PLE de la CORPORACIÓ MUNICIPAL

ACTA NÚM. PLE 2018/4
SESSIÓ ORDINÀRIA
27 de juny de 2018
A Sant Iscle de Vallalta, el dia 27 de juny de 2018 a les 20:00 hores, es reuneix el Ple de la
Corporació Municipal amb els regidors que a continuació es detallen per efectuar una sessió
Ordinària, que presideix l’Alcalde
EDUARD TURON I MAINAT
ALBERT AULADELL I BELTRAN
CARLES MARTÍNEZ I MEDINA
JOEL GÓMEZ I CRESPO
MIQUEL PLA I AMBRÓS
JOSEP ANTONI PUIGVERT I CABANILLAS
Excusen la seva assistència, les regidores Sra. Núria Sans i Palau i la Sra. Coral Osuna i
Cano.
Són assistits per la Secretària-Interventora de la Corporació, Sra. M.Montserrat Montellà i
Jordana.
S’inicia la sessió a les 20:00 hores, en el local del Biblio@ccés.

1r PUNT.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA, DEL DIA 7 DE
MAIG DE 2018
Tots els regidors estan d’acord amb el contingut de l’acta de la sessió extraordinària del Ple
de la Corporació de data 7 de març de 2018, quedant aprovada per Unanimitat.

2n PUNT.- ACCEPTACIÓ RENÚNCIA D’UN REGIDOR
Vist que en el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 7 de maig de 2018 es va
resoldre:
“PRIMER.- DONAR-SE per assabentats de la renuncia a exercir el càrrec de regidor
presentada pel Sr. Jaume Serra i Roig, de la llista de candidats presentats pel partit
polític CONVERGÈNCIA I UNIÓ, a les Eleccions Municipals 2015, actualment PDeCAT.
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SEGON.- DEMANAR a la Junta Electoral Central que expedeixi la corresponent
Credencial del Sr. Emili Pujol i Farrés, següent candidat en la llista de candidats
presentat pel partit polític CONVERGENCIA I UNIÓ, a les Eleccions Municipals 2015,
actualment PDeCAT, com a independent.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a la Junta Electoral Central”.
Vist que una vegada s’han rebut les credencials del Sr. Emili Pujol i Farrés, l’Ajuntament de
Sant Iscle de Vallalta, mitjançant escrit amb Registre de Sortida núm. 2018/819, de data 30 de
maig de 2018, va comunicar al Sr. Emili Pujol i Farrés que s’havien rebut les seves
credencials com a regidor, passant a tenir la condició de regidor electe.
Vist que el Sr. Emili Pujol i Farrés en data 5 de juny de 2018 a les 13.30 hores, ha
comparegut davant de la Secretària-Interventora manifestant que no accepta la credencial de
regidor.
Vist que d’acord amb la normativa vigent, la renúncia no és efectiva sinó quan es formula per
escrit davant del Ple de la Corporació, l’acceptació de la renúncia és un simple acte de presa
de coneixement pel Ple de la Corporació, que no resulta exigible que aquest acte de presa de
raó es sotmetí específicament a votació.
Vist tot l’exposat es proposa el següent acord:
PRIMER.- DONAR-SE per assabentats de la renuncia a exercir el càrrec de regidor
presentada pel Sr. Emili Pujol i Farrés, de la llista de candidats presentats pel partit polític
CONVERGÈNCIA I UNIÓ, a les Eleccions Municipals 2015, actualment PDeCAT.
SEGON.- DEMANAR a la Junta Electoral Central que expedeixi la corresponent Credencial
del Sr. Josep Maria Suñe i Santiago, següent candidat en la llista de candidats presentat pel
partit polític CONVERGENCIA I UNIÓ, a les Eleccions Municipals 2015, actualment PDeCAT,
com a independent.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a la Junta Electoral Central.
Els regidors es donen per assabentats.

3r PUNT.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL
NÚM. 24 “TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL” I DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 32 ANNEX 32.1 “PREU PÚBLIC PER LA VENDA DE
BÚSTIA”
Vist que amb aquest acord es proposa modificar les següents Ordenances Fiscals:




Ordenança Fiscal núm. 24.
Ordenança Fiscal núm. 32

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24
BRESSOL”

“TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA

Vist que el Ple de la Corporació Municipal en sessió extraordinària de data 7 de maig de 2018 va
aprovar el següent:
“Primer.- Aprovar provisionalment per a l'exercici 2018, i següents la modificació de l’
Ordenança Fiscal que a continuació es relaciona:
Ordenança Fiscal

Taxa per la prestació del servei d’escola bressol Núm. 24

Article 6è.- Quota tributària.
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
11 quotes mensuals

Actual

*A

JORNADA COMPLETA (9-17h)

130,00 €

B

Servei de menjador fix mensual

140,00 €

COMPLEMENTS
Menjador esporàdic

9’40 €/dia

Menjador lactants
(12.00 a 15.00)

3,00 €/dia.

* Quan no es faci ús del menjador:
 L’ajuntament no abonarà l’import del servei.
 S’haurà d’informar al centre.
En cas contrari, es cobrarà un menjador extra per cada tres vegades que no
es comuniqui l’absència.
MATRÍCULA (No retornable)

105 €

AGENDA-MATERIAL

50,00 € en una única quota
BONIFICACIONS

10% de la quota mensual (sense menjador)

Més d’un germà escolaritzat al centre

20% de la quota mensual (sense menjador)

Família nombrosa

20% de la quota mensual (sense menjador)

Família monoparental

75% de la quota mensual (sense menjador)

En casos proposats per serveis socials en risc
d’exclusió social

NoméNomés es pot acollir a una bonificació.

Segon.- L’acord definitiu de modificació de l’esmentada Ordenança serà objecte de
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de l’Ordenança fiscal modificada durant el termini
de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei

reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats”.
Vist que s’ha comprovat que falta una quota tributària pel servei de menjador de lactants,
proposant-se que aquesta ascendeixi a 52,00 euros, pel que és necessari modificar l’esmentada
Ordenança Fiscal per incloure aquesta quota.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 32 ANNEX 32.1 “PREU PÚBLIC PER LA VENDA DE BÚSTIA”
Vist que, es necessita adquirir unes bústies per col·locar-les a les urbanitzacions de Can Ginebra
i/o de Font Montnegre, quin cost de 7 bústies ascendeix a 1.078,01 euros, que hauran de ser
instal·lades per la brigada municipal.
Cost Subministrament i Instal·lació de les bústies:
Cost Subministrament:
890,92 euros + 21% IVA (187,09 euros) = 1.078,01 euros corresponent a les 7 bústies.
(890,92 euros / número de bústies 7 = cost de 127,27 euros/bústia sense IVA.
Cost Instal·lació: Despeses operari de brigada (2 persones)
S’estima que la brigada estarà 2 hores per fer la base on es col·locarà el mòdul, i 2 hores més
per muntar-ho.
Cost 1 operari 16,35 euros/hora x 2 operaris = 32,70 euros/hora.
32,70 euros/hora x 4 hores = Cost ... 130,80 euros
Total 130,80 / 7 bústies = cost de 18,69 euros/bústia sense IVA.
Cost Total Subministrament i Instal·lació: 127,27 + 18,69 = 145,96 euros
145,96 euros + 30,65 euros (21% IVA) = 176,61 euros/bústia.
Vist que en l’Ordenança Fiscal núm. 32 reguladora dels Preus Públics Municipals, epígraf 32.1
“Preu Públic per la venda de bústia” aprovat Ple de la Corporació Municipal en sessió
extraordinària de data 8 de novembre de 2012, s’establia que la quota per les bústies de la
Urbanització Font Montnegre i de Can Ginebra ascendia a 147,96 euros/bústia.
Vist tot l’exposat és procedent procedir a la modificació de l’esmentada Preu Públic 32.1 “Preu
Públic per la venda de bústia”.
Antecedents de Dret:
Vist que el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària,
a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els
ciutadans.

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en
cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es
prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals.
Vist tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar provisionalment per a l'exercici 2018, i següents la modificació de les
Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen:
Ordenança Fiscal núm. 24 Taxa per la prestació del servei d’escola bressol
Article 6è.- Quota tributària.
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
11 quotes mensuals

Actual

*A

JORNADA COMPLETA (9-17h)

130,00 €

B

Servei de menjador fix mensual

140,00 €

C

SERVEI MENJADOR LACTANTS

52,00 €

COMPLEMENTS
Menjador esporàdic

9’40 €/dia

Menjador lactants (12.00 a
15.00)

3,00 €/dia.

* Quan no es faci ús del menjador:
 L’ajuntament no abonarà l’import del servei.
 S’haurà d’informar al centre.
En cas contrari, es cobrarà un menjador extra per cada tres vegades que no es
comuniqui l’absència.
MATRÍCULA (No retornable)

105 €

AGENDA-MATERIAL

50,00 € en una única quota
BONIFICACIONS

10% de la quota mensual (sense menjador)

Més d’un germà escolaritzat al centre

20% de la quota mensual (sense menjador)

Família nombrosa

20% de la quota mensual (sense menjador)

Família monoparental

75% de la quota mensual (sense menjador)

En casos proposats per serveis socials en
risc d’exclusió social

Només es pot acollir a una bonificació.

Ordenança Fiscal núm. 32 Reguladora del Preus Públics Municipals, en concret
l’annex 32.1 “Preu Públic per la Venda de Bústies”
Text Vigent:
32.1 PREU PÚBLIC PER LA VENDA DE BÚSTIES
Quotes:
1.- Urbanització Font Montnegre:
2.- Urbanització Can Ginebra:
3.- Veïnat La Salut:

147,96 €/bústia
147,96 €/bústia
213,88 €/bústia

Text que es proposa
32.1 PREU PÚBLIC PER LA VENDA DE BÚSTIES
Quotes:
1.- Urbanització Font Montnegre:
2.- Urbanització Can Ginebra:
3.- Veïnat La Salut:

154,96 + 30,65 (IVA al tipus 21%) = 176,61 €/bústia
154,96 + 30,65 (IVA al tipus 21%) = 176,61 €/bústia
213,88 €/bústia

Segon.- L’acord definitiu de modificació de l’esmentada Ordenança serà objecte de publicació
en el Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de l’Ordenança fiscal modificada durant el termini de
trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en
el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.
Una vegada acabada la lectura es procedeix a la seva votació, tots els assistents voten a
favor, quedant aprovada la proposta per Unanimitat.

