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Carrer Sant Antoni, 13 

08394 Sant Vicenç de Montalt 

Tel. 93 791 05 11 - Fax: 93 791 29 61 

http://www.svmontalt.cat 

ACTA DE LA SESSIÓ PLE2015/6 DEL PLE DE LA CORPORACI Ó DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1A. CONVOCATÒRIA EL  2 DE 
JULIOL DE 2015   
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2015/6 
Caràcter: EXTRAORDINÀRIA 
Data: 2 de juliol de 2015 
Horari: de 20:00 a 22:29 hores 
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Sant Vicenç de Montalt. 
 
 
Assistents  

 
- Sr   President MIQUEL ÀNGEL MARTÍNEZ I CAMARASA  (CIU) 
- Sr   Vocal AMADEU CLOFENT ROSIQUE  (CIU) 
- Sra Vocal MARIA LLUÏSA GRIMAL I COLOMÉ  (CIU) 
- Sr   Vocal ENRIC MIRALLES TORRES  (CIU) 
- Sr   Vocal GEMMA DURAN FRANCH  (CIU) 
- Sr   Vocal ROBERT SUBIRON I OLMOS  (CIU) 
- Sr   Vocal JAUME ARCOS VINYALS  (9SV)  
- Sr   Vocal JAUME GUMÀ NOEL  (9SV) 
- Sr   Vocal PERE ORTS I CUBILLO  (ESQUERRA + AM) 
- Sra Vocal BERTA SALA CASANOVAS  (ESQUERRA + AM) 
- Sr   Vocal JAVIER SANDOVAL CARRILLO  (PSC) 
- Sr   Vocal BENITO PÉREZ GONZÁLEZ (CIUDADANS-PARTIDO DE LA 

CIUDADANÍA)  
- Sr   Vocal JACOBO GARCÍA-NIETO VIDEGAIN  (PP) 

 
 
Secretari: 
 
- Sr. Francesc Ortiz Amat, secretari interventor de la Corporació 
 
 
Obre la sessió el senyor President per tractar els assumptes inclosos en el 
següent: 
 
 

O R D R E   D E L   D I A 
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PRIMER. Actes pendents d'aprovar  
PLE2015/5 EXTRAORDINÀRIA 13/06/2015 
 
SEGON. COMPOSICIÓ DELS GRUPS POLÍTICS I ELS SEUS PO RTAVEUS 
 
TERCER. RÈGIM DE  DEDICACIO DELS MEMBRES DE LA CORP ORACIÓ I 
ASSIGNACIONS ALS GRUPS POLÍTICS 
 
QUART. PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENÀRIES  
 
CINQUÈ. DONAR COMPTE DEL DECRET DE NOMENAMENT DELS 
TINENTS D'ALCALDE I MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN L OCAL 
 
SISÈ. DONAR COMPTE DEL DECRET DE DELEGACIONS DE L'A LCALDIA 
ALS REGIDORS/ES 
 
SETÈ. RÈGIM DE SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL   
 
VUITÈ. CREACIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES  
 
NOVÈ. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS A ALTRES ÒRGANS 
COL·LEGIATS 
 
DESÈ. DELEGACIONS ESPECÍFIQUES DE FACULTATS DEL PLE  DE 
L’AJUNTAMENT A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
PRIMER. Actes pendents d'aprovar  
PLE2015/5 EXTRAORDINÀRIA 13/06/2015 
 
El senyor Alcalde pregunta als assistents si tenen alguna objecció a l’acta de la 
sessió ordinària de 13 de juny de 2015. 
 
Els assistents acorden, per unanimitat , l’aprovació de l’acta esmentada. 
 
 
SEGON. COMPOSICIÓ DELS GRUPS POLÍTICS I ELS SEUS PO RTAVEUS 
 

Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2015/716 66 GENSVM  
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Contingut: COMPOSICIÓ DELS GRUPS POLÍTICS I ELS SEUS PORTAVEUS 
 
En relació amb el funcionament de l'Ajuntament en aquesta Legislatura, es dóna 
compte dels escrits presentats pels diferents grups polítics, de conformitat amb 
l'article 24 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.  

Composició grups polítics: 

- Grup Municipal CIU Sant Vicenç de Montalt. 

- Grup Municipal del Nou Sant Vicenç (9SV). 

- Grup Municipal  d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

- Grupo Municipal Ciutadans-Sant Vicenç de Montalt (C’s). 

- Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. 

- Grupo Municipal del Partido Popular. 

 

Essent els portaveus els següents: 

- Senyor Amadeu Clofent Rosique,  per CIU. 

- Senyor Jaume Arcos Vinyals, per 9SV 

- Senyor Pere Orts Cubillo, per ERC 

Per a la resta de Partits amb un únic representant, no cal nomenar portaveu. 

La Corporació es dóna per assabentada. 

 
 
 
TERCER. RÈGIM DE  DEDICACIO DELS MEMBRES DE LA CORP ORACIÓ I 
ASSIGNACIONS ALS GRUPS POLÍTICS 
 
Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2015/717 33 GENSVM  
Contingut: RÈGIM DE  DEDICACIO DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ I 
ASSIGNACIONS ALS GRUPS POLÍTICS 
 
A. PRESENTACIÓ PROPOSTA , el senyor Alcalde  procedeix a donar 
lectura a la proposta d’acord següent: 
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Un cop constituït el nou Ajuntament i establert el nou Cartipàs Municipal, resulta 
indispensable procedir a l’establiment del règim de dedicació dels membres 
polítics d’aquesta Corporació, així com el seu règim de retribucions i 
indemnitzacions. 

Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, els membres de les 
Corporacions Locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici dels seus 
càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva, així com a 
percebre indemnitzacions per raó de la quantia i condicions que estableixi el Ple 
de la Corporació, en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les 
sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part, inclosos els Organismes 
Autònoms. 

Atès que en conformitat amb el que disposen els articles 23 i següents del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els Grups Polítics Municipals 
tenen dret a disposar d’una infraestructura mínima de mitjans materials i 
personals per a l’exercici del càrrec, el que, donades les possibilitats funcionals 
d’aquest Ajuntament, aconsella la necessitat d’assignar una quantia econòmica 
de caràcter mensual en concepte d’indemnització per les despeses realitzades 
en el desenvolupament de les seves funcions. 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents: 

Primer .- Establir a favor dels membres de la Corporació que a continuació es 
detallen, el règim d’indemnitzacions següent: 

- Regidors i Regidores de l'Equip de Govern 
  

A) Amb dedicació exclusiva (efectes 3 juliol de 2015): 
 

1. Miquel Àngel Martínez i Camarasa,  3.214,28 euros/mes/x14 pagues 

 

B) Sense dedicació exclusiva (efectes 3 de juliol de 2015): 
 

275 euros per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local. 

250 euros per assistència a les sessions del Ple de la Corporació 

100 euros per assistència a les sessions de la Comissió Informativa de Ple 

 

- Regidors i Regidores de la resta de Grups Polític s i Partits: 
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250 euros per assistència a les sessions del Ple de la Corporació 

100 euros per assistència a les sessions de la Comissió Informativa de Ple 

 

Segon .- Establir amb efectes del dia 13 de juny de 2015, data de constitució 
d’aquest Ajuntament, a favor dels diferents Grups Polítics Municipals, una 
indemnització mensual per a despeses realitzades en l’exercici de les seves 
funcions, de les quantitats següents: 

 

Una quantitat fixa per cada formació política de 58,70 EUROS i una quantitat de 
151,20 EUR per cada regidor de la formació, amb el següent detall: 

    

 

CIU   965,90 euros/mes 

9SV   361,10 euros/mes 

ERC   361,10 euros/mes 

PSC   209,90 euros/mes   

C’s   209,90 euros/mes  

PP               209,90 euros/mes  

 

Tercer . Notificar aquest acord als portaveus dels diferents Grups Polítics 
Municipals.” 

