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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 ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACI Ó DE 
SANT VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1a. CONVOCATÒR IA EL 21 
DE MARÇ DE 2013. 
 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 3 
Caràcter: ordinari 
Data: 21 de març de 2013 
Horari: de 20:0 a 22:45 hores 
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Sant Vicenç de Montalt. 
 
Assistents: 
 
- Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa (CIU) 
- Sr. Amadeu Clofent Rosique (CIU) 
- Sra. Maria Lluïsa Grimal i Colomé (CIU) 
- Sr. Enric Miralles Torres (CIU) 
- Sra. Gemma Duran i Franch (CIU) 
- Sr. Robert Subiron i Olmos (CIU) 
- Sr. Jaume Arcos Vinyals (9SV) 
- Sr . Antoni José i Casas (9SV) 
- Sr. Jordi Castaños i Plana (9SV) 
- Sra. Maria Villalta i Morro (9SV) 
- Sr. Lluis Bisbal i Pujol (PSC) 
- Sr. Pere Orts i Cubillo, Regidor (ESQUERRA+ENTESA-AM) 
- Sra. Glòria Aymerich Gázquez, regidora del 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 
 
PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA 
DE DATA 28 DE FEBRER DE 2013. 
 
SEGON. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
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TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’APROV ACIÓ DE 
L’EXPEDIENT PER A L’ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JU RÍDICA DE 
DUES MOTOCICLETES ADSCRITES A LA POLICIA LOCAL. 
  
QUART. PROPOSTA D’ACORD DEL PLE DE DATA 20 DE DESEM BRE DE 
2012 PEL QUAL CAL PROCEDIR A L’APROVACIÓ DEFINITIVA  DEL 
PROJECTE DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE LES URBANITZA CIONS, 
EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS AFECTADES PER LA LLEI  5/2003 I EL 
DECRET 123/2005 DE MESURES DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 
FORESTALS EN EL TERME MUNICIPAL DE SANT VICENÇ DE M ONTALT. 
 
CINQUÈ. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVE RN 
LOCAL DE  MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8 
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERV EIS A 
LA PISCINA MUNICIPAL I EL PAVELLÓ POLIESPORTIU “TON I SORS”. 
 
SISÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE MODIFI CACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 60 REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS ESPECIALS EN 
ESTABLIMENTS MUNICIPALS. ACTIVITATS ESPORTIVES. 
 
SETÈ.  DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVER N LOCAL 
D’INICI DEL PROCEDIMENT DE NOMENAMENT DE JUTGE DE P AU 
SUSTITUT, D’ACORD AMB EL REGLAMENT 3/1995 
 
VUITÈ.  PROPOSTA D’ACORD, PRESENTADA PELS GRUPS MUN ICIPALS 
DE CIU I PSC, PER TAL DE QUE ELS AFECTATS PER LA 
COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES FINANCERS DE RISC, IN CLOSOS 
ELS QUE VAN BESCANVIAR PER ACCIONS, PUGUIN OPTAR A LA VIA 
ARBITRAL. 
 
NOVÈ. PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A CREAR UN BANC DE LLIBRES 
DE TEXT I QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 9SV PER  LA SEVA 
APROVACIÓ AL PLE MUNICIPAL. 
 
DESÈ. PROPOSTA D’ACORD PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPA L DE 
9SV PER LA SEVA APROVACIÓ AL PLE MUNICIPAL DE MARÇ DE 2013  I 
RELATIVA A ESTUDIAR LA IMPLANTACIÓ D’UNA APLICACIÓ PER A 
DISPOSITIUS MÒBILS QUE PERMETI ALS SANTVICENTINS/NE S 
COMUNICAR DIRECTAMENT A L'AJUNTAMENT DIVERSOS TIPUS  
D'INCIDÈNCIA DETECTADES A LA VIA PUBLICA. 
 
ONZÈ. PRECS I PREGUNTES. 
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PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA 
DE 28 DE FEBRER DE 2013. 
 
