’estableix a l’article 227
del TRLU:
“Article 227
Prescripció d’infraccions i de sancions urbanístiques
1. Les infraccions urbanístiques molt greus prescriuen al cap de sis anys, les greus
prescriuen al cap de quatre anys i les lleus prescriuen al cap de dos anys.
2. El termini de prescripció fixat per l’apartat 1 comença a comptar el dia en què s’ha
comès la infracció, llevat dels caos en què e persisteixi d’una manera continuada
en la conducta constitutiva d’infracció o en els casos en què el fet únic constitutiu
d’infracció es prolongui en el temps. En aquests casos el termini de prescripció es
computa a partir del finiment o el cessament de l’activitat il·lícita.
3. Les sancions imposades per la comissió d’infraccions urbanístiques prescriuen al
cap de tres anys si són molt greus, al cap de dos anys si són greus i al cap d’un
any si són lleus.
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4. No obstant el que disposen els apartats 1,2 i 3, les infraccions urbanístiques
comeses en terrenys que el planejament urbanístic destina al sistema urbanístic
d’espais lliures públics o al sistema viari, o classifica o ha de classificar com a sòl
no urbanitzable en virtut del que disposa l’article 32.a, no prescriuen, com tampoc
no prescriuen les sancions imposades per les infraccions urbanístiques comeses
en els terrenys així qualificats o classificats.
5. En els supòsits regulats per l’article 216.1, els terminis de prescripció de la
infracció i les regles de competència aplicables són els corresponents a la gravetat
de la infracció originària.”

1.2.1. Dintre de la descripció gràfica i escrita de la masia, es fa incidència en
la distinció entre:
a) Construcció principal original, objecte d’actuació del Pla Especial.
b) Construcció auxiliar annexa, no objecte d’actuació del Pla Especial.

La Disposició Transitòria Quinzena del TRLU regula l’autorització de la rehabilitació o
reconstrucció de masies en sòl no urbanitzable en absència de catàleg
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“Disposició Transitòria Quinzena
Autorització de la rehabilitació o la reconstrucció de masies, cases rurals o altres
edificacions situades en sòl no urbanitzable en absència de catàleg, i ampliació
d’edificacions i activitats en sòl no urbanitzable
1. Als efectes del que estableixen els articles 47.3 i 50.2, mentre el planejament
general o un pla especial d’iniciativa pública no contingui la catalogació de les
construccions situades en sòl no urbanitzable del terme municipal, per a regular-ne
la reconstrucció o la rehabilitació, es poden autoritzar aquestes actuacions per
mitjà del procediment que estableix l’article 48, amb vista a destinar-les a algun
dels usos admesos, inclòs l’hoteler. La documentació, en aquest cas, ha d’incloure
una justificació específica de les raons arquitectòniques, històriques,
paisatgístiques o socials que determinen la preservació i la recuperació de
l’edificació o, si s’escau, de l’impacte ambiental o de la necessitat d’integració en el
paisatge.
[...]”
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Pel que fa als usos admesos, l’article 47.3 del TRLU regula:
“Article 47
Règim d’ús del sòl no urbanitzable
[...]
3 bis. Les construccions a què fa referència l’apartat 3 han d’haver estat incloses
pel planejament urbanístic en el catàleg que estableix l’article 50.2, amb vista a
destinar-les a habitatge familiar; a un establiment hoteler amb exclusió de la
modalitat d’hotel apartament; a un establiment de turisme rural; a activitats
d’educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració; a equipaments, o a
serveis comunitaris. Tanmateix, per a poder-les destinar a establiment hoteler ha
d’ésser previst expressament en el dit catàleg, el qual pot establir un límit en el
nombre de places. Les construccions a què fa referència l’apartat 3.b i c en cap
cas es poden reconstruir i rehabilitar amb vista a destinar-les a l’ús d’habitatge
familiar. En tots els casos, els usos de les construccions a què fa referència aquest
apartat han d’ésser compatibles amb les activitats agràries implantades en l’entorn
immediat respectiu.
[...]”

1.2.2. S’ha incorporat com annex al document del PEU un Estudi històricoarqueològic de la masia de Cal Josepó, on es fa una descripció acurada del
volum principal de la masia i la seva evolució històrica, mitjançant plànols i
fotografies.
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En aquest annex es descriu la masia de la següent manera:
La masia és un edifici de planta rectangular, configurada per planta baixa, pis i golfes,
amb teulada a doble vessant amb el carener paral·lel a la façana principal, que se
situa a migdia. Malgrat algunes modificacions, la part original corresponent al model
conegut com “masia clàssica”, molt característic a Catalunya durant els segles XVIIXVIII.
La casa està construïda aprofitant un desnivell del terreny que condicionà la seva
configuració: la planta baixa, a cota inferior, està a nivell de terra per la banda sud. El
primer pis, a cota més alta, també està a nivell del terra per la banda nord. Els nivells
es comuniquen a través d’una escala situada a l’extrem nord i que s’inicia a planta
baixa.
La part de la masia és construïda per tres crugies orientades nord-sud, la central
lleugerament més ample que les laterals.
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Els murs són construïts amb obra de maçoneria irregular i morter de calç, amb
cantonades carreuades. Les obertures, portes i finestres presenten majoritàriament
llindes i brancals carreuats. A la planta baixa, les cobertes són en volta de pedra. Als
pisos superiors els trespols són plans, amb bigues de fusta.
La façana principal, situada a migdia, té una estructura simètrica: a la planta baixa, al
centre de la façana s’hi ubica la porta principal, amb llinda recta, on s’hi observa la
data 1836 inscrita, i brancals de carreus. A cada costat de la porta s’hi localitza una
finestra espitllera. Al primer pis, just sobre la porta s’hi localitza un balcó i dues
finestres a cada costat. A les golfes, que actualment corresponen a un pis sota
teulada, hi ha tres finestres, la central més gran i dues laterals més petites.
Al costat nord, a la part central, s’hi conserva una antiga tina alçada, de planta circular
a l’interior i quadrada a l’exterior; és construïda amb aparell de carreus regulars lligats
amb morter de calç. A la part baixa de la tina s’hi conserva la boixa (o aixeta) que pot
observar-se quan s’entra a un àmbit de planta quadrangular, annex al costat nord de la
tina construït amb murs de maçoneria de pedra irregular i volta de pedra en arc de mig
punt.
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Molt a prop d’aquesta tina se’n localitza una altra, en aquest cas soterrada i de
cronologia posterior. És de planta quadrangular, bastida amb obra de maçoneria i
revestida interiorment amb rajoles de ceràmica vermella.
En aquest costat de l’edifici s’hi localitza també un cos afegit, orientat est-oest que és
posterior a l’estructura de la masia original. És constituït per planta i pis superior,
sense planta baixa. Els murs són també de maçoneria de pedra irregular. El sostre del
primer pis és constituït per dos tipus de volta, la part oest és una volta de maó
lleugerament rebaixada. La part est, és una volta de pedra que correspon en realitat a
l’estructura de coberta de la tina preexistent. Aquesta part de l’edifici té una teulada a
una sola vessant que està inclinada envers l’edifici preexistent.
Les finestres i portes d’aquest costat nord són en arc rebaixat.
1.2.3. S’ha incorporat a la documentació gràfica un seguit de plànols
d’ordenació (2.02, 2.03, 2.04 i 2.05), on s’identifiquen les intervencions de
l’edificació tant en planta com secció i alçat, superposats a l’estat original.
Atès tots aquests canvis, es considera que el document presentat com a Text refós del
Pla Especial de Protecció del Patrimoni “Cal Llorenç”, dóna compliment a la totalitat de
les prescripcions fetes per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central,
segons acord de sessió 30 de gener de 2018.
Així doncs, es proposa que el document s’elevi al Ple municipal, òrgan que va atorgar
l’aprovació provisional en sessió ordinària de data 28 de juny de 2017, per tal de que
procedeixi, si escau, a la seva verificació, i es transmeti a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Catalunya Central, per tal de procedir a la seva publicació al DOGC,
a efectes de la seva executivitat.
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CONCLUSIONS
Considerant els fets detallats a l’apartat anterior, es PROPOSA:
Primer. Informar FAVORABLEMENT el contingut del text refós del Pla Especial
Urbanístic en sòl no urbanitzable de la finca Cal Josepó.
Segon. ELEVAR el document al PLE, per tal que procedeixi, si escau, a la seva
verificació i es transmeti a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central,
per tal de procedir a la seva aprovació definitiva i posterior publicació al DOGC, a
efectes de la seva executivitat.
Tercer. INFORMAR que consta emès un informe dels serveis tècnics municipals
de data 29 de novembre de 2013 on es proposava la INCOACIÓ D’UN EXPEDIENT
DE DISCIPLINA URBANÍSTICA referent a obres sense títol habilitant en els coberts
annexes a la masia de Cal Josepó (no objecte del present Pla Especial Urbanístic),
ratificat per Decret d’Alcaldia de data 7 de gener de 2014 i notificat a la propietat en
data 17 de gener de 2014.
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Quart. INFORMAR que consta EXPEDIENT OBERT al Servei de protecció de la
legalitat depenent del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i
Territori.
Cinquè. INFORMAR que segons allò establert a l’article 227 del TRLU, les actuacions
que puguin comportar una INFRACCIÓ URBANÍSTICA en sòl no urbanitzable NO
PRESCRIUEN..”
Considerant l’informe favorable de verificació dels text refós de data 27 de novembre
de 2013, en el qual es posa de relleu que es compleixen les prescripcions imposades
per la Comissió d’Urbanisme de la Catalunya Central de data 20 de setembre
d’enguany
Considerant que la competència per a la seva aprovació provisional, que posa fi a
tramitació municipal correspon al Ple de l’Ajuntament, en virtut dels articles 22,2c de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril , de bases del Règim Local i l’article 52.2)c del Decret
Legislatiu 2/2003, de 18 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i del
Règim Local de Catalunya
És per tot això que els subscrits membres de la Comissió Informativa prèvia a la
sessió plenària proposen a l’Ajuntament en Ple l’adopció dels següents
Es per això que,
S’ A C O R D A
PRIMER. VERIFICAR FAVORABLEMENT el text refós del Pla Especial urbanístic en
sòl no urbanitzable “CAL JOSEPO”, emplaçat a la finca de Cal Josepó, parcel.la 16 del
polígon 1 del cadastre de rústica de Sant Vicenç de Castellet, amb referències

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

PLE2021000017

Codi Segur de Verificació: f9737abb-1217-4c75-bc39-d51bb7d1a33c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082628_2022_50527265
Data Impressió: 31/01/2022 10:45:16
Pàgina 22 de 53

SIGNATURES

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.