B. INTERVENCIONS: A continuació es reflecteixen les  opinions 
sintetitzades de cada grup municipal d’acord amb l’article  109 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 novembre, por el que se aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament 
a l’àudio del Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària:  

 

El Sr. Jaume Gumà i Noel, regidor de 9SV, fa constar que, si bé l’increment de 
les pensions durant aquest any 2015 ha estat d’un 0,25%, mentre que 
l’increment del sou de l’alcalde és del 20,19%. En vista d’això demana quin 
percentatge ha augmentat el sou durant aquest any als treballadors Municipals.  
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Respon l’Alcalde  Miquel Àngel Martínez i Camarasa, argumentant que el ple 
actual correspon a l’aprovació del cartipàs del nou consistori. Així i tot, fa constar 
que el govern té el compromís, tal com es va comunicar als representants dels 
treballadors, d’avaluar la feina realitzada pel personal i que cada treballador rebi 
la retribució corresponent.  

El Sr. Jaume Gumà i Noel, regidor de 9SV, demana si, tenint en compte el sou 
que l’Alcalde s’ha fixat, cobrarà també per assistència a les comissions de 
govern i als plens.  

Respon l’Alcalde Miquel Àngel Martínez i Camarasa, argumentant que quan un 
regidor o alcalde té dedicació exclusiva assignada, no pot percebre retribucions 
per assistència a aquests tipus d’actes.  

El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, fa constar que, si bé no 
considera desorbitat el sou que s’ha atribuït l’Alcalde, sí cal tenir en compte que 
la tendència actual de molts ajuntaments és, o bé congelar els sous o bé 
abaixar-los.  Posa com a exemples els sous de l’alcaldessa de Barcelona, la 
senyora Ada Colau, i l’alcaldessa de Madrid, la senyora Manuela Carmena. 
Respon l’Alcalde Miquel Àngel Martínez i Camarasa que posteriorment li donarà 
una explicació. El Sr. Arcos afegeix també, a tall de resum de les retribucions a 
Alcalde i regidors que l’alcalde cobrarà un 20% més, els regidors de l’equip de 
govern un 36% més i en canvi els regidors a l’oposició, un 50% menys.  

Respon l’Alcalde Miquel Àngel Martínez i Camarasa, informant que 
posteriorment es donarà una explicació.  

El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, observa que cada formació 
política cobrarà 58,70 euros, una quantitat que és un xic més baixa que el 2007, 
mentre que cada regidor cobrarà exactament el mateix que el 2007. Al seu torn, 
el Sr. Jaume Gumà puntualitza que el que rep cada formació política 
mensualment està un 10% per sota del que rebien el 2007. D’altra banda, cada 
regidor el 2007 cobrava 168 euros, mentre que a la legislatura que es comença 
des d’aquest ple, passen a rebre 151,20. El Sr. Gumà entén que probablement 
el 2011, sotmès com estava el país en una crisi important, es decidís retallar 
aquestes xifres respecte el 2007. Bo i així, han passat 4 anys i tot i que encara 
hi ha gent que està vivint la crisi, veient la pujada de sou dels regidors sembla 
ser que l’ajuntament ja ha deixat de notar l’esmentada crisi. Per tant, demana 
que s’expliqui per quin motiu els regidors de l’oposició no estan al mateix nivell 
del 2007. En aquest sentit, el Sr. Gumà demana quina és l’opinió de l’equip de 
regidors de CiU respecte el seu augment d’un 36% i la retallada d’un 50% als 
regidors de l’oposició.  

Posteriorment el Sr. Pere Orts i Cubillo, portaveu d’ERC, afirma que des del seu 
partit no consideren oportuna la dedicació plenària de l’Alcalde en un municipi 
d’uns 5000 habitants. Una persona que tingués un horari laboral de 8:00 a 20:00 
hores, difícilment podria exercir  aquest càrrec, però quan l’horari de què es 
disposa permet una disponibilitat, costa d’entendre. La lectura que en fan des 
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d’ERC és que el que s’està subvencionant és la campanya de l’alcalde, ja que 
un ajuntament d’aquestes característiques el que necessita, és un professional 
que faci les gestions corresponents, més que no pas un polític que vulgui fer 
gestió. Per aquest motiu, ERC no comparteix el criteri utilitzat. Quant al fet que 
uns regidors cobrin més o cobrin menys, el Sr. Orts prefereix no entrar en la 
discussió, si bé recorda que anys enrere va fer una intervenció, en comprovar 
que s’apujaven les retribucions per assistència a comissions de govern i  en 
aquest sentit, el regidor va fer constar que no considerava correcte que, per la 
part que li corresponia, que era per l’assistència als plens, s’apugessin,  i van 
quedar congelades. El que preocupa al regidor Orts és que, si el punt de les 
retribucions no es lliga amb el de la periodicitat de les sessions, difícilment es 
pot entendre. Concretament el que el regidor demana aclarir és que, si bé les 
juntes de govern és cert que s’abaixen, però si multipliquem les xifres per 4, ja 
que segons les informacions rebudes hi haurà 4 comissions de govern, el 
resultat és el sou d’una persona amb dedicació exclusiva, com s’observa amb el 
cas del portaveu de CiU, Sr. Amadeu Clofent i Rosique, qui l’any passat tenia 
dedicació exclusiva i la seva retribució era inferior a la que cobrarà aquest any 
per estar a les comissions de govern. En algun apartat de la legislació  actual 
vigent o en el ROM, es parla que les indemnitzacions han de ser per assistència. 
Segons el regidor, en dividir la indemnització per hores s’arriba a un resultat que 
considera exorbitant. D’altra banda, el Sr. Orts fa constar que el ROF marca com 
a òrgans col•legiats, o com a òrgans que són obligatoris per a tots els ens: el ple 
i, en funció del número d’habitants i que el ROM ho marqui o no, les comissions i 
la junta de govern per als tinents d’alcalde. En parlar de retribucions, es parla de 
retribuir als membres que integren la junta de govern local, no pas als assistents 
convidats. Per tant, i tenint en compte que ja s’han donat alguns incidents 
anteriorment en aquest aspecte, el regidor prega al Sr. Secretari de la 
corporació que faci les consultes pertinents per esbrinar quines retribucions són 
les que realment corresponen. Respon el Sr. Francesc Ortiz Amat, secretari de 
la corporació, informant que tothom qui sigui convidat a la junta de govern local 
rep una indemnització. El Sr. Orts demana que, si s’ha fet alguna consulta al 
respecte, se li faci arribar per tal de tenir-la documentada.  

Al seu torn, el Sr. Benito Pérez i González, portaveu de Ciutadans, manifesta 
que comprèn que tant l’Alcalde com els regidors que disposin de cartera se’ls 
tingui una consideració en reconeixement a la seva tasca, consideració que pot 
ser moral o econòmica. Bo i així, caldrà tenir en compte si les condicions actuals 
del poble i del país en temes d’imatge ho permeten. El que des de la formació 
no comprenen és que a les juntes de govern es doni una preferència als 
regidors que formen part de l’equip de govern, mentre que als que estan a 
l’oposició se’ls redueixi la retribució a la meitat, no només per un tema econòmic 
si no per temes polítics i d’imatge.  

Posteriorment el Sr. Javier Sandoval Carrillo demana saber la postura de l’equip 
de govern i per quin motiu es presenta aquest cartipàs, ja que actualment vivim 
en un moment polític molt crític i qualsevol pujada de sou que s’observi, a nivell 
popular fa mal. D’altra banda, es mostra d’acord amb la rebaixa, però en 
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demana els motius concrets. Tot i així, es mostra d’acord amb el cartipàs 
general i destaca que tant l’equip de govern com l’oposició formen part del ple 
municipal i les juntes de govern, per la qual cosa se’ls assigna una retribució. El 
que sí considera que s’hauria de revalorar és l’aportació a cada partit, la qual 
creu que podria ser més elevada.  