4t. PUNT.- APROVACIÓ XIFRA INICIAL DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2018
Vist que la normativa reguladora sobre la revisió de les xifres oficials de població està
continguda en els articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, i en la Resolució de 17 de
novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la qual es disposa
la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General per a
l’Administració Local, de 25 d’octubre de 2005, per la qual es dicten instruccions tècniques als

ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la
proposta de xifres oficials de població.
Vist que una vegada ha finalitzat la corresponent tramitació, i una vegada resoltes les
discrepàncies entre la xifra oficial d’habitants proposada per l’INE i la proposada per
l’Ajuntament, la xifra inicial oficial d’habitants a 1 de gener de 2018 és de 1.313 habitants.
Vist tot l’exposat es proposa el següent acord:
PUNT ÚNIC- APROVAR el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró
municipal d’habitants de Sant Iscle de Vallalta, referit a la data 1 de gener de 2018, i que
conté la xifra inicial total d’habitants del municipi resultant és de 1.313 habitants.
Una vegada acabada la lectura es procedeix a la seva votació, tots els assistents voten a
favor, quedant aprovada la proposta per Unanimitat.

5è PUNT.- APROVACIÓ EXPEDIENT NÚM. 2 DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 2018
Es proposa la 2a. modificació del pressupost 2018 pels motius següents:
PRESSUPOST DE DESPESES
Capítol 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS
Creació de noves partides pressupostaries
160 221.00 Despeses electricitat estació bombeig clavegueram C/ Sant Feliu
Previsió inicial
0,00
Proposta modificació

1.042,13

Previsió definitiva

1.042,13

A mitjans de l’any 2017 es van iniciar i finalitzar les obres d’instal·lació d’un col·lector d’aigües
residuals a veïnat de l’Auladell (Carrer Sant Feliu).
L’objecte de l’actuació era resoldre la problemàtica actual amb la construcció d’una nova part
de la xarxa d’aigua residual existent que s’estengui a l’àmbit del veïnat del Carrer Sant Feliu.
Aquesta part de la xarxa es planteja totalment independent, ja que recull les
aigües residuals del veïnat, fins a connectar amb la xarxa del C/ de Santa
Victòria, existent (col·lector Ø300).
El tram del veïnat del carrer Sant Feliu, es pot considerar un únic ramal o brancal. No obstant
això, també es poden distingir tres trams ó parts:

- Un primer tram que transcorre per la zona verda confrontant amb la part posterior de les
parcel·les i que és la que recull els embrancaments individuals; funciona per gravetat.
-La segona part, està formada per una estació de bombament d’aigües residuals (EBAR) i
una canonada a pressió que impulsa l’aigua residual fins al punt més elevat de la instal·lació
projectada.
- Un tercer tram, que connecta per gravetat el punt més elevat de la xarxa projectada amb la
xarxa existent del C/ Santa Victòria, que és un col·lector Ø300.
La instal·lació de la estació de bombament comporta una despeses d’electricitat que no es va
preveure inicialment, quina despesa de consum ha estat la següent:
-

Període de 04.12.0217 a 26.01.2018 : 117,65 € Facturació consum.
Període de 26.01.2018 a 28.03.2018: 195,32 € Facturació consum(increment d’un
66,02 % respecte al primer període).
- Període de 28.03.2018 a 30.05.2018: 204,08 € Facturació consum (increment d’un
4,484 % respecte al segon període).
Previsió despesa mensual: 517,05 / 6 mesos = 86,17 €/ mes x 12 = 1.034,04 € . Es proposa
una previsió de 1.042,13 €, que són els recursos ordinaris que podem disposar per finançar
aquestes despeses.
334 227.99.01 Servei mobilitat internacional joves.
Previsió inicial
0,00
Proposta modificació

390,00

Previsió definitiva

390,00

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 16 d’octubre de 2017, va aprovar el
text del CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL
MARESME I L’AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA PER A LA CONTRACTACIÓ
CONJUNTA ESPORÀDICA DEL SERVEI DE MOBILITAT INTERNACIONAL PER A JOVES
DEL MARESME 2018-2021.
Atès que les factures que emet l’empresa adjudicatària són presentades davant de cada
ajuntament, es proposa que la despesa consti en una partida pressupostaria del capítol 2 i no
del capítol 4 Transferències corrents, partida existent en el pressupost vigent 334 462.00
Aportació Consell Comarcal del Maresme “servei mobilitat per jove”, amb un import de 390,00
€. Es proposa fer una transferència entre les dues partides pressupostaries, del capítol 4 al
capítol 2.
920 216.04 Servei ABS-VPS i ABS-INS-W-2.
Previsió inicial
0,00
Proposta modificació

3.319,50

Previsió definitiva

3.319,50

Per tal de poder implantar els aplicatius de llicencies i acords i preparar, configurar el
connector MUX (En relació al Registre electrònic del Consorci d’Administració Oberta de
Catalunya –AOC- ofereix el servei de Registre Unificat (MUX) que permet la integració dels

serveis de l’AOC amb el registre general d’entrades i sortides propi de l’ens i el servei
ENOTUM, s’ha necessitat instal·lar el servei ABS-VPS – Standard (memòria RAM- disc dur i
un nucli de processador i, el servei ABS Install-INS-W-2

El servei ABSIS VPS està especialment dissenyat per a la publicació d’aplicacions Web
que no requereixen d’un servei d’explotació donat directament per ABS Informàtica ja que
és el client el responsable de l’administració del servidor contractat.
El Servei ABS Install està orientat a garantir que l’actualització de les aplicacions es
realitza de manera correcta i que després de cada actualització l’entorn queda operatiu i
preparat per seguir treballant.
Característiques
Transferència
Connectivitat WAN
Adreça IP

Il·limitada
100 Mbps
Fixa i estàtica

Accés Remot

Escritori Remot

Firewall

Perimetral

Pla de Backup**

7 Dies x 4 Setmanes

Monitorització

24x7

Pressupost:
Servei VPS-Standard:
Cost mensual: 94,00 € (import sense IVA) X 12 = 1.128,00
Cost implantació : 65,00 € (import sense IVA)
Total :1.193,00 import anual (sense IVA)
Servei ABS Install : 1.550,40 €/any (import sense IVA).
Total servei : 1.193,00 + 1.550,00 = 2.743,40 € + 576,11 (21% IVA) = 3.319,51 €
Proposta de modificació de 1.659,76 €, corresponent al període de l’1 de juny al 31 de
desembre de 2018.
Ampliació partides pressupostaries existents
341 226.09.09 Activitats esports-Raid boletaire.
Previsió inicial
3.600,00
Proposta modificació
Previsió definitiva

200,00
3.800,00

Aquesta despesa de 3.600,00 € junt amb la despesa de contracció del treballador encarregat
de l’obertura i tancament del pati de les escoles, amb un cost de en concepte de retribucions
de 2.003.40 € i en concepte de seguretat social de 761,29 €, 2.764,69 € estava finançada
inicialment per la previsió d’una subvenció de la Diputació de Barcelona amb un import de
4.800,00 €, inclosa en la partida pressupostaria 761.75 Subvenció DIBA-Raid esportiu “Tocats
pels bolets”-esdeveniments esportius.

Despeses:
-Activitats esports-Raid boletaire: 3.600,00 € (56,56%)
-Despesa de contracció del treballador encarregat de l’obertura i tancament del pati de les
escoles : 2.764,69 € (43,44%)
Total : 6.364,69 €
Finançament:
Subvenció DIBA-Raid esportiu “Tocats pels bolets”: 4.800,00 € (75,42 %)
Recursos propis:
1.564,69 € (24,58 %)
La Diputació de Barcelona dins del Catàleg d’activitats 2018 en el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019” ha resolt concedir a l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, per
l’actuació “Esdeveniments i programes esportius”, un ajut econòmic de 5.000,00€
Finançament

Act. Raid boletaire
(56,5620635%)

Contractació treballador pati escoles
(43,437936%)

5.000,00 (76,16 %)

2.915,01

2.084,99

1.564,69 (23,84%)

884,99

679,70

3.800,00

2.764,69

6.564,69

Es pot ampliar la partida pressupostaria d’activitats del raid boletaire amb un import de 200,00 €
4311 226.09.03 Despeses Festa de la Maduixa.
Previsió inicial
3.800,00
4311 226.09.04 Despeses Festa del Bolet.
Previsió inicial
4.000,00
Proposta modificació
Previsió definitiva

500,00
4.500,00

Part del finançament de les dues actuacions procedeix d’una subvenció Diputació de
Barcelona. En la previsió inicial del pressupost d’ingressos es preveu la partida 461.04
subvenció DIBA- Fira de la Maduixa i festa del bolet amb un import de 2.500,00 €
Atès que dins del Catàleg de Serveis 2018 de la Diputació de Barcelona s’ha concedit un ajut
total de 3.000,00 es proposa augmentar amb 500,00 € la despesa de la festa del Bolet.
Minoració partides existents
4314 227.99.03 Accions promoció turística.
Previsió inicial
800,00
Proposta modificació
Previsió definitiva

-240,10
559,90

El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, ens ha tramès l’esborrany del conveni
entre el Consorci de Promoció Turística “Costa del Maresme” i els Ajuntaments de la comarca
per al finançament parcial de la senyalització horitzontal de la “Xarxa de camins del Maresme,
fase 4”, mitjançant escrit amb Registre d’Entrada núm. 2018/635, de data 9 de març de 2018.
Vist que l’objecte del conveni i les actuacions desenvolupades son:
“Les administracions intervinents en el present conveni, per tenir un interès comú en el seu
desenvolupament, cooperen mitjançant el present instrument en el finançament de part dels
costos de l’acció portada a terme pel Consorci de Promoció Turística costa del Maresme per
la senyalització horitzontal de LA XARXA DE CAMINS DEL MARESME, Fase 4, que respon a
la necessitat de millora i actualització de la xarxa de Camins del Maresme existents, amb la
finalitat de disposar d’un actiu turístic ben senyalitzat i amb capacitat d’ampliació en futures
fases.
Les actuacions desenvolupades son:
- Marcatge amb pintura dels 350 quilòmetres corresponents a la Xarxa de Camins del
Maresme, en el marc dels 28 recorreguts de la xarxa de senders a que ha fet
referència la tramitació de l’expedient de contractació, amb les seves corresponents
fitxes tècniques.
- Revisió i control de l’estat actual de la xarxa de Camins del Maresme i la valoració de
nous senyals amb els seus continguts, per a una fase següent”.
Vist que el finançament de les despeses de l’actuació objecte del present conveni, provenen
per una banda de una subvenció que ha estat atorgada per aquesta finalitat per la Oficina
Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona, per resolució de 5 de desembre de 2016,
per import de 11.000,00 euros, i per l’altra de les aportacions dels ajuntaments participants
d’acord amb el criteri un repartiment equitatiu a raó de quilòmetres lineals, per un total de
5.093,00 euros.
Vist que els Ajuntaments intervinents s’obliguen a abonar al Consorci de Promoció Turística
costa del Maresme les quantitats que consten en el “Quadre d’aportacions per quilòmetres
lineals de cada municipi”, següent, prèvia liquidació que li serà lliurada pel Consorci en base a
l’execució del present conveni i a partir del càlcul de quilòmetres lineals que transcorren pel
seu municipi, en base al cost total de l’actuació de 16.093 euros: (13.300 + 21% IVA = 2.793
euros):
MUNICIPI
SANT ISCLE DE VALLALTA

QUILÒMETRES
16,5

APORTACIÓ
240,10 EUROS

Vist tot l'exposat el Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 26 de març de 2018 es va
acordar per unanimitat:
PRIMER.- APROVAR l’esborrany del conveni, del Consorci de Promoció Turística costa del
Maresme per la senyalització horitzontal de LA XARXA DE CAMINS DEL MARESME, Fase 4,
que respon a la necessitat de millora i actualització de la xarxa de Camins del Maresme
existents, amb la finalitat de disposar d’un actiu turístic ben senyalitzat i amb capacitat
d’ampliació en futures fases.
SEGON.- APROVAR l’abonament al Consorci de Promoció Turística costa del Maresme de
la quantitat que consten en el “Quadre d’aportacions per quilòmetres lineals de cada municipi”
i que seran per l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta.
MUNICIPI
SANT ISCLE DE VALLALTA

QUILÒMETRES
16,5

quina despesa anual ascendeix a 240,10 euros (21% IVA inclòs).

