A Sant Iscle de Vallalta, a les 20.00 hores del dia 18 de desembre de 2017, es reuneixen els
regidors que a continuació s’esmenten:
• EDUARD TURON I MAINAT
• ALBERT AULADELL I BELTRAN
• CARLES MARTÍNEZ I MEDINA
• NÚRIA SANS I PALAU
• JOSEP ANTONI PUIGVERT I CABANILLAS
Excusen la seva assistència els següents regidors: Sr. Joel Gómez i Crespo, Sra. Coral
Osuna i Cano, i la Sra. Maria Tais Candau i Castellví.

L’Alcalde proposa incloure un nou punt a l’Ordre del dia:
6è PUNT.- APROVACIÓ CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN
RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER ACTIVITATS D'UTILITAT PÚBLICA O
INTERÈS SOCIAL A DESENVOLUPAR EN EL MUNICIPI DE SANT ISCLE DE VALLALTA
EXERCICI 2017
Per part dels regidors, s’aprova la inclusió d’aquest nou punt, el qual passa a esser inclòs com
a punt número 6:

1r PUNT.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS:
• ACTA núm. 13/2017 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 20 DE
NOVEMBRE DE 2017, QUE ES VA INICIAR A LES 21.30 HORES I VA
FINALITZAR A LES 22.45 HORES
• ACTA núm. 14/2017 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DE DATA
22 DE NOVEMBRE DE 2017, QUE ES VA INICIAR A LES 14.30 HORES I VA
FINALITZAR A LES 14.50 HORES
S’aproven les actes, per unanimitat.
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2n PUNT.- APROVACIÓ DE L'INICI EXPEDIENT D'ESTABLIMENT DELS SERVEIS
SOCIALS BÀSICS DE SANT ISCLE DE VALLALTA I DESIGNACIÓ MEMBRES DE LA
COMISSIO D'ESTUDI
El municipi de Sant Iscle de Vallalta té una població de 1.292 habitants. A l’any 2010
l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta va contractar laboralment a dues professionals que
prestaven el seus serveis com a treballadora social i com a educadora social, però des de
l’any 2015 el servei que prestava el professional, treballador social, es prestat per un
professional extern, en virtut del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del
Maresme per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la
dependència.
Els serveis socials són un dels sistemes de l’estat del benestar, conjuntament amb la
seguretat social, el sistema de salut, el sistema d’educació, les polítiques per a l’ocupació, les
polítiques d’habitatge i altres actuacions públiques. Un dels trets principals del sistema de
serveis socials és el paper protagonista de les administracions locals, per diferents motius
com són, entre altres: la seva proximitat als ciutadans i ciutadanes, el coneixement de la cada
cop més complexa realitat social, la capacitat d’articular respostes a les necessitats socials, la
competència municipal específica indicada a la normativa vigent, la inherent voluntat local de
construir una societat cohesionada i inclusiva.
Com a punt de sortida al nostre país d’aquest sistema de serveis socials, es pot citar la Llei
26/1985, de 27 de desembre, de Serveis Socials. Aquesta es va anar complementant i
desenvolupant amb diferents decrets i normativa reguladora. Fins a arribar a l’aprovació de
dues normatives significatives: l’Estatut d’Autonomia 2006 i la nova Llei 12/2007, d’11
d’octubre, de Serveis Socials. Aquestes normatives han portat a terme la consolidació dels
serveis socials a Catalunya com un dret bàsic per a totes les persones.
Tot aquest procés s’ha anat implementat al nostre terme municipal, doncs li correspon a
l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta les funcions de prestació, programació i gestió dels
serveis socials bàsics, dins del marc del treball conjunt amb l’Àrea Bàsica Comarcal del
Maresme (que aglutina als municipis inferiors de 20.000 habitants).
Aquest marc normatiu que dóna cobertura a l'actuació municipal es complementa per les
previsions que conté la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i el
Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i del Règim Local
de Catalunya, pel que fa a les competències que l'administració municipal té assignades, i la
determinació dels serveis públics que ha de prestar dins l'àmbit dels serveis socials.
Per tot això, l’Ajuntament està plenament capacitat per a l’establiment del servei esmentat.
Vist, però que no consta que s'hagués tramitat l'establiment de la creació dels serveis socials
bàsics al municipi de Sant Iscle de Vallalta es creu procediment efectuar aquesta tramitació.
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Vist que el procediment d'aprovació de l'establiment d'un servei ve establert en els articles
158 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, quin resum es detalla tot seguit.
La creació d'un servei s'ha d'instrumentar mitjançant una memòria justificativa, un projecte
d'establiment i un reglament que n'estableixi el règim jurídic de la prestació.
El projecte d'establiment i prestació del servei ha de contenir els aspectes següents:
a) Les característiques del servei.
b) La forma de gestió.
c) Les obres, els béns i les instal·lacions necessàries per a la prestació, amb la
indicació, si s'escau, de les que hagi de realitzar el contractista.
d) L'estudi econòmic financer i, si s'escau, les tarifes a percebre dels usuaris.
e) En el supòsit de prestació per gestió indirecta, el cànon o la participació que ha de
percebre l'ens local, i la compensació econòmica que, si s'escau, aquest hagi de
satisfer.
f) El règim estatutari dels usuaris.
El reglament que reguli el servei ha de declarar expressament que l'activitat de què es tracta
resta assumida per l'ens local com a pròpia i ha de determinar l'abast de les prestacions a
favor dels ciutadans.
Per a l'elaboració dels documents esmentats, l'ens local, quan en justifiqui la necessitat,
compta amb l'assistència tècnica i jurídica del consell comarcal, de la diputació i de
l'Administració de la Generalitat per mitjà dels respectius servei d'assistència local.
L'expedient instruït amb els documents a què es refereix l'article anterior s'ha de sotmetre a
informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anuncis que s'insereixin en el Butlletí
Oficial de la província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de la
corporació. Simultàniament, s'ha de donar audiència als interessats i a les entitats que, si
s'escau, han exercit la iniciativa.
El Ple de la Corporació, amb la resolució prèvia dels suggeriments formulats, ha d'acordar
l'establiment del servei, n'ha d'aprovar el projecte d'establiment i el reglament que el regula i
ha de preveure els efectes econòmics que se'n deriven, en especial, en el pressupost.
Vist que per a la redacció i posterior aprovació de la memòria i del projecte esmentat cal
seguir el procediment establert per a l'aprovació de les ordenances, pel que el Ple de la
Corporació quan aprovi l'inici de la creació de l'establiment del servei, aprovarà així mateix la
designació d'una comissió d'estudi encarregada de redactar el text de la memòria i del
projecte.
Vist que la comissió de seguiment està integrada per membres de la corporació i personal
tècnic, propi o aliè, sota la presidència d'un d'aquells.

Vist tot l'exposat, es proposa el següent acord:
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PRIMER.- APROVAR l'inici de l'expedient d'establiment dels serveis socials bàsics del
municipi de Sant Iscle de Vallalta.
SEGON.- CREAR la Comissió d'Estudi que elaborarà la memòria i el projecte d'establiment,
que estarà formada pels següents regidors i personal tècnic i jurídic:
- L'Alcalde, Sr. Eduard Turon i Mainat, que ostentarà la presidència.
- El regidor d’Hisenda, Igualtat de gènere i Consum, Sr. Carles Martínez i Medina.
- La regidora, Sra. Núria Sans i Palau.
- L’educadora social, Sra. Roser Muñoz Baracco.
- La Secretària-Interventora, Sra. M. Montserrat Montellà i Jordana.

Una vegada acabada la lectura de la proposta es procedeix a la seva votació, tots els regidors
estan d’acord, quedant aprovada per unanimitat.