Respon el Sr. Amadeu Clofent i Rosique, portaveu de CiU, informant que quan 
l’equip actual va assumir el govern fa dues legislatures, el sou que es va fixar 
l’alcalde era irrisori si se’l compara amb els Consistoris de les tres Viles. Per 
tant, el que s’ha fet en aquest cas és regularitzar la situació basant-se en la 
normativa reguladora de règims locals, establint el sou que correspon a l’alcalde 
d’un municipi entre 5001 i 9000 habitants.  

Al seu torn, l’Alcalde Miquel Àngel Martínez i Camarasa informa que quan arribi 
el torn de preguntes, seguint la normativa del ROM, es contestaran totes les 
preguntes formulades i cada regidor tindrà dret a una rèplica. 

El Sr. Clofent informa que, quant a les assistències als diversos òrgans, el 
govern entén que, organitzativament necessita més periodicitat en les juntes de 
govern locals. Per tant el que s’ha fet és augmentar el nombre de reunions i 
abaixar l’import que es pagava la passada legislatura. Per a les sessions 
plenàries es deixa el mateix import que hi havia i per a les comissions 
informatives, atenent la petició d’un grup polític, el govern entén que seria bo 
retribuir-les, ja que en tractar-se de reunions prèvies al ple requereixen tota una 
feina de preparació per a totes les parts participants. Quant a les assignacions 
als partits polítics, el Sr. Clofent creu que no s’han modificat des del 2007. Pel 
que fa a la dedicació exclusiva de l’Alcalde, com bé deien des d’Esquerra 
republicana, hi ha casos d’ajuntaments que, efectivament, disposen d’un gestor 
que realitza les funcions més mecàniques de l’alcalde, les que comporten un 
treball durant el dia a dia. Però també hi ha casos d’ajuntaments en que l’Alcalde 
disposa d’una dedicació del 100%.  

Posteriorment el Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, insisteix en que 
des del 2007 hi ha hagut modificacions en les retribucions a regidors i que, 
mentre l’equip de govern sembla haver superat la crisi i s’ha fixat un augment en 
les retribucions corresponents, els regidors que es troben a l’oposició no només 
continuen en la situació de crisi que hi havia el 2007 si no que se’ls ha rebaixat 
un 50% la retribució, tot i la feina que comporten totes les reunions i 
participacions als òrgans polítics com bé deia el Sr. Clofent. El Sr. Arcos 
considera important remarcar aquest aspecte de les retribucions no tant per la 
quantitat de diners, si no per la periodicitat de les reunions, sobre les quals 
afirma que les sessions plenàries s’haurien de celebrar mensualment. D’altra 
banda, el Sr. Arcos demana per quin motiu s’han establert unes retribucions 
concretament per a la comissió informativa i en canvi no es perceben per la 
comissió de comptes, entre d’altres. 

Respon el Sr. Amadeu Clofent i Rosique, portaveu de CiU, informant que s’ha 
considerat que la comissió informativa és la que comporta un treball de 



 

 - 9 - 

preparació més laboriós. 

Seguidament el Sr. Jaume Gumà Noel, constata que, si bé el Sr. Clofent ha 
afirmat que considera correcte retocar el sou de l’Alcalde després d’haver passat 
aquests anys de crisi, no s’ha utilitzat el mateix criteri amb el sou de la resta de 
regidors.  

Respon el Sr. Clofent afirmant que si no s’han retocat la resta de sous és perquè 
s’han considerat correctes. Seguidament diversos regidors de l’equip de govern 
mostren la seva conformitat amb els sous que s’han presentat.  

A continuació, el Sr. Pere Orts i Cubillo, portaveu d’ERC, cita textualment l’article 
13.6 del ROM: “solo los miembros de la corporación que no tengan dedicación 
exclusiva percibirán asisténcias por la concurrencia afectiva a las sesiones de 
los órganos colegiados de que formen parte”. En cap part d’aquest article parla 
de convidar. Dit això, el regidor recorda que, si bé el 2007 quan l’equip actual va 
entrar al govern es van trobar un ajuntament en males condicions econòmiques, 
el 2003, quan el PSC i ERC van formar part de l’equip de govern, l’estat 
econòmic en què es van trobar l’ajuntament era molt pitjor, per aquest motiu 
demana que no s’utilitzi les condicions econòmiques per argumentar les 
modificacions de sous. Recorda també que el sou de l’alcalde es va fixar el 2007 
mitjançant un acord entre CiU i ERC. D’altra banda, el regidor fa constar que, el 
que realment el preocupa, més que no pas el que cobra pels plens, és el fet de 
fer un ple cada dos mesos i augmentar les juntes de govern, ja que, segons 
considera, amb això es pot treure contingut al ple i governar des de la junta de 
govern, tractant punts que finalment no arriben a passar pel ple. Aquesta és la 
sensació que es té des de l’oposició.  

Respon el Sr. Amadeu Clofent i Rosique, portaveu de CiU, argumentant que és 
una percepció errònia, ja que no sempre és així, no tot el que passa per la junta 
de govern és susceptible d’anar al ple: pot celebrar-se una junta de govern amb 
quinze punts i només dos d’aquests punts acabar passant pel ple, o bé pot 
haver-hi una junta de govern amb tres punts i que tots tres  acabin passant pel 
ple.  

Seguidament el Sr. Benito Pérez González, regidor de Ciutadans, també 
demana quin és el motiu pel qual es considera que els regidors que formen part 
de l’equip de govern mereixen més retribució que els que estan a l’oposició. De 
tota manera, també demana si l’equip de CiU està d’acord amb les retribucions 
que s’han fet constar. A banda d’això, expressa també els seus dubtes sobre si 
es pot decidir sobre si les sessions plenàries es realitzaran cada mes o cada dos 
mesos.  

A continuació el Sr. Javier Sandoval i Carrillo, regidor del PSC, afirma 
comprendre que el treball que realitzen els polítics, ja sigui a l’equip de govern o 
a l’oposició s’ha de reconèixer d’alguna manera, però demana que es vagi en 
compte ja que en moments de crisi tan delicats com els actuals, els augments 
de sou podrien ser mal interpretats pels vilatans.  
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Finalment, el Sr. Jacobo García-Nieto, portaveu del Partido Popular, informa que 
des del Partido Popular s’han decidit a prestar confiança a l’Alcalde que es va 
nomenar el dia 13 de juny,  durant algun temps. A banda, considera totalment 
raonable que una persona que gestiona un ajuntament amb aproximadament 
7.000.000 de pressupost, se li atribueixi un sou de 45000 euros anuals com és 
el cas de l’Alcalde. 

C. ACORDS 

Finalment, es procedeix a la votació 

GRUP N VOT 

CIU 6 SI 

9SV 2 NO 

ERC 2 NO 

PSC 1 NO 

C’s 1 NO 

PP 1 ABST. 

 

S’acorda, en segona votació, i amb el vot de qualitat del Sr. Alcalde en haver-hi 
un empat, aprovar la proposta anteriorment transcrita en tots els seus extrems. 

 
 
QUART. PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENÀRIES  
 
Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2015/718 66 GENSVM  
Contingut: PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENÀRIES 
 
A. PRESENTACIÓ PROPOSTA .- El senyor Alcalde procedeix a donar 
lectura a la següent proposta d’acord: 

“Un cop celebrades les Eleccions Municipals i constituït el nou Ajuntament, es fa 
necessari procedir, d’acord amb la legislació vigent i amb el Reglament Orgànic 
Municipal, a l’establiment de la periodicitat de les sessions del Ple. 