APORTACIÓ
240,10 EUROS

TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, als efectes previstos a l’art. 309.1
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.
QUART.- NOTIFICAR aquest acord al Consorci de Promoció Turística “Costa del Maresme”.
En la part expositiva de l’esmentat acord ja es feia constar que en el pressupost vigent de
l’ajuntament de Sant Iscle de Vallalta s’ha previst la creació de la partida pressupostària 432
467.00 “Aportació al Consorci de Promoció Turística costa del Maresme per la senyalització
horitzontal de la Xarxa de Camins del Maresme, Fase 4, quina partida es crearà en la propera
modificació del Pressupost de l’any 21018, quina despesa anirà a càrrec de la transferència
de consignació pressupostària de la partida 4314 277.99.03 “Accions de promoció turística”
amb un import de 800,00 euros, pel que es farà una retenció de crèdit d’un import de 240,10
euros.

Capítol 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Creació noves partides pressupostaries
231 480.18 Ajut econòmic Ass. Voluntaris i amics Hospital Sant Jaume de Calella.
Previsió inicial
0,00
Proposta modificació

250,00

Previsió definitiva

250,00

L’Associació de Voluntaris i Amics de l’Hospital Sant Jaume de Calella mitjançant escrit amb
registre d’entrada núm. 2018/124, de data 19 de gener de 2018 ens va sol·licitar un ajut
econòmic de 500,00 € pel projecte “Cinc projectes de l’associació per l’exercici 2017”, que es
detallen tot seguit i quines despeses ascendeixen a un total de 95.300,00 €:
Vist que en la memòria que es presenta en el resum d’activitats des de l’any 2012 a 2016,
consta que del total dels cinc projectes s’han ates a un total de 1.135 persones de les quals
11 són de Sant Iscle de Vallalta.
Vist tot l’exposat, es proposa una modificació del pressupost vigent per crear aquesta partida
pressupostaria amb un import de 250,00 €

432 467.01 Aportació Consorci de turisme “senyalització horitzontal camins del
Maresme”.
Previsió inicial
0,00
Proposta modificació

240,10

Previsió definitiva

240,10

El motiu de la creació d’aquesta partida pressupostaria de depeses ve explicat en la
minoració de la partida pressupostaria de despeses : 4314 227.99.03 Accions promoció
turística.
Minoració partides existents
334 462.00 Aportació Consell Comarcal del Maresme “servei mobilitat per jove”.
Previsió inicial
390,00
Proposta modificació
Previsió definitiva

-390,00
0,00

La minoració ve motivada pel que s’ha exposat en l’explicació de la creació de la partida
pressupostaria 334 227.99.01 Servei mobilitat internacional joves.

Capítol 6. INVERSIONS REALS
Creació noves partides pressupostaries
130 625.01 Adquisició tanques contenció vianants.
Previsió inicial
0,00
Proposta modificació

2.000,00

Previsió definitiva

2.000,00

Es necessita adquirir unes tanques per utilitzar-les per contenció peatonal. Es proposa
l’adquisició de 40 tanques de plàstic, 20 de 1150 x 1000 mm, i 20 de 2000 x 1000 mm.
Finançament:
Romanent per a despeses generals: 2.000,00 € (100,00 %)
132. 623.00 Adquisició càmeres de vigilància
Previsió inicial
Proposta modificació

48.400,00

Previsió definitiva

48.400,00

Es preveu l’adquisició de tres punts de lectura.
Finançament:
Romanent per a despeses generals: 48.400,00 € (100,00 %)
1533 609.01 Barana de fusta C/ 25 de Juny
Previsió inicial
0,00

Proposta modificació

3.300,00

Previsió definitiva

3.300,00

Es considera necessari per temes de seguretat col·locar una barana de fusta, de 75 ml de
1m. d’alçada amb pal tornejat al C/ 25 de juny. Es preveu una despesa de 3.300,00 €
Finançament:
Romanent per a despeses generals: 3.300,00 € (100,00 %)
1534 619.01 Construcció pas de vianants elevat -parada bus i acabat vorera
Previsió inicial
0,00
Proposta modificació

20.000,00

Previsió definitiva

20.000,00

Els treballs consisteixen en:
-Formació d’un pas elevat adaptat per a vianants, que comunicaria les dues voreres del
començament del Carrer Escoles, just davant de l’edifici de l’Ajuntament, fins a la parada del
bus a l’altre costat del C. Escoles. S’inclou la senyalització horitzontal i vertical.
-Adaptació de la vorera de la cantonada del C/Escoles amb el C/ Sant Jaume.
-Construcció d’una reixa de recollida d’aigües.
-Despeses de redacció de les bases tècniques i direcció de les obres.
Finançament:
Romanent per a despeses generals: 20.000,00 € (100,00 %)
1533 619.02 Millora pont accés a zona Can Ginebra.
Previsió inicial
0,00
Proposta modificació

5.789,85

Previsió definitiva
5.789,85
El passat mes de març es van haver d’efectuar obres urgents de reconstrucció del pont
d’entrada a la urbanització de Can Ginebra atès que es trobava en molt mal estat.
Els treballs efectuats van ser:
La demolició de la part en mal estat a reconstruir i sanejament de les diferents parts.
Rebaixar els terrenys per a la construcció d’una llosa i obrir rasa per a riostre de contrafort.
Reconstrucció del paredó lateral.
Col·locació de sunxo ferro.
Col·locació de mallatge de 10 per formació de la nova llosa de formigó de cantell 30 cm.
Formació de llosa de formigó.
Finançament:
Romanent per a despeses generals: 5.789,85 € (100,00 %)
161. 610.00 Renovació d’un tram de clavegueram del C/ Dr. Barri.
Previsió inicial
0,00
Proposta modificació

11.200,00

Previsió definitiva
11.200,00
Amb motiu de que s’han enfonsat els tubs d’un tram de la xarxa de clavegueram del C/ Dr.
Barri s’ha de procedir a renovar urgentment aquest tram. Els treballs a efectuar seran:

-Enderrocs:Tall de paviment, amb mitjans mecànics).
-Moviment de terres : Obertura de rases fins a 1,1 m de profunditat, reblert de terres i
transport de terres sobrants amb camió a abocador.
-Sanejament: Subministrament i col·locació de col·lector soterrat de polipropilè corrugat (PP)
de 400 mm de diàmetre exterior i connexió a pou i/o unions a col·lector existents.
Romanent per a despeses generals: 11.200,00 € (100,00 %)
312 625.00 Adquisició tòtem cabina desfibril·lador Urbanització Can Ginebra
Previsió inicial
0,00
Proposta modificació

1.664,39

Previsió definitiva

1.664,39

En la urbanització de Can Ginebra a l’any 2017 es va instal·lar un desfibril·lador que estava
dins d’una cabina.
A principis d’aquest any un vehicle va xocar contra el tòtem de la cabina del desfibril·lador, pel
que és necessari adquirir un nou tòtem de la cabina.
Finançament:
Romanent per a despeses generals: 1.664,39 € (100,00 %)
312 625.01 Adquisició desfibril·ladors vehicles municipals.
Previsió inicial
0,00
Proposta modificació

4.000,00

Previsió definitiva

4.000,00

La Diputació de Barcelona ha concedit a l’ajuntament de Sant Iscle de Vallalta un ajut
econòmic de 3.600,00 € per a l’adquisició de desfibril·ladors per als vehicles municipals, pel
que es proposa la compra de dos desfibril·ladors pels dos vehicles de la brigada municipal.
Finançament:
Subvenció Diputació de Barcelona: 3.600,00 € (90,00 %)
Romanent per a despeses generals: 400,00 € (10,00 %)
323 626.00 Adquisició equips informàtics llar d’infants
Previsió inicial
0,00
Proposta modificació

500,00

Previsió definitiva

500,00

Es necessita adquirir 1 ordinador per la llar d’infants de titularitat municipal pel que es proposa
la creació d’aquesta partida pressupostaria.
3321 632.00 Mural a la façana Biblio@ccés.
Previsió inicial
0,00

Proposta modificació

1.060,00

Previsió definitiva

1.060,00

Pintar mural a la façana del biblio@accés.
Finançament:
Romanent per a despeses generals: 1.060,00 € (100,00 %)

334 625.00 Adquisició torres telescòpiques i projector led
Previsió inicial
0,00
Proposta modificació

3.900,00

Previsió definitiva

3.900,00

Es preveu l’adquisició d’una torre telescòpica i 4 leds per utilitzar en les diferents activitats
culturals i festives.
Finançament:
Romanent per a despeses generals: 3.900,00 € (100,00 %)
334 625.01 Adquisició escenari.
Previsió inicial

0,00

Proposta modificació

4.801,00

Previsió definitiva

4.801,00

Es preveu l’adquisició de 22 mòduls per formar un escenari de fusta fenòlica de bedoll
acabada amb antilliscant i baranes d’escala (llevapors) zincats.
Finançament:
Romanent per a despeses generals: 4.801,00 € (100,00 %)
334 640.00 Edició llibre #somsantiscle.
Previsió inicial
0,00
Proposta modificació

7.000,00

Previsió definitiva

7.000,00

L'autoria del llibre anirà a càrrec de diversos autors que tenen un ampli coneixement del
territori i de la seva història. És un projecte col·lectiu amb entrevistes a la gent gran del poble
per tal que les seves vivències i històries no es perdin en l’oblit i que les noves generacions
també les coneguin. Així es combinarà el Sant Iscle d’avui amb tot l’apartat de memòria
històrica, es cohesionaran diferents èpoques i diferents maneres d’entendre la vida.
Es preveu una despesa de 7.000,00 € amb el següent finançament:
Subvenció Diputació de Barcelona : 1.823,29 €
Romanent per a despeses generals: 5.176,71 €

342 620.00 Tanca Zona Pipicà.
Previsió inicial

0,00

Proposta modificació

2.100,00

Previsió definitiva

2.100,00

Es preveu la col·locació d’una tanca perimetral a la zona del Pipi-Can, al costat de la penya,
de 37,50 metres amb enreixat ST 50/14 de 150 cm. i postes paredats.
Finançament:
Romanent per a despeses generals: 2.100,00 € (100,00 %)
342 623.00 Instal·lació estructura esportiva i equipament.
Previsió inicial
0,00
Proposta modificació

6.000,00

Previsió definitiva

6.000,00

Es preveu la instal·lació i muntatge d’una estructura esportiva per la gent gran junt amb una
taula de picnic i jocs infantils a la zona al costat de la riera, quasi enfront pujada carretera de
Font Montnegre.
Finançament:
Romanent per a despeses generals: 6.000,00 € (100,00 %)
920 623.01 Adquisició càmera fotogràfica.
Previsió inicial
0,00
Proposta modificació

428,00

Previsió definitiva

428,00

Es preveu l’adquisició d’una càmera de fotografia per l’ús de l’ajuntament (activitats culturals,
festes, etc.)
Finançament:
Romanent per a despeses generals: 428,00 € (100,00 %)
920 623.02 Adquisició bastides brigada municipal.
Previsió inicial
0,00
Proposta modificació

3.600,00

Previsió definitiva

3.600,00

Es preveu l’adquisició d’una bastida per a la brigada municipal.
Finançament:
Romanent per a despeses generals: 3.600,00 € (100,00 %)
920 625.03 Adquisició canviador de bolquers edificis municipals.