Ìf9737abb-1217-4c75-bc39-d51bb7d1a33cÊÎ

DOCUMENT

1.- desenvolupament, 31/01/2022 10:42
2.- desenvolupament. APROVAT

cadastrals 08262A001000160000GJ I 08262A001000170000GE), en aplicació de
l’article 67.1b) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova la Llei
d’Urbanisme de Catalunya.

SEGON.- TRAMETRE el susdit text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Catalunya Central, perquè procedeixi a la seva comprovació i publicació

TERCER,.- FACULTAR la senyora Alcaldessa – Presidenta, o persona que
legalment el substitueixi en l’exercici del seu càrrec, perquè signi tota la documentació
adient, per tal de dur a terme l’efectivitat del precedents acords
Sra. Delgado:
“Moltes gràcies.
Bé, com diu el mateix dictamen en aquest cas és un donar per assabentat, no aprovem aquest
text refós, si no què el verifiquem, ja es va fer l’aprovació provisional en el seu moment. Ara es
passarà a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central que és qui ha de fer-ne
l’aprovació definitiva.
Quan el Pla especial sigui vigent el que hauran de fer els propietaris és demanar la llicència
pertinent d’obres a l’Ajuntament, és el pas previ al Pla especial, i aquest moment donarem la
llicència des de l’Ajuntament si compleix."
Passat aquest punt a votació es aprovat per Unanimitat dels seus assistents
A favor:
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal SVC eC.
Grup Municipal JUNTS x SVC.
3.3.- Per indicacions de la presidència el Sr. Secretari procedeix a la lectura del
dictamen
Assumpte:
APROVACIÓ DEL PLA NORMATIU PER A L’EXERCICI 2022
I. ANTECEDENTS
Mitjançant Provisió d’Alcaldia de data 22 de novembre de 2021, es va sol·licitar a totes
les àrees i regidories de l’Ajuntament que s’efectués l’anàlisi de la futura producció
normativa, a efectes de l’elaboració conjunta del Pla normatiu de l’Ajuntament de Sant
Vicenç de Castellet per a l’exercici 2021.
Per part de les diferents àrees de l’Ajuntament s’ha comunicat a la Secretaria la
previsió de nova normativa o modificació de l’existent.
II. LEGISLACIÓ APLICABLE
La legislació aplicable és la següent:
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Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

III. FONAMENTS DE DRET
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, en l’article 132 sobre planificació normativa estableix que:
1. Anualment, les administracions públiques faran públic un Pla normatiu que
contindrà les iniciatives legals o reglamentàries que vagin a ésser elevades per
a la seva aprovació durant l’any següent.
2. Una vegada aprovat, el Pla anual normatiu es publicarà al Portal de
Transparència de l’Administració pública corresponent.
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Amb aquest instrument, segons el Preàmbul de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s'aposta per
millorar la planificació normativa "ex-ante", amb la finalitat d'assegurar l'exercici de la
iniciativa legislativa i la potestat reglamentària de les Administracions Públiques
"d'acord amb els principis de bona regulació, garantir de manera adequada l'audiència
i participació dels ciutadans en l'elaboració de les normes i aconseguir la predictibilitat i
avaluació pública de l'ordenament jurídic.
En l'àmbit de les Administracions Locals, tenint present la naturalesa i àmbit de la
potestat reglamentària local, això implica que els corresponents governs locals, amb
caràcter anual, hauran d’elaborar i aprovar un Pla Normatiu referit a les iniciatives
reglamentàries -Ordenances i Reglaments locals-, que hagin de ser elevades per a la
seva aprovació durant l'any següent. Aquesta previsió es troba continguda a l’article
132 de la Llei 39/2015.
No obstant, la STC 55/2018, de 24 de maig, ha declarat que aquest article és contrari
a l’ordre constitucional de competències, per tant inaplicable a les Comunitats
Autònomes, i que només s’aplica en l’àmbit estatal.
Tenint en compte les competències sobre règim local assumides per la Generalitat de
Catalunya d’acord amb l’article 160 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, hem de
concloure que l’article 132 no és aplicable als municipis catalans, i en conseqüència,
no existeix l’obligatorietat d’elaboració del pla anual normatiu.
No obstant, i considerant també la normativa sobre transparència, es considera oportú
elaborar un document que contingui les previsions d’elaboració o modificació
normativa de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet pel proper any, tant per servir
com a guió intern de treball, com per possibilitar el coneixement d’aquesta previsió als
ciutadans en general i a les entitats interessades, potenciant la seva participació en el
futur procés d’elaboració de les normes.
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L’article 10 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, referent a la transparència en les decisions i
actuacions de rellevància jurídica, estableix que s’han de publicar en el portal de
transparència, entre d’altres:
-

-

Les normes aprovades per l’Administració pública (de les quals hi ha d’haver
disponibles les versions en el format originari i, en el cas de les normes que
hagin estat modificades, les versions consolidades) i les dades relatives a
l’avaluació de l’aplicació de les normes.
Els procediments normatius en curs d’elaboració, amb la indicació de l’estat de
tramitació en què es troben.
Les memòries i els documents justificatius de la tramitació dels projectes o
avantprojectes normatius, els diversos textos de les disposicions i la relació i
valoració dels documents originats pels procediments d’informació pública i
participació ciutadana i per la intervenció dels grups d’interès, si escau.
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De conformitat amb els antecedents i fonaments anteriors i atès l’exercici de les
competències que té atribuïdes el Ple de la Corporació de conformitat amb el que
estableix l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local i de conformitat amb l’article 50.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals,
S’ACORDA
PRIMER.- Aprovar el Pla Normatiu municipal de Sant Vicenç de Castellet per a
l’exercici 2022, amb el següent contingut:
Àrea de Govern Intern:
1. Ordenança reguladora de l’Administració electrònica de l’Ajuntament de Sant
Vicenç de Castellet.
2. Reglament de Teletreball de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.
3. Reglament del Registre Municipal d’Entitats de Sant Vicenç de Castellet.
Àrea de Territori i Desenvolupament:
1. Revisió de l’Ordenança reguladora de la tinença de gossos i animals de
companyia.
2. Ordenança per regular usos comercials.
3. Ordenança municipal de residus.
4. Modificació de l’ordenança reguladora de la neteja i tancament de solar, per tal
de definir la tipologia a col·locar com a tancament dels solars sense edificar.
5. Ordenança reguladora de guals i entrades de vehicles.
6. Ordenança reguladora de les ocupacions de via pública amb taules i cadires i
elements anàlegs.
Àrea de Serveis a les Persones:
1. Reglament del Consell Municipal d’esports de Sant Vicenç de Castellet.
2. Reglament de Participació Ciutadana.
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3. Revisió de l’Ordenança per a la gestió de les prestacions econòmiques de
caràcter social.
4. Revisió del Reglament del servei públic municipal d'escola de música.
5. Revisió del Reglament regulador del servei de l'Escola Bressol El Niu.
Àrea de Seguretat Ciutadana:
1. Revisió de l’Ordenança de convivència ciutadana.
SEGON.- La previsió descrita en el punt anterior només té caràcter informatiu. En
conseqüència no obliga al seu compliment, ni és requisit per a la tramitació de
qualsevol altra ordenança o reglament que es consideri oportú.
TERCER.- Publicar el Pla Normatiu municipal, exercici 2022, al Portal de
Transparència d’aquest Ajuntament.
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Sra. Alcaldessa:
“Moltes gràcies.
Com deia en aquest darrer punt el Secretari, és un dictamen informatiu: és la previsió de
necessitats que tenim de noves ordenances i de reglaments de cara al 2022. Som conscients de
què no totes es podran aprovar, però és la manera de deixar constància de les necessitats que
hi ha.
Algunes ja s’estan treballant com la de Convivència Ciutadana, el Reglament d’Entitats,
Administració Electrònica, la del teletreball també que arrel de la Covid dons a de quedar
instaurat d’alguna manera.
I aquesta és, com dèiem, una mica la previsió de futurs reglaments i ordenances 2022 per
l’Ajuntament.”
Tot seguit la Sra. Alcaldessa ofereix la paraula al portaveu de Junts per Sant Vicenç
Sr. Mauriz:
“Creiem que és una bona voluntat política i votarem a favor.”
Passat aquest punt a votació es aprovat per Unanimitat dels seus assistents
A favor:
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal SVC eC.
Grup Municipal JUNTS x SVC.
3.4.- Per indicacions de la presidència el Sr. Secretari procedeix a la lectura del
dictamen
Assumpte:
APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES PER A LA
CONCESSIÓ DE PREMIS COM A RESULTAT DE CONCURSOS ORGANITZATS
PER L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET
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L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet organitza cada any concursos en els quals
es concedeixen premis, com poden ser els premis “Projectes Joves”, els premis
Marina Torras de Treballs de recerca de Batxillerat, el concurs de balcons de florits i
concursos organitzats en el marc de les diverses festes i esdeveniments populars del
municipi, entre d’altres. Per aquest fet es considera necessària l’aprovació d’unes
bases reguladores específiques per a la concessió de premis com a resultat de
concursos organitzats per l’Ajuntament 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.
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).

