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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 28 D´AGOST DE 
2019 

 
Identificació de la sessió:  
Núm.  PLE2019000014  
Caràcter:  Ordinari 
Data: 28 d´agost de 2019 
Hora d’inici: 19:30 h 
Hora de fi: 20:03 h 
Lloc: Sala de Plens 
 
 
Compareixen per a celebrar la sessió de l’Ajuntament Ple ordinari sota la presidència 
de l’Il·lma. senyora Alcaldessa 
 
Adriana Delgado Herreros, Alcaldessa-Presidenta grup municipal Esquerra 
republicana 
Josep Marti Cano, Regidor De Serveis Municipals, Esports I Seguretat Ciutadana, grup 
municipal Esquerra republicana 
Sílvia Oliveras Giralt, Regidora De Participació Ciutadana, Turisme I Comerç I Igualtat, 
grup municipal Esquerra republicana 
Jordi Palma Sànchez, Regidor D'administració I Cultura, portaveu grup municipal 
Esquerra republicana 
Gisela Pascual Muñoz, Regidora De Medi Ambient I Joventut, grup municipal Esquerra 
republicana 
Miriam Rubio Molina, Regidora D'hisenda, Gent Gran I Salut, portaveu grup municipal 
Partit Socialista de Catalunya  
Isabel Perez Estrada, Regidora De Promoció Econòmica, grup municipal Partit 
Socialista de Catalunya 
Joan Baptista Costa Blazquez, Regidor De Benestar Social I Ensenyament, portaveu 
grup municipal Sant Vicenç en Comú 
M. Del Carmen Jiménez Fernàndez, Grup Municipal Junts per Sant Vicenç 
Daniel Mauriz Vidal, Portaveu del  Grup Municipal Junts per Sant Vicenç 
Silvia Vila Lopez, Grup Municipal Junts per Sant Vicenç 
Antoni Calveras Fulgarolas, Grup Municipal Junts per Sant Vicenç 
Eulalia Sarda Bonvehi, Grup Municipal Junts per Sant Vicenç 
 
 
Ha excusat la seva presència l’Interventor accidental Sr. Antoni Coll i Giménez 
 
Assisteix com a Secretari accidental el Sr. Lluc Basora i Pascual 
 
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. 
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1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE LA MINUTA DE L'ACTA DE LA 
SESSIÓ ANTERIOR 
No hi ha acta per aprovar a l’ordre del dia. La Sra. Alcaldessa explica que com 
acostuma a passar a les sessions plenàries del mes d’ agost i  degut al període 
vacacional dels treballadors l’acta anterior no s’ha pogut preparar i que s’aprovarà a la 
sessió plenària de setembre 
 
 
2.- DESPATX D'OFICI 
No hi ha hagut cap intervenció en aquest punt 
 
 
3.- ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
3.1.- La Presidència indica al senyor Secretari accidental que faci lectura del següent dictamen: 
 
APROVAR EL NOMENAMENT REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ A ENS I 
ÒRGANS COL·LEGIATS  
 
D I C T A M E N 
  
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019, 
d’1 d’abril (BOE 79, 02/04/2019), el passat 26 de maig i constituït el nou Ajuntament el 
dia 15 de juny de 2019, resulta necessari procedir al nomenament dels representants 
municipals als òrgans col·legiats de les Entitats Supramunicipals de les que forma part 
aquest municipi, en compliment del que disposa l’article 38.c) del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial 
Decret 2568/1986 de 28 de novembre.  
 
En data 4 de juliol de 2019, el Ple de l’ajuntament en sessió extraordinària adoptà per 
majoria absoluta el nomenament dels representants de l’ajuntament en diferents ens i 
òrgans, dels quals formem part, a excepció de dues entitats, les quals no van ésser 
incloses al dictamen.  
 
Per tot això que,  

 

S’ A C O R D A 

Primer. Nomenar representants de l’Ajuntament en els ens i òrgans que a continuació 
es detallen, als regidors de la Corporació municipal següents: 

 
ÒRGAN 

 
REPRESENTANTS 

 
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat 

Representant: 
GISELA PASCUAL I MUÑOZ 
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Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i 
l’Obac 
 

Representant: 
GISELA PASCUAL I MUÑOZ 

 
Segon. Comunicar als ens i òrgans col·legiats i als regidors esmentats aquest acord 
de nomenament.  
 

Sr. Delgado: 
“Bé, quedaven pendents aquests dos nomenaments: en aquest cas és la regidora de 
medi ambient. 
Per tant passem a votació ” 
 
Passat aquest punt a votació es Aprovat per Unanimitat dels seus assistents 
 
A favor: 
ERC; JUNTSxSVC; PSC:SVCeC 
 
 
3.2.- El senyor Secretari accidental, per indicacions de la Presidència, dona lectura al 
següent dictamen: 
 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE RECOLLIDA DE DIVERSES 
FRACCIONS DE RESIDUS MUNICIPALS (RESTA I MATÈRIA ORGÀNICA) I DE LA 
NETEJA VIÀRIA AL MUNICIPI DE SANT VICENÇ DE CASTELLET (Exp. 14/2018) 

Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària, celebrada el dia 25 de juliol de 
2018 va aprovar  per Majoria Absoluta dels seus assistents entre d’altres  l’inici de 
l'expedient per a la contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació 
harmonitzada del CONTRACTE DE SERVEIS DE RECOLLIDA DE DIVERSES 
FRACCIONS DE RESIDUS MUNICIPALS I DE LA NETEJA VIÀRIA AL MUNICIPI DE 
SANT VICENÇ DE CASTELLET i aprovà la convocatòria de la seva licitació, i la va 
adjudicar per l’aplicació de més d’un criteri d’adjudicació, d’acord amb el que  disposen 
els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP. Així com l’aprovació dels 
Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que 
regiran el contracte i el seu procés d’adjudicació mitjançant procediment obert subjecte 
a regulació harmonitzada i tramitació ordinària, així com la Memòria justificativa de 
l’expedient. 

Atès que la Mesa de Contractació en data 4 d’octubre de 2018 va admetre a la licitació 
les empreses: FCC MEDIO AMBIENTE//SOLER GLOBAL SERVICE, SL, URBASER, 
SA, OHL SERVICIOS INGESAN, SA, NETEGES ROS//GOBANCAST, SL, GENERAL 
DE ASFALTOS Y SERVICIOS per haver complimentat els requisits previs exigits i 
haver presentat la documentació requerida al sobre núm 1. 
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PUNTUACIÓ TOTAL CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT 
LICITADOR 

Punt. màx. FCC/SOLER URBASER SA OHL S.I. SA N ROS/GST GEASER
B.1 12,0000 8,3908 12,0000 6,0044 4,5694 9,5400
B.2 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000
B.3 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000
B.4 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000
B.5 22,0000 0,0000 22,0000 0,0000 0,0000 0,0000
B.6 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000
B.7 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000
B.8 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000

TOTAL 56,3908 82,0000 54,0044 52,5694 57,5400

Atès que la Mesa de Contractació en data 5 de març de 2019 va ratificar i informar de 
la puntuació atorgada per la Tècnica de Medi Ambient de data 4 de març de 2019, en 
la valoració de la documentació continguda en el sobre 2, basada en els criteris 
avaluables mitjançant judicis de valor amb el següent contingut parcial: 

“Finalment, a continuació resumeix la VALORACIÓ GLOBAL DELS CRITERIS QUANTIFICABLES 
MITJANÇANT VALORACIÓ RAONADA (amb un màxim de 18 punts), per cada un dels licitadors 

 

Atès que la Mesa de Contractació en data 19 de març de 2019 va procedir a la lectura 
de l’acta de valoració de mesa de contractació sobre B (criteris que depenen de judici de 
valor 18 punts) que tingué lloc el dia 5 de març de 2019 i l’obertura del sobre C que conté 
la documentació justificativa dels criteris avaluables de forma automàtica. 