El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en els seus articles 97 i 98 
estableix el règim de sessions del Ple de la Corporació. 
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Per tot l’anteriorment exposat, a tenor del que estableix l’article 38 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en concordança amb 
l’article 46.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 

1. Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació, que se 
celebraran amb caràcter bimestral, tindran lloc l’últim dijous, no festiu, de cada 
mes, a les 20:00 hores, a la Sala de Sessions de l’Ajuntament, o lloc habilitat a 
l’efecte. 

2. Facultar el Sr. Alcalde perquè, en cas que així ho considerés oportú, pugui 
suspendre la celebració dels Plens, com a conseqüència del període vacacional, 
quan això no menyscabi la gestió dels principals assumptes, així com posposar 
o avançar/retardar les sessions ordinàries del Ple per un termini no superior a 8 
dies, quan el dia fixat sigui festiu, o es trobi inclòs en un període vacacional. 

3.- Comunicar aquest acord a tots els Regidors i Regidores afectats dels 
diferents Serveis Municipals, per al seu coneixement i efectes.” 

 

B. INTERVENCIONS A continuació es reflecteixen les  opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article  109 del Real Decreto 2568/1986, 
de 28 novembre, por el que se aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament 
a l’àudio del Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària: 

El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, constata que el que es proposa 
en aquest punt és passar de celebrar una sessió plenària mensual com s’havia 
fet fins a l’actualitat, a celebrar-ne una cada dos mesos, és a dir de manera 
bimestral. Observa que durant el ple de 2014, les sessions plenàries mensuals 
han tingut una durada considerable degut al nombre de mocions que s’han 
presentat: el mes de gener de 2014, es van presentar deu mocions al ple, el 
qual va tenir una durada de 2,15 hores. El ple del mes de febrer va tenir catorze 
punts i cinc mocions i va durar 2,50 hores. El ple del mes de març, amb cinc 
mocions, va durar 2,14 hores. El mes d’abril es van presentar nou punts al pe i 
la durada fou de 2,2 hores. El mes de maig, dotze punts i tres mocions, amb una 
durada de 1,40. S’observa una mitja de 10 punts per ple i una durada de dues 
hores i mitja. El regidor entén que d’aquesta manera, el govern pretén que el 
nombre de mocions presentades disminueixi i per tant es pugui expressar 
menys l’opinió de l’oposició o pública.  

A continuació el Sr. Jaume Gumà Noel, regidor de 9SV, demana aclarir el terme 
“bimestral” que fa referència a la celebració de les sessions plenàries. Es respon 
des de Secretaria informant que l’últim dijous de cada dos mesos se celebrarà 
una sessió plenària. Partint d’aquesta base, el ROM atorga poder a l’Alcalde per 
avançar o ajornar el ple municipal si es dóna el cas que el dijous en qüestió és 
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festiu o coincideix amb algun fet que impedeixi la celebració.  

El Sr. Gumà demana si el temps que ha de transcórrer fins a la celebració del 
proper ple, es comença a partir d’ara o des de finals de mes.  

Es respon des de Secretaria  indicant que aquest fet depèn de si a final de mes 
es convoca el ple ordinari o no.  

La resposta és confirmada pel Sr. Amadeu Clofent i Rosique, que afirma que el 
proper ple serà l’últim dijous del mes de setembre, com tots els plens ordinaris.  

Seguidament el Sr. Benito Pérez González, regidor de Ciutadans, observa que 
no es fa diferència entre els plens ordinaris i els extraordinaris. 

Es respon des de Secretaria afirmant que sí que es diferencien. En qualsevol 
cas, el consistori és qui ha de decidir si el període que hi ha fins a la celebració 
del ple de setembre comença a comptar a partir del dia de la celebració del ple 
extraordinari, o bé es convocarà un ple ordinari a finals de juliol i començarà a 
comptar a partir de llavors.  

Al seu torn, el Sr. Pere Orts i Cubillo, portaveu d’ERC, constata que quan hi ha 
qüestions tècniques, certament correspon fer la consulta al secretari de la 
corporació. En canvi, quan les consultes freguen el concepte polític, és 
convenient formular-les durant els plens municipals. A banda, fa constar que la 
seva preocupació no és en absolut la retribució que pugui percebre per estar a 
l’oposició, ja que argumenta que si amb una retribució inferior es decidís 
celebrar plens municipals de manera mensual com fins ara, ERC ho acceptaria. 
Per tant, puntualitza, si la decisió de celebrar els plens municipals de manera 
bimestral no respon a un tema econòmic, l’equip de govern dóna a entendre que 
no vol que l’oposició el controli i el fiscalitzi, ja que la llei estableix que la primera 
competència del ple és controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.  

A continuació el Sr. Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, manifesta 
que segons ha pogut constatar en diverses ocasions els últims anys, els plens 
s’allargaven força amb les mocions presentades i amb les intervencions dels 
ciutadans en cas que volguessin intervenir. En aquest sentit, tal com ha afirmat 
abans 9SV, observa que si s’amplia el període entre plens municipals, les 
mocions presentades seran més i els plens s’allargaran considerablement, per 
aquest motiu també es mostra partidari de fer més reunions.  

Posició que és recolzada pel Sr. Javier Sandoval Carrillo, regidor del PSC, que 
reprenent el comentari fet per 9SV, admet que aquesta celebració bimestral dels 
plens pot fer que augmentin considerablement el nombre de punts i mocions, a 
banda d’allargar-se notablement. Des del PSC tampoc entenen la proposta de 
canvi i també considera més viable celebrar mensualment els plens municipals.  

Seguidament pren la paraula el Sr. Jacobo García-Nieto, informant que, si bé en 
aquest ple expressarà l’opinió del Partido Popular com a portaveu que és de 
l’esmentada formació, també és conscient que és contraproduent celebrar plens 
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notablement més llargs, pel desgast que comporten i preferiria la celebració 
mensual.  

El Sr. Sandoval manifesta la seva sorpresa per la postura del Partit Popular i 
demana fins quan donarà confiança al Govern i s’abstindrà de tots els punts. 

El Sr. García-Nieto manifesta que fins que ho consideri adient. 

 

A continuació el Sr. Amadeu Clofent i Rosique, portaveu de CIU, informa que en 
cap moment la decisió d’aquest canvi no respon a motius econòmics, si no 
senzillament a un criteri organitzatiu, ja que en els municipis de menys de 20000 
habitants no és obligatori celebrar una sessió plenària cada mes, si no que com 
a mínim és obligatori cada dos mesos. És evident que en tots els plens hi ha 
punts a tractar, però també cal tenir en compte que tres d’aquests punts: 
l’aprovació d’actes pendents d’aprovar, la correspondència oficial i despatx 
d’ofici i els precs i preguntes sempre són punts recurrents a cada ple. D’altra 
banda, també hi ha alguns temes, com els rescats de nínxols funeraris que no 
caldria passar-los per ple. Aquests punts s’afegeixen ja que a vegades l’equip de 
govern s’ha vist obligat a incloure’ls per donar més contingut al ple. Aquest és el 
veritable i únic motiu pel qual es proposa el canvi a la celebració bimestral de les 
sessions plenàries.  

El Sr. Arcos manifesta que la sensació que es dóna és que si es dupliquen les 
Juntes de Govern i es divideixen per dos les sessions plenàries, és que 
s’omplen les sessions de govern i es buiden els plenaris. 

El Sr. Pere Orts proposa que es continuï fent el plens mensuals amb el preu de 
175 euros mensuals , per no generar cap problema econòmic, amb el benentès 
que aquesta proposta creu que tindria el recolzament de més partits.  

El Sr. Alcalde li respon que ho pot proposar en un altre plenari i serà debatut. 

El Sr. Benito Pérez González, regidor de Ciutadans, insisteix en què es continuï 
durant un any més celebrant les sessions plenàries de manera mensual com fins 
ara i, en cas que es comprovi que cal espaiar-les, tornar a debatre el punt 
actual.  