3r PUNT.- APROVACIÓ PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ÀMBIT DE L’ESPAI
D’INTERÈS NATURAL DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR, DINTRE DE L’ÀMBIT DEL
TERME MUNICIPAL DE SANT ISCLE DE VALLALTA
La Llei 12/1985, de 13 de juny, d’Espais Naturals Protegits de Catalunya, regula el Pla
Especial d’Interès Natural com a instrument de delimitació i establiment de les determinacions
necessàries per la protecció bàsica dels espais naturals, la conservació dels quals es cregui
necessària assegurar, d’acord amb valors científics, ecològics, paisatgístics, culturals, socials,
didàctics i recreatius que tinguin.
Per Decret núm. 328/1992, de 14 de desembre, s’aprova el Pla d’espais d’interès natural de
Catalunya, que delimita i estableix les determinacions necessàries per a la protecció dels
Espais naturals descrits en el propi Pla.
Vist que, en data 22 de setembre de 2014, el Departament de Territori i Sostenibilitat i la
Diputació de Barcelona van subscriure un Conveni marc amb l’objecte d’establir un marc de
col·laboració en matèria d’espais naturals i conservació de la biodiversitat i el patrimoni
natural.
D’acord amb la clàusula sisena del Conveni marc, per tal de concretar i desenvolupar els
compromisos de les parts, en diferents actuacions a realitzar, es crea un Grup de Treball
format per dos representants de cadascuna de les parts signants del conveni marc que tindrà,
entre d’altres funcions, la de proposar les actuacions a desenvolupar en el marc del Conveni
de referència.
El grup de treball es va reunir en data 19 de novembre de 2014 i va proposar entre d’altres la
modificació de l’àmbit de l’Espai d’Interès Natural del Montnegre i el Corredor.
En reunió del Consell Coordinador del Parc del Montnegre i el Corredor, de data 17 de maig
de 2016, es va acordar enviar un escrit a la Generalitat de Catalunya sol·licitant que
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s’iniciessin quan abans millor els treballs tècnics necessaris, tot tenint en compte tant la
participació dels municipis implicats en aquest àmbit territorial, com els treballs previs ja
realitzats per delimitar el nou àmbit de l’EIN, a tal efecte es va crear un grup de treball format
per la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, que d'ara en endavant
anomenarem Comissió mixta.
En sessió, de 18 de maig de 2017 del Consell Coordinador del Parc del Montnegre i el
Corredor, els representants de la Comissió mixta van donar compte dels treballs endegats per
elaborar la documentació tècnica necessària per a la tramitació del nou àmbit i van informar
que es concertarien visites amb cadascun dels ajuntaments per a presentar la proposta
tècnica treballada en els darrers mesos.
El dia 17 de novembre de 2017 representants de l'ajuntament es van reunir amb els
representants de la Diputació de Barcelona de la Comissió mixta, que van informar de la
proposta i van lliurar la documentació corresponent, que afecta al nostre municipi.
En base a la proposta tècnica, a les posteriors converses amb la Comissió mixta i el
corresponent intercanvi de documentació, l'ajuntament de Sant Iscle de Vallalta ha elaborat la
proposta adjunta de nova delimitació de l'Espai d’Interès Natural del Montnegre i el Corredor.

En conseqüència, es proposa a l’aprovació del Ple l’adopció del següent:
ACORD
PRIMER.- APROVAR, la proposta de modificació de l'àmbit de l'Espai d’Interès Natural del
Montnegre i el Corredor, dintre de l’àmbit del terme municipal de Sant Iscle de Vallalta
SEGON.- SOL·LICITAR, a la Comissió mixta que tingui en consideració la modificació
esmentada en el primer acord per a la tramitació de la modificació de l'Espai d’Interès Natural
del Montnegre i el Corredor.
TERCER.- NOTIFICAR, els presents acords al Consell Coordinador del Parc del Montnegre i
el Corredor, a la Diputació de Barcelona i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya.

Una vegada acabada la lectura de la proposta es procedeix a la seva votació, tots els regidors
estan d’acord, quedant aprovada per unanimitat.

4t PUNT.- ADHESIÓ AL PLA COMARCAL DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE
2017-2020 IMPULSAT PEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME
Vist que el dia 5 d’octubre va tenir lloc la presentació oficial del II Pla Comarcal de Polítiques
d’Igualtat de Gènere 2017/2020, impulsat pel Consell Comarcal del Maresme i que ha
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comptat per a la seva elaboració amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona, aprovat
pel Ple del Consell Comarcal del Maresme el dia 18 de juliol de 2017.
El nou Pla esdevé una eina imprescindible per donar resposta als següents reptes:
-

Avançar en la visibilització del compromís polític amb la igualtat mitjançant l’acció
transversal.

-

Reforçar els mecanismes i accions pertinents per combatre i prevenir les violències
masclistes.

-

Fomentar els drets civils, la coeducació i qualitat de vida des de la perspectiva de les
persones.

-

Reformular els usos dels temps i els treballs.

-

Reconeixement i foment del lideratge i la participació de les dones.

Vist que el Pla és una eina que permetrà treballar accions a nivell local i també
supramunicipal com campanyes de difusió, participació en protocols, accions formatives, etc.
Vist que és interès d’aquest Ajuntament participar en aquest Pla comarcal.

Vist tot l’exposat es proposa:
PRIMER.- APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta al Pla Comarcal de
Polítiques d’Igualtat de Gènere 2017/2020, impulsat pel Consell Comarcal del Maresme.
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al Consell Comarcal del Maresme.

Una vegada acabada la lectura de la proposta es procedeix a la seva votació, tots els regidors
estan d’acord, quedant aprovada per unanimitat.

5t. PUNT.- ESMENA ERROR MATERIAL EN EL PUNT 9È APROVAT PEL PLE DE LA
CORPORACIÓ EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 24 DE JULIOL DE 2017
Vist que s’han detectats alguns errors materials en el punt 9è aprovat pel Ple de la Corporació
en sessió extraordinària de data 24 de juliol de 2017 sobre l’aprovació del text conveni
transaccional entre la mercantil Construccions Vallalta, SA i l’Ajuntament de Sant Iscle de
Vallalta en relació amb el conveni urbanístic àmbit c/ 25 de juny, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió ordinària de data 9 de desembre de 2008 i que es detallen tot seguit:
En la part dels antecedents on diu:
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“En data 29 de setembre de 2009 l’Ajuntament i l’entitat Construccions Vallalta, SA, van
signar un conveni urbanístic en el que Construccions Vallalta en el pacte segon cedia
gratuïtament 1.183,86 m2 destinats a sistema de parcs i jardins (costat Riera Vallalta) i
1.085,07 m2 destinats a Sistema Viari Públic (carrer 25 de juny). En total una superfície
destinada a sistemes de 2.223,93 m2. Aquests cessions s’havien d’efectuar com a
màxim en 3 mesos des de l’aprovació definitiva de la Modificació del PGOU del Carrer
25 de juny.
En el pacte tercer, Construccions Vallalta, conjuntament amb el Sr. Torrent, que també
va subscriure el Conveni, es comprometien a assumir el cost de les obres d’urbanització
previstos/o resultants del nou viari previst en la Modificació puntual del PGOU del
Carrer 25 de juny a desenvolupar mitjançant el corresponent Projecte tècnic i
constructiu”.
Ha de dir:
“En data 29 de setembre de 2009 l’Ajuntament i l’entitat Construccions Vallalta, SA, van
signar un conveni urbanístic en el que Construccions Vallalta en el pacte segon cedia
gratuïtament 1.183,86 m2 destinats a sistema de parcs i jardins (costat Riera Vallalta) i
1.085,07 m2 destinats a Sistema Viari Públic (carrer 25 de juny). En total una superfície
destinada a sistemes de 2.223,93 m2. Aquests cessions s’havien d’efectuar com a
màxim en 3 mesos des de l’aprovació definitiva de la Modificació del PGOU del Carrer
25 de juny.
En el pacte tercer, Construccions Vallalta, conjuntament amb el Sr. Torrent, que també
va subscriure el Conveni, es comprometien a assumir la part proporcional del cost de
les obres d’urbanització previstos/o resultants del nou viari previst en la Modificació
puntual del PGOU del Carrer 25 de juny a desenvolupar mitjançant el corresponent
Projecte tècnic i constructiu”.

En el Conveni transaccional entre l’entitat mercantil Construccions Vallalta, SA i l’Ajuntament
de Sant Iscle de Vallalta, on diu:
“En data 29 de setembre de 2009 l’Ajuntament i l’entitat Construccions Vallalta, SA, van
signar un conveni urbanístic en el que Construccions Vallalta en el pacte segon cedia
gratuïtament 1.183,86 m2 destinats a sistema de parcs i jardins (costat Riera Vallalta) i
1.085,07 m2 destinats a Sistema Viari Públic (carrer 25 de juny). En total una superfície
destinada a sistemes de 2.223,93 m2. Aquests cessions s’havien d’efectuar com a
màxim en 3 mesos des de l’aprovació definitiva de la Modificació del PGOU del Carrer
25 de juny.
En el pacte tercer, Construccions Vallalta, conjuntament amb el Sr. Torrent, que també
va subscriure el Conveni, es comprometien a assumir el cost de les obres d’urbanització
previstos/o resultants del nou viari previst en la Modificació puntual del PGOU del
Carrer 25 de juny a desenvolupar mitjançant el corresponent Projecte tècnic i
constructiu”.
Ha de dir:
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“En data 29 de setembre de 2009 l’Ajuntament i l’entitat Construccions Vallalta, SA, van
signar un conveni urbanístic en el que Construccions Vallalta en el pacte segon cedia
gratuïtament 1.183,86 m2 destinats a sistema de parcs i jardins (costat Riera Vallalta) i
1.085,07 m2 destinats a Sistema Viari Públic (carrer 25 de juny). En total una superfície
destinada a sistemes de 2.223,93 m2. Aquests cessions s’havien d’efectuar com a
màxim en 3 mesos des de l’aprovació definitiva de la Modificació del PGOU del Carrer
25 de juny.
En el pacte tercer, Construccions Vallalta, conjuntament amb el Sr. Torrent, que també
va subscriure el Conveni, es comprometien a assumir la part proporcional del cost de
les obres d’urbanització previstos/o resultants del nou viari previst en la Modificació
puntual del PGOU del Carrer 25 de juny a desenvolupar mitjançant el corresponent
Projecte tècnic i constructiu”.
Vist el que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Publiques:
“Article 109. Revocació d’actes i rectificació d’errors.
2. Les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment,
d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en
els seus actes”.