Atès que la Mesa de Contractació en data 7 de maig de 2019 va ratificar i informar de 
la puntuació atorgada per la Tècnica de Medi Ambient de data 6 de maig de 2019, en 
la valoració de la documentació continguda en el sobre 3, basada en els criteris 
avaluables de forma automàtica amb el següent contingut parcial: 

“Considerant l’exposat anteriorment, la puntuació total dels criteris de valoració automàtics 
queda detallada a continuació: 

 

Punt. màx. FCC/SOLER URBASER SA OHL S.I. SA N ROS/GST GEASER
A.1. Qualitat i idoneitat de la proposta 3,0000 0,7125 1,4325 0,6600 0,2625 1,3950
A.2. Qualitat i idoneïta dels recursos materials 3,0000 0,7500 1,9125 1,0500 0,2625 0,7875
A.3. Qualitat i idoneïtat dels recursos humans 3,0000 1,7250 2,0850 2,0438 0,2813 2,6063
A.4. Comunicació ajuntament-empresa 1,6000 0,8000 1,4000 0,8000 0,2000 0,6000
A.5. Millora del servei de recollida de voluminosos 7,4000 5,4851 4,5510 3,9035 2,9600 4,6944

TOTAL 18,0000 9,4726 11,3810 8,4573 3,9663 10,0832

PUNTUACIÓ TOTAL 
LICITADOR 
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Atès que la Mesa de Contractació en la mateixa data 7 de maig de 2019 va acordar: 

“PRIMER.- CLASSIFICAR per ordre decreixent les ofertes presentades: 

CRITERIS 
VALORACIÓ 

RAONADA (A) 

CRITERIS 
QUANTIFICACIÓ 

AUTOMÀTICA (B)
TOTAL

URBASER SA 11,3810                   82,0000                   93,3810     
GEASER (GENERAL DE ASFALTOS Y SERVICIOS SL) 10,0832                   57,5400                   67,6232     
FCC/SOLER 9,4726                     56,3908                   65,8634     
OHL (OHL SERVICIOS INGESAN SA) 8,4573                     54,0044                   62,4616     
N ROS/GB SL (NETEGES ROSA SL /GOBANCAST SL) 3,9663                     52,5694                   56,5357     

Total 18,0000                   82,0000                   100,0000   

SEGON.- PROPOSAR l’adjudicació del contracte del servei recollida de diverses 
fraccions de residus municipals (resta i FORM) i de neteja viària, a l’empresa 
URBASER, SA. 

TERCER.- REQUERIR a l’empresa URBASER, SA la documentació estipulada 
en la clàusula 19 del Plec de Clàusules Administratives i que a continuació es 
relaciona:  

“- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi 
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb 
l’article 76.2 de la LCSP. 

- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord 
amb el que s’estableix a la clàusula vint.” 

D’acord amb la clàusula 20 del susdit plec administratiu la garantia definitiva 
consisteix en un 5% del preu ofertat, IVA exclòs, és a dir, un 5% de 4.755.233,76€  
que equival a 237.761,69 €” 

Considerant que l’empresa URBASER va presentar dins el termini la documentació 
requerida conforme a la petició efectuada per l’ajuntament, així com també va justificar la 
contractació de la pòlissa de responsabilitat civil, tal com s’estipula a la clàusula 19.3. sub 
punt j), d’adjudicació del contracte.   

Atès que la Mesa de Contractació en data 23 de maig de 2019 per unanimitat dels 
membres de la mesa, i un cop revisada la documentació requerida, s’acorda donar 
conformitat a la documentació presentada, i proposar l’adjudicació del contracte del 
servei de recollida de diverses fraccions de residus municipals (resta i FORM) i de neteja 
viària a l’empresa URBASER, SA.  

Vist que hi ha suficient consignació pressupostària per respondre d’aquesta despesa. 
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Atès que l’acord d’adjudicació d’aquest contracte és susceptible de recurs especial en 
matèria de contractació de conformitat amb el previst a la clàusula 37 del plec de 
clàusules administratives particulars, els articles 44 i següents del TRLCSP i la Disposició 
transitòria primera de la LCSP 9/2017. 

Atesos els articles 150 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, pel que fa a la classificació de les ofertes, l’adjudicació del contracte i la 
notificació de l’adjudicació. 

De conformitat amb el que estableix la Disposició addicional segona de la LCSP, al 
competència correspon al Ple de l’Ajuntament donat que l’import supera el 10 per cent 
dels recursos ordinaris del pressupost.  

Per tot això que, 
 

S’ACORDA 
 

PRIMER-. APROVAR i confirmar totes les actuacions, propostes, decisions i acords 
adoptats per la Mesa de Contractació en aquest procediment de contractació pública, 
que queden incorporats i formen part de l’expedient de contractació de serveis 
14/2018. 
 
SEGON.- APROVAR la classificació final de les empreses licitadores admeses en el 
procés, amb concordança amb l’acord de la Mesa de Contractació de data 7 de maig 
de 2019: 

CRITERIS 
VALORACIÓ 

RAONADA (A) 

CRITERIS 
QUANTIFICACIÓ 

AUTOMÀTICA (B)
TOTAL

URBASER SA 11,3810                   82,0000                   93,3810     
GEASER (GENERAL DE ASFALTOS Y SERVICIOS SL) 10,0832                   57,5400                   67,6232     
FCC/SOLER 9,4726                     56,3908                   65,8634     
OHL (OHL SERVICIOS INGESAN SA) 8,4573                     54,0044                   62,4616     
N ROS/GB SL (NETEGES ROSA SL /GOBANCAST SL) 3,9663                     52,5694                   56,5357     

Total 18,0000                   82,0000                   100,0000   

TERCER.- Adjudicar el contracte de serveis de recollida de diverses fraccions de 
residus municipals (resta i FORM) i de la neteja viària al municipi de Sant Vicenç de 
Castellet a l’empresa URBASER, S.A. amb C.I.F. A-79524054 per un import de 
4.755.233,77€, més 475.523,37€ en concepte d’IVA al 10% que fa un total de 
5.230.757,14€,  d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars, les 
prescripcions tècniques i l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària que tindrà 
caràcter contractual. 

QUART.- COMPROMETRE crèdit per l’import resultant de l’acord d’adjudicació que 
restarà condicionat, en tot cas, a l’existència de dotació econòmica adequada i 
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suficient en l’exercici econòmic d’inici de la prestació amb les limitacions que, si 
s’escau, determini la normativa d’hisendes locals. 

CINQUÈ.-COMUNICAR  a l’adjudicatari que la formalització del contracte s’efectuarà 
transcorreguts els 15 dies hàbils des de la remissió de la notificació d’aquest acord tal 
com s’estableix a la clàusula 21 del plec de clàusules particulars que regeixen el susdit 
contracte.  

SISÈ.- FACULTAR a l’alcaldessa, assistida pel secretari general, per signar en nom i 
representació de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet el contracte administratiu 
atorgat, en el lloc, data i hora que s’assenyali, prèvia comunicació formal al 
contractista.  