Respon l’Alcalde Miquel Àngel Martínez i Camarasa informant que se seguirà el 
procés a la inversa, és a dir: durant un any se celebraran els plens cada dos 
mesos i, si es considera oportú, es tornarà a debatre aquest punt per reprendre 
les celebracions mensuals. 

El Sr. Arcos recolza la proposta d’ERC. 

C.ACORDS 

Finalment, es procedeix a la votació 
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GRUP N VOT 

CIU 6 SI 

9SV 2 NO 

ERC 2 NO 

PSC 1 NO 

C’s 1 NO 

PP 1 ABST. 

 

S’acorda, en segona votació, i amb el vot de qualitat del Sr. Alcalde en haver-hi 
un empat, aprovar la proposta anteriorment transcrita en tots els seus extrems. 

 

 
CINQUÈ. DONAR COMPTE DEL DECRET DE NOMENAMENT DELS 
TINENTS D'ALCALDE I MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN L OCAL 
 
Es dóna compte del Decret de nomenament dels Tinents d’Alcalde i membres 

de la Junta de Govern local. El Ple es dóna per assabentat. 

“Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2015/711 66 GENSVM  
Contingut: NOMENAMENT DELS TINENTS D'ALCALDE 
 
Miquel Àngel Martínez i Camarasa, Alcalde President de l’Ajuntament de Sant 

Vicenç de Montalt, de conformitat amb l’article 46 i concordants del Reglament 

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions locals, 

aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, he  

RESOLT 

Primer.-  Nomenar els/les següents regidors/es com a membres de la Junta de 

Govern Local: 

 1r Tinent d’Alcalde, senyor Amadeu Clofent i Rosique 
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 2a Tinent d’Alcalde, senyora Maria Lluïsa Grimal i Colomé 

 3r. Tinent d’Alcalde, senyor Enric Miralles i Torres 

Segon.- D’aquest Decret se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que se 

celebri i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, sense 

perjudici de la seva efectivitat des del dia següent a la seva signatura.” 

SISÈ. DONAR COMPTE DEL DECRET DE DELEGACIONS DE L'A LCALDIA 
ALS REGIDORS/ES 
 

Es dóna compte del Decret de delegacions de l’alcaldia als regidors/es. El Ple es 

dóna per assabentat. 

 
Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2015/715 66 GENSVM  
Contingut: DELEGACIONS DE L'ALCALDIA ALS REGIDORS/ES 
 
Com a Alcalde President de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, nomenat 
en sessió plenària de data 13 de juny de 2015 i de conformitat amb els articles 
51.2 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 
43 i 120 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Corporacions locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre i 
20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,  
 
RESOLC 
 
Primer.-   Nomenar, d’acord amb l’article 120 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals els/les següents  
Regidors/des Delegats/des que ostentaran les competències pròpies d’aquesta 
Alcaldia que es deleguen mitjançant aquest nomenament: 
 
Regidor delegat de Participació Ciutadana, Cultura i Biblioteca Municipal i 
Gestió Econòmica , senyor Amadeu Clofent i Rosique. 
 
Regidor delegat de Serveis Municipals i Esports, senyor Robert Subiron i 
Olmos. 
 
Regidora delegada de Sanitat, Salut i Consum i d’En senyament, senyora 
Maria Lluïsa Grimal i Colomé. 
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Regidora delegada de Promoció Econòmica i Ocupació,  Comerç i Turisme, 
Gent Gran i Joventut, senyora Gemma Duran i Franch. 
 
Regidor de Noves Tecnologies, Gestió Energètica i U rbanisme, senyor Enric 
Miralles i Torres. 
 
 
 
Segon.- Donar l’oportuna publicitat mitjançant publicació del corresponent 
edicte al BOP i donar compte del contingut d’aquest Decret al Ple en la propera 
sessió que se celebri. 
 
 
El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, celebra la creació de les 
regidories de Gent Gran i de Gestió energètica. Sol·licita també un aclariment 
sobre els motius de la creació d’una regidoria de cooperació i solidaritat, així 
com també quines funcions tindrà. 
 
Respon l’Alcalde Miquel Àngel Martínez i Camarasa, informant que es tracta 
d’una regidoria que comprendrà no només l’àmbit municipal i comarcal, si no 
també totes les gestions que s’hagin de realitzar relacionades amb catàstrofes, 
cooperacions solidàries amb el tercer món, etc, tasca que fins ara no exercia 
cap regidoria. 
 
 
SETÈ. RÈGIM DE SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL   
 
Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2015/719 66 GENSVM  
Contingut: RÈGIM DE SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
A. PRESENTACIÓ PROPOSTA.  El senyor Alcalde procedeix a donar 
lectura a la següent proposta d’acord: 

“Un cop celebrades les Eleccions Municipals i constituït el nou Ajuntament, es fa 
necessari procedir, d’acord amb la legislació vigent i amb el Reglament Orgànic 
Municipal, a l’establiment de la periodicitat de les sessions. 

El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en el seu article 48.1.b) estableix 
que serà obligatòria l’existència de la Junta de Govern Local en els municipis de 
més de cinc mil habitants. 

Per tot l’anteriorment exposat, a tenor del que estableix l’article 52 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
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aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en concordança amb 
l’article 20.1b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, i concordants, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
acords, relatius al règim de sessions de la Junta de Govern Local: 

Primer. Celebrarà les seves sessions ordinàries els dijous no festius de cada 
mes, principalment a les 18:30 hores de la tarda, prèvia convocatòria a l’efecte 
realitzada per l’Alcaldia. 

Segon. Es faculta el Sr. Alcalde perquè, en cas que així ho considerés oportú, 
pugui suspendre la celebració de les Juntes de Govern, com a conseqüència del 
període vacacional, quan això no menyscabi la gestió dels principals assumptes, 
així com posposar o avançar/retardar les seves sessions ordinàries per un 
termini no superior a 8 dies, quan el dia fixat sigui festiu, o es trobi inclòs en un 
període vacacional. 

Tercer. La votació dels acords de la Junta de Govern Local  seguirà el sistema 
de votació directa, una persona un vot, i podran assistir-hi la resta de membres 
de l’Equip de Govern amb veu però sense vot en qualitat de “convidats”. 

B. INTERVENCIONS. A continuació es reflecteixen les  opinions 
sintetitzades de cada grup municipal d’acord amb l’article  109 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 novembre, por el que se aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament 
a l’àudio del Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària: 

El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, es remet a les observacions 
fetes anteriorment pel portaveu d’ERC, on feia constar que en els articles que en 
el ROM es fa referència als òrgans col•legiats, no es parla en cap moment de 
regidors que puguin anar convidats a les juntes de govern. Bo i així, el Sr. Arcos 
entén que els convidats poden assistir a les juntes esmentades però sense dret 
a vot. 

D’altra banda, informa el Sr. Arcos, des de 9SV també s’ha fet un repàs a les 
durades de les juntes de govern que s’han anat realitzant durant aquest 2015: Al 
mes de gener, la primera junta va tenir una durada de 35 minuts, mentre que la 
segona només va durar 3 minuts. El mes de febrer es va celebrar una junta de 
25 minuts. La junta del mes de març va tenir una durada de 47 minuts la primera 
junta, 56 minuts la segona i 16 minuts la tercera. Al mes d’abril, la junta de 
govern celebrada va durar 39 minuts.  

Quant a les retribucions per hora que s’obtenen en dividir la retribució global 
assignada a les juntes per la durada de les esmentades sessions, són les 
següents: 

Per la primera junta del mes de gener, que va durar 35 minuts, surt una 
retribució de 600 euros per hora. Amb la durada de la segona sessió del mes de 
gener, s’obté una tarifa de 7000 euros l’hora. Al mes de febrer, que va durar 25 
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minuts, surt una tarifa de 840 euros l’hora. Al mes de març, amb una durada de 
47 minuts, la tarifa era de 446,81 euros l’hora a la primera junta, a la segona 
junta amb 56 minuts s’obté una tarifa de 375 euros l’hora, etc. Per tot el que ha 
comentat, el regidor no veu motiu per modificar per dos les juntes de govern 
durant aquesta legislatura. 