Vist tot l’exposat es proposa:
PUNT ÚNIC.- ESMENAR l’error material que consta en el punt 9è aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió extraordinària de data 24 de juliol de 2017, sobre l’aprovació del text
conveni transaccional entre la mercantil Construccions Vallalta, SA i l’Ajuntament de Sant
Iscle de Vallalta en relació amb el conveni urbanístic àmbit c/ 25 de juny, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió ordinària de data 9 de desembre de 2008 així en la part dels
antecedents on diu:
“En data 29 de setembre de 2009 l’Ajuntament i l’entitat Construccions Vallalta, SA, van
signar un conveni urbanístic en el que Construccions Vallalta en el pacte segon cedia
gratuïtament 1.183,86 m2 destinats a sistema de parcs i jardins (costat Riera Vallalta) i
1.085,07 m2 destinats a Sistema Viari Públic (carrer 25 de juny). En total una superfície
destinada a sistemes de 2.223,93 m2. Aquests cessions s’havien d’efectuar com a
màxim en 3 mesos des de l’aprovació definitiva de la Modificació del PGOU del Carrer
25 de juny.
En el pacte tercer, Construccions Vallalta, conjuntament amb el Sr. Torrent, que també
va subscriure el Conveni, es comprometien a assumir el cost de les obres d’urbanització
previstos/o resultants del nou viari previst en la Modificació puntual del PGOU del
Carrer 25 de juny a desenvolupar mitjançant el corresponent Projecte tècnic i
constructiu”.
Ha de dir:
“En data 29 de setembre de 2009 l’Ajuntament i l’entitat Construccions Vallalta, SA, van
signar un conveni urbanístic en el que Construccions Vallalta en el pacte segon cedia
gratuïtament 1.183,86 m2 destinats a sistema de parcs i jardins (costat Riera Vallalta) i
1.085,07 m2 destinats a Sistema Viari Públic (carrer 25 de juny). En total una superfície
destinada a sistemes de 2.223,93 m2. Aquests cessions s’havien d’efectuar com a
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màxim en 3 mesos des de l’aprovació definitiva de la Modificació del PGOU del Carrer
25 de juny.
En el pacte tercer, Construccions Vallalta, conjuntament amb el Sr. Torrent, que també
va subscriure el Conveni, es comprometien a assumir la part proporcional del cost de
les obres d’urbanització previstos/o resultants del nou viari previst en la Modificació
puntual del PGOU del Carrer 25 de juny a desenvolupar mitjançant el corresponent
Projecte tècnic i constructiu”.

En el Conveni transaccional entre l’entitat mercantil Construccions Vallalta, SA i l’Ajuntament
de Sant Iscle de Vallalta, on diu:
“En data 29 de setembre de 2009 l’Ajuntament i l’entitat Construccions Vallalta, SA, van
signar un conveni urbanístic en el que Construccions Vallalta en el pacte segon cedia
gratuïtament 1.183,86 m2 destinats a sistema de parcs i jardins (costat Riera Vallalta) i
1.085,07 m2 destinats a Sistema Viari Públic (carrer 25 de juny). En total una superfície
destinada a sistemes de 2.223,93 m2. Aquests cessions s’havien d’efectuar com a
màxim en 3 mesos des de l’aprovació definitiva de la Modificació del PGOU del Carrer
25 de juny.
En el pacte tercer, Construccions Vallalta, conjuntament amb el Sr. Torrent, que també
va subscriure el Conveni, es comprometien a assumir el cost de les obres d’urbanització
previstos/o resultants del nou viari previst en la Modificació puntual del PGOU del
Carrer 25 de juny a desenvolupar mitjançant el corresponent Projecte tècnic i
constructiu”.
Ha de dir:
“En data 29 de setembre de 2009 l’Ajuntament i l’entitat Construccions Vallalta, SA, van
signar un conveni urbanístic en el que Construccions Vallalta en el pacte segon cedia
gratuïtament 1.183,86 m2 destinats a sistema de parcs i jardins (costat Riera Vallalta) i
1.085,07 m2 destinats a Sistema Viari Públic (carrer 25 de juny). En total una superfície
destinada a sistemes de 2.223,93 m2. Aquests cessions s’havien d’efectuar com a
màxim en 3 mesos des de l’aprovació definitiva de la Modificació del PGOU del Carrer
25 de juny.
En el pacte tercer, Construccions Vallalta, conjuntament amb el Sr. Torrent, que també va
subscriure el Conveni, es comprometien a assumir la part proporcional del cost de les obres
d’urbanització previstos/o resultants del nou viari previst en la Modificació puntual del PGOU
del Carrer 25 de juny a desenvolupar mitjançant el corresponent Projecte tècnic i constructiu”.

Una vegada acabada la lectura de la proposta es procedeix a la seva votació, tots els regidors
estan d’acord, quedant aprovada per unanimitat.

6è. PUNT.- APROVACIÓ CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER ACTIVITATS D'UTILITAT PÚBLICA
O INTERÈS SOCIAL A DESENVOLUPAR EN EL MUNICIPI DE SANT ISCLE DE
VALLALTA EXERCICI 2017
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Vist que el Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 14 de març de 2016, va adoptar
per unanimitat el següent acord:
Primer.- Aprovar les bases generals per a la concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva per activitats d'utilitat pública o interès social a desenvolupar en el
municipi de Sant Iscle de Vallalta (Annex 1).
Segon.- Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies hàbils, les bases generals,
mitjançant edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la pàgina web de
l'ajuntament, i en el tauler d’anuncis de la Corporació, així com inserir al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya una referència d'aquest edicte. Es fa constar que si no es presenten
reclamacions ni al·legacions, l’esmentada aprovació esdevindrà definitiva sense necessitat
d’acord exprés.
Vist que les bases es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 4
d’abril de 2016, en el Diari Oficial de la Generalitat núm. 7099 de data 14 d’abril de 2016 i en
el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, no havent-se presentat cap al·legació contra l’esmentat
acord del Ple de la Corporació esdevenint aprovat definitivament.
Vist que el Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 20 de juny de 2016, va adoptar
per unanimitat el següent acord:
PRIMER.- Esmenar l’error material existent en la Base 10ª de les Bases generals per a la
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per activitats d'utilitat pública
o interès social a desenvolupar en el municipi de Sant Iscle de Vallalta aprovades per
unanimitat pel Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 14 de març de 2016,
publicades integrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 4 d’abril de
2016 i, la seva referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7099 de data
14 d’abril de 2016.

Així on diu:
10.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en
les presents bases reguladores serà el que s'estableixi en la partida pressupostaria 925
480.02 Aportacions entitats.
No podran atorgar-se subvencions per import superior al consignat en l'esmentada partida
pressupostaria.

Ha de dir
10.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en
les presents bases reguladores serà el que s'estableixi en la partida pressupostaria 231
480.10 “Aportació entitats”
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No podran atorgar-se subvencions per import superior al consignat en l'esmentada partida
pressupostaria.
SEGON.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i la seva
referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Vist que aquest acord es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data
25 de juliol de 2016, en el Diari Oficial de la Generalitat núm. 7181 de data 10 d’agost de
2016 i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, no havent-se presentat cap al·legació contra
l’esmentat acord del Ple de la Corporació esdevenint aprovat definitivament.

Vist que en la partida pressupostaria de l’exercici 2017, 231 480.10 “Aportació entitats” hi ha
consignat un import de 3.500,00 €

Vist tot l’exposat es proposa el següent acord:
Primer.- Obrir la convocatòria per la concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva per activitats d'utilitat pública o interès social a desenvolupar en el municipi de
Sant Iscle de Vallalta executades durant l’exercici 2017 i, que es publiqui aquest acord en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Segon.- Que les Bases de la convocatòria són les aprovades pel Ple de la Corporació en
sessió ordinària de data 14 de març de 2016.
Tercer.- L’import a concedir a cada entitat es determinarà de forma proporcional entre els/les
sol·licitants, en relació als punts assignats.
L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es determinarà de
forma proporcional entre els/les sol·licitants, en relació als punts assignats.
L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del
50% del cost total dels projectes/activitats subvencionades, i com a límit, tindran la
consignació per un import de 3.500,00 € de la partida pressupostaria de l’exercici 2017, 231
480.10 “Aportació entitats” .
Quart.- Les sol·licituds s’hauran de presentar mitjançant medi normalitzat al registre general
de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta de 9:00 a 14:00h, de dilluns a divendres. El termini
per a la presentació de les sol·licituds serà de vint dies naturals a comptar de l’endemà de la
publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Les
sol·licituds es presentaran per escrit mitjançant la complementació del model normalitzat, que
serà signat per l’interessat/da o pel representant legal de l’entitat.
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 podrà
trobar-se a les oficines municipals i a la web de l'ajuntament.
Cinquè.- L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les
subvencions previstes en les presents bases serà la Junta de Govern Local.
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La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït
d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de
l’Ajuntament.
L’òrgan col·legiat estarà integrat per l’Alcalde/essa i pels regidors dels àmbits de cultura,
esports, joventut, educació, benestar social, medi ambient.
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
serà el Ple de la Corporació.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no
esgotar el crèdit total previst.
Sisè.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim abans del 28 de juny
de 2018.
Setè.- Contra l’acord de la convocatòria, els interessats podran interposar amb caràcter
potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar
des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament
contra aquesta resolució es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.
Alternativament, si el vostre domicili és en una altra província, el recurs contenciós
administratiu podrà interposar-se davant els jutjats contenciosos administratius amb
competència territorial a la província de la localitat on residiu.
En cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu –
silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva
interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la interposició del
recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què
el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.