SETÈ.-  PUBLICAR aquesta resolució en el Diari Oficial de la Unió Europea i en el 
perfil del contractant de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. 

VUITÈ.- COMUNICAR al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya 
les dades del contracte adjudicat.  

NOVÈ.- NOTIFICAR aquest acord als licitadors a través de la plataforma e-NOTUM, 
tot indicant que contra l’acord d'adjudicació del contracte, que esgota via 
administrativa, es podrà interposar el recurs especial en matèria de contractació a què 
es refereix l'article 44 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, 
davant el Tribunal de Contractes del Sector Públic, en el termini de quinze dies hàbils 
des de la notificació de la present Resolució, computant-se els terminis de conformitat 
amb el que es disposa en la Disposició addicional quinzena 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. 

El recurs s'haurà d'acompanyar la documentació que estableix l'article 51.1 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. L'escrit d'interposició podrà 
presentar-se en els llocs establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Així mateix, 
podrà presentar-se en el registre de l'òrgan de contractació o en el de l'òrgan 
competent per a la resolució del recurs. 

En cas que no s'opti per aquesta via, es podrà interposar directament recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, 
dins del termini de dos mesos comptats des de l'endemà al de la present notificació. 
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Tot això sense perjudici de què pugui interposar-se qualsevol altre recurs que pogués 
estimar més convenient al seu dret. 

 
La Sra. Alcaldessa ofereix la paraula a la regidora de Medi Ambient per tal que expliqui 
el dictamen: 
Sra. Pascual: 
“Be, la mesa de contractació va aprovar les valoracions que donava Urbaser com  
adjudicaria i l’únic pas que quedava dons era aprovar pel Ple l’adjudicació 
 
Es tracta d’un contracte que ens be donat, és a vuit anys, per tant és un contracte 
continuista. Però la voluntat d’aquest equip de govern és estudiar la viabilitat 
d’implantar el servei porta a porta a Sant Vicenç. Ja ho hem treballat i expressat  la 
nostra voluntat a Urbaser, que també l’ha implementat a d’altres municipis, i 
evidentment caldrà continuar estudiant la proposta. 
A part d’això, el nou contracte inclou novetats i millores com per exemple 

• Un nou peó 
• Una baldejadora d’altra pressió  
• El canvi de contenidors amb una sobre tapa més petita 
• La renovació de l’escombradora  
• La identificació dels contenidors... entre d’altres” 

 
A continuació la Sra. Alcaldessa ofereix la paraula al portaveu del grup municipal Junts 
per Sant Vicenç 
Sr. Mauriz: 
“Bon vespre, és una satisfacció que aquest contracte per fi, com dèiem a la Comissió 
Informativa, es pugui aprovar si és que s’escau d’aquí a una estona perquè ja es venia 
treballant des de fa...no recordo exactament el temps, però un parell d’anys ben bons 
segur. I per tant com un dels contractes més importants, si no el que més d’aquest 
ajuntament, és importantíssim que encara que tard (més val tard que  mai)... jo no 
estic dient res contra l’equip de govern actual... si no que estic dient que això, que 
podria haver estat molt abans i que per tant dons, amb totes aquestes millores que 
aportava la regidora mes, que no ho ha dit, el camió de recollida híbrid i algun altre 
aspecte que es va incloure com un dels aspectes importants d’aquesta licitació, creiem 
que és súper positiu i lògicament tota millora que es pugui aportar també serà 
benvinguda. Per tant, dons, com no podia ser d’altra manera votarem a favor.” 
 
 
Passat aquest punt a votació es Aprovat per Unanimitat dels seus assistents 
 
A favor: 
ERC; JUNTSxSVC; PSC:SVCeC 
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4.- REGIDORIA D'ADMINISTRACIÓ I CULTURA 
 
4.1.- La Presidència indica al senyor Secretari accidental que faci lectura del següent 
dictamen: 
 
Aprovació de la declaració de la catalogació com a bé cultural d’interès local les 
instal·lacions del dipòsit de màquines de l’antiga estació de Ferrocarril del Nord 

Considerant que aquest Ajuntament va aprovar per decret d’Alcaldia número 
2019LLDC000404, de data 8 de maig de 2019, l’inici d’un expedient per a la declaració 
com a bé cultural d’interès local les instal.lacions del dipòsit de màquines de l’antiga 
estació de Ferrocarril del Nord, conegudes popularment com a giratòria i antic dipòsit 
de màquines de ferrocarril, finca propietat de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, 
i situat en paral.lel amb el carrer Manresa, d’aquesta localitat. 

Considerant que es va obrir un període d’informació pública per un termini de trenta 
dies hàbils, mitjançant la publicació d’un anunci al BOP, al DOGC, al diari de difusió 
Regió7 i a la pàgina web municipal, sense que s’hagin presentat al·legacions. 

Vist l’informe favorable de la tècnica en patrimoni cultural de la Diputació de 
Barcelona, de data 19 de març de 2019, que consta a l’expedient, i en el qual es 
destaquen els seus valors, significació i importància del bé esmentat i en la part 
conclusiva i essencial literalment diu: 

“ El conjunt format per les Instal·lacions del dipòsit de màquines de l’antiga 
estació de Ferrocarril del Nord està format per un conjunt d’elements singulars i 
destacats de la història de Sant Vicenç de Castellet i, com hem pogut veure 
amb la evolució històrica, un element clau en el procés d’industrialització del 
municipi que va créixer recolzat amb el fet del pas ferroviari pel municipi, 
permetent el pas d’una economia bàsicament agrícola i ramadera, a una 
economia que va suposar un important avançament per a l’època. 

Per tant, la declaració de protecció del conjunt ve justificada no únicament pels 
seus valors arquitectònics intrínsecs al propi bé, sinó sobre tot pels valors 
simbòlics, identitaris i paisatgístics, essent un element històric d’interès de tota 
la comarca i del conjunt de Catalunya. La possibilitat de recuperar aquest 
conjunt d’elements permetrà complementar l’oferta cultural del territori en donar 
a conèixer elements de conjunt del passat del territori, convertint-se en un 
important producte, també turístic, que suposarà la recuperació i conservació 
d’un patrimoni molt característic d’una etapa històrica del Bages. 

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet s’ha mostrat interès en conservar 
aquest conjunt d’ elements relacionats amb el transport i les comunicacions, 
dins un territori amb un interès econòmic destacable, és aconsellable tramitar la 
declaració com a BCIL per tal de protegir els diferents elements. En aquest 
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sentit el present informe es mostra favorable per a la tramitació de l’expedient 
de declaració com a Bé Cultural d’Interès Local les Instal·lacions del dipòsit 
de màquines de l’antiga estació de Ferrocarril del Nord, d’acord amb allò 
que estableix l’article 17.2 de la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni 
Cultural Català (DOGC núm. 1807 d’11.10.93).” 