Pren la paraula a continuació el Sr. Pere Orts i Cubillo, portaveu d’ERC, per 
informar que tampoc veu clara la modificació que l’equip de CiU proposa, 
sobretot tenint en compte les explicacions aportades pel Sr. Arcos. Per tant, es 
veu obligat a votar-hi en contra. Al mateix temps, demana que s’inclogui en acta 
el contingut de l’article 13.6 del ROM que ha citat anteriorment. 

“Solo los miembros de la corporación que no tengan dedicación exclusiva 
percibirán asisténcias por la concurrencia afectiva a las sesiones de los órganos 
colegiados de que formen parte” 

 

Seguidament pren la paraula el Sr. Benito Pérez González, regidor de 
Ciutadans, comentant que desconeixia les dades presentades pel Sr. Arcos 
referents a la duració de les juntes de govern, la qual cosa fa que tampoc 
comparteixi la proposta de l’equip de govern.  

Comentari recolzat pel Sr. Javier Sandoval Carrillo, regidor del PSC, qui també 
troba innecessàries les 4 juntes de govern mensuals i, tot i que admet que els 
polítics del consistori han de treballar pel benestar del municipi, recomana anar 
amb compte amb les decisions que es prenen. 

A continuació el Sr. Amadeu Clofent i Rosique, portaveu de CiU, argumenta que, 
si bé les durades de cada junta de govern que s’han exposat son correctes, els 
continguts que apareixen en les juntes requereixen un treball previ que en 
ocasions pot durar setmanes o fins i tot mesos. Durant tota la legislatura es van 
realitzant juntes o reunions de govern que permeten a tot l’equip tenir la màxima 
informació, gestionar diversos temes, saber en quina situació es troba cada un i 
tenir la informació el màxim actualitzada possible. El fet d’augmentar aquestes 
reunions permetrà encara un contacte més fluït i anar tots a un mateix temps. 

Seguidament el Sr. Jaume Gumà i Noel, regidor de 9SV, proposa que els 
membres del govern continuïn amb la retribució que tenien fins a l’actualitat per 
assistir a les juntes de govern i en facin tantes com siguin necessàries, enlloc de 
cobrar 270 euros per junta, cosa que suposarà un notable augment del sou. 

Posteriorment el Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, puntualitza que en 
cap moment ha volgut posar en dubte la feina prèvia que l’equip de govern duu 
a terme cada vegada que hi ha una junta, però es tracta d’una feina que la resta 
de regidors no veuen.   

El Sr. Pere Orts i Cubillo, portaveu d’ERC, puntualitza que el fet de cobrar per 
assistència és el que la llei marca. De tota manera, suggereix que les juntes de 



 

 - 19 - 

govern que es facin a banda del ple, es facin amb el secretari. 

C. VOTACIONS 

Finalment, es procedeix a la votació 

GRUP N VOT 

CIU 6 SI 

9SV 2 NO 

ERC 2 NO 

PSC 1 NO 

C’s 1 ABST. 

PP 1 ABST. 

 

 

Un cop sotmesa a votació, la proposta s’aprova, per majoria. 

 
 

 
VUITÈ. CREACIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES  

 
Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2015/720 66 GENSVM  
Contingut: CREACIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES  
 
A. PRESENTACIÓ PROPOSTA  El senyor Alcalde procedeix a donar lectura 
de la següent proposta d’acord: 

“En exercici de la potestat d’autoorganització que l’article 8.1 a), 48.1b),  48.2 f), 
54 i concordants del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, l’Equip de Govern 
creu necessària la constitució dels següents òrgans col·legiats permanents: 

 

A) COMISSIÓ INFORMATIVA  

1.- MEMBRES: 
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President: L’Alcalde, Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa 
Substitut: Sr. Enric Miralles Torres, 3r Tinent d’Alcalde 
 
Vocals:  
 
1) Sr. Amadeu Clofent i Rosique, 1r Tinent d’Alcalde (CIU) 
 Substituta: Sra. Maria Lluïsa Grimal Colomé, 2a Tinent d’Alcalde 
(CIU) 
 
2) Sr. Jaume Arcos Vinyals (9SV) 
 Substitut: Jaume Gumà Noel (9SV) 
 
3) Sr. Pere Orts Cubillo (ERC) 
 Substituta: Berta Sala Casanovas (ERC) 
 
4) Sr. Javier Sandoval Carrillo (PSC) 
5) Sr. Benito Pérez González (C’s) 
6) Sr. Jacobo García-Nieto Videgain (PP) 
 
Actuarà com a Secretari: El del la Corporació o membre que legalment el 
substiueixi. 
 

2.- ATRIBUCIONS: 

L’estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a 
la decisió del Ple de la Corporació, així com els assumptes que hagin de 
ser sotmesos a decisió de la Junta de Govern Local per delegació del Ple, 
sempre que no hagin de ser sotmesos a qualsevol altra comissió 
informativa específica. 

  

3.-  RÈGIM DE SESSIONS: 

Celebrarà les seves sessions el dilluns (objecte d’esmena acceptada, passen a 

ser els dijous)   anterior a cada sessió plenària,  a les 19:00 hores de la 
tarda, prèvia convocatòria a l’efecte realitzada per l’Alcaldia. 

4.- RÈGIM DE VOTACIONS: 

 

La votació dels acords de la Comissió Informativa  seguirà el sistema de 
vot ponderat; de manera que cadascun dels assistents votarà en nom 
dels que representa: 

Alcalde President: tres vots. 
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CIU, tres vots. 

9SV, dos vots. 

ERC, dos vots 

PSC, un vot. 

C’s, un vot 

PP, un vot. 

 

B) COMISSIÓ INFORMATIVA D’ URBANISME. 

1.- MEMBRES: 

President: L’Alcalde, Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa 

Substitut: Sr. Amadeu Clofent i Rosique, 1r Tinent d’Alcalde 

Vocals: 

1) Sr. Enric Miralles Torres, 3r Tinent d’Alcalde (CIU) 

 Substitut: Sr. Robert Subiron Olmos (CIU) 

2) Sr. Jaume Gumà Noel (9SV) 
Substitut: Sr. Sr. Jaume Arcos Vinyals (9SV) 

 
3) Sr.  Pere Orts Cubillo (ERC) 
 Substitut: Berta Sala Casanovas (ERC) 
 
4) Sr. Javier Sandoval Carrillo (PSC) 
5) Sr. Benito Pérez González (C’s) 
6) Sr. Jacobo García-Nieto Videgain (PP) 
 
 

Actuarà com a Secretari: El TAG de l’Àrea d’Urbanisme o membre que 
legalment el substiueixi. 
 

2.- ATRIBUCIONS: 

Emissió, amb caràcter preceptiu i no vinculant, d’informe en les següents 
matèries: 
 

Planejament urbanístic. Aprovacions, modificacions i revisions de Plans 
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Generals, Normes Complementàries i Subsidiàries de Planejament, Plans 
Parcials, Plans d’Actuació Urbanística, Plans Especials, així com els 
projectes d’equidistribució destinats a l’execució del planejament. 
Qüestions d’interès que afectin el nostre Municipi, per planejament 
aprovat per d’altres. 

Execució de l’edificació i construcció: Obres de nova construcció, obres 
públiques i grans reformes d’habitatges consolidats. 

Aquelles qüestions que, sent competència de la Junta de Govern Local o 
de l’Alcaldia, li siguin expressament sotmeses a informe. 

  

3.-  RÈGIM DE SESSIONS: 

Celebrarà les seves sessions el segon dimecres de cada mes,  a les 
19:00 hores de la tarda, prèvia convocatòria a l’efecte realitzada per 
l’Alcaldia. 