Previsió inicial

0,00

Proposta modificació

1.135,46

Previsió definitiva

1.135,46

Es preveu l’adquisició de 4 canviadors de bolquers per instal·lar-los als següents edificis:
pavelló; biblio@ccès; casal i local polivalent.

920 625.04 Adquisició cortines despatx alcaldia.
Previsió inicial
0,00
Proposta modificació

2.000,00

Previsió definitiva

2.000,00

Es necessita adquirir unes cortines pel despatx d’alcaldia, pel que es proposa la creació
d’aquesta partida pressupostaria.
Romanent per a despeses generals : 2.000,00 €
920 632.00 Adequació sostre arxiu de l’edifici de l’ajuntament
Previsió inicial
Proposta modificació

2.300,00

Previsió definitiva

2.300,00

Abans d’instal·lar les prestatgeries de l’arxiu municipal s’ha de procedir a adequar el sostre de
l’arxiu, efectuant treballs de treure el guix existent deixant a la vista la llosa de formigó, pintar
la llosa.
Romanent per a despeses generals : 2.300,00 €
920 641.00 Adequació aplicacions ABSIS-procediment administratiu simplificatConnector NUX-ENOTUM.
Previsió inicial
0,00
Proposta modificació

15.840,11

Previsió definitiva

15.840,11

Vist que la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques imposa el procediment administratiu electrònic.
Vist que el procediment electrònic és una part de l’administració electrònica, la referida a la
tramitació formal dels expedients i les eines que ho fan possible (signatura electrònica,
registre electrònic, gestor d’expedient).
Vist que en relació al Registre electrònic el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya
(AOC) ofereix el servei de Registre Unificat (MUX) que permet la integració dels Serveis del

Consorci d’Administració Oberta de Catalunya amb el registre general d’entrades i sortides
propi de l’ens.
Amb aquesta integració, les actuacions d’assentaments d’entrada o sortida que generen els
serveis els serveis AOC és realitzen directament en el registre general de l’ens, en lloc de
realitzar-se en el registre electrònic auxiliar d’ EACAT com s’havia fet fins ara, és a dir, tots els
registres que es produeixen a EACAT automàticament es bolquen en el registre general de
l’Ajuntament .
Vist que per utilitzar aquest servei cal fer una integració mitjançant serveis web i es requereix
que el registre general de l’ens estigui accessible i disponible via Internet les 24 hores dels 7
dies de la setmana.
Beneficis:
- Consolidació en el Registre General de les entrades i sortides del servei AOC.
- Facilitar la cerca de les entrades i sortides a l’estar consolidada.
- Facilitar el compliment de la legalitat en relació a la consolidació dels registres
d’entrada i sortida.
Vist tot l’exposat, s’ha sol·licitat a l’empresa ABSIS pressupost per la prestació dels següents
serveis:
- Aplicació d’Acords i resolucions Web, integrada amb el Gestor d’expedients.
- Gestor de notificacions multicanal: aplicació Web per a integrar la tramitació de les
notificacions i enviaments emesos des de les diferents aplicacions de gestió.
- Gestor de documents: aplicació Web destinada a repositori d’arxius, de qualsevol
tipus, en el qual es poden emmagatzemar els documents que es generen des de les
diferents aplicacions d’ABSIS o bé des d’aplicacions externes (.NET, Java, etc.). El
sistema garanteix la integritat dels document emmagatzemats mitjançant un codi de
firma intern que controla que el document no hagi estat modificat.
Pressupost:
CONCEPTE

IMPORT

21% IVA

TOTAL IMPORT

Llicència
Llicència Acords i Resolucions

1.651,00

346,71

1.997,71

Serveis d'im plantació
Diagnosi, preparació, conf iguració i f ormació.
Connector MUX i ENOTUM

4.700,00

987,00

5.687,00

Connector GIA

2.720,00

571,20

3.291,20

TOTAL

9.071,00

1.904,91

10.975,91

Vist tot l’exposat per Decret d’alcaldia 423/2017, de data 25 de setembre de 2017 es va
resoldre ADJUDICAR a l'empresa ABSIS el contracte menor de serveis esmentats per l’import
de 10.975,91 €
Vist que aquesta despesa es va imputar a càrrec de la partida pressupostària 920 626.00
“Adquisició equips informàtics”, del pressupost de l’exercici 2017, quina partida s’ha incorporat
al pressupost de l’exercici 2018.
Vist que d’acord amb el que disposa l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual
s’aprova la estructura dels pressupostos de les entitats locals, les despeses en aplicacions
informàtiques estan incloses en el concepte 641 i no en el concepte 626 “equips per
processos d’informació”, que són despeses en ordinadors i altres conjunts electrònics de
comunicacions i de processament de dades, pel que és procedent crear la partida
pressupostaria 920. 641.00 per atendre la despeses d’adquisicions de diferents aplicatius.

També s’ha d’adquirir un aplicatiu per implantar un procediment simplificat de tramitació
d’expedients administratius valorat amb 4.864,20 €
La despesa ascendeix a 15.840,11 €
Finançament per Romanent per a despeses generals al 100,00 %.

Ampliació partides pressupostaries existents
1532 609.00 Construcció barana i jardineres PL. Major
Previsió inicial
6.000,00
Proposta modificació
Previsió definitiva

8.000,00
14.000,00

Es preveu la construcció d’una barana i jardineres a l’altre costat de la Pl. Major, ja que abans
només estava contemplat una banda de la plaça.
323 623.01 Màquines Llar d’Infants.
Previsió inicial
600,00
Proposta modificació
Previsió definitiva

400,00
1.000,00

Es proposa ampliar aquesta partida pressupostària atès que la llar d’infants necessita una
càmera fotogràfica.
Finançament per Romanent per a despeses generals al 100,00 %.
342 619.00 Endegament obres Zona Esportiva.
Previsió inicial
55.304,72
Proposta modificació
Previsió definitiva

5.293,65
60.598,37

En el pressupost de l’exercici 2017 constaven les següents partides pressupostaries de
despeses e ingressos:
Despeses: 342 619.00 Endegament obres Zona Esportiva. Previsió: 76.605,26 €;
obligacions reconegudes: 21.300,54 €
Finançament:
Finançament al 100 % a compte de la Partida pressupostària 761.44 “Subvenció de la
Diputació de Barcelona “endegament zona esportiva” amb un import de 72.968,00 €.
Finançament Parcial de la Partida d’ingressos: 761.46 Subvenció de la Diputació de
Barcelona “Programa Complementari suport a la inversió local”, de quina subvenció total de
20.521,01 € recaptada al 100% durant l’exercici 2017, una part, en concret l’import de

3.065,90 € finança les despeses del 100 % dels honoraris de redacció dels dos projectes
tècnics que es relacionen tot seguit:
Ordenació de la zona esportiva amb un import de 1.247,26 €
Treballs de “Zona Pista SKATE (monopatí)”:
1.818,64 €
TOTAL:
3.065,90 €
Despeses incloses en la partida pressupostaria

Honoraris facultatius per la redacció de projectes tècnics i honoraris de la direcció
facultativa de les obres
Per decret d’alcaldia núm. 155 / 2017, de data a 6 d’abril de 2017 es va resoldre la
contractació dels honoraris de redacció de projecte i direcció d’obres per l’actuació: “Obres
d’Ordenació de la Zona Esportiva”:
Redacció de Projecte i Direcció d'Obra
Honoraris de redacció de Projecte Bàsic + Executiu i Estudi Bàsic de Seguretat
i Salut
Honoraris direcció de les obres

1.030,80

Pressupost total d'honoraris professionals

2.061,60

+ 21% I.V.A.
Pressupost d'honoraris total (I.V.A. inclòs)

1.030,80
432,94
2.494,54

Per decret d’alcaldia núm. 155 / 2017, de data a 6 d’abril de 2017 es va resoldre la
contractació dels honoraris de redacció de projecte i direcció d’obres per l’actuació: treballs de
“Zona Pista SKATE (monopatí)”:
Redacció de Projecte i Direcció d'Obra
Honoraris de redacció de Projecte Bàsic + Executiu i Estudi Bàsic de Seguretat
i Salut
Honoraris direcció de les obres

1.503,00

Pressupost total d'honoraris professionals

3.006,00

+ 21% I.V.A.
Pressupost d'honoraris total (I.V.A. inclòs)

1.503,00
631,26
3.637,26

Execució obres de la zona esportiva
Entre l’any 2017 i 2018 s’han iniciat i acabat tres actuacions diferents que es recullen en la
partida pressupostaria de despeses: 342 619.00 ” Endegament obres Zona Esportiva”:
Diverses obres d’endegament parcial de la Zona Esportiva municipal de Sant Iscle de Vallalta
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 22 de maig de 2017, va acordar per
unanimitat, aprovar inicialment el “Projecte Tècnic de diverses obres d’endegament parcial de
la Zona Esportiva municipal de Sant Iscle de Vallalta” amb un pressupost d'execució per
contracta (PEC) que ascendeix a 32.432,73 € (IVA exclòs) corresponent a l'IVA al tipus del
21% un import de 6.810,87 €.