Vist l’informe realitzat per l’arquitecte Cap dels Serveis Territorials de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Castellet en data 16 d’abril de 2019 que en la seva part conclusiva 
estableix, entre d’altres, i en relació a l’informe de la tècnica en patrimoni cultural de la 
Diputació de Barcelona el següent: 

 “ Queda justificat legalment, la possibilitat i necessitat d’incloure el bé immoble 
definit en aquest document en el catàleg de patrimoni cultural. Així mateix, i si així es 
considera oportú, es proposa que es qualifiqui de Bé Cultural d’Interès Local, pels seus 
valors històrics, culturals, arquitectònics i paisatgístics el conjunt de construccions 
relatives al conjunt de les Instal.lacions del dipòsit de màquines de l’antiga estació 
del Ferrocarril del Nord, conegudes popularment com a giratòria i antic dipòsit de 
màquines de ferrocarril, d’acord amb l’informe presentat i signat per Mª del Agua 
Cortés Elía, Tècnica en Patrimoni Cultural, en data 19 de març de 2019.” 

Vist l’informe de Secretaria de data 24 d’abril de 2019, el qual s’uneix a l’expedient als 
efectes de la seva motivació, segons estableix l’article 35 de la Llei 39/2015, d’ú 
d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Considerant el que estableixen els articles 22.2 q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de Bases de Règim Local i 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. 

Considerant l’article 17 de la llei 9/1993 la catalogació de béns immobles s’efectua 
mitjançant llur declaració com a béns d’interès local (BCIL), la competència per a la 
declaració de béns culturals d’interès local correspon al Ple de l’Ajuntament, en els 
municipis de més de cinc mil habitants.  

Es per això que 

S’ACORDA 

PRIMER.- Declarar BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL de Sant Vicenç de Castellet 
les instal·lacions del dipòsit de màquines de l’antiga estació de ferrocarril del Nord, 
conegudes popularment com a giratòria i antic dipòsit de màquines de ferrocarril del 
Nord, propietat de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, situat en paral·lel al carrer 
Manresa, d’aquesta localitat d’acord amb la documentació adjunta a l’expedient. 
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SEGON.- Notificar la declaració de BCIL de l’immoble descrit a l’acord primer al 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per tal que s’inscrigui en el 
Catàleg de Patrimoni Cultural Català.  

TERCER.- FACULTAR a la senyora Alcaldessa–Presidenta o persona que legalment 
el substitueixi en l’exercici del seu càrrec, per tal de signar tota la documentació adient, 
per tal de dur a terme l’efectivitat dels precedents acords. 

QUART.- NOTIFICAR els presents acords tal i com estableixen els articles 40 i ss de 
la Llei 39/2015, d’ú d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
 
 
La Sra. Alcaldessa manifesta que comentarà el present dictamen el regidor de cultura 
Sr. Palma: 
“Bon vespre a tothom. La construcció l’any 1917 del dipòsit de màquines va ser 
fonamental per al desenvolupament socio-econòmic del nostre municipi. Aquest fet va 
convertir Sant Vicenç de Castellet en lloc d’aturada i descans de viatgers i residència de 
treballadors del ferrocarril, fet que va contribuir en la seva prosperitat i creixement. 
 
L’estació de Sant Vicenç es convertia des de llavors en un punt de descans dels viatgers 
i en una de les estacions estratègiques del traçat Barcelona- Lleida- Saragossa. 
L’electrificació de la via entre 1926 i 1929 va acabar per convertir Sant Vicenç en un 
important nucli ferroviari. Però algunes millores tècniques com l’electrificació de les 
línies o la mecanització de processos que abans requerien una gran quantitat de mà 
d’obra van donar lloc, d’una banda, a la substitució de les locomotores de vapor per 
locomotores elèctriques i, d’un altra, la inevitable pèrdua de llocs de treball. El 1970 es 
va suprimir el servei de dipòsit en ser retirades definitivament les locomotores de 
vapor. Actualment la finalitat amb què va ser construïda la línia de Barcelona a 
Saragossa passant per Manresa i Lleida, ha canviat. El gran trànsit passar ara per Sant 
Vicenç de Calders i la línia interior ha quedat exclusivament per al trànsit de rodalies. 
Això ha provocat la disminució progressiva de la importància de Sant Vicenç com a 
enclavament ferroviari, això com l’abandó de les antigues instal·lacions. Als anys 90 
Renfe va fer donació de les instal·lacions al voltant de l’estació a l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet. 
 
La plataforma giratòria està formada per un fossat circular i un eix al mig amb una via 
que es fa girar mitjançant al voltant d’una guia a l’interior de la fossa, això permetia 
entrar els vehicles i girar per canviar de via o de sentit una locomotora, un vagó, entre 
d’altres... 
 
A Catalunya encara hi queden 7 giratòries segons l’inventari de patrimoni ferroviari del 
Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya de l’any 2015, totes amb diferents estats 
de conservació. La més gran d’elles és la de Sant Vicenç de Castellet. 
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Després de l’informe favorable de la tècnica de patrimoni cultural de la Diputació de 
Barcelona i segons marca la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural 
Català, portem al Ple l’aprovació de la declaració de les instal·lacions del dipòsit de 
màquines de l’antiga estació de Ferrocarril del Nord de Sant Vicenç de Castellet com a 
Bé Cultural d’Interès Local. D’aquesta manera fem un pas més per protegir un bé del 
nostre patrimoni local. El que popularment tots coneixem com la Giratòria de la RENFE. 
Aquesta declaració de Bé Cultural d’Interès Local es fa per garantir la protecció del 
conjunt de forma que els elements més recomanables no puguin patir actuacions 
urbanístiques que la malmetin. 
 
Per tant queda palesa la  importància patrimonial de la giratòria de Sant Vicenç de 
Castellet i pe això portem al Ple aquesta declaració de Bé Cultural d’Interès Local així 
com la seva inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català. Per tot això us 
demanem el vot favorable. Gracies” 
 
A continuació la Sra. Alcaldessa ofereix la paraula al portaveu del grup municipal de 
Junts per Sant Vicenç 
Sr. Mauriz: 
“Òbviament votarem a favor. Aquesta feina també es va iniciar en la legislatura 
anterior. Cal destacar dons tota la feina que tècnicament es va produir en aquest 
precedent. Aquest previ que posteriorment avui tirarà endavant com a Be Cultural 
d’Interès Local. 
I cal destacar també la bona relació que s’ha establert amb el director del Museu de 
Tècnica de Catalunya: el Sr. Pere Arnau. I el fet més important també que cal tenir en 
compte és que avui s’aprovarà i per tant s’iniciarà un projecte amb aquesta giratòria. I 
el que és important és que tots plegats no ho deixem en un racó, sinó que hi apostem 
fort perquè  en definitiva és patrimoni, continua sent patrimoni,  com tot el que hem 
intentat recuperar des de fa molts anys . Per tant val més que perduri i que els 
santvicentins el puguin veure.” 
Sra. Delgado: 
“Segur que així ho serà” 
 
 
Passat aquest punt a votació es Aprovat per Unanimitat dels seus assistents 
 
A favor: 
ERC; JUNTSxSVC; PSC:SVCeC 
 
 
5.- REGIDORIA D'HICENDA, GENT GRAN I SALUT 
 
La Sra. Delgado si és possible votar conjuntament aquests dos dictàmens. Així el Sr. 
Basora els llegirà tots dos per posteriorment comentar-lo i passar a la seva votació. 
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5.1.- El senyor Secretari accidental, per indicacions de la Presidència, dona lectura al 
següent dictamen: 
 
PROPOSTA DE DICTAMEN DE LA REGIDORA D'ECONOMIA I HISENDA, Sra. 
MIRIAM RUBIO MOLINA 

Assumpte 

APROVACIÓ EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL O/2019/79 DE CRÈDITS PER A 
DESPESES REALITZADES EN L’EXERCICI 2018 PER IMPORT DE 1.453,50 
EUROS 