L’article 239 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 (TRLMRLC), disposa que “l'activitat
de foment s'exerceix d'acord amb els principis de publicitat, d'objectivitat, de lliure
concurrència i d'igualtat, i amb adequació a la legalitat pressupostària”.
Afegint l'art. 240 TRLMRLC el següent:
“240.1 Els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts de contingut econòmic
o d'una altra naturalesa a favor d'entitats públiques o privades i de particulars
que fan activitats que complementen o supleixen les competències locals.
240.2 Els ens locals han de comprovar l'aplicació efectiva de les mesures de
foment a la finalitat prevista.”
Al seu torn, l'article 118 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals, assenyala el següent:
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“La subvenció té per objecte la disposició gratuïta de fons públics que les
entitats locals o els seus organismes autònoms atorguen a persones o entitats
públiques o privades, per fomentar una activitat d'utilitat o interès social o per
promoure la consecució d'un fi públic, sense perjudici del que s'estableix en
l'art. 121 d'aquest Reglament.”
Afegint, per la seva part, l'article 122.1 de l'esmentat Decret que “les entitats locals
poden atorgar subvencions i ajuts a entitats, organismes o particulars les activitats dels
quals supleixen o complementen els serveis atribuïts a la competència local o siguin
d'interès local.”
Considerant que en virtut de les competències genèriques que li atorga la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL), l’Ajuntament està
facultat, d’acord amb el que preveu l’article 25.1 de l’esmentat text legal, per promoure,
en l’àmbit de les seves competències, tota classe d’activitats i prestar quants serveis
públics contribueixin a satisfer necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.
Considerant les competències municipals establertes a l’article 25.2 LRBRL.
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Atès les competències atribuïdes als municipis en 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.
De conformitat amb l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals,
S’ACORDA
PRIMER.- APROVAR les Bases reguladores específiques per a la concessió de
premis com a resultat de concursos organitzats per l’Ajuntament de Sant Vicenç de
Castellet, que es transcriuen a l’Annex.
SEGON.- PUBLICAR les bases al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'edictes
de la Corporació les quals es sotmetran a informació publica per un període de 20 dies
hàbils, a partir del següent de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província. Una referència d’aquest anunci s’inserirà en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
TERCER.- Determinar que en cas que no es presentin reclamacions o al·legacions a
l'acord, aquest s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.
ANNEX:
BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE PREMIS
COM A RESULTAT DE CONCURSOS ORGANITZATS PER L’AJUNTAMENT DE
SANT VICENÇ DE CASTELLET
INTRODUCCIÓ: ELS OBJECTIUS DELS CONCURSOS
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Dins la programació de festes i activitats de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
es poden organitzar concursos que generen participació de persones interessades i
que estan dotats amb determinats premis (de valor simbòlic) destinats a valorar la
participació i l’interès dels participants, les habilitats, destreses, expertesa o
coneixements de les persones participants.
L’objectiu de la iniciativa és motivar i promocionar la participació dels santvicentins i de
les santvicentines en les diferents activitats del municipi.
1.- Objecte
1. L'objecte d'aquestes bases és la regulació del procediment i de les condicions per a
l'atorgament de subvencions relatives a premis, concursos o similars en els següents
àmbits:
a) La informació i promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit local.
b) La promoció de l'esport i de les instal·lacions esportives i d'ocupació del lleure.
c) La promoció de la cultura i els equipaments culturals.
d) La promoció en el terme municipal de la participació dels ciutadans en l'ús eficient i
sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
e) La promoció de la igualtat entre homes i dones.
f) Premis a l’excel·lència acadèmica.
g) Premis “Projectes Joves”.
h) Premis Marina Torras de Treballs de recerca de Batxillerat.
i) Concurs de balcons de florits.
j) Concursos organitzats en el marc de les diverses festes i esdeveniments populars de
Sant Vicenç de Castellet.
k) Altres que puguin ser d’interès municipal.
2. S’exclouen expressament d’aquestes bases els premis que s'atorguin sense la
sol·licitud prèvia del beneficiari, així com les subvencions que ja disposin d'unes bases
específiques.
2.- Règim jurídic
1. El procediment per a l'atorgament de les subvencions es tramita en règim de
concurrència pública competitiva.
2. Les subvencions a què fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i
eventual, queden subjectes a l'import màxim de la dotació pressupostària, són
lliurement revocables en tot moment, no generen cap dret a l'obtenció de subvencions
en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
3. Estan afectes al compliment de la finalitat d'interès general a què es condiciona el
seu atorgament, i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament
inherent a l'incompliment de les condicions i càrregues imposades en l'acte de
concessió.
4. La gestió de les subvencions s'efectuarà d'acord amb els principis establerts en la
normativa aplicable en matèria de subvencions regulada a la Llei 38/2003 de 17 de
novembre general de subvencions (LGS), el Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol pel
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qual s'aprova el Reglament de la general de subvencions (RGLS), el Decret 179/1995
de 13 de juny pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals, i a l’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).
3. Beneficiaris
1. Poden ser beneficiaries de les subvencions derivades de convocatòries d'aquestes
bases, sempre que no es trobin afectades per cap de les prohibicions contingudes a
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions:
a) Les persones físiques o jurídiques.
b) Les associacions o entitats legalment constituïdes, sense ànim de lucre i que
exerceixen les seves activitats dins dels àmbits de l'article primer.
2. Correspon a les diverses convocatòries determinar i delimitar els seus possibles
beneficiaris.
Article 4. Import de la subvenció
1. Les subvencions seran de tipus dinerari o en espècie i avaluables econòmicament.
2. Les subvencions podran preveure més d'un beneficiari.
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3. Correspon a les diverses convocatòries determinar l’import de les subvencions.
Article 5. Aplicació pressupostària
1. El finançament de les subvencions contemplades en aquestes bases anirà a càrrec
a l'aplicació pressupostària corresponent del pressupost de l'Ajuntament de Sant
Vicenç de Castellet
2. L'import del crèdit pressupostari es determinarà a la convocatòria corresponent. No
es podran concedir subvencions per una quantia superior al crèdit disponible.
Article 6. Criteris d'atorgament
1. Els criteris d'atorgament seran determinats en les corresponents convocatòries, que
sempre hauran d’obeir a criteris objectius, i no podran ser discriminatoris per raons de
raça, religió, sexe, orientació sexual, etc. Cal entendre que les categoritzacions per
gènere, per edat o per residència no seran discriminatòries si la tipologia del concurs i
la seva finalitat justifica aquesta categorització.
2. En el cas dels concursos (com per exemple: cartells per a festes, fotografies, obra
literària, treball d'investigació, etc.), les obres presentades hauran de complir els
següents requisits:
a) Ser inèdites i originals.
b) No s'admetrà cap obra els drets de propietat intel·lectual de la qual no pertanyin
íntegrament i sense excepció al propi participant del concurs.
c) Els participants garantiran que les obres presentades són de la seva autoria i que es
fan plenament responsables del seu contingut.
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d) El nombre màxim d'obres que cada participant podrà presentar per convocatòria,
serà determinat en aquesta.
e) En el cas de fotografies en les que apareguin persones identificables, els
participants hauran de disposar de la seva autorització, que podrà ser requerida.
f) Les causes d'exclusió de les obres es concretaran en les convocatòries.
g) Cap persona podrà obtenir més d'un premi en la mateixa convocatòria.
h) La comissió avaluadora podrà declarar deserts un o diversos premis amb els que
estigui dotat el concurs.
i) La comissió avaluadora també resoldrà les situacions no contemplades en aquestes
bases, així com els dubtes plantejats de la seva interpretació.
j) En els concursos en que sigui possible la seva participació, els menors de 16 anys
hauran d’acompanyar l’autorització del seus respectius tutors.
3. El procediment es tramitarà mitjançat convocatòria pública. Els interessats en
obtenir les subvencions hauran de formular la corresponent sol·licitud d'acord amb el
model normalitzat que els facilitarà l'Ajuntament en el termini que estableixi la
convocatòria i la presentaran al Registre General de l'Ajuntament o bé en els registres
previstos a la legislació de procediment administratiu comú.
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4. La participació a les convocatòries suposa la total acceptació d'aquestes bases i
dels drets i les obligacions que se'n deriven.
Article 8. Procediment de concessió, resolució i notificació de la resolució de les
sol·licituds
1. L'òrgan instructor seran els serveis econòmics de l'Ajuntament de Sant Vicenç de
Castellet, els quals examinaran les sol·licituds presentades i requeriràn les persones
interessades perquè esmenin els defectes subsanables o aportin la documentació que
hi manca, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la
notificació del requeriment. La presentació fora del termini que estableixi la
convocatòria comporta la inadmissió de la sol·licitud.
2. La proposta de concessió o denegació de la subvenció serà elaborada per un òrgan
col·legiat, la seva composició es determinarà en la convocatòria, tindrà un caràcter
totalment tècnic i actuarà amb total imparcialitat i objectivitat i estarà sotmès a les
causes d’abstenció previstes a l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 octubre del règim
jurídic del sector públic.
3. La resolució sobre l'atorgament serà adoptada per l'Alcaldia o per la Junta de
Govern Local, segons hi hagi o no delegació de competències. L'òrgan competent per
resoldre dictarà resolució en el termini màxim de tres mesos, des de la finalització del
termini per la presentació de sol·licituds.
4. L’òrgan competent per la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el
concurs o no esgotar el crèdit total previst.
5. La resolució de la concessió de la subvenció es notificarà a l'interessat i es publicarà
a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) en els termes de la Llei General
de Subvencions.

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

PLE2021000017

Codi Segur de Verificació: f9737abb-1217-4c75-bc39-d51bb7d1a33c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082628_2022_50527265
Data Impressió: 31/01/2022 10:45:16
Pàgina 31 de 53