Una vegada acabada la lectura de la proposta es procedeix a la seva votació, tots els regidors
estan d’acord, quedant aprovada per unanimitat.

7è PUNT.- RELACIÓ DE DECRETS I JUNTES DE GOVERN LOCAL.
L’article 22.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local,
modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, disposa que correspon, en tot cas, al Ple, les
següents atribucions:
- El control i fiscalització dels òrgans de govern.
Així mateix a l’art. 46.2, e) de la Llei de Bases de Règim Local, - apartat afegit per la Llei
11/1999 - disposa que “ En els plens ordinaris la part dedicada al control de la resta d’òrgans
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de la Corporació ha de presentar substantivitat pròpia i diferenciada de la part resolutiva,
havent-se de garantir de forma efectiva en el seu funcionament i, en el seu cas, en la seva
regulació, la participació de tots els grups municipals en la formulació de precs, preguntes i
mocions”.

El control i fiscalització es portarà a terme dels òrgans de govern següents:
1. Alcalde, a través dels següents mecanismes:
- Donant coneixement de les resolucions adoptades des de l’última sessió ordinària.
2. Junta de Govern Local:
A l’expedient de convocatòria hi figuraran còpies de les actes de les sessions de la Junta
de Govern Local.
1. Relació de decrets :
421/2017
22/09/2017

Decret Denegant la petició de pròrroga (RE 2017/1345 de 22/06/17, i escrit
complementari amb RE 2017/1733 de 10/08/17 en resposta al Decret
334/2017 de 20/07/17) de l’Exp. d’obra major 103/2006, tal i com
s’exposa en l’informe tècnic de data 18/09/17.

422/2017
25/09/2017

Decret ADJUDICAR el contracte menor de serveis consistents en la
Formulació jurídica del projecte de reparcel·lació del Polígon
d’actuació que es delimiti de conformitat amb el requeriment de
l’aprovació definitiva de data 2 d’octubre de 2013 de la Modificació
Puntual del PGOU de Sant Iscle de Vallalta, a l’àmbit del carrer 25 de
juny, per un import de 5.117,00 euros (IVA exclòs), ascendint l'IVA al
tipus del 21% a 1.074,57 euros, quin desglossament per conceptes
consta en la part expositiva d'aquest acord.

423/2017
25/09/2017

Decret Adjudicar la contractació de serveis consistent en el subministrament
de la llicència per l’aplicació d’acords i resolucions web integrada amb
el Gestor d’expedients i el servei d’implantació del Gestor de
notificacions i gestor de documents.

424/2017
26/09/2017

Decret ADJUDICAR el contracte menor de serveis d’arquitecte per formular
la part tècnica del projecte de reparcel·lació del Polígon d’actuació
que es delimiti de conformitat amb el requeriment de l’aprovació
definitiva de data 2 d’octubre de 2013 de la Modificació Puntual del
PGOU de Sant Iscle de Vallalta, a l’àmbit del carrer 25 de juny, que
compren els treballs de georeferències amb coordenades G.M.L. per
un import de 2.500,00 euros (IVA exclòs), ascendint l'IVA al tipus del
21% a 525,00 euros, quin desglossament per conceptes consta en la
part expositiva d'aquest acord.

425/2017
26/09/2017

Decret Requerint que s’aporti documentació en relació a l’expedient d’Act.
005/2017 (RE 2017/1623 de 31/07/17), tal i com s’indica en l’informe
tècnic de data 25/09/17.

426/2017

Decret Adjudicar la contractació de serveis consistent en el manteniment de
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26/09/2017

la llicència per l’aplicació d’acords i resolucions web integrada amb el
Gestor d’expedients i el servei d’implantació del Gestor de
notificacions i gestor de documents.

427/2017
27/09/2017

Decret Ordenant executar els treballs de l’expedient d’ordre d’execució iniciat
per Decret 339/2017 de 25/07/17, per l’abundant vegetació a la seva
propietat. Es concedeix un termini de 15 dies naturals per executar els
treballs.

428/2017
27/09/2017

Decret Comunicar a l’Escola Dones d’Aigua que fins que no es resolgui la
designació de les funcions d’ensenyament, la representació de
l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta al Consell Escolar de l’Escola
Dones d’aigua serà assumida per aquesta Alcaldia.

429/2017
27/09/2017

Decret ADJUDICAR el contracte menor per portar a terme els treballs de
georeferències amb coordenades G.M.L. de la finca ubicada en el
Polígon d’actuació de l’àmbit del carrer Baixada del Molí del terme
municipal de Sant Iscle de Vallalta, per un import de 1.500,00 euros
(IVA exclòs), ascendint l'IVA al tipus del 21% a 315,00 euros, quin
desglossament per conceptes consta en la part expositiva d'aquest
acord.

430/2017
27/09/2017

Decret Concedint llicència municipal d’obres menors corresponents a l’Exp.
041/2017.

431/2017
28/09/2017

Decret Concedint la Llicència d’Ús i la devolució de l’aval corresponents a
l’Exp. 046/2014.

432/2017
29/09/2017

Decret Nomenament 2n Tinent d’Alcalde i composició de la Junta de Govern
Local.

433/2017
29/09/2017

Decret Relació de factures per donar compte a la propera Junta de Govern
Local de data 2 d’octubre de 2017.

434/2017
29/09/2017

Decret Convocatòria sessió ordinària Junta de Govern Local pel dia 2
d’octubre de 2017.

435/2017
02/10/2017

Decret Fixant els serveis mínims, corresponents a la vaga convocada per
al proper dia 3 d’octubre de 2017.

436/2017
04/10/2017

Decret Aprovant la Llicència de 1a Ocupació d’Edificis i Instal·lacions (Exp.
005/2017) i devolució dels avals de l’Exp. 011/2017. Aprovant la
liquidació en relació a l’increment de l’ICIO. Procedint a fer la
compensació entre els imports.

437/2017
05/10/2017

Decret Participar a la convocatòria 2017 del PROGRAMA TREBALL I
FORMACIÓ – TSF2162/2017, mitjançant la sol·licitud al Consell
Comarcal del Maresme de serveis cedits a l’Ajuntament, en un total
d’1 participant.

438/2017
/2017

Decret Aplicar una bonificació per família monoparental, del 20% de la quota
mensual (sense menjador) de la llar d’infants per al curs 2017-2018.

439/2017
06/10/2017

Decret Aprovar el padró de la Llar d’Infants corresponent al
novembre de 2017.

mes de

440/2017
06/10/2017

Decret Concedint llicència municipal d’obres menors corresponents a l’Exp.
040/2017.

441/2017

Decret Concedint llicència municipal d’obres menors corresponents a l’Exp.
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06/10/2017

044/2017 (Exp. d’obra major 103/2006).

442/2017
9/10/2017

Decret REQUERIR a un ciutadà, perquè en un termini d’1 mes, a comptar
des de la data de recepció d’aquest Decret, procedeixi a retirar el
vehicle de la seva propietat en el dipòsit municipal de Sant Iscle de
Vallalta, advertint-li que en el supòsit de fer cas omís a aquest
requeriment, es procedirà al seu tractament com a residu sòlid urbà,
ordenant-se el trasllat del vehicle a un Centre Autoritzat de
Tractament de Vehicles, per a la seva destrucció i descontaminació,
essent d’aplicació el que disposa la llei 10/1998, de Residus,
modificada per Llei 62/2003, en quin supòsit constitueix infracció greu,
(art. 34.3b) i 35.1.b) de la Llei 10/1998).enric

443/2017
9/10/2017

Decret Relació de factures per donar compte a la propera Junta de Govern
Local de data 16 d’octubre de 2017.

444/2017
9/10/2017

Decret Convocatòria sessió ordinària Junta de Govern Local pel dia 16
d’octubre de 2017.

445/2017
9/10/2017

Decret Convocatòria sessió extraordinària del Ple de la Corporació pel dia 16
d’octubre de 2017.

446/2017
9/10/2017

Decret Reconèixer a un treballador, auxiliar administratiu, de la plantilla de
personal laboral de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, amb una
jornada laboral de 37½ h/set, a partir del mes d'octubre de 2017 el
sisè trienni en el grup C2, en un percentatge del 100% amb motiu de
que realitza una jornada laboral de 37½ h/set.