D I C T A M E N 

Es presenta per a la seva aprovació relació de factures O/2019/79 per import de 
1.453,50 €, per la prestació de serveis, subministraments i convenis de col·laboració 
amb càrrec al pressupost 2019 de l’Ajuntament, realitzades en l’exercici 2018 

Considerant que la prestació de serveis, subministraments i conveni de col·laboració 
de les relacions de factures O/2019/79 es va realitzar durant l’exercici 2018 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 2019, i per tant 
restarà condicionat el seu pagament a la consignació efectiva del pressupost en vigor 

Atès que actualment hi ha crèdit pressupostari adient i suficient 

És  per  tot això  que,  

S’ A C O R D A 

PRIMER.- APROVAR el reconeixement extrajudicial de crèdits com a conseqüència 
de la despesa adquirida durant l’exercici 2018 per import de 1.453,50 €, IVA inclòs, 
corresponent  a la relació de factures O/2019/79 
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SEGON:.-  ORDENAR el pagament de la relació comptable de factures O/2019/79, 
per un import total 1.453,50 € 

TERCER.- COMUNICAR el present acord als departaments municipals afectats als 
efectes adients 

 
Passat aquest punt a votació es Aprovat per Unanimitat dels seus assistents 
 
A favor: 
ERC; JUNTSxSVC; PSC:SVCeC 
 
 
 
5.2.- La Presidència indica al senyor Secretari accidental que faci lectura del següent 
dictamen: 
 
PROPOSTA DE DICTAMEN DE LA REGIDORA D'ECONOMIA I HISENDA, Sra. 
MIRIAM RUBIO MOLINA 

Assumpte 

APROVACIÓ EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL O/2019/102 DE CRÈDITS PER A 
DESPESES REALITZADES EN L’EXERCICI 2018 PER IMPORT DE 1.905,62 
EUROS 

D I C T A M E N   

Es presenta per a la seva aprovació relació de factures O/2019/102 per import de 
1.905,62 €, per la prestació de serveis, subministraments i convenis de col·laboració 
amb càrrec al pressupost 2019 de l’Ajuntament, realitzades en l’exercici 2018 

Considerant que la prestació de serveis, subministraments i conveni de col·laboració 
de les relacions de factures O/2019/102 es va realitzar durant l’exercici 2018 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 
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Atès que el dèficit produït serà finançat amb els crèdits de l’exercici 2019, i per tant 
restarà condicionat el seu pagament a la consignació efectiva del pressupost en vigor 

Atès que actualment hi ha crèdit pressupostari adient i suficient 

És  per  tot això  que,  

S’ A C O R D A 

PRIMER.- APROVAR el reconeixement extrajudicial de crèdits com a conseqüència 
de la despesa adquirida durant l’exercici 2018 per import de 1.905,62 €, IVA inclòs, 
corresponent  a la relació de factures O/2019/102 

SEGON:.-  ORDENAR el pagament de la relació comptable de factures O/2019/102, 
per un import total 1.905,62 €, 

TERCER.- COMUNICAR el present acord als departaments municipals afectats als 
efectes adients 

 

La Sra. Alcaldessa demana a la regidora d’Hisenda si vol fer algun comentari 
Sra. Rubio:  
“Bueno, és el mateix de sempre, són factures de 2018 que entren en l’exercici del 2019 i 
li hem de donar sortida” 
 
A continuació intervé el regidor de l’oposició: 
Sr. Mauriz: 
“Per aquest motiu, i pel mateix motiu que ja comentaven en la legislatura anterior 
votarem a favor perquè son fets que es van produint que són habituals i que per tant hi 
ha que donar-li sortida” 
 
 
Passat aquest punt a votació es Aprovat per Unanimitat dels seus assistents 
 
A favor: 
ERC; JUNTSxSVC; PSC:SVCeC 
 
 
 
5.3.- El senyor Secretari accidental, per indicacions de la Presidència, dona lectura al 
següent dictamen: 
 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 16/2019 DEL PRESSUPOST 
MUNICIPAL PER A L'EXERCICI 2019 PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT. 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant el pressupost vigent per a l’exercici econòmic 2019, aprovat inicialment 
per l’Ajuntament en Ple en Sessió ordinària, celebrada el proppassat 31 d’octubre de 
2018, i que després de l’exposició pública i de no haver-se presentat cap reclamació 
va ser publicat el pressupost definitiu al Butlletí Oficial de la Província en data 13 de 
desembre de 2018.  
 
Considerant la necessitat d’adequar la consignació pressupostària del pressupost de 
despeses, es preveu una modificació de crèdit per transferències entre aplicacions 
pressupostàries.  
 
Considerant que es podrà imputar l'import total o parcial d’un crèdit a altres aplicacions 
pressupostàries corresponents a diferents nivells de vinculació jurídica mitjançant 
transferència de crèdit, amb les limitacions previstes als articles 177, 179 i 180 del Text 
refós de la llei d’Hisendes locals i dels articles 40, 41 i 42 del Reial Decret 500/1990 de 
20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.  
 
Les transferències de crèdit estan subjectes a les següents limitacions:  
a. No afectaran a crèdits ampliables, ni als extraordinaris concedits durant l’exercici.  
 
b. No es podran minorar els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o 
transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, ni els crèdits incorporats 
procedents de romanent no compromesos d’exercicis tancats  
 
c. No s’augmentaran crèdits, que com a conseqüència d’altres transferències hagin 
estat objecte de disminució, excepte quan afectin a crèdits de personal  
 
Correspon al Ple municipal l’aprovació de les transferències de crèdit quan impliquin 
canvi de l’Àrea de despesa.  
 
Considerant que s’ha tramitat l’expedient de modificació de crèdits corresponent, i que 
per part d’Intervenció s’ha emès el corresponent informe. 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
Considerant el que disposen l’article 177, 179 i 180 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, l’article 41 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.  
 
Considerant els articles 8 de les Bases d’Execució del pressupost per a l‘exercici 2019.  
Considerant l’art. 123 de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local, sobre les atribucions 
competència de l’Ajuntament Ple.  
 
 
Per tot això que, 
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S’ACORDA 
 
PRIMER: Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 16/2019 del pressupost 
municipal per a l’exercici 2019 mitjançant transferències entre aplicacions 
pressupostaries.  
 