SIGNATURES

Ìf9737abb-1217-4c75-bc39-d51bb7d1a33cÊÎ

DOCUMENT

1.- desenvolupament, 31/01/2022 10:42
2.- desenvolupament. APROVAT

6. La subvenció s'entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el
termini d'un mes, comptat a partir del dia següent al de la notificació de la resolució.
Article 9. Convocatòria
1. Correspon a l'Alcaldia o a la Junta de Govern Local, segons hi hagi o no delegació
de competències, aprovar la convocatòria de les diverses subvencions.
2. La convocatòria haurà de complir amb el que disposa l’article 23.2 de la Llei General
de Subvencions.
3. La convocatòria es publicarà a la BDNS, la qual traslladarà l'extracte de la
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). Així mateix es
publicarà al taulell d'anuncis de la web de la corporació.
4. El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia següent de la publicació
de l'extracte de la convocatòria en el BOPB, mitjançant la BDNS, i finalitzarà quan
aquesta determini.
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Article 10. Règim sancionador i revocació
1. En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que disposa el Titol IV de la Llei
General de subvencions i el Títol IV del reglament de la llei general de subvencions i al
títol V de l’ordenança general reguladora de l’atorgament de subvencions de Sant
Vicenç de Castellet.
2. L'incompliment dels requisits no esmenables podrà ser causa de revocació de la
subvenció, amb independència de la sanció acordada, així com la inexactitud, falsedat
o omissió de caràcter essencial de qualsevol dada o document que acompanyi la
sol·licitud de subvenció, i qualsevol altre incompliment de les obligacions descrites en
aquestes bases i a la normativa anterior esmentada, tal com l'alteració de les
condicions que han determinat la concessió de la subvenció pel beneficiari, o la no
execució de l'obra en el termini establert.
3. L'ajuntament iniciarà un procediment de reintegrament de la subvenció concedida i
abonada indegudament de conformitat amb la legislació vigent.
Article 11. Publicitat
1. La publicitat de les bases reguladores d'aquesta subvenció, un cop aprovades pel
Ple municipal, s'efectuarà mitjançant la seva publicació en el BOPB i en el taulell
d'anuncis de la corporació. S'inserirà una referència d'aquest anunci en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
2. Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat,
amb indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la
quantitat concedida, la finalitat de la subvenció, els diferents concursos o projectes
subvencionats i els participants de cada concurs o projecte subvencionat, conforme es
vagin publicant al sistema nacional de publicitat de subvencions, a través de la seva
tramesa a la Base de Dades Nacional deSubvencions, també es publicaran a la web
municipal.
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Article 12. Drets de propietat intel·lectual
1. Els beneficiaris de les subvencions cediran a títol gratuït a favor de l'Ajuntament de
Sant Vicenç de Castellet, els drets de reproducció, comunicació, distribució,
transformació i divulgació pública a efectes d'exposició i divulgació mitjançant tots els
suports físics i digitals que s'estimin convenients de les seves obres.
2. L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet també podrà exercitar els drets cedits a
través dels portals d'Internet dels quals sigui titular o en qualsevol altre mitjà de
comunicació o publicació propi o de tercers.
Article 13. Incompatibilitats
Aquestes subvencions són incompatibles amb altres subvencions, ajuts, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens
públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.
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Article 14. Règim jurídic supletori
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la LIei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de
21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’ordenança
general reguladora de l’atorgament de subvencions de Sant Vicenç de Castellet, les
Bases d'Execució del Pressupost General del corresponent exercici, la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i
demés legislació concordant.
Disposició final
Aquestes bases entraran en vigor l'endemà de la seva publicació en el BOPB i
romandran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa.
Sra. Alcaldessa:
“Moltes gràcies.
En aquest cas són unes úniques bases reguladores específiques per a la concessió de premis
d’aquells concursos que organitza l’Ajuntament. L’objecte de les bases és molt àmplia per
posteriorment poder aprovar convocatòries de concursos i premis de naturalesa molt variada
de forma més ràpida. Per exemple els premis projecte jove, els premis de recerca de
batxillerat, els de fotografia, els de balcons florits, etc. I la convocatòria de cadascun d’aquests
premis a les hores si que s’hauran d’aprovar cadascun d’ells cada any o quan es vulguin
convocar.”
El Sr. Mauriz manifesta que el seu grup municipal votarà a favor.
Passat aquest punt a votació es aprovat per Unanimitat dels seus assistents
A favor:
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal SVC eC.
Grup Municipal JUNTS x SVC.

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

PLE2021000017

Codi Segur de Verificació: f9737abb-1217-4c75-bc39-d51bb7d1a33c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082628_2022_50527265
Data Impressió: 31/01/2022 10:45:16
Pàgina 33 de 53

SIGNATURES

Ìf9737abb-1217-4c75-bc39-d51bb7d1a33cÊÎ

DOCUMENT

1.- desenvolupament, 31/01/2022 10:42
2.- desenvolupament. APROVAT

3.5.- Per indicacions de la presidència el Sr. Secretari procedeix a la lectura del
dictamen
Assumpte
APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DEL BAGES I L’AJUNGTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT NO OBLIGATORI
D’ADULTS QUE ES DESPALCEN A AMPANS, DURANT EL PERÍODE GENER 2021
FINS JULIOL 2022 (AMBDÓS INCLOSOS)
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Consell Comarcal té delegades, mitjançant conveni subscrit amb el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb data 10 d’octubre de 2016, les
competències, entre d’altres, de la gestió del transport escolar en l’àmbit de la
comarca, d’acord amb el Decret 161/96, de 14 de maig, regulador del servei escolar de
transport. A partir d’aquestes competències i d’acord amb el que es desprèn del
D161/1996, de 14 de maig, el Consell Comarcal pot, en la mesura de les disponibilitats
de la consignació pressupostària prevista en el conveni, portar a terme la prestació de
serveis de transport no obligatori i/o la col·laboració en el finançament dels mateixos.
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El transport de les persones adultes que utilitzen el servei de transport escolar per
desplaçar-se des de Sant Vicenç de Castellet al Centre Ocupacional, Centre de Dia o
Residència d’AMPANS, es considera un transport no obligatori.
Seguint una línia de col·laboració amb els municipis de la comarca, entre els quals
Sant Vicenç de Castellet, el Consell Comarcal del Bages determinarà aquest transport
no obligatori seguint els criteris establerts amb el Departament d’Educació.
Amb la finalitat d’instrumentalitzar aquesta cooperació resulta necessari i oportú
formalitzar un conveni entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Sant
Vicenç de Castellet.
Vista la Memòria justificativa i l’informe de Secretaria que consten a l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
-

-

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 d 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.
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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.