Per Decret d’Alcaldia núm. 375/2017, de data 29 d’agost de 2017, es va resoldre ADJUDICAR
a l’empresa FAMADA I PLA, SL, el contracte menor per l’execució de les obres del “Projecte
Tècnic de diverses obres d’endegament parcial de la Zona Esportiva municipal de Sant Iscle
de Vallalta” amb un pressupost d'execució per contracta (PEC) que ascendeix a 32.432,73 €
(IVA exclòs) corresponent a l'IVA al tipus del 21% un import de 6.810,87 €. TOTAL:
39.243,60 €
Pista de Monopatí “Skate” a la zona esportiva municipal de Sant Iscle de Vallalta
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 22 de maig de 2017 va APROVAR
inicialment el “Projecte Tècnic constructiu de la Pista de Monopatí “Skate” a la zona esportiva
municipal de Sant Iscle de Vallalta” amb un pressupost d'execució per contracta (PEC) que
ascendeix a 27.868,85 € (IVA exclòs) corresponent a l'IVA al tipus del 21% un import de
5.852,46 €.
La Junta de Govern Local, en sessió extraordinària, de data 12 de març de 2018, va
prendre per unanimitat l’acord d’ADJUDICAR el contracte menor de les obres de construcció
de la Pista de Monopatí o “Skate”, a la Zona Esportiva Municipal, del terme de Sant Iscle de
Vallalta, a l'empresa BENITO URBAN, SLU pel preu de 26.947,79 euros (IVA exclòs).
Essent l’import de l’IVA al tipus del 21 % de 5.659,03 euros. TOTAL :32.606,82 €
En relació amb aquesta actuació s’ha d’afegir l’import de 720,19 € corresponent a un acabat
de la llosa de formigó de la pista d’skate.
Total pista SKATE: 33.327,01 €
Total despeses obres (39.243,60 € + 33.327,01 €) : 72.570,61 €
Total despeses redacció projectes i direcció obres: 6.131,80 €
Total despeses:
78.702,41
Finançament :
Subvencions: 76.033,90 €, segons el següent desglossament.
72.968,00 €. 761.44 Subvenció de la Diputació de Barcelona “endegament zona esportiva”
3.065,90 € inclòs en la Partida d’ingressos: 761.46 Subvenció de la Diputació de Barcelona
“Programa Complementari suport a la inversió local”.
Romanent per a despeses generals: 2.668,51 €
Construcció d’un rocòdrom
S’ha realitzat l’execució d’obres de la construcció d’un rocòdrom per un import de 1.200,00 €
Es preveu pintar la zona del rocòdrom amb una previsió de 1.996,50 €
Total despesa: 3.196,50
Finançament
Subvenció de la Diputació de Barcelona: L’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta té inclosa
l’actuació “Instal·lació Rocòdrom” en la zona esportiva municipal (Codi XGL 17/Y/237373) en
el marc del Catàleg de Serveis 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, amb un
ajut econòmic de 1.873,71 €
Romanent per a despeses generals : 1.322,79 €
Resum:
Finançament

Actuació
Endegament
obres
Zona Esportiva”:

Despeses
39.243,60

Subvencions

Romanent

Pista skate

33.327,01

Total obres
Direcció obres
Redacció projectes
TOTAL
Construcció d’un
rocòdrom
TOTAL

72.570,61
3.065,90
3.065,90
78.702,41
3.196,50

3.065,90
76.033,90
1.873,71 €

2.668,51
1.322,79

81.898,91

77.907,61

3.990,30

72.968,00

Previsió 2017: 76.605,26 €
Les obligacions reconegudes de l’exercici 2017 ascendeixen a 21.300,54 €
Import incorporat a l’exercici 2018 : 55.304,72 €
Import a consignar en la present modificació pressupostaria: 5.293,65 €
76.605,26).

(81.898,91-

920 625.01 Prestatgeries arxiu municipal.
Previsió inicial
10.000,00
Proposta modificació
Previsió definitiva

5.800,00
15.800,00

Les despeses d’adquisició de sis armaris mòbils per l’emmagatzematge d’arxiu ascendeixen
a un total de 15.717,90 €, sense obra civil , pel que es proposa ampliar la partida
pressupostaria amb 5.800,00 €
Romanent per a despeses generals : 5.800,00 €
Resum finançament despeses del capítol 6 Inversions reals
IMPORT TOTAL
PLA D'INVERSIONS
a) Subvencions, auxilis i donatius concedits per finançar inversions
incloses al mateix.
b) Romanent de tresoreria per a despeses generals
TOTAL

7.297,00
160.915,46
168.212,46

El total del romanent de tresoreria per a despeses generals resultat de la liquidació de
pressupost 2017 ascendeix a 1.802.690,03 € a quin import, restarem l’import 432,927,85
(717.938,93 € drets pendents de cobrament -285.011,08 saldos de dubtós cobrament),
resultant un import disponible de 1.369.762,18 €
En la primera modificació de pressupost per incorporació de romanents, es contemplen
inversions finançades amb romanent de tresoreria per despeses generals per un import de
560.010,20 € quin import sumat al finançament proposat en la present modificació, és a dir,
160.915,46 €, ens dona un import de 720.925,66 €, pel que ens trobem dins de l’import
disponible de 648.836,52 €.

PRESSUPOST D’INGRESSOS
Capítol 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Ampliació partides pressupostaries existents
461.00 Subvenció DIBA – Control Plagues / legionel·losi.
Previsió inicial
4.020,55
Proposta modificació
Previsió definitiva

366,30
4.386,85

La Diputació de Barcelona dins del Catàleg d’activitats 2018 en el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019” ha resolt concedir a l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, per
aquesta actuació un ajut econòmic de 4.386,85 €
461.04 Subvenció DIBA – Fira Maduixa i Fira del Bolet.
Previsió inicial
2.500,00
Proposta modificació
Previsió definitiva

500,00
3.000,00

La Diputació de Barcelona dins del Catàleg d’activitats 2018 en el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019” ha resolt concedir a l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, per
aquesta actuació un ajut econòmic de 3.000,00 €
461.62 Subvenció DIBA – “Mou el Cos”.
Previsió inicial
2.296,32
Proposta modificació
Previsió definitiva

703,68
3.000,00

La Diputació de Barcelona dins del Catàleg d’activitats 2018 en el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019” ha resolt concedir a l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, per
aquesta actuació un ajut econòmic de 3.000,00 €
461.75 Subvenció DIBA – Raid Esportiu “Tocats pels Bolets”.
Previsió inicial
4.800,00
Proposta modificació
Previsió definitiva

200,00
5.000,00

La Diputació de Barcelona dins del Catàleg de serveis 2018 en el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019” ha resolt concedir a l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, per
l’actuació “Esdeveniments esportius i programes”, un ajut econòmic de 5.000,00 €.
461.82 Subvenció DIBA – Seguretat Alimentaria.
Previsió inicial
3.200,00
Proposta modificació
Previsió definitiva

800.00
4.000,00

La Diputació de Barcelona dins del Catàleg d’activitats 2018 en el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019” ha resolt concedir a l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, per
aquesta actuació un ajut econòmic de 4.000,00 €
461.90 Subvenció DIBA – Brigada Jove.
Previsió inicial
1.050,00
Proposta modificació

1.081,90

Previsió definitiva

2.131,90

La Diputació de Barcelona dins del Catàleg d’activitats 2018 en el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019” ha resolt concedir a l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, per
aquesta actuació un ajut econòmic de 2.131,90 €

Capítol 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Creació de noves partides pressupostaries
761.48 Subvenció DIBA – Adquisició Desfibril·lador vehicle municipal.
Previsió inicial
0,00
Proposta modificació

3.600,00

Previsió definitiva

3.600,00

La Diputació de Barcelona dins del Catàleg d’activitats 2018 en el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019” ha resolt concedir a l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, per
aquesta actuació un ajut econòmic de 3.600,00 €
761.51 Subvenció DIBA – Edició llibre #somsantiscle.
Previsió inicial
0,00
Proposta modificació

1.823,29

Previsió definitiva

1.823,29

La Diputació de Barcelona dins del Catàleg d’activitats 2018 en el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019” ha resolt concedir a l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, per
aquesta actuació un ajut econòmic de 1.823,29 €
761.52 Subvenció DIBA – Rocòdrom.
Previsió inicial
0,00
Proposta modificació

1.873,71

Previsió definitiva

1.873,71

La Diputació de Barcelona dins del Catàleg d’activitats 2017 en el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019” va resoldre concedir a l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, per
aquesta actuació un ajut econòmic de 1.873,71 €. Per aquesta actuació s’ha concedit una
prorroga d’execució i justificació durant l’any 2018.
Vist tot l’exposat, es proposa l’aprovació del següent acord:
PRIMER.- Aprovar inicialment la 2a. modificació de pressupost de l’exercici 2018, que s’ha
detallat en la part expositiva formant part d’aquest acord a tots els efectes.
SEGON.- Que aquest expedient de modificació de crèdits sigui exposat al públic pel terme de
QUINZE DIES HÀBILS previ anunci en el BOP, en el DOGC, i en el Taulell d'Edictes
d'aquesta Casa Consistorial, i un cop transcorregut el termini, cas de no presentar-se cap
reclamació contra el mateix, es considerarà aprovat definitivament. Tot això de conformitat al
que preveuen els articles 150-1 i 158-2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre.

Una vegada acabada la lectura es procedeix a la seva votació, tots els assistents voten a
favor, quedant aprovada la proposta per Unanimitat.

6è PUNT.- RELACIÓ DE DECRETS I JUNTES DE GOVERN LOCAL
Relació de decrets
166/2018
22/03/2018

Decret Comunicant a l’Escola Dones d’Aigua que la representació de
l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta al Consell Escolar de l’Escola
Dones d’aigua, del dijous 22 de març de 2018, aquesta Alcaldia la
delega al regidor Sr. Joel Gómez Crespo.

167/2018
23/03/2018

Decret Arxivant l’expedient d’ordre d’execució iniciat per Decret 558/2017 de
13/12/17 a una societat per abundant vegetació i mal estat d’algun
suport de la tanca metàl·lica a la finca de La Carissa, p. R3-1, amb
façana al C. De la Creu, de la seva propietat, en motiu d’haver
realitzat els treballs exposats.

168/2018
23/03/2018

Decret Relació de factures per donar compte a la propera Junta de Govern
Local de data 26 de març de 2018.

169/2018
23/03/2018

Decret Convocatòria sessió extraordinària Junta de Govern Local pel dia 26
de març de 2018.

170/2018
28/03/2018

Decret Procedir a la creació de la partida pressupostària 920 227.99.03
“Contracte de serveis en Protecció de Dades” amb import 0 quina
dotació pressupostària s’imputarà al nivell de vinculació, 920 i en el
primer document comptable que es tramiti en aquest concepte, haurà
de constar aquesta circumstància mitjançant diligència en lloc visible
que indiqui “primera operació imputada al concepte”.

171/2018
28/03/2018

Decret Aprovar la liquidació de la taxa per retirada de vehicles abandonats o
estacionats defectuosament o abusivament a la via pública, LAND
ROVER, amb matrícula núm. M-2158-PC.