DECREMENT APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA 

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ IMPORT 
DECREMENT 

18 150 465007 CONVENI CONSELL COMARCAL SERVEIS 
D’ARQUITECTE 24.700,00 

   TOTAL DECREMENT 24.700,00€ 

 

INCREMENT APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA 

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ IMPORT 
INCREMENT 

13 3321 221000 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA 
BIBLIOTECA 1.000,00 

13 333 221000 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA CAN 
SOLER I DEP. ENTITATS 3.114,00 

15 231 221000 SUBMINISTRAMENT ENERGIS ELÉCTRICA DEP. 
SERVEIS SOCIALS 1.000,00 

15 2313 221000 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA 
ESPLAI D’AVIS 1.000,00 

18 342 221000 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA 
ESPORTS 7.500,00 

12 934 221000 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA 
DEPEN. SSEE I RRHH 500,00 

13 323 221030 COMBUSTIBLE CALEFACCIÓ DEPENDÈNCIES 
ESCOLES PRIMÀRIA 500,00 

18 342 221030 COMBUSTIBLE CALEFACCIÓ PAVELLÓ 
MUNICIPAL 2.000,00 

12 920 221030 COMBUSTIBLE CALEFACCIÓ DEPENDÈNCIES 
AJUNTAMENT 1.500,00 
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17 920 221030 COMBUSTIBLE CALEFACCIÓ DEPENDÈNCIES 
JUTJAT 500,00 

13 323 222000 CONSUMS COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 
ESCOLES PRIMÀRIA 100,00 

13 3231 222000 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES ESCOLA 
BRESSOL 100,00 

13 326 222000 CONSUMS COMUNICACIONS TELEFÓNIQUES 
DEP. ESCOLA DE MÚSICA 100,00 

13 3321 222000 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES BIBLIOTECA 100,00 

14 241 222000 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 
DEPENDÈNCIES SERVEI OCUPACIÓ 100,00 

18 342 222000 CONSUMS COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 
PAVELLÓ MUNICIPAL 200,00 

12 921 222000 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES MÒBILS 1.500,00 

14 920 212000 MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EDIFICIS I 
INSTSL. MPALS. 3886,00 

   TOTAL INCREMENT 24.700,00€ 

 

SEGON.- Sotmetre aquest acord a informació pública el termini de quinze dies hàbils, 
establint que, si no es presenta cap reclamació ni al·legació dins d’aquest termini, 
l’acord d’aprovació inicial es considerarà elevat a definitiu. 

 

La Sra. Alcaldessa ofereix torn de paraula a la regidora d’Hisenda: 
Sra. Rubio: 
“Be, hem hagut de fer aquesta modificació de crèdit degut a què ens hem trobat amb 
partides, com per exemple aquesta de subministraments: d’electricitat, de calefacció, 
que  a data d’avui estan exhaurides. Igual que la partida de manteniment i conservació 
d’edificis i instal·lacions municipals. Per tant, per poder-li donar sortida a totes 
aquestes factures hem hagut de fer aquesta modificació de crèdit. 
El servei d’arquitecte l’hem cobert per altra via i per això hem optat per treure-ho 
d’aquí. I insisteixo: des de juliol la partida de subministraments entre d’altres es troben 
exhaurides o amb molt poc crèdit.” 
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La Sra. Alcaldessa agraeix la intervenció de la regidora d’Hisenda i ofereix la paraula al 
regidor de Junts per Sant Vicenç 
Sr. Mauriz: 
“Hi havien d’altres de modificacions d’aquest tipus perquè, no solament a 2019 sinó 
que ha 2020, 2021,2022 i 2023 hi hauran modificacions pressupostàries, perquè com 
dèiem... com hem dit sempre: el pressupost és un document viu, és un pressupost de 
pràcticament 8,4 milions d’euros. Aquest document constantment hi ha qüestions 
emergents o urgents o que cal destinar, i com sempre dic jo també: els ingressos també 
són massa petits i les despeses massa grans. Per tant, això serà un fet cotidià, i com 
que és un fet cotidià i creiem nosaltres que és important donar aquell suport a aquestes 
qüestions, dons votarem a favor també.” 
 
 
Passat aquest punt a votació es Aprovat per Unanimitat dels seus assistents 
 
A favor: 
ERC; JUNTSxSVC; PSC:SVCeC 
 
 
5.4.-  La Presidència indica al senyor Secretari accidental que faci lectura del següent 
dictamen: 
 
PROPOSTA DE DICTAMEN DE LA REGIDORA D'ECONOMIA I HISENDA, Sra. 
MIRIAM RUBIO MOLINA 

Assumpte 

DONAR PER ASSABENTAT AL PLE DELS INFORMES DE MOROSITAT DEL 2N 
TRIMESTRE DE 2019, D'ACORD AMB LA LLEI 15/2010, PER LA QUE 
S'ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES 
OPERACIONS COMERCIALS 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Considerant que la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, i determina l'obligatorietat de les corporacions locals d'elaborar 
i remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d'Economia i Hisenda i, en el 
seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que, d'acord amb els 
seus Estatuts d'Autonomia, tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals, un 
informe sobre el compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les 
obligacions de cada entitat 
Considerant que l’article 4 de l’esmentada Llei 15/2010 estableix l’obligació pels 
Tresorers o, en el seu defecte, els Interventors de les Corporacions locals d’elaborar 
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos legalment per al 
pagament de les obligacions de l’Entitat local, que ha d’incloure necessàriament el 
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nombre i quantia global de les obligacions pendents en les que s’estigui incomplint el 
termini 
Considerant que l'informe trimestral contemplarà la següent informació: 
 
a) Pagaments realitzats en el trimestre 
b) Interessos de demora pagats en el trimestre 
c) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre 
d) Detall del període mitjà de pagament global a proveïdors i del període mitjà de 
pagament mensual i acumulat a proveïdors. 
 

Considerant l’informe conjunt presentat per la Tresoreria i la Intervenció municipals de 
data 31 juliol de 2019 

FONAMENTS DE DRET 

Considerant l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials 

Considerant l’art. 123 de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local, sobre les atribucions 
competència de l’Ajuntament Ple 

Per tot això que, 

S’ACORDA 

Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la informació subministrada per la 
Intervenció de l’Ajuntament al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
(MINHAP) i a tutela financera de la Generalitat de Catalunya, corresponent al 2n 
trimestre de l’exercici 2019, d’acord amb les obligacions contemplades en la Llei 
15/2010 
 
INFORME 2n TRIMESTRE 2019 

      Nombre Import % 

Pagaments realitzats durant el trimestre dins 
del termini legal 726 1.339.103,37 78,41 % 

Resta de pagaments 63 368.655,88 21,59 % 

Pagaments totals durant el trimestre 789 1.707.759,25 100,00 % 

Obligacions pendents en les quals s'estigui 
incomplint el termini legal a la data de 
tancament del trimestre natural 

53 79.367,06  
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El termini mitjà de pagament de les factures abonades en el segon trimestre del 2019 
ha estat de 49,27 dies 

Segon.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’informe conjunt emès per la Tresoreria i 
Intervenció de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet referent als terminis de 
pagament de les factures registrades en l’Ajuntament del segon trimestre del 2019, 
d’acord amb el previst en la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre  
 

Passat aquest punt es  Assabentat dels  seus assistents 
 
 
5.5.- El senyor Secretari accidental, per indicacions de la Presidència, dona lectura al 
següent dictamen: 
 
Assumpte 

DONAR PER ASSABENTAT AL PLE DE LES OBLIGACIONS TRIMESTRALS DE 
SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ DE LES ENTITATS LOCALS DEL 2 ON 
TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2019 D’ACORD AMB L’ORDRE HAP/2105/2012. 

Considerant l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en  la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

Considerant que l’article 16 de l’esmentada Llei Orgànica 2/2012 estableix l’obligació 
trimestral de subministrament d’informació per les Entitats Locals, que s’haurà 
d’efectuar per mitjans electrònics a través del sistema que el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas (MINHAP) ha habilitat a tal efecte. 

Considerant que l’article 4.1.b de l’esmentada Llei Orgànica 2/2012 estableix que la 
Intervenció, o l’òrgan que exerceixi les funcions de la Corporació, haurà de comunicar 
al MINHAP la informació referent al 2 on trimestre de 2019 següent: 

Si l’Entitat està sotmesa a Pressupost Limitatiu/ Comptabilitat Pública 

• Actualització del pressupost en execució per a l’exercici 2019, o en el seu cas, 
del prorrogat fins l’aprovació del pressupost i detall de l’execució al final del 
trimestre vençut. 