D’acord amb els principis que informen l’activitat administrativa disposats en l’article 31
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC), que es concreten en l’eficàcia i
l’eficiència així com en la racionalitat administrativa i la col·laboració administrativa,
entre altres.
D’acord amb el que disposen els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic, pel que fa als convenis de col·laboració entre
administracions públiques, així com l’article 6 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local; títol XIII i article 191 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya; els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i altra normativa
concordant i l’article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
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En virtut dels fets establerts a l’exposició de motius i dels fonaments de drets acabats
d’esmentar,
S’ACORDA
PRIMER.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet per a la prestació del servei de transport no
obligatori d’adults que es desplacen a AMPANS, durant el període gener 2021 fins
juliol 2022 (ambdós inclosos), contingut a l’Annex dels presents acords.
SEGON.- Autoritzar la senyora Alcaldessa-Presidenta, o persona que legalment la
substitueixi en l’exercici del seu càrrec, perquè pugui signar, en nom de l’Ajuntament
de Sant Vicenç de Castellet, els documents corresponents a l’esmentat Conveni, i el
representi en tots els tràmits i gestions precisos.
TERCER.- Aprovar i disposar la despesa corresponent a l’aportació de l’Ajuntament de
Sant Vicenç de Castellet, la qual es fraccionarà en dos imports. El pagament del
primer import correspondrà a l’any 2021 (3.372,73 €) i es durà a terme durant el mes
de la signatura del conveni. I, el segon pagament, corresponent al període de gener a
juliol 2022 (1.336,35 €), es durà a terme en la finalització de l’execució del conveni, al
juliol 2022, en base a les liquidacions emeses pel Consell Comarcal del Bages
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:
“Moltes gràcies.
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Bé com diu el dictamen, és la proposta de renovació d’aquest conveni. En aquest cas
l’Ajuntament hi aporta 4.000€ aproximadament, son 700€ per usuari.”
El Sr. Mauriz manifesta que el seu grup municipal votarà a favor.
Passat aquest punt a votació es aprovat per Unanimitat dels seus assistents
A favor:
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal SVC eC.
Grup Municipal JUNTS x SVC.
4.- REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, TURISME I COMERÇ I
IGUALTAT
4.1 Per indicacions de la presidència el Sr. Secretari procedeix a la lectura del
dictamen
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Assumpte
ADHESIÓ AL IV PLA D’IGUALTAT DE GÈNERE A LA COMARCA DEL BAGES
2021-2025
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist el text de l’acord del Consell Comarcal de Bages adoptat en sessió plenària de
data 26 de juliol de 2021, que aprova el IV Pla d’Igualtat de gènere a la comarca del
Bages 2021-2025, tramès a aquest Ajuntament, junt amb un exemplar de dit Pla per tal
que, en el seu cas, s’acordi la seva aprovació i s’adhereixi a la seva implementació.
Atès que el Pla comarcal d’Igualtat de gènere és l’eina de coordinació supramunicipal
de polítiques i actuacions en matèria d’igualtat, amb les finalitats i objectius concrets
que recull. Al temps que als municipis de la comarca que el facin seu, els serveix com
a punt de partida per desenvolupar les seves pròpies polítiques d’igualtat.
Considerant que és d’interès per aquest Ajuntament, l’adhesió al IV Pla d’Igualtat de
gènere a la comarca del Bages 2021-2025 i per les raons que es determinen en
aquest, es proposa l’aprovació expressa de l’acord per l’òrgan competent, segons el
que disposa la comunicació del Consell Comarcal abans esmentada.
Per tot això que,
S’ACORDA
PRIMER: Aprovar el IV Pla d’Igualtat de gènere a la comarca del Bages, 2021-2025.
SEGON: Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet a la
implementació del IV Pla d’Igualtat de gènere a la comarca del Bages, 2021-2025,
proposat com a instrument per aprofundir i avançar en les polítiques d’igualtat de
gènere a nivell comarcal.
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TERCER: Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Bages i procedir a la
seva inserció a la pàgina web municipal.
La Sra. Alcaldessa passa el torn de paraula a la regidora d’Igualtat.
Sra. Oliveras:
“Moltes gràcies Sra. Alcaldessa. Bon vespre a tothom.
Proposem adherir-nos al quart Pla d’Igualtat de Gènere 2021/ 2025 que ha dissenyat el Consell
Comarcal del Bages perquè ens serveixi com a instrument pel municipi per aprofundir i avançar
en les polítiques d’igualtat de gènere.
Es tracta d’un Pla per treballar conjuntament a escala comarcal i què inclou objectius generals i
operatius, així com les accions que es poden realitzar al respecte.
La finalitat és contribuir a generar estratègies integrals orientades a avançar en una societat
igualitària i preveu cinc línies d’actuacions:
L’impuls de la interseccionalitat en polítiques d’igualtat; l’eradicació de les violències
masclistes; la conciliació entre el treball laboral i familiar... val a dir que amb les regidories de
Recursos Humans i Igualtat de Sant Vicenç de Castellet estem acabant de perfilar el Pla Intern
d’Igualtat de l’Ajuntament i què en un principi passarà pel proper Ple de gener.
I seguin amb les línies d’actuació del 4rt. Pla passem avui a votació per la seva adhesió hi ha
també la participació i la visibilització de les dones i la salut de les dones i l’esport, què de fet a
Sant Vicenç em dut a terme durant tot aquest any una sèrie d’actuacions dins del marc de la
campanya, també del Consell Comarcal, amb el lema: «Més esport, menys límits». En aquesta
campanya hem volgut posar de relleu el paper de les dones dins del món de l’esport, així com
el reclam per la igualtat en aquest sector.
Més enllà de l’adhesió des de la Regidoria d’Igualtat de la Dona l’Ajuntament amb la Comissió
Interna, seguirem treballant per implementar polítiques d’igualtat.”
l Sr. Mauriz manifesta que el seu grup municipal votarà a favor.
Passat aquest punt a votació es aprovat per Unanimitat dels seus assistents
A favor:
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal SVC eC.
Grup Municipal JUNTS x SVC.
5.- REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I JOVENTUT
5.1.- Per indicacions de la presidència el Sr. Secretari procedeix a la lectura del
dictamen
Assumpte
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ADHESIÓ AL PACTE DE LES ALCALDIES PEL CLIMA I L’ENERGIA – EUROPA I
APROVACIÓ DEL PLA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA DE SANT VICENÇ DE
CASTELLET “CAP A UN 2050 AMB ZERO EMISSIONS”
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Comissió Europea va posar en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes/esses
pel Clima i l’Energia”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de
participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El Pacte ha
nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees que
s’inicia originàriament amb el Pacte d’Alcaldes.
Els alcaldes i alcaldesses de tot Europa reforcem les nostres ambicions climàtiques i
ens comprometem a dur a terme accions al ritme que dicta la ciència, en un esforç
conjunt per mantenir l’augment de la temperatura mundial per sota d’1,5℃, la màxima
ambició de l'Acord de París.
Des de fa anys, les ciutats han convertit els reptes climàtics i mediambientals en
oportunitats. Ha arribat el moment de convertir-los en la prioritat general.
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Com a signants del Pacte de les Alcaldies a Europa, ens comprometem a portar a
tothom en aquest viatge. Ens assegurarem que les nostres polítiques i programes no
deixin ningú ni cap lloc enrere.
Mitjançant acord de ple de data 29 de juliol del 2020, l’Ajuntament de Sant Vicenç de
Castellet aprova l’adhesió al Pacte d’alcaldes/esses per al Clima i l’energia, amb el
qual es compromet a reduir les emissions de CO2 en més d’un 40% l’any 2030,
respecte l’any base (2005), a augmentar la resiliència mitjançant l’adaptació als
impacte del canvi climàtic i a facilitar l’accés universal a uns serveis energètics segurs i
sostenibles.
Per tal d’establir el full de ruta i les accions a realizar per assolir aquets objectius, i
mitjançant el suport tècnic de la Diputació de Barcelona, es redacta el Pla de Tranisició
Energètica del municipi (Cap a un 2050 amb zero emissions).
Paral·lelament a la redacció d’aquest treball, el passat mes d’abril del present any, la
Comissió Europea va canviar els objectius de reducció d’emissions de GEH (passant
del 40% al 55% pel 2030) i l’Oficina Europea del Pacte va fer seus aquests nous
objectius mitjançant un Nou Pacte.
Per aquest motiu, la comissió de treball i l’equip redactor ja va decidir incorporar els
nous objectius europeus al Pla de Transició i que ja s’adeqüés a les noves directrius
europees.
Considerant el document d’adhesió al nou Pacte, adjunt a aquest acord, mitjançant el
qual els signataris es comprometen a treballar per arribar a la neutralitat climática el
2050.
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Considerant el Pla de Transició Energètica de data setembre del 2021, redactat amb el
suport de la Diputació de Barcelona, mitjançant el qual es detallen les accions per
assolir com a objectiu final un 2050 amb emissions zero i un objectiu intermedi l’any
2030 de reduir les emissions per habitant un 55,2% respecte les emissions de l’any
2005.
Considerant l’informe de la tècnica de medi ambient i de l’enginyera municipal, de data
16 de desembre del 2021, que consta a l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
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,
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S’ACORDA:
PRIMER.- ADOPTAR els nous objectius de la Unió Europea per l’any 2050, per
aconseguir la neutralitat climàtica, i adoptar el compromís intermedi de reduir les
emissions de CO2 en el terme municipal en més del 55% per cent per a 2030,
respecte l’any 2005, fent de l’acció climàtica la prioritat de l’Ajuntament i implicant a la
ciutadania, les empreses i administracions a tots els nivells en la implementació
d’aquesta visió i en la transformació dels nostres sistemes econòmics i socials.
SEGON.- ADHERIR l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet al Pacte de les Alcaldies
pel Clima i l’Energia – Europa.
TERCER.- APROVAR el Pla de Transició Energètica de Sant Vicenç de Castellet “Cap
a un 2050 amb zero emissions”, que consta a l’expedient.
QUART.- FACULTAR l’Alcaldessa per a la signatura del pacte, cartes i compromisos
que deriven dels presents acords.
CINQUÈ.- NOTIFICAR els presents acords a l’Oficina del Pacte de les Alcaldies de la
Comissió Europea i a l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Diputació
de Barcelona.
La Sra. Alcaldessa dóna la paraula a la regidora de Medi Ambient.
Sra. Pascual:
“Moltes gràcies Sra. Alcaldessa. Bon vespre a tothom.
Renovem l’adhesió perquè la Comissió Europea va canviar els objectius de reducció
d’emissions i gasos d’efecte hivernacle (passant del 40% al 55% al 2030) simultàniament a la
redacció del nostre projecte.
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Per aquest motiu es va decidir incorporar els nous objectius europeus als plans i que ja
s’adeqüessin a les noves directius europees. Aprofitem dons per aprovar l’adhesió als nous
objectius i l’aprovació del nostre pla d’acció: el pla de transició energètica.
Per posar alguns exemples de les accions que inclou, com acció que ja be de lluny hi ha entre
d’altres:
L’adhesió a l’Agència Comarcal de l’Energia que inclou revisió de potencies contractades,
equipaments, seguiments de consums i digitalització, endreça de seguiment dels mateixos
consums, entre d’altres.
El canvi d’enllumenat dins les instal·lacions municipals i canvi de dispositius d’aturada
automàtica de llums en equipaments com el Camp de Futbol, les llums de Pavelló, etc.
I de les noves previstes per exemple: instal·lació de fotovoltaiques a equipaments municipals
com el Tèxtil Montserrat, la Biblioteca i El Niu (que és un projecte en redacció). El programa
Bus a Peu, millores en l’Administració Electrònica i en recursos i eines pels treballadors en
l’estalvi de paper.
Un gestor municipal energètic: Assessorament directe a veïns, revisió de consums
d’equipament implantació de mesures, etc.
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Model de recollida selectiva d’alt rendiment, entre altres.”
El Sr. Mauriz manifesta que el seu grup municipal també votarà a favor.
Passat aquest punt a votació es aprovat per Unanimitat dels seus assistents
A favor:
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal SVC eC.
Grup Municipal JUNTS x SVC.
6.- REGIDORIA D'HISENDA, GENT GRAN I SALUT
6.1.- Per indicacions de la presidència el Sr. Secretari procedeix a la lectura del
dictamen
Assumpte
APROVACIÓ EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL O/2021/335 DE CRÈDITS PER A
DESPESES REALITZADES EN L’EXERCICI 2020 PER IMPORT DE 212,15 €
D I C T A M E N:

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

PLE2021000017

Codi Segur de Verificació: f9737abb-1217-4c75-bc39-d51bb7d1a33c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082628_2022_50527265
Data Impressió: 31/01/2022 10:45:16
Pàgina 40 de 53