172/2018
28/03/2018

Decret Adjudicar a la societat mercantil TARINAS VILADRICH ADVOCATS,
SLP amb NIF B-62178231, el contracte de servei consistent en
l’adequació de l’Ajuntament a les disposicions del Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, durant un
termini de tres mesos, a raó de 1.000,00 € (IVA exclòs), ascendint
l'IVA al tipus del 21% a 210,00 €, i actuar com a Delegat de Protecció
de Dades (DPD) des del quart mes de contracte a raó de 330,00 €
(IVA exclòs), ascendint l'IVA al tipus del 21% a 69,30 €, tasques
detallades en la part expositiva d’aquest Decret

173/2018
29/03/2018

Decret Contractar a la treballadora, com a personal de la brigada municipal, a
partir del dia 9 d’abril de 2018, inclòs, fins a la incorporació del
treballador, de dilluns a divendres de 06.30 h a 14.00 h

174/2018
03/04/2018

Decret Donar-nos per assabentats de la presentació per part de l’entitat Club
Patí Sant Iscle, inscrita amb el número 1 en el Registre Municipal
d'Associacions i Entitats Ciutadanes de Sant Iscle de Vallalta, de la
documentació presentada en data 28 de març de 2018, per tal de
donar compliment al que disposa l’article 4, del Reglament vigent.

175/2018
04/03/2018

Decret Donar la conformitat a la documentació presentada, en relació a
l’obligació de presentar anualment la renovació de l’assegurança
de responsabilitat civil pel gos de raça American Stafford Terrier,
d’acord amb el que disposa el Decret d'Alcaldia núm. 49/2014, de
data de 11 de febrer de 2014 de concessió de llicència per a la
tinença i conducció d’animals potencialment perillosos.

176/2018
04/04/2018

Decret Efectuar el següent nomenament i delegacions genèriques:
Miquel Pla i Ambrós, Regidor delegat d’Educació i Sanitat.

177/2018
04/04/2018

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 20 al
27 de març de 2018, a un particular (RE núm. 2018/718 de 20/03/18)
per l’Exp. d’obres 001/2017 Reforma d’un habitatge en planta baixa.

178/2018
05/04/2018

Decret Nomenar al Sr. Miquel Pla Ambrós, regidor d’ensenyament d’aquest
Ajuntament, com a representant de l’Ajuntament de Sant Iscle de
Vallalta en les Comissions de Garanties d’admissió, que s’han de
constituir en el procediment de preinscripció i matrícula de l’alumnat
als centres educatius, per al curs 2018-2019, en els ensenyaments
sufragats amb fons públic.

179/2018
05/04/2018

Decret Aprovant la liquidació de la taxa de l’O.F. núm, 20, Article 6,
d’ocupació de via pública amb un vehicle de mudança el dia 29/03/18
de 8h a 16h, a la zona d’aparcament de minusvàlids a un particular

(RE núm. 2018/731 de 21/03/18).
180/2018
06/04/2018

Decret Acceptat l’escrit presentat, de data 29 de març sol·licitant la renúncia
del nínxol núm. 150 del Cementiri Municipal. Aprovar la devolució de
la Taxa per la concessió del nínxol núm. 150 a favor de la seva titular
per un import de 369,71 euros import obtingut segons s’ha detallat en
la part expositiva d’aquest Decret d’Alcaldia. Aquesta devolució
s’efectuarà mitjançant transferència bancària.

181/2018
06/04/2018

Decret Relació de factures per donar compte a la propera Junta de Govern
Local de data 9 d’abril de 2018.

182/2018
06/04/2018

Decret Convocatòria sessió ordinària Junta de Govern Local pel dia 9 d’abril
de 2018.

183/2018
10/04/2018

Decret Arxivant l’expedient d’ordre d’execució iniciat per Decret 525/2017 de
23/11/17 a un particular per abundant vegetació a una finca de la seva
propietat, en motiu d’haver realitzat els treballs requerits.

184/2018
11/04/2018

Decret Donar-nos per assabentats de la presentació per part de l’AMPA
LLAR D’INFANTS VALLALTA, inscrita amb el número 6 en el
Registre Municipal d'Associacions i Entitats Ciutadanes de Sant
Iscle de Vallalta, de la documentació presentada en data 9 d’abril
de 2018, per tal de donar compliment al que disposa l’article 4, del
Reglament vigent

185/2018
11/04/2018

Decret Iniciant expedient d’ordre d’execució a una societat en motiu del mal
estat de manteniment de l’arbrat i brancam a una finca de la seva
propietat. Es concedeix un termini d’audiència i vista de 10 dies
hàbils.

186/2018
11/04/2018

Decret Aprovar el padró de la Llar d’Infants corresponent al mes de maig de
2018.

187/2018
12/04/2018

Decret Acord d’incoació núm. 18014304 – Exp. T-0944, T-0947 i T0948 (Procediment Sancionador en Matèria de Trànsit, circulació
de Vehicles a Motor i Seguretat Vial).

188/2018
13/04/2018

Decret Esmena a la quota del mes de març 2018 de la Llar d’Infants Vallalta

189/2018
13/04/2018

Decret Esmena a la quota del mes de març 2018 de la Llar d’Infants Vallalta

190/2018
13/04/2018

Decret Relació de factures per donar compte a la propera Junta de Govern
Local de data 16 d’abril de 2018.

191/2018
13/04/2018

Decret Convocatòria sessió extraordinària Junta de Govern Local pel dia 16
d’abril de 2018.

192/2018
16/04/2018

Decret Concedir bústia de la Urbanització Font Montnegre.

193/2018
16/04/2018

Decret Aprovant a un particular la liquidació de la taxa de l’O.F. núm, 20,
Article 6, Punt 2 d’ocupació de la via pública amb contenidor de runes
del dia 11 al 13/04/18. Exp. d’obres 006/2018. (RE núm. 2018/896 de
09/04/18).

194/2018
17/04/2018

Decret Concedir permís per matrimoni de quinze dies naturals consecutius
pels dies compresos entre el 7 i el 21 de maig de 2018, ambdós
inclosos.

195/2018

Decret Modificar la jornada laboral de la treballadora, pel període comprès

17/04/2018

des del dia 7 al 21 de maig de 2018 (ambdós inclosos), d’acord amb
les següents condicions, tornant el dia 22 de maig a la jornada de
18.50 hores/setmana. Jornada Laboral: 8 hores/dia és a dir, 40
hores/setmana. Horari: De dilluns a divendres: 08.00 h a 13.30 h =
5,30 h (5,50 h) 14.30 h a 17.00 h = 2,30 h (2,50 h) Retribucions
Bàsiques: 1.338,95 euros/mes (14 pagues)

196/2018
17/04/2018

Decret Modificar la jornada laboral de la treballadora els dies 24 i 25 d’abril
que serà des de les 8.45 h fins a les 13.30 h = 4.45 h (4,75 h) i des
de les 14.00 h fins a les 17.00 h = 3.00 h a raó de 7.45 h (7,75 h)/dia,
en comptes de les 3.30 h (3,50 h)/dia que efectuava normalment, amb
motiu de cobrir part de la jornada laboral d’una treballadora de la Llar
d’infants “Vallalta” de titularitat municipal, que ha demanat permís
personal.

197/2018
17/04/2018

Decret Modificar la jornada laboral de la treballadora els dies 24 i 25 d’abril
que serà des de les 7.45 h fins a les 13.45 h = 6.00 h i des de les
15.00 h fins a les 17.15 h (17,25 h) = 2.15 h (2,25 h) a raó de 8.15 h
(8,25 h)/dia, en comptes de les 6.00 h/dia que efectuava normalment,
amb motiu de cobrir part de la jornada laboral d’una treballadora de la
Llar d’infants “Vallalta” de titularitat municipal, que ha demanat permís
personal.

198/2018
19/04/2018

Decret

199/2018
19/04/2018

Decret Concedint la llicència municipal d’obres menors-comunicació prèvia a
un particular corresponent a l’Exp. 011/2018 Substitució de baixants
d’aigua per la façana.

200/2018
19/04/2018

Decret Concedint la llicència municipal d’obres menors-comunicació prèvia
un particular corresponent a l’Exp. 012/2018 Aplacat de pedra a mur
exterior (3m2).

201/2018
20/04/2018

Decret Relació de factures per donar compte a la propera Junta de Govern
Local de data 23 d’abril de 2018.

202/2018
20/04/2018

Decret Convocatòria sessió ordinària Junta de Govern Local pel dia 23 d’abril
de 2018.

203/2018
23/04/2018

Decret Ordenar fer efectiu mitjançant transferència bancària la devolució de
la Taxa per la concessió del nínxol núm. 150 del Cementiri Municipal
de Sant Iscle de Vallalta, a favor de la seva titular la Sra. Adelina
Balcells Garcia per un import de 369,71 euros. Ordenar que una
vegada efectuat el pagament de la devolució de la Taxa per la
concessió del nínxol núm. 150 del Cementiri Municipal de Sant Iscle
de Vallalta, el nínxol núm. 150 reverteixi a favor de l’Ajuntament de
Sant Iscle de Vallalta.

Contractar mitjançant un contracte laboral per obra determinada a
temps parcial, pels dies 27 i 30 d’abril, 2 i 3 de maig de 2018 des de
les 09.00 hores fins a les 14.00 hores, (5 hores/dia) representant una
jornada laboral d’un 66,666%, per prestar els seus serveis consistents
en repartir publicitat sobre la “19a Diada Màgica de la Maduixa i el Vi”
del dia 6 de maig de 2018. Retribucions: 9,00 €/hora.Total : 180,00 €
Dies 27 i 30 d’abril, 2 i 3 de maig de 2018. De 09.00 a 14.00h5
hores/dia treballat x 9 €/hora x 4 dies = 180,00 €. Dies vacances: 7
dies treballats (Des del 27 d’abril de 2018 al dia 3 de maig de 2018,
ambdós inclosos) x 2,50 (dies vacances/mes treballat)/30 dies =
0,5833 dies.

204/2018
23/04/2018

Decret Denegant la llicència municipal d’obres menors-comunicació prèvia a
un particular de l’Exp. 051/2017 Rehabilitació i reforma interior d’uns
habitatges (4), tal i com s’indicava en l’informe tècnic de 16/02/18
transcrit en el Decret 135/2018 de 05/03/18 de proposta de denegació
i tràmit d’audiència.

205/2018
24/04/2018

Decret Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat per l’empresa BENITO
URBAN, SLU, adjudicatària de les obres de construcció i instal·lació
d’una pista de monopatí o “Skate” a la Zona Esportiva Municipal de
Sant Iscle de Vallalta.

206/2018
24/04/2018

Decret Ordenar el reintegrament de l’import de 715,01 euros al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya corresponent a la
diferència entre l’import de 907,25 euros corresponents a l’ajut de
l’assignació concedida a l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta pel
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en la
convocatòria de subvencions als ajuntaments titulars de llar d’infants
de titularitat municipal destinades a minorar el cost del servei de
menjador de les llars d’infants de titularitat municipal durant el curs
2015-2016, i l’import realment justificat per l’Ajuntament de Sant Iscle
de Vallalta de 192,24 euros.