447/2017
09/10/2017

Decret Ordenant executar els treballs de l’expedient d’ordre d’execució
iniciat per Decret 382/2017, de 31/08/17, per l’abundant vegetació a
la seva propietat. Es concedeix un termini de 15 dies naturals per
executar els treballs.

448/2017
9/10/2017

Decret Reconèixer a una treballadora, auxiliar administrativa, de la plantilla
de personal laboral de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, amb una
jornada laboral de 37½ h/set, a partir del mes d'octubre de 2017 el
segon trienni en el grup C2, en un percentatge del 100% amb motiu
de que realitza una jornada laboral de 37½ h/set.

449/2017
11/10/2017

Decret Aprovant la liquidació de la taxa de l’O.F. núm, 20, Article 6, punt 2,
d’ocupació de la via pública amb un contenidor de runa del dia 21 al
27 de setembre de 2017, en relació a l’Exp. d’obres 001/2017. En
resposta al RE núm. 2017/1943 de 20/09/17 i RE 2017/2009 de
27/09/17.

450/2017
11/10/2017

Decret REQUERIR a un ciutadà, perquè en un termini d’1 mes, a comptar
des de la data de recepció d’aquest Decret, procedeixi a retirar el
vehicle de la seva propietat del carrer Mas Aranyó, núm. 10 de Sant
Iscle de Vallalta, advertint-li que en el supòsit de fer cas omís a aquest
requeriment, es procedirà al seu tractament com a residu sòlid urbà,
ordenant-se el trasllat del vehicle a un Centre Autoritzat de
Tractament de Vehicles, per a la seva destrucció i descontaminació,
essent d’aplicació el que disposa la llei 10/1998, de Residus,
modificada per Llei 62/2003, en quin supòsit constitueix infracció greu,
(art. 34.3b) i 35.1.b) de la Llei 10/1998).

451/2017

Decret Concedint la llicència municipal d’obres menors amb projecte
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11/10/2017

corresponent a l’Exp. 042/2017 Reconstrucció de mur per lliscament
de terres a la Urbanització Can Ginebra, 25.

452/2017
11/10/2017

Decret Archivando el expediente de orden de ejecución iniciado por Decreto
327/2017 de 18/07/17, trabajos requeridos por Decreto 380/2017 de
31/08/17, por haver realizado los trabajos de limpieza de vegetación
en su propiedad.

453/2017
11/10/2017

Decret Aprovació Bases tècniques C. 25 de juny.

454/2017
11/10/2017

Decret Aprovació Bases tècniques hort del rector.

455/2017
16/10/2017

Decret Adjudicació a l’empresa Obres i Paviments Brossa, S.A., el contracte
menor per l’execució de les obres de “pavimentació asfàltica del tram
inicial del carrer 25 de juny” amb un pressupost d'execució per
contracta (PEC) que ascendeix a 5.922,60 € (IVA exclòs)
corresponent a l'IVA al tipus del 21% un import de 1.243,75 €, a
executar en el termini d’una setmana, a comptar des del dia següent a
la notificació d’aquest Decret.

456/2017
16/10/2017

Decret Contractar a un treballador mitjançant un contracte laboral per obra
determinada a temps parcial, els dies 21, 23, 24 i 25 d’octubre de
2017, de 09.00 a 14.00 h.,és a dir, 5 h/dia, equivalent a un 66,67%
d’una jornada complerta, per repartir publicitat de la Festa del Bolet de
Sant Iscle de Vallalta – 2017, entre els veïns i comerços del municipi i,
en les poblacions veïnes.

457/2017
16/10/2017

Decret Adjudicació a l’empresa Obres i Paviments Brossa, S.A., el contracte
menor per l’execució de les obres de “pavimentació asfàltica de
l’aparcament Hort del Rector” amb un pressupost d'execució per
contracta (PEC) que ascendeix a 16.318,00 € (IVA exclòs)
corresponent a l'IVA al tipus del 21% un import de 3.426,78 €, a
executar en el termini d’una setmana, a comptar des del dia següent a
la notificació d’aquest Decret.

458/2017
17/10/2017

Decret Arxivant l’expedient d’ordre d’execució iniciat per Decret 199/2017 de
2/05/17 per l’arbrat (4 pins) que malmet la Ctra. Font Montnegre, en
motiu d’haver realitzat els treballs especificats en l’informe tècnic de
data 27/03/17.

459/2017
17/10/2017

Decret Archivando el expediente de orden de ejecución iniciado por Decreto
345/2017 de 27/07/17, y requerido por Decreto 381/2017 de 31/08/17,
por haver realizado los trabajos de reparación del tubo bajante
general de PVC y limpieza del patio interior de luces, tal y como se
indicaba en el informe técnico de fecha 24/07/17.

460/2017
17/10/2017

Decret Archivando el expediente de orden de ejecución iniciado por Decreto
276/2017, de 26/06/17, por la abundante vegetación, crecimiento
desproporcionado de la mimosa y mal estado de la tapa de la caja
del contador eléctrico en la finca de la Urb. Font Montnegre, con
motivo de no ser propietarios de la finca mencionada.

461/2017
18/10/2017

Decret Archivando el expediente de orden de ejecución iniciado por Decreto
333/2017 de 20/07/17, y requerido por Decreto 394/2017, de
05/09/17, por haver realizado los trabajos de mantenimiento de la
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vegetación, mimosa y tapa del contador eléctrico en la Urb. Font
Montnegre, tal y como se indicaba en el informe técnico de 17/07/17.
462/2017
18/10/2017

Decret ADJUDICAR a l’empresa PCL 2010, S.L. el contracte menor de
serveis de prevenció i control de legionel·la, corresponent a l’exercici
2017, dels vehicles de neteja viària –escombradores–, que ascendeix
a 173,00 euros (IVA exclòs) corresponent a l'IVA al tipus del 21% un
import de 36,33 euros i un import total de 209,33 euros

463/2017
18/10/2017

Decret Aprovant la Llicència de 1a Ocupació d’Edificis i Instal·lacions (Exp.
006/2017) i devolució dels avals de l’Exp. 040/2017. Procedint a fer la
compensació entre els imports.

464/2017
18/10/2017

Decret Concedint la Llicència d’Ús i la devolució de l’aval corresponent a
l’Exp. 017/2015.

465/2017
19/10/2017

Decret Concedint la Llicència d’Ús i la devolució de l’aval corresponent a
l’Exp. 031/2017.

466/2017
19/10/2017

Decret Concedint la Llicència d’Ús i la devolució de l’aval corresponent a
l’Exp. 038/2017.

467/2017
19/10/2017

Decret Concedint la Llicència d’Ús i la devolució de l’aval corresponent a
l’Exp. 039/2017.

468/2017
19/10/2017

Decret Concedint la Llicència d’Ús i la devolució de l’aval corresponent a
l’Exp. 036/2017.

469/2017
19/10/2017

Decret Aprovant la liquidació tributària per a l’ús del Pavelló Esportiu durant
el mes de setembre de 2017.

470/2017
23/10/2017

Decret Acord d’incoació núm. 17047203 – Exp. T-0919 i T-0920
(Procediment Sancionador en Matèria de Trànsit, circulació de
Vehicles a Motor i Seguretat Vial).

471/2017
23/10/2017

Decret Aprovant la liquidació de la taxa de l’O.F. núm, 20, Article 6, punt 2,
d’ocupació de la via pública amb un contenidor de runa del dia 17 al
19 d’octubre de 2017, (RE núm. 2017/2158 de 17/10/17), en relació a
l’Exp. d’obres 001/2017.

472/2017
23/10/2017

Decret Concedint la llicència municipal d’obres menors corresponent a l’Exp.
045/2017.

473/2017
23/10/2017

Decret Convocatòria del Ple de la Corporació, en sessió extraordinària
urgent, pel dia 25 d’octubre de 2017 a les 21.15 hores, per debatre
dues mocions, la primera per demanar que s’aturi l’aplicació de
l’article 155 de la Constitució Espanyola i la segona per demanar la
llibertat dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana i d’Òmnium
Cultural i, al mateix temps, per acceptar la renúncia d’un regidor i
demanar les credencials del proper regidor.

474/2017
24/10/2017

Decret Aprovar la liquidació de la taxa per retirada de vehicles abandonats o
estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.

475/2017
24/10/2017

Decret Concedint la Llicència d’Ús i la devolució de l’aval corresponent a
l’Exp. 016/2017.

476/2017
24/10/2017

Decret Concedint la Llicència d’Ús i la devolució de l’aval corresponent a
l’Exp. 041/2017.

477/2017

Decret Iniciant ordre d’execució en motiu de l’arbrat (11 pins) que malmet la
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26/10/2017

Ctra. Font Montnegre, tal i com s’indica en l’informe tècnic de
23/10/17. Es concedeix un termini d’audiència i vista de 10 dies
hàbils.

478/2017
26/10/2017

Decret Relació de factures per donar compte a la propera Junta de Govern
Local de data 30 d’octubre de 2017.