• Situació del romanent de tresoreria. 

• Calendari i pressupost de tresoreria. 

• Dades d’execució de dotació de plantilles i efectius (informació requerida per 
aplicació del disposat en l’article 16.9 de l’Ordre) 
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• Informació que permeti relacionar el saldo resultant d’ingressos i despeses amb 
la capacitat o necessitat de finançament, d’acord amb el Sistema Europeu de 
Comptes (SEC) 

 

Considerant l’art. 123 de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local, sobre les atribucions 
competència de l’Ajuntament Ple. 

Per tot això que, 

S’ACORDA 

Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la informació subministrada per la 
Intervenció de l’Ajuntament a Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
(MINHAP), corresponent al 2n trimestre de l’exercici 2019, d’acord amb les obligacions 
contemplades en la Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre. prevista en  la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera  
 
Segon.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la informació incorporada per la 
Intervenció municipal.  
 
Passat aquest punt es  Assabentat dels  seus assistents 
 
 
6.- DONAR COMPTE DECRETS 
S'ha donat per assabentat al Ple Municipal dels decrets dictats per Alcaldia des del dia 
25 de juliol  fins el 22 d’agost de 2019 
 
7.- MOCIONS 
No s’han presentat mocions 
 
8.- TEMES SOBREVINGUTS 
No hi ha hagut temes sobrevinguts 
 
9.- PRECS I PREGUNTES 
Es procedeix a la lectura del bloc de preguntes presentades per Junts per Sant Vicenç: 
La Sra. Delgado avança que les dues primeres es respondran conjuntament: 
 
9.1. L’equip de govern  ha pogut fer valoració dels darrers actes de incivisme que 
s’han produït a la Via Pública i altres temes de inseguretat ciutadana?  
9.2. Hem vist per xarxes que un grup de veïns s’ha reunit amb l’equip de govern, en 
relació a una possible manifestació que volen fer, respecte els darrers incidents 
comentats d’inseguretat i altres aspectes envers el bon veïnatge... De que es tracta 
aquesta possible manifestació? Què volen fer, o que es vol fer? Quin dia? Si s’acorda 
un dia ens ho fareu saber? 
Respon el regidor de Seguretat Ciutadana: 
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Sr. Martí: 
“Bon vespre, primer fer un comentari: que entenem que una de les obligacions de 
l’oposició és preguntar i fiscalitzar la feina de l’equip de govern, però nosaltres no 
estenem la finalitat d’algunes preguntes. Poder hauríeu de donar algunes explicacions 
de fer valoracions de l’equip de govern de la darrera legislatura ja que potser hi teniu 
alguna responsabilitat. Fins hi tot ens estranya que no ens demaneu pel cas de les 
parelles de fet fraudulentes de fa 9 anys, però bé.  
 
Començant per la primera pregunta, dir-vos que estem treballant conjuntament amb la 
Policia Local i altres regidories: serveis socials i urbanisme entre d’altres, tota aquesta 
problemàtica. I hem de parlar de diferents casuístiques o temàtiques. 
 
En referència a uns desperfectes i mostres de incivisme amb uns contenidors i això, 
vàrem poder fer investigacions i arribar a les persones que ho feien, que van resultar 
menors d’edat que ho feien per despit i pel fet de fer bretolades. Se’ls va identificar i 
per tant als pares i familiars i sembla que s’ha pogut solucionar.  
 
Del tema okupes, vam començar fent un inventari de pisos i cases ocupades... cosa que 
també ens ha sorprès que no estès fet ja. Per saber de qui son els propietaris, si son de 
particulars o son d’alguns bancs. Per parlar directament amb ells i fer les accions 
necessàries per intentar solucionar la  problemàtica.  
 
També ens hem reunit amb la Delegada del Govern de la Generalitat, que ens donarà 
contactes i eines per intentar millorar la situació, que per altra banda és un tema molt 
generalitzat arreu del país. 
 
També tenim una reunió amb el Cap de Zona dels Mossos d’Esquadra per parlar sobre 
temes d’ocupació i incivisme i mesures a adoptar. 
 
D’altra banda, només podem felicitar i donar el nostre recolzament a la Policia Local 
que està fent front a aquestes situacions de forma molt professional i fins hi tot 
realitzant detencions en alguns casos de robatoris. En molts d’aquests casos ha estat 
gent de fora . 
 
Lligat amb la segona pregunta, la reunió que vam fer amb aquestes persones que ens 
van venir a veure va ser totalment improvisada amb algun regidor, vull dir que es van 
presentar quatre persones a la recepció de l’OAC demanant de parlar amb nosaltres, i 
per això els vam rebre. 
 
Arrel d’un robatori d’un penjoll a una persona gran, que era familiar de les persones 
que venien a veure’ns i de les bretolades dels menors que us he comentat abans, dons 
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hi ha un grup de persones que creuen la necessitat de manifestar el seu malestar, i el 
seu disgust per aquests actes que fan mesos que estan succeint. 
Els vàrem escoltar, els vàrem explicar el que estàvem fent per poder-hi fer front. I en tot 
cas ens van dir que el que volien era posar-se del costat de la Policia i de l’Equip de 
Govern i poder fer saber a la gent aquesta que fa les accions incíviques que no son ben 
rebuts. 
 
En tot cas nosaltres no volem fer cap manifestació i vàrem comunicar a aquestes 
persones que deixessin passar un dies abans de fer res i de tornar-nos a trobar. No 
creiem que calgui cap manifestació que pot crear fins hi tot alarma social, i que altres 
col·lectius poden utilitzar amb altres objectius. I el que hem de fer és que la gent 
col·labori més amb la policia, amb l’Ajuntament, estar tots informats del que passa per 
poder-hi fer front. 
 
No hi ha res organitzat de moment, ni tampoc sabem que és el que volen fer en concret 
ni el dia. De tota manera crec que teniu la mateixa informació que podem tenir 
nosaltres i per això el que us demanem és que actuem tots amb responsabilitat per la 
cohesió social i el civisme.” 
 
Tot seguit demana la paraula el Sr. Mauriz: 
“Enllaço una miqueta amb les últimes paraules: no tenim pas cap intenció d’actuar de 
cap manera diferent que no sigui una actuació responsable, com sempre hem fet i 
sempre hem demostrat, cerc jo.  
I enllaçant amb el primer que ha dir, li agraeixo les paraules i les explicacions i dels 
arguments, però la finalitat de l’oposició de les 5 persones que estem aquí és 
lògicament és el que ha dit vostè mateix, que és la d’obtenir informació, en definitiva. 
Nosaltres veiem, entre d’altres coses, una noticia a les xarxes i creiem que era un  
possible conflicte dins del municipi i el que fem és demanar sempre i quan aquestes 
persones diuen, o han manifestat a les xarxes que s’han posat en contacte amb 
l’Ajuntament, res mes. El nostre motiu, el de les 5 persones que estem aquí és aquest, 
és la nostra tasca d’obtenir informació, i més enllà de fer preguntes i fiscalització, que 
si cal també ho farem. En aquest cas no és així i la finalitat de les preguntes jo crec que 
és ben clara: la finalitat és d’obtenir informació.” 
 