207/2018
24/04/2018

Decret Donar la conformitat a la documentació presentada, en data 24 d’abril
de 2018, en relació a l’obligació de presentar anualment la renovació
de l’assegurança de responsabilitat civil de la gossa de raça
Rottwailer de nom “LEIA” (exp. 3/2016), d’acord amb el que disposa el
Decret d’Alcaldia núm. 465/2016, de data 14 de desembre de 2016 de
concessió de llicència per a la tinença i conducció d’animals
potencialment perillosos.

208/2018
24/04/2018

Decret Concedint la llicència municipal d’obres menors-comunicació prèvia a
un particular corresponent a l’Exp. 014/2018 Pintar façana exterior.

209/2018
24/04/2018

Decret Concedint la llicència municipal d’obres menors-comunicació prèvia a
un particular corresponent a l’Exp. 015/2018 Pintar façana exterior.

210/2018
26/04/2018

Decret Aprovació liquidació exercici 2017 de l'Ajuntament, de conformitat
amb el que disposen els articles 96 i 97 del RD 500/1990, de 20
d'abril, pel que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals

211/2018
26/04/2018

Decret Aprovació l’expedient de modificació de crèdit en el pressupost de
2017 per incorporació de romanents.

212/2018
02/05/2018

Decret Acceptar la renúncia presentada, en relació amb el contracte laboral
amb l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta per cobrir una baixa per
malaltia.

213/2018
02/05/2018

Decret Acceptar la renúncia de l’empresa Telecom Iberica Ofimàtica y
Telecomunicaciones, SL a la relació contractual amb l’Ajuntament de
Sant Iscle de Vallalta pel servei de Gestió Horari per a l’exercici 2018,
adjudicat per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària
de data 8 de gener de 2018.

214/2018
02/05/2018

Decret Adjudicar al Sr. David Grau Cayuela amb DNI 46.041.893-X el
contracte menor del Servei extern del Control Horari, per a l’exercici
2018, a raó de 315,00 € /mes (sense IVA).

215/2018
02/05/2018

Decret Concedint la Llicència d’Ús i la devolució de l’aval a un particular
corresponent a l’Exp. 046/2017 Condicionament del camí d’accés a la

finca rústega: Eixamplament de 80cm del camí, tal i com s’indica a
l’informe tècnic de data 30/04/18.
216/2018
02/05/2018

Decret Convocatòria del Ple de la Corporació en sessió extraordinària pel dia
7 de maig de 2018

217/2018
04/05/2018

Decret Donar-nos per assabentats de la presentació per part de l’entitat
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA MARCIAL SANT ISCLE, inscrita amb el
número 12 en el Registre Municipal d'Associacions i Entitats
Ciutadanes de Sant Iscle de Vallalta, de la documentació
presentada en data 27 d’abril de 2018, per tal de donar compliment
al que disposa l’article 4, del Reglament vigent.

218/2018
04/05/2018

Decret Relació de factures per donar compte a la propera Junta de Govern
Local de data 7 de maig de 2018.

219/2018
04/05/2018

Decret Convocatòria sessió ordinària Junta de Govern Local pel dia 7 de
maig de 2018.

220/2018
04/05/2018

Decret Donant-se per assabentat de la comunicació prèvia d’inici d’activitat
d’habitatge d’ús turístic a una masia de Sant Iscle de Vallalta, tal i com
s’indica en l’informe de l’enginyer municipal de data 30/04/18.
Informant que es procedirà a comunicar-ho a la Generalitat de
Catalunya, Registre de Turisme de Catalunya, per tal de que li
concedeixin el número d’inscripció (HUTB) corresponent.

221/2018
07//05/2018

Decret Acord d’incoació núm. 18017620 – Exp. T-0950, T-0951, T-09513, T0954 i T-0957 (Procediment Sancionador en Matèria de Trànsit,
circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial).

222/2018
08/05/2018

Decret Aprovant la liquidació de la taxa de l’O.F. núm. 6, Article 6, Punt 30,
en concepte de l’Exp. d’activitat 001/2018 Comunicació prèvia d’inici
d’activitat d’habitatge d’ús turístic a una masia.

223/2018
08/05/2018

Decret Arxivant l’expedient d’ordre d’execució iniciat per Decret 404/2017 de
15/09/17 i requerit per Decret 83/2018 d’01/02/18 a un particular per
l’arbrat (69 pins) que malmet la Ctra. Font Montnegre, en motiu
d’haver realitzat els treballs requerits.

224/2018
09/05/2018

Decret Sol·licitar a la Diputació de Barcelona la defensa judicial de
l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta en el recurs d’apel·lació
interposat per la part actora en el Recurs Contenciós-Administratiu
núm. 240/2016-B1, interposat contra l’Ajuntament de Sant Iscle de
Vallalta davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de
Barcelona (V.Referència Sol. 211D/16).

225/2018
09/05/2018

Decret Ordenant executar els treballs de l’expedient d’ordre d’execució iniciat
per Decret 185/2018 d’ 11/04/18 a una societat pel mal estat de
manteniment de l’arbrat i brancam a una finca de la seva propietat. Es
concedeix un termini de 30 dies naturals per executar els treballs.

226/2018
09/05/2018

Decret Aprovar el padró de la Llar d’Infants corresponent al mes de juny de
2018.

227/2018
11/05/2018

Decret Comunicar a l’empresa BENITO URBAN, SLU, adjudicatària de les
obres de construcció de la Pista de Monopatí o “Skate”, a la Zona
Esportiva Municipal, del terme de Sant Iscle de Vallalta, que no
s’accepten els treballs corresponents a la instal·lació de 64 ml de
Remat de vorera tipus “berenjeno”, pels motius exposats en l’informe
dels directors de l’obra, esmentats en la part expositiva d’aquest

Decret d’Alcaldia.
228/2018
14/05/2018

Decret Aprovar la proposta d’aprovació de la liquidació de les obres realment
executades per l’empresa ASSISTACASA 2005, SL, en la planta
baixa de l’edifici de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, prenen com
a base per a la seva valoració les condicions econòmiques establertes
en el contracte.

229/2018
15/05/2018

Decret Informar favorablement el pas de la cursa “IRONMAN 70.3
BARCELONA” el proper dia 20 de maig de 2018, pel terme municipal
de Sant Iscle de Vallalta.

230/2018
15/05/2018

Decret Concedint la Llicència d’Ús i la devolució de l’aval a un particular
corresponent a l’Exp. 012/2018 Aplacat de pedra a mur exterior
(3m2), tal i com s’indica a l’informe tècnic de data 14/05/18.

231/2018
15/05/2018

Decret Concedint la Llicència d’Ús i la devolució de l’aval a un particular
corresponent a l’Exp. 007/2018 Reposar paviment interior del
menjador (8m2), tal i com s’indica a l’informe tècnic de data 14/05/18.

232/2018
16/05/2018

Decret Donar-nos per assabentats de la comunicació de la treballadora,
tècnica en educació infantil de la Llar d’Infants municipal, personal
laboral fix de la plantilla de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, de
que en data 17 de juliol de 2018 causarà baixa, en la prestació de
serveis per compte d’aquest Ajuntament, per jubilació que meritarà
amb efectes des del dia 18 del mateix mes.

233/2018
16/05/2018

Decret Concedint la llicència municipal d’obres menors-comunicació prèvia a
un particular corresponent a l’Exp. 017/2018 Reparació del vial
d’accés, amb solera de formigó armat.

234/2018
16/05/2018

Decret Concedint la llicència municipal d’obres menors-comunicació prèvia a
un particular, corresponent a l’Exp. 019/2018 Reforma integral de 2
banys.

235/2018
17/05/2018

Decret Requerint documentació a una societat per complimentar l’Exp. d’obra
menor 018/2018 Instal·lació d’armari pedestal..., per nova ubicació de
la caixa de telèfons..., tal i com s’indica en l’informe de l’enginyer
municipal de data 14/05/18.

236/2018
17/05/2018

Decret Modificar la jornada laboral de la treballadora, pel dia 24 de maig de
2018, d’acord amb les següents condicions, tornant el dia 25 de maig
a la jornada de 18.50 hores/setmana. Jornada Laboral del dia 24 de
maig de 2018: 5 hores 15 minuts 5,25 h/dia (equivalent a un 70%
d’una jornada laboral complerta de 37 ½ h).Horari: Des de les 11.45 h
fins a les 17.00 h Retribucions Bàsiques: 1.010,87 euros/mes (70%
de 1.444,10 euros)

237/2018
18/05/2018

Decret Relació de factures per donar compte a la propera Junta de Govern
Local de data 21 de maig de 2018.

238/2018
18/05/2018

Decret Convocatòria sessió ordinària Junta de Govern Local pel dia 21 de
maig de 2018.

239/2018
22/05/2018

Decret Concessió de devolució de l’import de 723,24 en concepte de quota a
compte de la redacció de projectes d’urbanització i reparcel·lació de
la Urb. Font Montnegre.

240/2018
23/05/2018

Decret Demanar a l’empresa MOAISROCK, SL que procedeixi a repassar la
deficient instal·lació de les preses, que tenen la femella fluixa o giren
en aplicar-hi pressió, per a garantir el seu correcte aferrament al

parament i la seguretat dels usuaris de la instal·lació. Procedir a la
devolució de la factura rebuda, per tal que sigui anul·lada i un cop
emès l’informe favorable per part del tècnic, es podrà procedir a
generar i enviar una nova factura.
241/2018
23/05/2018

Decret Concedint la llicència municipal d’obres menors-comunicació prèvia a
un particular corresponent a l’Exp. 010/2018 Paviment de formigó
rampa de pas, localitzar i reparar fuita d’aigua, arrebossat de façana.

242/2018
25/05/2018

Decret Adjudicar a l’empresa CLIMA-VALLALTA, SL amb CIF B62390018, el
contracte menor del servei de manteniment dels equips d’aire
condicionat en les diferents dependències de l’Ajuntament i en el
Dispensari municipal de Sant Iscle de Vallalta, per l’exercici 2018,
ascendint les dos intervencions a un import total de 949,25 euros.

243/2018
25/05/2018

Decret Concedint a un particular la Llicència de 1a Ocupació d’Edificis i
Instal·lacions de l’Exp. d’obra major 026/2017 Construcció d’un
habitatge unifamiliar aïllat (modificació de la llicència municipal Exp.
011/2015), tal i com s’indica en l’informe tècnic de data 21/05/18.

244/2018
25/05/2018

Decret Designar com a Secretària accidental, durant els dies 31 de maig i
1 de juny de 2018, a la Sra. Imma Turon i Ginesta.