479/2017
26/10/2017

Decret Convocatòria sessió ordinària Junta de Govern Local pel dia 30
d’octubre de 2017.

480/2017
30/10/2017

Decret Arxivant l’expedient d’ordre d’execució iniciat per Decret 382/2017 de
31/08/17, i requerit per Decret 447/2017 de 09/10/17, per l’abundant
vegetació a la seva propietat, en motiu d’haver realitzat els treballs de
manteniment de la finca requerits.

481/2017
31/10/2017

Decret Arxivant l’expedient d’ordre d’execució iniciat per Decret 339/2017 de
25/07/17, i requerit per Decret 427/2017 de 27/09/17, per abundant
vegetació a la seva propietat, en motiu d’haver realitzat els treballs de
manteniment de la finca requerits.

482/2017
31/10/2017

Decret Aprovar la liquidació de la taxa per retirada de vehicles abandonats o
estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.

483/2017
31/10/2017

Decret Aprovar la liquidació de la taxa per retirada de vehicles abandonats o
estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.

484/2017
31/10/2017

Decret Reconèixer a un treballador, personal de neteja de la plantilla de
personal laboral de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, a partir del
mes de novembre, el tercer trienni en el grup E, en un percentatge del
83,47% amb motiu de que realitza una jornada laboral de 31 h 20
minuts (31.30 h).

485/2017
31/10/2017

Decret Arxivant l’expedient d’ordre d’execució iniciat per Decret 406/2017, de
18/09/17, per l’arbrat (11 pins) que malmet la Ctra. Font Montnegre,
en motiu de l’estimació de les al·legacions presentades (RE
2017/2045 de 02/10/17), tal i com s’indica en l’informe tècnic de data
23/10/17.

486/2017
02/11/2017

Decret APROVAR la següent liquidació tributària: Concepte:Taxa per la
prestació de Serveis mitjançant utilització d’instal·lacions municipals
(Ordenança Fiscal núm. 29) Fet imposable: Ús del pavelló esportiu
els dies: Octubre: dies 2, 9, 16, 23 i 30 Total 5 dies.Quota
Tributària: 75,00 €/dia d’entrenament x 5 dies = 375,00 €

487/2017
02/11/2017

Decret Aprovar la liquidació de la taxa per retirada de vehicles abandonats o
estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.

488/2017
03/11/2017

Decret Convocatòria sessió extraordinària Junta de Govern Local pel dia 6 de
novembre de 2017.

489/2017
06/11/2017

Decret Iniciant ordre d’execució en motiu d’abocaments de deixalles i
materials a la seva propietat, tal i com s’indica en l’informe tècnic de
30/10/17. Es concedeix un termini d’audiència i vista de 10 dies
hàbils.

490/2017
06/11/2017

Decret Arxivant l’expedient d’ordre d’execució iniciat per Decret 349/2017 de
28/07/17 per l’arbrat (6 pins) que malmet la Ctra. Font Montnegre, en
motiu d’haver realitzat els treballs de tala indicats.
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491/2017
07/11/2017

Decret Aprovar definitivament el Projecte constructiu d’obres d’urbanització
de l’accés a la UA-8c “Sefres”. TM Sant Iscle de Vallalta. TEXT
REFÓS, presentat (RE 2017/1617 de 26/07/17) amb el compliment de
l’exposat en l’informe dels SSTTMM de 25/09/17, publicar-ho al
DOGC, al BOPB, diari de divulgació d’àmbit municipal, tauler
d’anuncis i web de l’Ajuntament, a càrrec dels interessats, trametre el
projecte a la CTUB (Gencat), notificar-ho als interessats i als
propietaris colindants.

492/2017
07/11/2017

Decret Concedint la Llicència d’Ús i la devolució de l’aval corresponents a
l’Exp. 044/2017 (Exp. d’obra major 103/2006).

493/2017
07/11/2017

Decret Aprovar el padró de la Llar d’Infants corresponent al
desembre de 2017.

494/2017
07/11/2017

Decret Incoació exp. 10/2017 per donar de baixa al padró municipal
d’habitants a un ciutadà per inscripció indeguda.

495/2017
08/11/2017

Decret Iniciant un Expedient de Protecció de la legalitat Urbanística per
obres sense llicència a la Parcel·la de la seva propietat, tal i com
s’indica en l’informe tècnic de 06/11/17 i de la Secretària-Interventora
de 08/11/17. Es resol ordenar la suspensió provisional i immediata de
les obres i concedir un termini d’audiència i vista, entre d’altres.

496/2017
08/11/2017

Decret Autoritzant a la Parròquia de Sant Iscle de Vallalta l’ús del Local
Polivalent 2, a l’edifici de les antigues escoles, al Carrer Escoles,
número 5, els dimarts de 16:45 a 18:00 hores, per a poder realitzar
les trobades de catequesi de la parròquia, d’octubre a juny.

497/2017
09/11/2017

Decret SOL·LICITAR al Consell Comarcal del Maresme, que continuï
prestant durant l’exercici 2018 el suport tècnic als serveis socials
bàsics en l’Atenció a la Dependència, a raó de 14 hores/setmana

498/2017
09/11/2017

Decret REQUERIR a un ciutadà, perquè en un termini de deu dies hàbils, a
comptar des de l'endemà de la notificació d'aquest Decret, aporti la
documentació que s'ha transcrit en la part expositiva del present
Decret.

499/2017
09/01/2017

Decret APROVAR la supressió dels fitxers de dades personals inscrits en el
Registre de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD)
establint com a destinataris els nous fitxers.

500/2017
10/11/2017

Decret Acord d’incoació núm. 17051081 – Exp. T-0926 (Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, circulació de Vehicles a Motor i
Seguretat Vial).

501/2017
13/11/2017

Decret Concessió lloguer del nínxol 167 per un període de tres anys.

502/2017
14/11/2017

Decret Concedint la Llicència d’Ús i la devolució de l’aval corresponent a
l’Exp. 023/2017.

503/2017
14/11/2017

Decret Convocatòria sessió extraordinària del Ple de la Corporació pel dia
20 de novembre de 2017.

504/2017
15/11/2017

Decret Concedint llicència municipal d’obres menors corresponents a l’Exp.
046/2017

505/2017

Decret Sol·licitar a la Diputació de Barcelona una pròrroga del termini

mes de
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15/11/2017

d’execució de l’actuació “Adquisició d’equipament informàtic”, inclosa
en les meses de concertació en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”, (Codi XGL 16/X/214801), fins el dia 30 de juny de
2018, amb motiu de l’impossibilitat de poder executar l’actuació a 31
de desembre de 2017, i una pròrroga del termini per presentar la
justificació de la despesa fins el 30 de setembre de 2018.

506/2017
16/11/2017

Decret Acceptar l’ajut econòmic de 10.578,04 € concedit per la Diputació de
Barcelona per a l’actuació “Obertura de la franja perimetral de la
urbanització de Can Ginebra”, (Codi XGL 17/Y/244154), inclosa en el
marc del Catàleg de Serveis 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”,

507/2017
16/11/2017

Decret Sol·licitar a la Diputació de Barcelona una pròrroga del termini
d’execució de l’actuació “Obertura de la franja perimetral de la
urbanització de Can Ginebra”, (Codi XGL 17/Y/244154), inclosa en el
marc del Catàleg de Serveis 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”, fins el dia 30 de juny de 2018, amb motiu de
l’impossibilitat de poder executar l’actuació a 31 de desembre de
2017, i una pròrroga del termini per presentar la justificació de la
despesa fins el 30 de setembre de 2018.

508/2017
16/11/2017

Decret Procedir al reintegrament a la Diputació de Barcelona, de l’import de
47.831,97€, com pagament avançat però no justificat en relació a
l’actuació: Construcció d’una canonada d’agües residuals des dels
nuclis de Can Bosc i la Salut i C/ Sant Feliu fins a la xarxa urbana.
Codi XGL ( 14X111665 ).

509/2017
16/11/2017

Decret Canvi de titularitat de la concessió dels drets funeraris del nínxol 16.

510/2017
20/11/2017

Decret En resposta al RE 2017/1527 de 12/07/17 sobre la cursa de muntanya
Terra Negra Trail del 26/11/17 organitzada per BESTTRAIL,
s’autoritza l’organització amb despeses al seu càrrec, s’autoritza
disposar de material, usos varis i col·laboració del vigilant local, es
comunica que per a la validesa de l’autorització cal tenir presents
condicions diverses.

511/2017
21/11/2017

Decret Inici expedient per l’adquisició d’un terreny situat al C/Escoles, s/n,
als efectes de poder destinar-los a espais municipals

512/2017
21/11/2017

Decret Convocatòria del Ple de la Corporació, en sessió extraordinària
urgent, pel dia 22 de novembre de 2017 a les 14.30 hores, per
celebrar el sorteig dels membres de la Mesa en les Eleccions al
Parlament de Catalunya 2017

513/2017
21/11/2017

Decret Baixa definitiva en el padró d’habitants d’un ciutadà.