4.- RÈGIM DE VOTACIONS: 

La votació dels acords de la Comissió Informativa d’urbanisme seguirà el 
sistema de vot ponderat; de manera que cadascun dels assistents votarà 
en nom dels que representa: 

Alcalde President: tres vots. 

CIU, tres vots. 

9SV, dos vots. 

ERC, dos vots 

PSC, un vot. 

C’s, un vot 

PP, un vot. 

 

C) COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 

1.- MEMBRES: 

President: L’Alcalde, Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa 
Substitut: Sr. Enric Miralles Torres, 3r Tinent d’Alcalde 
 
Vocals:  
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1) Sr. Amadeu Clofent i Rosique, 1r Tinent d’Alcalde (CIU) 
 Substituta: Sra. Maria Lluïsa Grimal i Colomé, 2a Tinent d’Alcalde 
(CIU) 
  
2) Sr. Jaume Gumà Noel (9SV) 

Substitut: Sr. Jaume Arcos Vinyals (9SV) 
 

3) Sr.  Pere Orts Cubillo (ERC)) 
 Substitut: Berta Sala Casanovas (ERC) 
 
4) Sr. Javier Sandoval Carrillo (PSC) 
5) Sr. Benito Pérez González (C’s) 
6) Sr. Jacobo García-Nieto Videgain (PP) 
 
Actuarà com a Secretari: El del la Corporació o membre que legalment el 
substiueixi. 

 

2.- ATRIBUCIONS: 

La Comissió Especial de Comptes, assumirà les competències que 
l’article 116 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local i l’article 58 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, en harmonia amb l’article 212.2 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, li atribueix, constituint-se a aquests 
efectes per a les seves funcions com a Comissió Especial de Comptes. 

La funció d’aquesta Comissió, de caràcter permanent, serà l’estudi i 
dictamen previ dels comptes perquè es sotmetin a l’aprovació del Ple. 

3.-  RÈGIM DE SESSIONS: 

Celebrarà les seves sessions prèvia convocatòria a l’efecte realitzada per 
l’Alcaldia. 

4.- RÈGIM DE VOTACIONS: 

La votació dels acords de la Comissió Especial de Comptes seguirà el 
sistema de vot ponderat; de manera que cadascun dels assistents votarà 
en nom dels que representa: 

Alcalde President: tres vots. 

CIU, tres vots. 

9SV, dos vots. 



 

 - 24 - 

ERC, dos vots 

PSC, un vot. 

C’s, un vot 

PP, un vot. 

 

D) COMISSIÓ INFORMATIVA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

1.- MEMBRES: 

President: Sr. Amadeu Clofent i Rosique, 1r Tinent d’Alcalde 
Substitut: Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, Alcalde 
 
Vocals:  
 
1) Sr. Robert Subiron i Olmos (CIU) 
 Substituta: Sra. Gemma Duran i Franch (CIU) 
2) Sr. Sr. Jaume Arcos Vinyals (9SV) 

Substitut: Jaume Gumà Noel (9SV) 
 

3) Sr. Berta Sala Casanovas (ERC)) 
 Substitut: Sr. Pere Orts Cubillo (ERC) 
 
4) Sr. Javier Sandoval Carrillo (PSC) 
5) Sr. Benito Pérez González (C’s) 
6) Sr. Jacobo García-Nieto Videgain (PP) 
 

 

Actuarà com a Secretari/ària: El/la funcionari/ària adscrit/a a la Regidoria 
de Participació Ciutadana o membre que legalment el substiueixi. 

 

2.- ATRIBUCIONS: 

 Revisió del Reglament de Participació Ciutadana i tots els temes 
susceptibles de ser  tractats pel Consistori. 

3.-  RÈGIM DE SESSIONS: 

Celebrarà les seves sessions prèvia convocatòria a l’efecte realitzada pel 
seu President. 

4.- RÈGIM DE VOTACIONS: 

La votació dels acords de la Comissió Informativa de Participació 
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Ciutadana seguirà el sistema de vot ponderat; de manera que cadascun 
dels assistents votarà en nom dels que representa: 

President: tres vots. 

CIU, tres vots. 

9SV, dos vots. 

ERC, dos vots 

PSC, un vot. 

C’s, un vot 

PP, un vot. 

En aquest sentit, de conformitat amb l'article 125 del Reial decret 2568/1986, de 
28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, cal que els Portaveus dels diferents grups 
polítics presentin un escrit a l'Alcalde, per tal de donar compte al Ple, sobre 
l'adscripció concreta a cada Comissió dels membres de la Corporació que hagin 
de formar part de la mateixa en representació de cada grup. 

Així mateix, l'Ajuntament proposa facultar el Sr. Alcalde perquè, en cas que així 
ho considerés oportú, pugui suspendre la celebració de les Comissions, com a 
conseqüència del període vacacional, quan això no menyscabi la gestió dels 
principals assumptes, així com posposar o avançar/retardar les sessions 
ordinàries  per un termini no superior a 8 dies, quan el dia fixat sigui festiu, o es 
trobi inclòs en un període vacacional.” 

B. INTERVENCIONS A continuació es reflecteixen les  opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article  109 del Real Decreto 2568/1986, 
de 28 novembre, por el que se aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament 
a l’àudio del Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària: 

El Sr. Benito Pérez González, regidor de Ciutadans, proposa canviar el dia de 
celebració de les comissions informatives del ple, per passar a celebrar-les els 
dijous. D’aquesta manera, es dedicaria aquest dia de la setmana a tasques 
relacionades amb el consistori. 

Respon l’Alcalde Miquel Àngel Martínez i Camarasa, que accepta la proposta i 
decideix celebrar les comissions informatives el dijous anterior a cada ple.  

Seguidament el Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, demana que, en 
cas que es tingui coneixement d’alguns punts que aniran al ple del mes següent, 
per evitar un volum considerable de temes a tractar i per tant una durada 
extremadament llarga dels plens, es faci una comissió informativa sense 
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remuneració.  

Respon l’Alcalde afirmant que s’estudiarà i, si convé convocar-la, ho farà.  

El Sr. Arcos també demana tenir un llistat provisional de les dates en què se 
celebraran els plens municipals per poder treballar de manera més fluida i anar-
se organitzant cadascú. 
 

C. VOTACIÓ 

Acceptada l’esmena pel Govern pel que respecta la Comissió Informativa de 
Ple, resta de la següent manera: 

RÈGIM DE SESSIONS: 

Celebrarà les seves sessions el DIJOUS anterior a cada sessió plenària,  a les 
19:00 hores de la tarda, prèvia convocatòria a l’efecte realitzada per l’Alcaldia” 

Finalitzat el debat, s’aprova, amb caràcter independent cada comissió, per 
UNANIMITAT, la proposta anteriorment transcrita en tots els seus extrems, amb 
l’esmena inclosa pel representant de C’s. 