245/2018
25/05/2018

Decret Aprovant a un particular la devolució de la part proporcional de l’aval
de runes que restava retornar, dipositat per l’Exp. d’obra major
011/2015, en motiu d’haver-se concedit per Decret 243/2018 de
25/05/18 la Llicència de 1a Ocupació d’Edificis i Instal·lacions de
l’Exp. d’obra major 026/2017 Construcció d’un habitatge unifamiliar
aïllat (modificació de la llicència municipal Exp. 011/2015).

246/2018
30/05/2018

Decret Modificar la jornada laboral de la treballadora, des del dia 1 al 31 de
juliol de 2018, d’acord amb les següents condicions: Des del dia 2 al
24 de juliol de 2018 (ambdós inclosos): Jornada Laboral: 7 hores/dia
(equivalent a un 93,3333% d’una jornada laboral complerta de 37 ½
h). Horari: Des de les 08.00 h fins a les 15.00 h Retribucions
Bàsiques: 1.347,83 euros/mes (93,3333% de 1.444,10 euros).
Des del dia 25 al 31 de juliol de 2018 (ambdós inclosos): Jornada
Laboral: 5 hores/dia (equivalent a un 66,6666% d’una jornada laboral
complerta de 37 ½ h).Horari: Des de les 08.00 h fins a les 13.00 h
Retribucions Bàsiques: 962,73 euros/mes (66,6666% de 1.444,10
euros)

247/2018
30/05/2018

Decret Donar-nos per assabentat de l’escrit presentat per la treballadora amb
Registre d’Entrada núm. 2018/1228 de data 18 de maig de 2018,
comunicant la renúncia voluntària, a partir del dia 10 de juny de 2018,
darrer dia que treballarà, del contracte laboral temporal, a temps
parcial, signat en data 3 de setembre de 2017, entre l’Ajuntament de
Sant Iscle de Vallalta i la treballadora, per la prestació dels serveis
d’Informadora del Parc Natural del Montnegre i el Corredor.

248/2018
04/06/2018

Decret Concedint a un particular la llicència municipal d’obra menorcomunicació prèvia de l’Exp. 009/2018 (ABSIS 2018/14) Canvi de
fusteries planta baixa i enderroc de 3 construccions precàries adjuntes
a volum aïllat de la finca.

249/2018
04/06/2018

Decret Convocatòria sessió ordinària Junta de Govern Local pel dia 4 de juny
de 2018.

250/2018

Decret Concedint a un particular la llicència municipal d’obra menor-

06/06/2018

comunicació prèvia de l’Exp. 008/2018 (ABSIS 2018/15) Paviment
interior de 85m2 i legalització d’enderroc d’envans interiors.

251/2018
07/06/2018

Decret Requerint a un particular documentació per complimentar l’Exp. de
llicència d’obra menor-com. prèvia 013/2018 (ABSIS 2018/19)
Instal·lació d’una tanca amb malla metàl·lica a l’entorn proper a la
masia, tal i com s’indica en l’informe tècnic de data 28/05/18.

252/2018
07/06/2018

Decret Atorgar a l’entitat APA CEIP Vallalta, un ajut econòmic de 389,28 euros,
corresponent al 50% de la despesa del projecte “Promoció Tradicional i
Cultura” en la seva petició amb Registre d’Entrada núm. 2018/143 de data 23
de gener de 2018, dins de la convocatòria per la concessió de subvencions en
règim de concurrència competitiva per activitats públiques o interès social a
desenvolupar en el municipi de Sant Iscle de Vallalta, aprovada pel Ple de la
Corporació en sessió ordinària de data 18 de desembre de 2017.

253/2018
07/06/2018

Decret Modificar la jornada laboral de la treballadora, des del dia 25 al 31 de
juliol de 2018 (ambdós inclosos), d’acord amb les següents
condicions: 5 hores/dia (equivalent a un 66,6666% d’una jornada
laboral complerta de 37 ½ h).Horari de les 08.00 h fins a les 13.00 h.
Retribucions: 776,29 euros/mes (66,6666% de 1.164,44 euros)

254/2018
13/06/2018

Decret Concedint a un particular la llicència d’obra menor-comunicació prèvia
de l’Exp. 021/2018-2018/4 Instal·lació de cadira “salvaescales” a
escala exterior d’accés a l’habitatge.

255/2018
13/06/2018

Decret 2n requeriment de documentació a una societat per complimentar
l’Exp. d’obra menor 018/2018-2018/13 Instal·lació d’armari pedestal i
com s’indica en l’informe de l’enginyer municipal de data 04/06/18.

256/2018
13/06/2018

Decret Declarant l’arxiu de l’exp. d’ordre d’execució iniciat per Decret
338/2017 de 24/07/17 a una societat per excés de vegetació a una
finca de la seva propietat, en motiu d’haver efectuat els treballs de
poda i neteja.

257/2018
13/06/2018

Decret Canvi de titularitat del nínxol 142.

258/2018
13/06/2018

Decret Declarant l’arxiu de l’Exp. d’obra menor-com. prèvia 004/2018-Absis
2018/29 Manteniment façanes, acabats interiors, instal·lacions i parts
no edificades de la parcel·la, reforma bany i cuina i substitució de
fusteries existents.

259/2018
13/06/2018

Decret Aprovar el padró corresponent a la quota del mes de juliol de 2018 amb un
total de 32 rebuts i per un import total de 6.797,20 euros.

260/2018
13/06/2018

Decret Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de
Barcelona pel qual es reclama l’expedient administratiu i s’emplaça a
l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta en el recurs contenciós
administratiu 158/2018-A, procediment abreujat, interposat per la
Delegació del Govern a Catalunya contra l’acord d’aprovació del
pagament de la quota anual a l’Associació Municipis per la
Independència, que consta en el punt tercer “Aprovació de la relació
de factures “, de l’ordre del dia de la sessió extraordinària urgent de
data 26 de febrer de 2018, de la Junta de Govern Local.

261/2018
13/06/2018

Decret Concedint a un particular la llicència municipal d’obres menorscomunicació prèvia de l’Exp. 023/2018-2018/32 Pintar façana exterior.

262/2018

Decret Concedint a una societat la llicència municipal d’obres menors-

14/06/2018

comunicació prèvia de l’Exp. 050/2017-2018/16 Instal·lació de cable
de fibra òptica en encreuaments aeris existents.

263/2018
14/06/2018

Decret Contractar des del 18 de juny de 2018 (inclòs) fins la incorporació de
la treballadora, d’acord amb les següents condicions:Jornada Laboral:
37 ½ hores. Horari: Des de les 08.30 h fins a les 15.30 h Dilluns: 8.30
h a 14.00 h i 16.00 h a 20.00 Retribucions Bàsiques: 1.379,32
euros/mes

264/2018
14/06/2018

Decret Comparèixer davant del Jutjat Social núm. 2 de Mataró en l'acte de
conciliació i en el seu cas judici, en única però successiva
convocatòria, que es celebrarà el proper 15 de juny de 2018 a les
11.35 hores en el procediment “Vacances 348/2018-R”, demanda
interposada per la treballadora de la plantilla de personal laboral de
l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, contra el Decret d’Alcaldia núm.
232/2018, de data 16 de maig de 2018.

265/2018
14/06/2018

Decret Relació de factures per donar compte a la propera Junta de Govern
Local de data 18 de juny de 2018

266/2018
15/06/2018

Decret Convocatòria sessió ordinària Junta de Govern Local pel dia 18 de
juny de 2018.

267/2018
18/06/2018

Decret Adjudicar a l’empresa HEIMDAL Control i Serveis, SL amb CIF
B65399057, el contracte menor per la contractació dels serveis de
control per a la propera Festa Major 2018 de Sant Iscle de Vallalta, en
concret pel divendres 27 de juliol de 2018 de 23.30 hores a 04.30
hores (10 hores) per un import total de 326,70 euros (IVA inclòs).

268/2018
18/06/2018

Decret Concedint a una societat la llicència municipal d’obres menorscomunicació prèvia de l’Exp. 018/2018-2018/13 Instal·lació d’un
armari pedestal.

269/2018
18/06/2018

Decret Concedint a un particular la llicència municipal d’obres menors amb
projecte de l’Exp. 020/2018-2018/1 Instal·lació d’una piscina
prefabricada de 7m x 3m (superfície 21m2).

270/2018
21/06/2018

Decret Admesos i convocatòria procés de selecció Pla Local d'Ocupació Jove
2018.

271/2018
21/06/2018

Decret Concedint llicència municipal d’obres menors-comunicació prèvia de
l’Exp. 024/2018-2018/45 Paviment exterior i conducte de plujanes.

272/2018
21/06/2018

Decret Convocatòria de la Comissió Informativa “Comissió Especial de
Comptes exercici 2017” pel dia 27 de juny de 2018.

273/2018
21/06/2018

Decret Convocatòria del Ple de la Corporació en sessió ordinària pel dia 27
de juny de 2018.

2 Junta de Govern Local :
19 de MARÇ de 2018
26 de MARÇ de 2018
9 d’ ABRIL de 2018
16 d’ ABRIL de 2018
23 d’ ABRIL de 2018

SESSIÓ ORDINÀRIA
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
SESSIÓ ORDINÀRIA
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
SESSIÓ ORDINÀRIA

7 de MAIG de 2018
21 de MAIG de 2018
4 de JUNY de 2018
18 de JUNY de 2018

SESSIÓ ORDINÀRIA
SESSIÓ ORDINÀRIA
SESSIÓ ORDINÀRIA
SESSIÓ ORDINÀRIA

Els regidors es donen per assabentats.

7è PUNT.- PRECS I PREGUNTES
L’Alcalde, Sr. Eduard Turon i Mainat, demana als regidors si tenen alguna pregunta.
El regidor, Sr. Josep Antoni Puigvert i Cabanillas, pregunta si els consta que hi ha vehicles
abandonats i així mateix, informar que s’ha detectat zones amb gats petits i que fins ara no
n’havien.
L’Alcalde, Sr. Eduard Turon i Mainat, explica que si els hi consta un vehicle a una urbanització
i pel que fa al tema dels gats es continuen fent els controls i aquest segon semestre s’ha de
portar a terme una altre actuació de control.
El regidor, Sr. Josep Antoni Puigvert i Cabanillas, explica que la zona es troba a La Carissa
(part de sota), a una àrea de contenidors.
El regidor de Medi Ambient i Governació, Sr. Albert Auladell i Beltran, diu que a la zona
industrial també tenen comprovat que encara que hi ha els gats esterilitzats, sempre apareix
algun gat de fora de la zona.
L’Alcalde, Sr. Eduard Turon i Mainat, en relació amb el tema dels vehicles abandonats explica
que es fa un seguiment però el procediment és lent quan no es troba els titulars dels vehicles.
L’Alcalde, Sr. Eduard Turon i Mainat demana als regidors si tenen alguna pregunta,
contestant els regidors que no.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a
les 21.00 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta que, llegida i conforme, signaran
l’Alcalde i el Secretari, que ho certifica.