514/2017
22/11/2017

Decret ADJUDICAR a l’empresa AdEdMA, Consultoria i Serveis, SL, el
contracte menor de serveis consistent en la Direcció d’obra i de
Coordinació de Seguretat i Salut dels treballs d’execució de la franja
perimetral de baixa combustibilitat de la Urbanització Can Ginebra,
amb un pressupost total que ascendeix a 2.107,00 euros (IVA
exclòs), ascendint l'IVA al tipus del 21% a 442,47 euros

515/2017

Decret En relació a la petició de llicència d’obres provisionals (RE 2017/1958
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22/11/2017

de 22/09/17), Exp. 043/2017, tal com s’indica en l’informe tècnic de
data 30/10/17, es resol sotmetre dita petició al tràmit d’informació
pública (DOGC, diari de premsa periòdica i tauler i web de
l’Ajuntament) i sol·licitar informe a la Generalitat de Catalunya, CTUB.

516/2017
22/11/2017

Decret CONCEDIR a un treballador del personal laboral fix de la plantilla de
personal d’aquest Ajuntament, una bestreta de dos mil euros
(2.000,00 €) corresponent a una quantitat exacta no superior a dues
mensualitats de les seves retribucions, que reintegrarà mitjançant
deduccions de la nòmina, en els catorze mesos posteriors a la
concessió i proporcionalment a la quantia de la bestreta concedida,
fins a cancel·lar-la totalment, és a dir, a raó de 142,86 €/mes. No
obstant, l'interessat podrà reintegrar en la seva totalitat l'import de la
bestreta pendent en qualsevol moment dins del termini establert.

517/2017
22/11/2017

Decret Acord d’incoació núm. 17040923 – Exp. T-0915, T-0916, T-0917
(Procediment Sancionador en Matèria de Trànsit, circulació de
Vehicles a Motor i Seguretat Vial).

518/2017
22/11/2017

Decret Acord d’incoació núm. 17048522 – Exp. T-0921, T-0922, T-0923
(Procediment Sancionador en Matèria de Trànsit, circulació de
Vehicles a Motor i Seguretat Vial).

519/2017
22/11/2017

Decret Acord d’incoació núm. 17049913 – Exp. T-0924 (Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, circulació de Vehicles a Motor i
Seguretat Vial).

520/2017
23/11/2017

Decret Sol·licitar a la Diputació de Barcelona una pròrroga del termini
d’execució de l’actuació “Instal·lació Rocòdrom” en la zona esportiva
municipal (Codi XGL 17/Y/237373) inclosa en el marc del Catàleg de
Serveis 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, fins el dia
30 de juny de 2018, amb motiu de l’impossibilitat de poder executar
l’actuació a 31 de desembre de 2017, i una pròrroga del termini per
presentar la justificació de la despesa fins el 30 de setembre de 2018.

521/2017
23/11/2017

Decret Ordenant executar els treballs de l’expedient d’ordre d’execució iniciat
per Decret 319/2017, de 13/07/17, per l’abundant vegetació i
creixement en vertical d’arbres a la seva propietat. Es concedeix un
termini de 30 dies naturals per executar els treballs.

522/2017
23/11/2017

Decret ACCEPTAR l’escrit de renúncia presentat amb Registre d’Entrada
núm. 2017/2421, de data 21 de novembre de 2017, renunciant a l’ajut
econòmic de 105,43 Euros concedit pel pels Serveis de Logopèdia del
curs escolar 2016-2017.

523/2017
23/11/2017

Decret Ordenant executar els treballs de l’expedient d’ordre d’execució
iniciat per Decret 322/2017, de 14/07/17, per l’abundant vegetació i
creixement en vertical d’arbres a la seva propietat. Es concedeix un
termini de 30 dies naturals per executar els treballs.

524/2017
23/11/2017

Decret Iniciant ordre d’execució en motiu de l’arbrat (13 pins) que malmet la
Ctra. Font Montnegre, tal i com s’indica en l’informe tècnic de
20/11/17. Es concedeix un termini d’audiència i vista de 10 dies
hàbils.

525/2017

Decret Iniciant ordre d’execució en motiu de l’abundant vegetació a la finca
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23/11/2017

de la seva propietat, tal i com s’indica en l’informe tècnic de 20/11/17.
Es concedeix un termini d’audiència i vista de 10 dies hàbils.

526/2017
24/11/2017

Decret Relació de factures per donar compte a la propera Junta de Govern
Local de data 27 de novembre de 2017.

527/2017
24/11/2017

Decret Convocatòria sessió ordinària Junta de Govern Local pel dia 27 de
novembre de 2017.

528/2017
28/11/2017

Decret CONTRACTAR amb caràcter urgent, un treballador, mitjançant un
contracte laboral per obra determinada a temps parcial, el dia 30 de
novembre de 2017, de 11.00 h. a 13.30 h., (2 hores 30 minuts), com a
coordinadora del servei de menjador de la llar d’infants per substituir a
la persona que desenvolupa les tasques de coordinadora de menjador
de la llar d’infants “Vallalta”.

529/2017
29/11/2017

Decret Declarant la caducitat i l’arxiu de l’ Expedient de protecció de la
legalitat urbanística, EPLU, iniciat per Decret 235/2011 de 26/07/11
en motiu d’obres sense llicència a la finca de la seva propietat.

530/2017
29/11/2017

Decret En relación al expedient de las obras de urbanizar el Sector “E” Les
Escoles, se propone denegar la petición, y el archivo del expedient,
de llevar a cabo el acta de recepción parcial de las obras, por los
motivos mencionados en la parte expositiva del Decreto. Se concede
un plazo de audiencia y vista de quinze días hábiles.

531/2017
30/11/2017

Decret Concedint llicència municipal d’obres menors corresponents a l’Exp.
049/2017.

532/2017
01/12/2017

Decret SOL·LICITAR a la Diputació de Barcelona, que havent-se justificat
degudament per part de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta la
despesa de l’actuació: “Línia 1 de suport integral al foment de
l’ocupació, (Codi XGL: 16/X/225348) del Programa Complementari
de foment de l’ocupació i de suport a la integració social, en el marc
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, justificació presentada
en data 20 de juliol de 2017 i que després de diversos requeriments
emesos i presentació de resposta a les esmenes, en data 6 de
novembre de 2017 s’ha rebut la comunicació de justificació
verificada, s’acceptin les al·legacions presentades i que no es
procedeixi a la revocació de l’ajut concedit.

533/2017
01/12/2017

Decret Declarant l’arxiu de l’Exp. 014/2017, en motiu de que no s’ha
presentat recurs contra la resolució del Decret 310/2017 d’11/07/17 de
denegació de la llicència.

534/2017
01/12/2017

Decret Reconèixer a un treballador, de la plantilla de personal funcionari de
carrera de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, amb una jornada
laboral de 37 ½ h/set, a partir del mes desembre de 2017 el tercer
trienni en el grup E, en un percentatge del 100% amb motiu de que
realitza una jornada laboral de 37 ½ h/set.

535/2017
01/12/2017

Decret Contractar, amb caràcter urgent, a un treballador, mitjançant un
contracte laboral per obra determinada a temps parcial, el dia 12 de
desembre de 2017, de 15.00 h. a 17.30 h., (2 hores 30 minuts), com a
Tècnica en Educació Infantil per substituir a una Tècnica en Educació
Infantil. Retribucions: 13,95 € Dies a liquidar vacances: 1 dia treballat
x 2,50 dies /mes ( 30 dies) = 0,083
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536/2017
01/12/2017

Decret Concedint la Llicència d’Ús i la devolució de l’aval corresponent a
l’Exp. 042/2017.

537/2017
04/12/2017

Decret ADJUDICAR a l’empresa CLIMA VALLALTA, el contracte menor de
subministrament per la substitució de la vàlvula barrejadora dels
vestidors i adequació de l’acumulador per tal de realitzar el xoc tèrmic
de la legionel·la, amb un pressupost d'execució per contracta (PEC)
que ascendeix a 1.494,14 € (IVA exclòs) corresponent a l'IVA al tipus
del 21% un import de 313,77 €, a executar abans de finalitzar l’any
2017.

538/2017
04/12/2017

Decret CONCEDIR a una treballadora el permís de lactància compactat pel
període comprès entre dia 31 de gener de 2018 i el dia 21 de febrer
de 2018 (ambdós inclosos), és a dir, 15 dies laborables i,
AUTORITZAR a la treballadora el gaudiment de les vacances pel
període comprès entre el dia 22 de febrer de 2018 i el dia 23 de
març de 2018, pel que la incorporació a la feina serà el dia 26 de
març de 2018.