 
 

NOVÈ. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS A ALTRES ÒRGANS 
COL·LEGIATS 

 
Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2015/721 66 GENSVM  
Contingut: NOMENAMENT DE REPRESENTANTS A ALTRES ÒRGANS 
COL·LEGIATS  
 
A. PRESENTACIÓ PROPOSTA.  Des de l’Alcaldia, es proposa el 
nomenament dels següents representants en òrgans col·legiats: titulars i 
suplents 

 

1. CONSORCIS 

a. Museu del Pessebre de Catalunya 

Sr. Amadeu Clofent Rosique 
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Suplent, Sra. Maria Lluïsa Grimal Colomé 

b. Promoció Turística Costa del Maresme 

Sra. Gemma Duran Franch 

Suplent, Sr. Amadeu Clofent Rosique 

c. Comunicació Local  

Sr. Miquel Àngel Martínez Camarasa 

Suplent, Sr. Enric Miralles Torres 

Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme 

Sr. Miquel Àngel Martínez Camarasa 

Suplent, Sr. Robert Subiron Olmos 

d. Localret 

Sr. Enric Miralles Torres 

Suplent, Sr. Miquel Àngel Martínez Camarasa 

 

2. FUNDACIONS 

a. Fundació privada Toni Sors 

Sr. Amadeu Clofent Rosique 

Suplent, Sr. Robert Subiron Olmos 

3. JUNTES DE COMPENSACIÓ  

a. Golf Maresme 

Sr. Enric Miralles Torres 

Sr. Robert Subiron Olmos 

b. El Pedró 

Sr. Enric Miralles Torres 

Sr. Robert Subiron Olmos 

c. Can Boada 

Sr. Enric Miralles Torres 
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Sr. Robert Subiron Olmos 

d. La Costa 

Sr. Enric Miralles Torres 

Sr. Robert Subiron Olmos 

 

4. CONSELLS ESCOLARS 

a. Escola Sant Jordi 

Sra. Maria Lluïsa Grimal Colomé 

Suplent, Sra. Gemma Duran Franch 

b. Escola Sot del Camp 

Sra. Maria Lluïsa Grimal Colomé 

Suplent, Sra. Gemma Duran Franch 

c. Escola Bressol 

Sra. Maria Lluïsa Grimal Colomé 

Suplent, Sra. Gemma Duran Franch 

d. Institut 

Sra. Maria Lluïsa Grimal Colomé 

Suplent, Sra. Gemma Duran Franch 

e. Escola de Música 

Sra. Maria Lluïsa Grimal Colomé 

Suplent, Sra. Gemma Duran Franch 

f.  Consell Escolar Municipal (CEM) 

Presidenta: Maria Lluïsa Grimal Colomé 

Suplent, Sra. Gemma Duran Franch 

 Representants de l’Ajuntament: 

 Sr. Jaume Arcos Vinyals (9SV) 
Sr. Benito Pérez González (C’s) 
Berta Sala Casanovas (ERC)  
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Sr. Javier Sandoval Carrillo (PSC)  
Sr. Jacobo García-Nieto Videgain (PP) 

  

5. Associació de Municipis per la Mobilitat i Transport Urbà (AMTU) 

 Sr. Miquel Àngel Martínez Camarasa 

 Suplent, Sr. Amadeu Clofent Rosique 

6. Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge (XSLH) 

 Sr. Enric Miralles Torres 

 Suplent, Sr. Robert Subiron Olmos 

7. Associació de Municipis per la independència (AMI) 

 Sr. Miquel Àngel Martínez Camarasa 

 Suplent, Sr. Amadeu Clofent Rosique 

 

B. INTERVENCIONS A continuació es reflecteixen les  opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article  109 del Real Decreto 2568/1986, 
de 28 novembre, por el que se aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament 
a l’àudio del Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària: 

El Sr. Amadeu Clofent explica que quan es va crear el CEM hi havien 5 
representants municipals corresponents als grups municipals amb representació 
al Consistori, però amb data d’avui hi ha 6, per la qual cosa, resta a l’espera de 
la modificació del reglament del CEM per anomenar el  representat de CIU. 

C. VOTACIONS 

Finalment, es procedeix a la votació 

GRUP N VOT 

CIU 6 SI 

9SV 2 ABST, 

ERC 2 SI 

PSC 1 SI 

C’s 1 SI 
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PP 1 SI. 

 

Un cop sotmesa a votació, la proposta s’aprova, per majoria absoluta. 

 

 
DESÈ. DELEGACIONS ESPECÍFIQUES DE FACULTATS DEL PLE  DE 
L’AJUNTAMENT A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 

Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2015/723 66 GENSVM  
Contingut: DELEGACIONS ESPECÍFIQUES DE FACULTATS DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
A. PRESENTACIÓ PROPOSTA . El Sr. Alcalde presenta la proposta: 

D’acord amb les facultats de delegació de competències atribuïdes per l'art. 22.4 
de la Llei de Bases de Règim Local al Ple de la Corporació, i amb l'objecte 
d'agilitzar la gestió d'aquells assumptes que constitueixen l'activitat ordinària de 
l'administració municipal, es sotmet l'assumpte a prèvia deliberació i posterior 
votació, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.  Delegar a favor de la Junta de govern local les següents atribucions o 
competències:  

• Establiment i aprovació dels preus públics.(Objecte d’esmena, no aprovat) 

• Aprovar l’inventari de béns municipal i les seves rectificacions anuals. 

Segon. Donar publicitat del present acord al Butlletí Oficial de la Província i a la 
pàgina web municipal per al seu general coneixement. 

 

B  INTERVENCIONS:A continuació es reflecteixen les  opinions sintetitzades de 
cada grup municipal d’acord amb l’article  109 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 novembre, por el que se aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària: 

El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, proposa que la regulació dels 
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preus dels serveis públics s’aprovi a les sessions plenàries enlloc de donar-ne 
compte a la junta de govern, ja que d’aquesta manera podrà participar-hi també 
l’oposició i es tracta de decisions que afecten a un gran nombre de gent.  

El Sr. Pere Orts i Cubillo, apunta que el Tribunal Constitucional, en el fonament 
número 18 de la sentència 233/99, estableix un principi on s’exposa que, si bé la 
llei parla d’alguns serveis públics es poden delegar, però aquells serveis públics 
que es cobren per prestacions de caràcter públic no es poden delegar, ja que hi 
ha una intromissió en les garanties dels ciutadans. Això implica que no es pot fer 
una delegació en bloc de tots els serveis públics en bloc, si no que cal fer 
prèviament un debat sobre quins serveis perceben una prestació patrimonial de 
caràcter públic.  

Respon l’Alcalde Miquel Àngel Martínez y Camarasa, informant que no hi ha 
inconvenient per retirar el punt de l’ordre del dia, però argumenta que aquest 
assumpte ja es va tractar en plens anteriors, motivat per una aturada que van 
tenir els pressupostos municipals. Cal tenir en compte que els serveis com la 
piscina, l’escola bressol o l’escola de música no van per curs anual si no que 
van per curs escolar. La dificultat amb que es trobava la regidoria era que en el 
moment de l’aprovació en junta de govern i la seva posterior exposició, no es 
disposava dels preus públics a l’hora de fer les preinscripcions en aquests 
serveis. D’altra banda, si bé és cert que la junta de govern aprovava els preus 
en qüestió, també és cert que se’n donava compte al ple municipal i cada cop 
que s’havien de debatre els preus públics, sempre s’ha fet amb tots els grups del 
consistori. D’altra banda, hi ha l’article 22.2 de la regulació de bases de règim 
local, que estableix que es poden delegar. 

C  VOTACIONS 

Finalment, es procedeix a la votació amb l’esmenta presentada pel Sr. Pere 
Orts, regidor per ERC, que recull l’equip de govern  en el sentit de deixar l’acord 
de la següent manera: 

Primer.  Delegar a favor de la Junta de govern local les següents atribucions o 
competències:  

• Aprovar l’inventari de béns municipal i les seves rectificacions anuals. 

Segon. Donar publicitat del present acord al Butlletí Oficial de la Província i a la 
pàgina web municipal per al seu general coneixement. 

Un cop sotmesa a votació, la proposta s’aprova, per majoria absoluta. 
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GRUP N VOT 

CIU 6 SI 

9SV Sr. Arcos 1 ABST, 

9SV  Sr. Gumà 1 NO 

ERC 2 SI 

PSC 1 SI 

C’s 1 SI 

PP 1 SI. 

 

 

 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
No havent més assumptes a tractar, l’alcalde dóna per acabada la sessió i 
l’aixeca, de la qual estenc, com a Secretari, aquesta acta. 
 

El Secretari                 Vist i plau, 

    L’alcalde president 

 