SIGNATURES

Ìf9737abb-1217-4c75-bc39-d51bb7d1a33cÊÎ

DOCUMENT

1.- desenvolupament, 31/01/2022 10:42
2.- desenvolupament. APROVAT

Es presenta per a la seva aprovació relació de factures O/2021/335 per import de
212,15 €, per la prestació de serveis, subministraments i convenis de col·laboració
amb càrrec al pressupost 2021 de l’Ajuntament, realitzades en l’exercici 2020.
Considerant que la prestació de serveis, subministraments i conveni de col·laboració
de les relacions de factures O/2021/335 es va realitzar durant l’exercici 2020 i que no
va ser possible la seva aprovació durant l’exercici corresponent.
Considerant l’art. 176.1 del RDL 2/204 de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, on s’estableix que “Amb càrrec als crèdits
de l’estat de despeses de cada pressupost, només podran contraure obligacions
derivades d’adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses en general que
es realitzin en l’any natural del propi exercici pressupostari”.
Atès l’article 60.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I
del Títol Sisè del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que declara competent al Ple de la
Corporació pel reconeixement extrajudicial de crèdits, quan no existeixi consignació.
Atès que el dèficit produït serà finançat amb els crèdits de l’exercici 2021, i per tant
restarà condicionat el seu pagament a la consignació efectiva del pressupost en vigor.
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Atès que actualment hi ha crèdit pressupostari adient i suficient.
Per tot això,
S’ A C O R D A:
PRIMER.- APROVAR el reconeixement extrajudicial de crèdits com a conseqüència
de la despesa adquirida durant l’exercici 2020 per import de 212,15 €, IVA inclòs,
corresponent a la relació de factures O/2021/335.
SEGON:.- ORDENAR el pagament de la relació comptable de factures O/2021/305,
per un import total de 212,15 €.
TERCER.-: RESULTA necessària la convalidació dels actes administratius presos
amb anterioritat a l’aprovació del present acord, d’acord amb el que estableix l’article
52 de la Llei 39/2015. d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
QUART.- COMUNICAR el present acord als departaments municipals afectats als
efectes adients.
[
La Sra. Alcaldessa passa la paraula a la regidora d’Hisenda.
Sra. Rubio:
“Gràcies Sra. Alcaldessa. Bon vespre a tothom.
És una factura del 2020, és de material d’oficina de Clavé Serveis.”
El Sr. Mauriz manifesta que el seu grup municipal 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 PSC.
Grup Municipal SVC eC.
Grup Municipal JUNTS x SVC.
7.- REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL I ENSENYAMENT
7.1.- Per indicacions de la presidència el Sr. Secretari procedeix a la lectura del
dictamen
Assumpte
ADHESIÓ AL PACTE CONTRA LA SEGRECACIÓ ESCOLAR A CATALUNYA: “ UN
COMPROMÍS PER A L’ÈXIT EDUCATIU”
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Considerant que la Sindicatura de Greuges de Catalunya ha impulsat el Pacte contra
la segregació escolar a Catalunya: “Un compromís per l’èxit educatiu”. El text íntegre
del pacte es conté en el present expedient.
Considerant que la segregació escolar és la distribució desigual de l’alumnat entre els
centres educatius d’un territori. Aquests desequilibris provoquen que, en una mateixa
zona, hi hagi centres amb una composició social més desfavorida que altres, i també
amb una composició social significativament més desfavorida que la de l’entorn.
La segregació escolar suposa una vulneració del dret a l’educació en igualtat
d’oportunitats, protegit per la Convenció de Nacions Unides dels drets de l’infant i per
la legislació en matèria d’educació. Aquest fenomen limita les oportunitats de l’alumnat
d’assolir el seu màxim desenvolupament possible, bé perquè incideix directament en
els seus resultats acadèmics i condiciona les seves trajectòries formatives, bé perquè
dificulta les seves possibilitats de socialització en entorns escolars amb capitals socials
i culturals equiparables a la realitat social en què viu.
Considerant que el 18 de març de 2019, es va signar el Pacte contra la segregació
escolar a Catalunya, al qual s’han adherit la majoria d’agents de la comunitat educativa
i de l’arc parlamentari i institucional, entre els quals hi ha més de vint-i-cinc entitats de
l'àmbit educatiu i la immensa majoria d'ajuntaments de més de 10.000 habitants.
Considerant que el Pacte és fruit de la necessitat d’arribar a un acord i compromís de
país per combatre la segregació escolar. La Sindicatura de Greuges ha estat
treballant, en col·laboració amb el Departament d'Educació, amb la voluntat de
promoure polítiques de lluita contra la segregació escolar des de la coresponsabilitat
dels diferents actors que intervenen en l'àmbit educatiu.
El document inclou trenta actuacions i cent vuitanta-nou mesures concretes en nou
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àmbits que el Departament d’Educació es compromet a implementar, tant com es
pugui, durant aquesta legislatura. Els ajuntaments que s’adhereixin al pacte subscriuen
els compromisos següents:
“Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en
l'àmbit de la planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut
d’aquest pacte i assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d’actuació respectius, contribuir, en col·laboració amb el
Departament d'Educació, en l'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.
2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin
aspectes relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb
el mateix municipi.”
Per tot això que,
S’ACORDA
PRIMER: APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet al Pacte
contra la segregació escolar a Catalunya: “Un compromís per l’èxit educatiu”.
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SEGON: Comunicar aquest acord a la Sindicatura de Greuges de Catalunya.
La Sra. Alcaldessa passa la paraula al regidor d’Educació.
Sr. Costa:
“Bàsicament agrair primer que s’hagi pujat l’altaveu, així em sentireu tots desprès, gràcies.
Segon dir-vos què el Pacte Contra la Segregació s’estableix a través d’una proposta de la
Sindicatura de Greuges que permet al març del 2019 signar aquest pacte què bàsicament
planteja la necessitat de fer tot el possible contra la segregació escolar, i implica implementar
un nou decret d’admissió que lluiti contra la segregació, però també una millora del
finançament de l’educació que ens ha permès per exemple el PEMOE (el Pla de millora de les
oportunitats educatives) i que ens ha permès per exemple tenir un nou tècnic municipal del
Pla Educatiu d’entorn.
És una cosa que ens va sorprendre, a mi em va sorprendre que ens reclamessin la signatura
d’aquest pacte, però es que era del març del 2012 que va passar desapercebut per tant
evidentment volem estar dins, suposo que tots plegats entenem que tenim que estar dins
d’aquest pacte.”
Passat aquest punt a votació es aprovat per Unanimitat dels seus assistents
A favor:
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal SVC eC.
Grup Municipal JUNTS x SVC.
8.- DONAR COMPTE DECRETS
S’ha donat per assabentat al Ple municipal dels decrets dictats per Alcaldia del 19 de
novembre al 23 de desembre de 2021
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9.- MOCIONS
No hi ha hagut mocions en aquest Ple.
10.- TEMES SOBREVINGUTS
No hi ha hagut temes sobrevinguts
11.- Per indicacions de la presidència el Sr. Secretari procedeix a la lectura del
dictamen
Assumpte
PRESA DE CONEIXEMENT PER PART DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE LA
RENÚNCIA DEL SR. REGIDOR EN JOAN BAPTISTA COSTA I BLÁZQUEZ
Vist l’escrit de renúncia al càrrec de Regidor subscrit pel Sr. En Joan Baptista Costa i
Blázquez, presentat per registre d’entrada amb el núm. E2021013130 i data 20 de
desembre de 2021.
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Atès que el Sr. En Joan Baptista Costa i Blázquez, Regidor d’aquest Ajuntament,
prengué possessió d’aquest càrrec el dia 15 de juny de 2019, amb posterioritat a les
darreres eleccions locals celebrades el dia 26 de maig de 2019.
En compliment dels articles 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals i 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral
General,
S’ACORDA
PRIMER.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Regidor de l’Ajuntament
de Sant Vicenç de Castellet presentada pel Sr. En Joan Baptista Costa i Blázquez.
SEGON.- Remetre certificació d’aquest acord a la Junta Electoral Central juntament
amb la còpia de l’escrit de renúncia i indicació de la persona a la qual correspon cobrir
la vacant, que a judici d’aquesta Corporació és la Sra. Na Gina Serra i Insua, per ser
aquesta la següent candidata a la llista de Sant Vicenç de Castellet en Comú En Comú
Guanyem (SVCeC – ECG). Així mateix, es sol·licita a la Junta que remeti la
corresponent credencial perquè pugui prendre possessió del seu càrrec.
Sra. Alcaldessa:
“Endavant Joan.”
Sr. Costa:
“Gràcies Alcaldessa. Regidores, regidors, companys, companyes i els presents, a tots els
presents aquí o telemàticament.
Com sabreu normalment m’agrada parlar i no llegir, però avui llegiré per agrair a la Sílvia
Sànchez la feina de transcripció de les meves intervencions al llarg d’aquests temps... com a
mínim li facilitarem la feina avui que és mes llarg.
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Molts de vosaltres sabreu que al llarg d’aquests anys m’heu acusat de fer que els plens fossin
molt llargs. Les que us heu incorporat en la present legislatura no heu tingut ocasió de
comprovar-ho. És per això que avui, si em permeteu, per darrera vegada, us allargaré el ple en
aquest comiat.
Mireu, quan el 3 d’abril del 79, amb la majoria d’edat acabada d’estrenar (mireu si vaig
endarrere), era candidat a la llista del Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels Països
Catalans (eren llargs els noms) a les primeres municipals a Manresa, no podia ni imaginar que,
pocs anys després, l’ofici de mestre em portaria a Sant Vicenç de Castellet.
El 83 com a mestre, el 86 com a veí i al 89 com a pare d’un santvicentí.
Va ser aquest període, un període farcit de fets històrics i de confluències que ens portaren a
constituir Iniciativa per Catalunya a la nostra població uns mesos abans de les municipals del
91.
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Allí iniciarem la representació unipersonal que ens ha anat perseguint al llarg del temps
(espero que aquesta maledicció de ser unipersonal s’acabarà quan deixi de donar la tabarra
com a cap de llista)
El compromís llavors de vuit anys va tenir dues etapes:
Una primera d’oposició i aprenentatge en la qual, això si, vaig aconseguir que tots els grups
m’aprovessin la primera moció que vaig presentar, demanant la utilització del paper reciclat en
tota la gestió municipal (penseu que llavors no hi havia documents digitals).
I una segona etapa del 95 al 99, en el primer govern tripartit (jo dic en el molt bon sentit de la
paraula, benvolgut Dani, que devia ser un banc de proves del primer tripartit català de l’any
2003) i de fet érem els mateixos grups tot i què llavors era Iniciativa i ara som els Comuns, i
amb els números canviat entre les companyes i companys del PSC i ERC. Això em permet dir
que de moment soc el que he viscut més anys en tripartit.
En el darrer Ple d’aquella legislatura (continuant amb l’obsessió d’estalviar paper) vaig gravar
en dos disquets de tres i mig (per primera vegada i com a gran novetat) el primer Pla de Serveis
Socials, per passar-lo als grups municipals... alguns ens vam demanar que si els hi podíem
imprimir perquè no tenien encara on llegir-los.
D’aquella primera experiència del govern no puc deixar de recordar la coneixença d’una jove
assistent social que llavors feia pocs anys havia entomat la plaça d’assistent social i
treballadora social, la Isabel Rovira. Amb ella vaig descobrir com de necessàries i
imprescindibles són les persones que treballen en aquest àmbit. I amb ella, vam intentar
treure els Serveis Socials d’una situació força, deixeu-me dir, degradada, tant d’espai de treball
com de dotació de personal.
En l’entremig entre aquella època i l’actual vaig tornar a dedicar tots els esforços a l’Escola i en
dirigir l’obertura de l’Escola Puigsoler. Va ser en aquest època que vaig descobrir, en la creació
i la gestió dels primers anys del Pla Educatiu d’Entorn del Bages Sud, a un altre treballador
d’aquest Ajuntament, que sense ser-ho ha exercit de tècnic municipal en multitud de camps.
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Avui el Josep Ortiz encara el tenim a ensenyament i gestionant l’Oficina Municipal
d’Ensenyament.
I no puc deixar de recordar a una persona que després de molts anys de fer d’encarregat al
pavelló, va esdevenir l’ànima dels primers anys de l’Escola Puigsoler i això que només cobrava
com a conserge, en Joan Fuentes, amb el qual m’hauria agradat compartir el gaudi de les
nostres jubilacions.
Amb aquests agraïments personalitzats i, com he mantingut en múltiples ocasions, vull
manifestar el meu agraïment a tot el personal d’aquesta casa, sense ells, per moltes idees que
hi poséssim tots nosaltres, això no funcionaria.
Agrair a tot aquell personal que, entenent que les regidores i regidors no som tècnics, s’han
posat les piles per assessorar-nos i tirar endavant de forma incondicionada els projectes que
nosaltres, sigui quina sigui la seva, o la nostra ideologia, decidim tirar endavant.
En aquest segon període del 2015 he repetit oposició i tripartit com la primera.
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Poc té a veure aquell ajuntament de finals del segle XX, amb l’actual. Tot és més complexa, tot
és més complicat, però al mateix temps, molt més curós.
He de dir que tot i ser més còmode el pas per l’oposició, ha estat apassionant formar part de
l’actual equip de govern, per tot allò que malgrat huracans i pandèmies s’ha pogut realitzar i
posar en solfa.
Aquest tripartit té la ferma voluntat de posar les bases per a fer més forta l’estructura
municipal. Al meu entendre hi ha tres temes fonamentals que segurament no donen massa
popularitat (potser al contrari) i que s’han realitzat, iniciat o en procés d’iniciar-se, es tracta de
la revisió del Pla d’Ordenació Urbanística; també la revisió del Cadastre i finalment la valoració
i renovació del catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament.
Com a regidor de Serveis Socials i Educació penso que he de donar comptes de la feina
realitzada durant aquest mandat (sembla que ja fa molts anys que hi som... També és veritat).
Com ja he manifestat públicament, m’emporto una certa satisfacció per tot allò que he pogut
realitzar i aconseguir en l’Àrea d’Educació.
La inversió en edificis escolars ha estat important, la renovació del pati, de la teulada i terrat i
les aules del Niu, ens permetrà tenir tot l’edifici renovat durant aquest mandat.
La insonorització del menjador i la primera fase de la renovació i aïllament de la façana de
l’Escola Sant Vicenç, que esperem que no sigui com la Sagrada Família.
I fins coses que no ens pertocaven, la pandèmia ens va fer decidir d’obrir i condicionar noves
entrades a l’Escola Puigsoler.
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Però també hem d’agrair que el Departament d’Educació, Serveis Territorials, Educació de la
Catalunya Central, recollís les propostes que els hi vam fer en el primer moment, la
remodelació de l’aulari d’Educació Infantil de l’Escola Sant Vicenç que ens ha de permetre
eliminar el vell i atrotinat mòdul prefabricat; la reparació, esperem, definitiva de la teulada de
l’Escola Puigsoler i l’inici de la substitució de les finestres de l’Institut.
Satisfet també perquè les polítiques educatives que s’han desenvolupat després de la
signatura del pacte contra la segregació escolar han fet que s’esdevingui un Pla de millora
‘oportunitats educatives que ens permet avui disposar, com he dit abans, d’un tècnic del Pla
Educatiu Entorn què, junt amb l’encert de la persona escollida per aquesta plaça avui i en el
futur ens permet ser proactius en les propostes educatives.
Satisfet per l’esforç que hem fet Departament, Institut i Ajuntament (amb la resta
d’ajuntament del Bages Sud) per aconseguir el Grau Mitjà en Operacions de laboratori per al
nostre Institut.