9.3. Teniu el càlcul del cost econòmic de l’esvoranc de les Vives? Quin cost ha 
suposat per l’Ajuntament?  
Respon la Sra. Delgado: 
“De fet a l’últim Ple vau demanar informació sobre el que havia succeït.  
I quin és el cost que ha suposat per l’Ajuntament dons són 36.000 euros. Ha sigut una 
actuació important i ja ho vam comentar a l’últim Ple perquè el que semblava 
inicialment com vam comentar dons va ser una problemàtica superior, a més a més es 
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va haver de entrar per diferents bandes per veure quin era el problema final i ha 
suposat això: 36.000 euros. 
Estem en contacte amb Carreteres perquè hem de veure també aquí si hi ha una 
responsabilitat parcial seva per unes obres que en el seu moment es van fer i que 
sembla que podrien haver ajudat, per dir-ho d’alguna manera, que hi hagués aquesta 
problemàtica amb l’esvoranc. En tot cas també, dons més endavant, us informarem de 
si tenim una resposta o ha estat positiva per part de la Generalitat. En tot cas hi ha 
hagut molt bona coordinació per tot el tema de senyalització, etc.” 
 
9.4. Per quin motiu els premiats del Jovempren encara no han cobrat? La Jornada final 
es va fer el 24 de maig. 
Respon la regidora de Promoció Econòmica: 
Sra. Pérez: 
“Bona nit a tothom. El motiu pel que encara no han cobrat aquests nois és perquè la 
convocatòria no va estar aprovada per l’anterior equip de govern. La convocatòria s’ha 
aprovat avui en Junta de Govern. Una vegada que s’ha aprovat avui en Junta de 
Govern el que farem serà refrendar l’acta del jurat i a partir d’aquí procedirem al 
pagament el més ràpidament possible d’aquests premis i d’aquests concurs” 
 
Demana la paraula el Sr. Mauriz: 
“Dons jo us agrairia aquesta celeritat tenint en compte que són nanos joves que 
evidentment ha passat tot l’estiu i que tenen els ingressos que tenen, i que per tant 
hagués anat be per poder passar aquestes vacances.” 
Sra. Delgado: 
“Si, els hi hagués anat be potser que estigués aprovada ja la convocatòria. I en tot cas 
quan ens hem adonat que no ho estava el que hem fet a sigut aprovar-la” 
Sr. Mauriz: 
“Entenc que hi ha una qüestió tècnica , però òbviament el resultat és aquest, per aixó 
estic dient que es doni el màxim de celeritat perquè és una qüestió en aquest cas 
tècnica, que no es tracta de fer responsable a ningú sinó que es tracta de demanar 
diners per un motiu, òbviament.” 
Sra. Delgado: 
“Dons això no estava aprovat. Ara l’hem aprovat i li donarem tota aquesta celeritat” 
 
9.5. Hem vist que hi ha un decret de pròrroga del contracte del Tècnic d’Esports, de 
quin termini es?  
Respon el regidor d’Esports: 
Sr. Martí: 
“S’ha prorrogat el contracte del tècnic fins el 30 de setembre ja que hi ha molt volum 
de feina i molts actes i activitats durant aquest mes. Al mateix temps també es posaran 
en marxa les entitats esportives de tot el municipi i aquesta persona ajudarà amb tots 
aquests temes. 
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Recordem que el procés selectiu per aquesta plaça va quedar desert i per tant ara es 
valorarà com s’han de cobrir aquestes funcions. Però tot això ho decidirà properament 
l’equip de govern quan organitzi tots els departaments” 
 
9.6. Hem vist que hi ha un decret d’una previsió de fons per l’adquisició de mobiliari 
per l’escola de Música, que es té previst comprar? 
Respon el regidor d’Educació 
Sr. Costa: 
“Bona nit, el decret de provisió de fons a justificar per l'adquisició de mobiliari per a 
l'escola municipal de música i per un import de 550€ que provenen de la seva partida 
corresponent del pressupost aprovat 2019 són: 
- 2 taules de 40€ cadascuna 
- 1 taula de 69 € 
- 2 calaixeres de 50€ cadascuna 
- 1 llum de peu per a la zona del piano de cua situat al menjador de l’escola  
- Diverses capses per emmagatzemar 
- Diverses maletes resistents per a emmagatzemar material sensible 
 
Tot això té a veure amb les noves necessitats de reorganitzar l’espai, ja que s’ha 
augmentat un aula a l’Escola de primària. Per tant la reorganització aquesta fa 
necessari totes aquestes disposicions.” 
 
9.7. En quin estat es troba la Recepció del Camp de Futbol? 
Respon el regidor d’Esports. 
Sr. Martí: 
“Be, s’està treballant en totes les mancances i incidències que ja vàrem comentar en el 
passat Ple. L’empresa constructora ho està acabant... gairebé ja ho té acabat, i el 
director de l’obra està acabant les justificacions dels canvis que hi ha hagut en l’obra. 
Així com fent el projecte As- build  on es on es reflecteixen tots aquests canvis i els 
plànols finals d’aquesta instal·lació.  
S’està a prop de fer els informes de final d’obra per poder-los recepcionar. S’ha de fer 
l’acta de recepció de l’interventor, i esperem poder fer un Ple extraordinari el més aviat 
possible perquè pugui entrar en funcionament. Tot i que s’haurà de fer un gran esforç 
per fer front a les despeses de llum, aigua, neteja i personal, ja que de moment no hi 
havia res pressupostat ni previst per tot el que resta d’aquest any. 
Està a punt a punt de recepcionar” 
 
Sr. Mauriz: 
“M’agradaria fer un prec. Fem un prec arrel de veure les xarxes socials, que alguns 
regidors de l’equip de govern, en relació a l’obra del Camp de Futbol, que comentaven, 
feien esment a una problemàtica...” 
Sra. Delgado: 
“Perdona?” 
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Sr. Mauriz: 
“Si, que alguns regidors de l’equip de govern en relació a la noticia que sortia del Camp 
de Futbol, compartien aquesta noticia i comentaven la problemàtica creada. I el prec 
que fem és que en tot cas quan surtin noticies com d’altres que han sortit, com per 
exemple la reforma del pati del Niu, que no és una problemàtica heretada, si no que és 
una bona inversió  heretada que també es poguès fer esment. Aquest és el prec que 
fem” 
 
La Sra. Alcaldessa manifesta que el regidor d’administració i cultura vol contestar el 
prec 
Sr. Palma: 
“Si, perquè bàsicament entenc que és una al·lusió directa d’un comentari que vam fer a 
les xarxes: bàsicament trasllado la meva opinió perquè si, això és una problemàtica 
heretada de l’antic equip de govern. És un projecte que va realitzar l’antic equip de 
govern i és una problemàtica heretada, però no va més enllà. I quan ens referim a 
altres actuacions que venen de l’anterior legislatura agrairíem també, jo també faria 
un prec: que diguem les coses com son,  que si parlem que hi ha coses pressupostades 
estiguin realment pressupostades... perquè no ho estaven” 
 
 
Annex decrets 
De data 
22/08/2019 

 
2019LLDC000788  

 

A data    
25/07/2019 2019LLDC000700   
 
I no havent-hi altres temes a tractar. La Presidència aixeca la sessió de tot el que 
s’estén a la present acta que signa l’Il·lma. senyora Alcaldessa juntament amb mi, el 
Secretari accidental, que certifico 
 
 
Vist i plau       El secretari accidental, 
L’Alcaldessa-Presidenta, 
 


	Assumpte