539/2017
04/12/2017

Decret Desestimar
les
al·legacions
presentades
per
l’empresa
ASSISTACASA 2005, SL mitjançant escrit amb registre d’entrada
núm. 2017/2448, de data 24 de novembre de 2017, ha presentat
escrit d’al·legacions contra l’acord de la Junta de Govern Local de
data 30 d’octubre de 2017, dins del termini d’audiència i vista
concedit, pels motius adduïts en l’informe emes pels serveis tècnics
municipals en data 27 de novembre de 2017, transcrit a la part
expositiva d’aquesta proposta, quin informe forma part d’aquesta
resolució a tots els efectes.
PROPOSAR RESOLDRE el contracte administratiu d'obres entre
l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta i l’empresa ASSISTACASA
2005, SL, per incompliment en el termini d’execució de les obres fixat
en dos mesos en la Clàusula el Plec de , i de l’obligació de la
instal·lació del rètol informatiu a l’inici de les obres de Reforma planta
baixa de l’edifici de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, tal com s’ha
explicat en la part expositiva d’aquesta proposta formant part de
l’acord a tots els efectes.

540/2017
04/12/2017

Decret SOL·LICITAR al Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge –Direcció General d’Administració Local- que la
Comissió Jurídica Assessora emeti dictamen en relació amb
l’expedient de resolució del contracte d’obres de reforma de la planta
baixa de l’edifici de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta.

541/2017
04/12/2017

Decret Aprovant la Llicència de 1a Ocupació d’Edificis i Instal·lacions (Exp.
007/2017) i devolució dels avals de l’Exp. 027/2017. Procedint a fer la
compensació entre els imports.

542/2017
05/12/2017

Decret Arxivant l’expedient d’ordre d’execució iniciat per Decret 296/2017 de
06/07/17 i requerit per Decret 411/2017, de 19/09/17, per l’abundant
vegetació a la finca de la seva propietat, en motiu d’haver realitzat els
treballs de neteja i retirada de la vegetació.

543/2017

Decret Comunicant als titulars que el termini màxim per resoldre la sol·licitud
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05/12/2017

(RE 2017/1958 de 22/09/17) de llicència d’obres provisionals, Exp.
043/2017, quedarà suspès fins a la data de recepció de l’informe
sol·licitat per part de l’Ajuntament a la CTUB, termini que no pot
excedir de 3 mesos.

544/2017
05/12/2017

Decret Relació de factures per donar compte a la propera Junta de Govern
Local de data 11 de desembre de 2017.

545/2017
05/12/2017

Decret Convocatòria sessió ordinària Junta de Govern Local pel dia 11 de
desembre de 2017.

546/2017
05/12/2017

Decret PRORROGAR fins el 31 de desembre de 2018 el contracte laboral
temporal iniciat el 29 d’agost de 2016, entre l’Ajuntament de Sant Iscle
de Vallalta i un treballador, com a Oficial de paleta – brigada, pel lloc
de treball d’oficial de 1ª especialista Paleta-brigada adscrit a l’Àrea
d’Obres i Serveis, dins del Pla d’Ocupació Local 2016, quina pròrroga
s’inclou dins del Pla d’Ocupació 2017-2018.
PRORROGAR fins el 31 de desembre de 2018 el contracte laboral
temporal iniciat el 1 de setembre de 2016, entre l’Ajuntament de Sant
Iscle de Vallalta i un treballador, com a Auxiliar Administratiu per a
l’Àrea de secretaria-intervenció, dins del Pla d’Ocupació Local 2016,
quina pròrroga s’inclou dins del Pla d’Ocupació 2017-2018.

547/2017
11/12/2017

Decret APROVAR la següent liquidació tributària: Concepte:Taxa per la
prestació de Serveis mitjançant utilització d’instal·lacions municipals
(Ordenança Fiscal núm. 29) Fet imposable: Ús del pavelló esportiu
novembre. Dies 6, 13, 20 i 27 i Lloguer pavelló. Dia: 18 (2 hores).
Total: 350 €

548/2017
12/12/2017

Decret INICIAR l'expedient per a la contractació de les obres de “Projecte
tècnic millora/reforma del Parc de les Basses de Sant Iscle de
Vallalta: reordenació”.

549/2017
12/12/2017

Decret Autoritzant, amb les condicions exposades a l’informe de l’enginyer
municipal de 16/10/17, la sol·licitud d’inscripció al registre sanitari
municipal d’activitat alimentària/declaració responsable al titular, RE
2017/1413 de 30/06/17, de l’exp. d’activitat 002/2017 Requerint la
liquidació de la taxa pertinent: O.F. 6, Article 6, Punt 9.6, 150€.

550/2017
12/12/2017

Decret Aprovar el padró de la Llar d’Infants corresponent al
desembre de 2017.

551/2017
12/12/2017

Decret ADJUDICAR el contracte menor de serveis consistents en la redacció
del “Projecte desglossat d’Urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 9
(sector de Can Ginebra), d’aquest municipi de Sant Iscle de Vallalta”,
així com els honoraris de direcció de les esmentades obres, per un
import de 12.904,96 euros (IVA exclòs), ascendint l'IVA al tipus del
21% a 2.710,04 euros, quin desglossament per conceptes consta en
la part expositiva d'aquest acord

552/2017
12/12/2017

Decret Acord d’incoació núm. 17052464
– Exp. T-0927 i T-0928
(Procediment Sancionador en Matèria de Trànsit, circulació de
Vehicles a Motor i Seguretat Vial).

553/2017
12/12/2017

Decret Acord d’incoació núm. 17053623
– Exp. T-0929 i T-0930
(Procediment Sancionador en Matèria de Trànsit, circulació de

mes de
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Vehicles a Motor i Seguretat Vial).
554/2017
12/12/2017

Decret Acord d’incoació núm. 17054498 – Exp. T-0933 (Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, circulació de Vehicles a Motor i
Seguretat Vial).

555/2017
12/12/2017

Decret Acord d’incoació núm. 17056927 – Exp. T-0934 (Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, circulació de Vehicles a Motor i
Seguretat Vial).

556/2017
12/12/2017

Decret Concedint la llicència municipal d’obres menors amb projecte
corresponent a l’Exp. 047/2017.

557/2017
13/12/2017

Decret Convocatòria del Ple de la Corporació, en sessió ordinària, pel dia 18
de desembre de 2017 a les 20.00 hores

2 Junta de Govern Local :
18 de SETEMBRE de 2017
2 d’OCTUBRE de 2017
16 d’OCTUBRE de 2017
30 d’OCTUBRE de 2017
6 de NOVEMBRE de 2017
27 de NOVEMBRE de 2017

SESSIÓ ORDINÀRIA
SESSIÓ ORDINÀRIA
SESSIÓ ORDINÀRIA
SESSIÓ ORDINÀRIA
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
SESSIÓ ORDINÀRIA

Els regidors es donen per assabentats.

La regidora Sra. Núria Sans, en relació amb el Decret 551/2017, de 12 de desembre,
adjudicant a l'arquitecte tècnic, Sr. Raül Costa i Casellas i a l'enginyer, Sr. Lluís Garcia i Juli
el contracte menor de serveis consistents en la redacció del “Projecte desglossat
d’Urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 9 (sector de Can Ginebra), d’aquest municipi de
Sant Iscle de Vallalta”, així com els honoraris de direcció de les esmentades obres, per un
import de 12.904,96 euros (IVA exclòs), ascendint l'IVA al tipus del 21% a 2.710,04 euros,
creu que en la redacció del projecte s’hauria d’incloure la previsió de col·locar alguns fanals
en els encreuaments i/o zones de contenidors.
El regidor Sr. Josep Antoni Puigvert, pregunta en relació amb el Decret 549/2017, de 12 de
desembre, sobre l’autorització al registre sanitari municipal d’activitat alimentària/declaració
responsable al Sr. Oriol Muñoz Miguel, RE 2017/1413 de 30/06/17, de l’exp. d’activitat
002/2017 Caravana aliments.
La Secretària – Interventora explica que la inscripció al Registre Sanitari s’ha de dur a terme
en el municipi on el titular té la raó social, i que el tècnic de la Diputació de Barcelona, en
virtut de la col·laboració de la Diputació de Barcelona amb el municipi, realitza la gestió
delegada del control sanitari dels establiments alimentaris, i ja va efectuar una visita
d’inspecció a la caravana.
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7è PUNT.- PRECS I PREGUNTES.
L’Alcalde dóna compte del Decret 559/2017, de 14 de desembre, pel qual es manifesta
l’adhesió del municipi de Sant Iscle de Vallalta al “Programa Fem Ocupació per a Joves,
pel període 2017-2019”, amb l’objectiu de facilitar la inserció laboral de les persones joves
desocupades i prioritàriament amb experiència laboral, combinant accions d’orientació,
tutorització, seguiment individualitzat i formació específica, per ocupar un determinat lloc de
treball i aconseguir la seva inserció laboral en empreses del Maresme.
Així mateix l’alcalde, Sr. Eduard Turon, diu que en relació amb la presentació per part de la
regidora, Sra. Maria Tais Candau, d’una moció sobre el tractament d’animals, a la Sessió
Extraordinària del passat dia 20 de novembre de 2017, ha recollit unes dades que volia
explicar en aquesta sessió però, donat que la regidora no ha pogut venir, prefereix ajornar el
tema per a una propera sessió.

Sense cap altre punt a tractar es dóna per acabada la sessió a les 20.45 h.
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