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.

Queden pendents, però alguns temes importants:
Un que sense la pandèmia m’hauria agradat poder desenvolupar és la millora de la xarxa
educativa de la nostra població, amb una millor coordinació i la definició d’un nou «Pla
Educatiu de Vila».
D’altra banda, penso que és important i queda pendent en el PAM, la necessitat de trobar un
espai propi per a l’Escola de Música. La bona convivència entre l’Escola de Música i l’Escola
Puigsoler s’ha basat sempre en la bona voluntat d’ambdós claustres de mestres, però cada any
que passa s’agreuja el problema d’espai.
Ens cal acabar de definir quina escola de música volem (o ens podem permetre) que sigui un
espai assequible i accessible a tota la població. Projectes com els de música comunitària a
l’escola bressol o el projecte de música comunitària a l’escola de primària, abans dita «Un
Infant un Instrument» crec que han de ser elements d’aquest nova definició de l’Escola.
En el moment que sortim de la pandèmia, també serà important recollir tot allò que es fa
d’educació d’adults i poder coordinar i definir-ne un projecte què, revisable, doni resposta a
aquell aspecte tan important que és l’educació al llarg de la vida.
No puc oblidar, per acabar la diserció en aquest aspecte del camp de l’educació, de poder
disposar novament d’una psicòloga municipal a jornada complerta (una decisió que amb les
conseqüències de la pandèmia, encara s’ha fet més positiva) i de poder acabar aquests dos
anys amb uns claustres a l’Escola de Música i al Niu estables.
M’agradaria poder ser tan optimista en la valoració de la tasca realitzada a l’Àrea de Serveis
Socials. Si bé és cert que vàrem poder completar i posar en funcionament l’aula socioeducativa
i vam fer una nova adjudicació del Servei d’Atenció Domiciliària amb un increment del 33%, la
realitat prèvia i la creada per la pandèmia, no ens permeten l’optimisme.
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Durant aquest període hem de felicitar-los per l’esforç realitzat per totes les treballadores de
l’àrea, la situació ha estat desbordant, les competències municipals són les que són i la única
manera de donar resposta a l’actual situació ha estat la de treballar per sobre de les
possibilitats. Hem de desitjar que les negociacions per a un nou acord dels Serveis Socials a
Catalunya, ens permeti un major finançament i una ampliació de les ràtios que defineixen el
nombre de treballadores del servei.
I deixeu-me dir, fora de la valoració, que tenim un problema com a societat, tenim cada dia
més gent que s’ha quedat a la vora d’aquesta societat. No volem que això ens esquitxi;
“aquesta gent és un problema”; ens inventem el tema dels MENAS... “són paràsits”... Digueume, per última vegada bonista (m’és igual) però aquesta problemàtica no es resolt tancant els
ulls i esperant que en tornar-los a obrir hagi desaparegut. No n’hi ha prou amb lleis, no n’hi ha
prou amb accions policials quan ens enfrontem amb autèntics delinqüents. Calen recursos,
calen polítiques d’habitatge, cal més educació, cal més solidaritat (no caritat), cal generar
noves formes d’ocupació i cal també denunciar els abusos que en matèria d’habitatge, per
exemple, realitzen els grans i mitjans tenidors d’aquests.
En fi... en aquest camp el camí és llarg i fa pujada.
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Anem arribant al final.
Avui deixo la responsabilitat que significa ser regidor de l’Ajuntament de Sant Vicenç de
Castellet, amb una certa recança, però també amb cert alleujament.
Ens vam sumar a la proposa que el dia després de les eleccions ens feia l’Adriana d’afegir-nos,
tot i que la matemàtica no era necessària, a la proposta d’un nou govern tripartit.
Teníem en comú haver estat a l’oposició en la legislatura anterior i haver compartit posicions
front a molts temes que plantejava el govern.
Aquest govern tripartit no ha estat el que esperàvem. Vam començar el primer dia amb unes
ganes de menjar-nos el món amb una organització que ens permetés millorar les condicions de
Sant Vicenç, però massa aviat vam haver de fer front a diverses contingències del personal, i
no cal dir, entomar la situació de pandèmia.
Deixeu-me fer l’acudit: (l’he explicat moltes vegades) Si estiguéssim a la Garrotxa el volcà ens
hauria també esclatat a nosaltres.
Això no ha estat obstacle per intentar, amb més o menys encert, endegar el programa que ens
havíem proposat.
Però més enllà d’això, aquesta situació inesperada, ha fet que m’hagi sentit formant part d’una
família, amb prioritats comunes, les més, i també amb algunes diferències.
És per aquest motiu que en aquest moment de comiat us vull demanar perdó per deixar-vos.
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Com ja sabeu, Alcaldessa, companyes i companys, no és un adéu negatiu per a mi. Els meus
motius personals, són els de poder retornar a la Núria el gest que va fer fa 40 anys de deixar la
costa i venir amb el Costa a l’interior. Com sabeu, una part de la meva petita família, que avui
és aquí també, ja viu al Maresme i quan les obres i els permisos municipals ho permetin,
nosaltres també ens hi traslladarem.
Hauran estat gairebé 40 anys de descoberta d’aquest poble i de compromís familiar amb
aquest poble.
Després d’avui, la Junta Electoral Central (esperem) nomenarà a la persona que em seguia a la
llista electoral, per tal què en el proper Ple ocupi aquest seient.
Dir-vos que la Gina Serra ha acceptat substituir-me, però per coherència amb la seva dedicació
(en aquests moments tan delicats) com a treballadora d’una residència de Gent Gran, no
formarà part de l’equip de govern, com a mínim de moment. Aquest és l’acord que vàrem
adoptar al si dels Comuns de Sant Vicenç de Castellet. Ella donarà recolzament al govern
municipal, reitero de moment, des de fora del govern.
M’agradaria, no podria deixar de fer-ho, anar acabant fent un retret i un prec, o si em deixeu
una proposta, a l’oposició.
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El retret és que no m’heu fet cap pregunta al Ple... durant aquests 2 anys i mig... suposo que
devia ser per no allargar al Ple...”
*Sra. Jiménez:
“Encara no hem acabat!, queda aquest no?”
Sr. Costa:
“No, no la pregunta ja l’heu fet...”
Sr. Costa:
“I una proposta d’algú que ha estat més temps a l’oposició que al govern municipal. És bo
fiscalitzar, és bo rebatre al govern municipal, però sovint és útil fer-ho des de la proposta, des
de l’alternativa. Segur que tots creiem que nosaltres tenim la raó, però mai la tenim tota.
El ple municipal és l’espai de debat. Allargueu-lo el que faci falta. Propiciem, amb la revisió del
ROM, la possibilitat d’ampliar la participació en aquest espai de debat. Fem que cada vegada el
vegi més gent... Però anem fent de les Xarxes Socials un espai de compartir, un espai
propositiu... no un espai de confrontació per la confrontació.
Em sembla que ho he dit tot. Bona feina i uns precs:


A la Regidora de Participació Ciutadana... no parlaré de les llums de Nadal...
Li prego que abans d’acabar el mandat i si la pandèmia ho permet, pugui propiciar un nou
ROM que afavoreixin al màxim la participació ciutadana.
També li prego que més d’hora que tard faci el procés que possibiliti que els meus darrers
dies a Sant Vicenç els visqui al carrer que tingui el nom, per exemple, d’una persona que
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va ser desterrada com a conseqüència de la denúncia del senyor parroco Orriols que avui
li dona el nom.


A l’Alcaldessa
Li demano, i a tots plegats, que escoltem les propostes del Consell d’Infants, ells ens han
de donar moltes pistes de com tenir un poble on viure-hi millor. Un poble de les persones i
no dels cotxes. I, si pot ser, que acabem de pacificar els entorns escolars del Niu i l’Escola
Puigsoler.



I a tots els grups municipals un últim prec:
Que subscrivim un compromís per a la canalització de la riera i l’accés adequat a la zona
industrial del Clot del Tufau (amb unes industries que acompleixin també els requisits
necessaris per a la seva convivència amb la zona urbana que l’envolta).

Equip de govern, continueu amb aquesta tasca.
I a tots plegats, bona feina i cuideu-vos. I una abraçada a tots!.
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Aplaudiments
Sra. Delgado:
“Moltes gràcies Joan per les teves paraules. M’han demanat els portaveus del grups també
dedicar-te unes a tu:”
Sra. Rubio:
“Volem donar-te les gràcies la tasca, l’entrega, la dedicació i lo fàcil que ho fas tot.
Esperem que gaudeixis molt d’aquesta nova etapa de la teva vida. Segur que tens molts plans, i
el temps lliure et servirà per fer moltes coses que sempre havies volgut fer però que havies
anat deixant.
Estem molt contentes per tu, no tan per nosaltres, encara que ja nos ens veurem tant sovint
això no és un comiat sinó el començament d’una nova etapa.
En nom de la Sra. Isabel Pérez i en el meu propi com a regidora del PSC de Sant Vicenç de
Castellet et desitgem el millor: Moltes gràcies Sr. Joan Baptista Costa.”
Sr. Mauriz:
“L’enhorabona Joan per tants anys de dedicació a la cosa pública, si no ens equivoquem 16. És
molt lloable aquesta tasca i honorable.
A més a més per nosaltres, per a mi també, has estat un molt bon company polític que tot i
què de vegades no haguem pogut estar d’acord sempre ens ho hem pres tot molt
esportivament i de vegades fins i tot amb ironia i humor, que això també és positiu.
Com deia moltes felicitats per aquesta tasca. Gaudeix íntegrament del teu nou moment de la
vida, i evidentment allà on vagis recordat i torna a Sant Vicenç quan puguis, perquè aquí estem
tots per retrobar-nos en el moment de calgui.
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També desitjar-li molta sort a la nova regidora. Moltes gràcies.”
Sr. Palma:
“Be, com a grup municipal d’Esquerra Joan et volem agrair aquests anys de dedicació al
municipi, gràcies per fer fàcil la pressa de decisions conjuntament al govern. I gràcies per fer de
les discrepàncies un valor afegit.
Saps que en el fons estem gairebé d’acord en tot.
Et trobarem al faltar, no als teus discursos però si al teu saber fer... no ens deixen votar la teva
renúncia sinó... no sé si et deixaríem jubilar.
Així que només podem desitjar-te que gaudeixis d’aquesta jubilació ben merescuda, que
gaudeixis amb la Núria i família del sol i la tranquil·litat de la platja.
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Una abraçada gran company.”
Sra. Delgado:
“Moltes gràcies Jordi. Jo voldria afegir unes paraules també, evidentment d’agraïment Joan:
per la dedicació, pel compromís al llarg de tots aquests anys com hem reiterat tots els
companys. Jo crec que tan a l’Ajuntament però també des d’altres àrees, també la
professional, també des de l’activisme social i cultural.
Gràcies per la bona entesa de què parlava el Jordi: no sempre estem d’acord en els temes però
gairebé, i sempre els hem pogut discutir... sempre ha sigut fàcil discutir-los.
Gràcies sobre tot per aquests darrers mesos en què hem compartit govern tripartit, jo també
ho dic amb molta positivitat. Aquest govern tripartit sobre tot en aquestes dues àrees gens
fàcils, menys encara en plena pandèmia com deies fa un moment en els Serveis Socials.
I gràcies ja més ha títol més personal pel suport, per l’acompanyament, per la confiança... Que
tinguis molta sort i que puguis gaudir molt en aquesta nota etapa que comences i sobre tot
que puguis gaudir de la família que també ells, ho sabem prou be els què ens hi dediquem,
també hem perdut molt durant tot aquest temps i segur que estan molt contents ara de
poder-te tenir molt més.”
L’Alcaldessa fa entrega d’un petit detall al Sr. Joan Baptista Costa i Blázquez
Sr. Delgado:
“Ja sabem que no t’agraden aquestes coses però si vols venir un moment sis plau...”

Aplaudiments
Sr. Costa:
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“Moltes gràcies a tots i ho agraeixo... per tant no hi ha pregunta des de l’oposició per mi
perquè ja deixo de ser regidor i la última pregunta la contestaré en el seien, m’imagino del
darrere..., no ho se, vaig a seure allà i per tant insisteixo: no m’heu fet cap pregunta.”
Aquest punt és assabentat i no susceptible de votació
El Sr. Costa abandona la taula de la Presidència i procedeix a ocupar un seient com a públic a
la sessió.
12.- PRECS I PREGUNTES
12.1.- El passat mes de Novembre va finalitzar el termini de presentació
sol·licituds del 2 Pla de reactivació econòmica i social. Quin ha estat el resum
del mateix? quantes sol·licituds s'han presentat de cada línia? Quantes s'han
acceptat? Quantes s'han denegat? Quina són el motius de la denegació?
Quantes s'han pagat?
Respon la regidora de Comerç i Turisme
Sra. Oliveras:
“Moltes gràcies de nou Sra. Alcaldessa.
Si us sembla be respondre a les sis preguntes en una sola resposta detallant la informació.
En primer lloc dir que com ha passat moltes vegades, les sol·licituds han estat majoritàriament
fetes a final de novembre, que era quan finalitzava la convocatòria. Totes elles han passat ja
per les diferents comissions i el resultat de l’avaluació ha estat el següent:
En total hi ha hagut 23 sol·licituds corresponents a les tres línies d’ajuts de comerços,
autònoms i sector restauració; i dues sol·licituds per l’ajut a famílies en establiments
comercials.
Pel que fa a l’ajuda per famílies a establiments: una ha estat desestimada per falta de
documentació. Malgrat es va requerir diverses vegades (des del passat 14 de setembre), i
l’altra també per no complir un dels punts de les bases.
I referent a les sol·licituds de comerç s’han aprovat tres per la línia 1, cinc per la línia 2 i sis per
la línia 3.
El total desestimat ha sigut de nou. Per diferents motius de no compliment dels punts de les
bases, però majoritàriament per no estar completada la documentació tot i haver fet el
requeriment.
De totes aquestes sol·licituds aprovades ja s’ha passat la instrucció per pagar a Serveis
Econòmics tot i que hem de recordar que estem a finals d’any i s’està fent els pagaments amb
la major rapidesa possible malgrat l’acumulació de feina que hi ha a l’Àrea.
M’agradaria fer una reflexió que la primera comissió d’avaluació es va fer a principis de
novembre: però el procediment per l’aprovació fins arribar a Junta de Govern Local és llarg i
feixuc, i cada departament per on passa ha de mirar cadascuna de les sol·licituds i elaborar el
seu informe, tant des de l’Àrea Tècnica, com Secretaria i Intervenció. Fer-ho amb calma també
és important per no cometre errors, i els Serveis Tècnics agraeixen fer-ho amb comissions
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diferents i partir les sol·licituds ja que es tracta d’un gran expedient amb 235 documents
diferents en 38 tràmits.
La setmana que be com a molt tard es farà el pagament de totes les que quedin pendents.”

La Sra. Alcaldessa demana si hi ha alguna cosa més:
Sr. Mauriz:
“Si, voldríem fer dos precs si és possible.”
Sra. Delgado:
“Si i tant.”
Sr. Mauriz:
“En primer lloc, més que un prec seria una felicitació a l’Associació de Voluntaris de Protecció
Civil de Sant Vicenç de Castellet per l’obtenció de la Creu de Sant Jordi com ja es va manifestar
en el seu moment.
Hi ha també el president i per tant el felicitem en la seva persona també.
Llàstima que l’acte no va reconèixer precisament a l’associació impulsora que és l’Associació
de Sant Vicenç de Castellet, i va reconèixer un altre associació en nom de tots. Lògicament la
tasca feta és pels voluntaris de tot Catalunya però si que nosaltres volíem novament
reconèixer l’esforç ingent i l’impuls que es va fer des de Sant Vicenç de Castellet per fer aquest
reconeixement, per obtenir aquest reconeixement d’aquesta Creu de Sant Jordi que finalment
va ser concedida.
I en segon lloc reiterar novament (per tercer cop) què el rètol de municipi per la independència
que es col·loqui tal i com hem manifestat, ja com deia, en tres ocasions al llarg de l’últim any i
mig.
Esperem que en breu, com ens van dir en l’últim Ple que crec que va ser al mes d’octubre, que
sigui així perquè els dies passen i els rètols continuen estan com estan.”
Sra. Delgado:
“Si, en aquest últim cas la senyalització està pendent d’un procés de licitació. També
inclouríem aquest rètol, forma part d’un procés de licitació. Que us recordeu que va quedar
desert en el seu moment?... desert no. Hi va haver unes empreses que s’hi van presentar però
després van rebutjar portar a terme la contractació.
El que s’està fent ara, s’està tramitant, és l’obertura d’aquest procés de licitació. Ho vam
explicar crec que en alguna pregunta vostra d’algun altre Ple. En tot cas com que tot és
senyalització entra dins d’aquesta licitació. D’acord? Ja ho teníem pendent de quan ja ens vam
comprometre a fer-ho.
Si em permeteu jo també acabaré amb unes paraules ja que és l’últim Ple de l’any.
El 2021 ha sigut un altre any de pandèmia, de limitacions, de complicacions a tots els nivells.
De nou un recordatori per a aquelles persones que ens han deixat pel Coronavirus. També un
homenatge a tot el personal sanitari sobre tot, i d’altres àmbits que es veuen més directament

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

PLE2021000017

Codi Segur de Verificació: f9737abb-1217-4c75-bc39-d51bb7d1a33c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082628_2022_50527265
Data Impressió: 31/01/2022 10:45:16
Pàgina 53 de 53

SIGNATURES

Ìf9737abb-1217-4c75-bc39-d51bb7d1a33cÊÎ

DOCUMENT

1.- desenvolupament, 31/01/2022 10:42
2.- desenvolupament. APROVAT

afectats per les conseqüències del coronavirus, per tota la pressió que tenen al seu entorn.
Estem en plena recuperació encara d’aquestes conseqüències socials i econòmiques,
sanitàries, humanitàries... i voldria fer una reflexió també: crec que hem sigut capaços un altre
vegada de demostrar la capacitat de treball, compromís i adaptació de la gent que forma part
de l’Ajuntament, a qui vull agrair de nou la feina feta. La presa de determinades decisions en
moments tan complicats com els que estem vivint amb canvis continus, amb restriccions que
van, que tornen, que canvien d’un dia per l’altre... és difícil però estem al capdavant i les hem
de prendre.
I encara que hi hagi qui no empatitza amb el què suposa precisament haver de prendre
aquestes decisions i governar en aquests moments, des de l’equip de Govern, segur que des de
tot l’Ajuntament, volem destacar i posar en valor precisament el que suposa prendre aquestes
decisions en moments així.
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Tot i aquesta situació, evidentment i per sort, paral·lelament també han nascut i crescut i estan
prenent forma projectes engrescadors que tenen per objectiu millorar el benestar dels
santvicentins i les santvicentines, i és motiu d’orgull, i continuarem treballant amb voluntat
d’acord, de transparència, de coherència i de transformació.
Gràcies de nou a tothom per la feina feta, especialment al personal de la casa. Esperem que
puguem acabar de gaudir d’aquestes festes, que seguint totes les mesures de prevenció i
seguretat, i desitgem que l’any que ve sigui definitivament més esperançador, que sigui també
definitivament (no?) el del final del Coronavirus i que tinguem treball, salut i felicitat.
Gràcies, i Bon Any Nou a tothom.
Bona nit.”
La Sra. Alcaldessa dóna per finalitzada 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
accidental, que certifico

Vist i plau
L’Alcaldessa-Presidenta

El Secretari,
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