El senyor Alcalde pregunta als assistents si tenen alguna objecció a l’acta de la 
sessió ordinària de 28 de febrer de 2013. 
 
Els assistents acorden, per unanimitat , la seva aprovació. 
 
 
SEGON. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
  
 
El senyor secretari llegeix totes les publicacions de més interès, aparegudes en 
el Diari Oficial de la Generalitat, Butlletí Oficial de la Província i el Boletín Oficial 
del Estado, des de la darrera sessió. Els/les senyors/es assistents es donen per 
assabentats/des. 
 
 
 
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’APROV ACIÓ DE 
L’EXPEDIENT PER A L’ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JU RÍDICA DE 
DUES MOTOCICLETES ADSCRITES A LA POLICIA LOCAL. 
 
El senyor Amadeu Clofent Rosique, portaveu de CiU, exposa l’assumpte. 
Explica que les necessitats i les característiques del poble han canviat i 
aquestes motocicletes ja no són útils per al servei, a més, afegeix que en els 
darrers temps ha calgut gastar molts diners en reparacions. Cal adquirir algun 
altre vehicle més pràctic, tipus scooter, per això es proposa aquesta 
desqualificació. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 7 de febrer de 2013, va incoar 
expedient per a la desafectació com a bé demanial, actualment adscrit al servei 
públic municipal de Policia Local dues motocicletes tipus trail amb detall 
següent: Moto Kawasaki matrícula B8910WT i Moto Honda matrícula 
6604CVY.  
 
D’acord amb l’informe emès pel Cap de la Policia Local aquests béns han 
esdevingut innecessaris per a cobrir la prestació del servei públic al qual estan 
adscrits, sense que calgui per a cap altre ús o servei públic, i essent en canvi 
susceptible de generar ingressos per a la Hisenda municipal mitjançant la seva 
explotació com a bé patrimonial. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 20 del Reglament de patrimoni dels 
ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, per alterar la 
qualificació jurídica dels béns municipals cal instruir un expedient, on se 
n’acrediti la seva oportunitat i la legalitat, llevat que es tracti d’un dels supòsits 
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previstos a l’article 24 del Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya, 
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, que no és el cas.  
 
El Secretari Interventor va emetre informe sobre la legalitat i el procediment 
aplicable a la desafectació dels esmentats béns. Pel fet de tractar-se d’una 
desafectació de béns de domini públic, cal que l’acord plenari s’adopti amb el 
vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació, tal com estableixen els articles 47.3.k) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 112.3.n) LMC. 
 
La qual cosa es va sotmetre a informació pública durant un termini de vint dies 
hàbils l’expedient per a la desafectació dels béns demanials municipals 
consistents en dues motocicletes trail a amb detall següent: Moto Kawasaki 
matrícula B8910WT i Moto Honda matrícula 6604CVY, mitjançant el 
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 27 
de febrer de 2013. No ha estat presentada cap al·legació. 
 
El senyor Jaume Arcos Vinyals pregunta quin procés es seguirà. 
 
El senyor Alcalde manifesta que es regirà el procés de concurs públic. 
 
El senyor Pere Orts Cubillo pregunta sobre quins criteris s’estudiarà l’adquisició 
de dues motos. Al seu dia es va optar per aquests models, però creu que ara 
s’hauria de consultar altres cossos per a veure quins criteris s’han seguit. 
 
El senyor Amadeu Clofent manifesta que es procurarà que siguin útils i 
pràctiques, de no gran cilindrada i que donin servei, seran tipus scooter. S’han 
provat motos elèctriques i no han funcionat, per la seva poca autonomia. 
Aquests vehicles es volen principalment per a la Policia de Proximitat i la Zona 
Blava. 
 
Finalment, s’acorda, per unanimitat,  
 
Primer. DESAFECTAR com a bé demanial, actualment adscrit al servei públic 
municipal de Policia Local dues motocicletes tipus trail amb detall següent: 
Moto Kawasaki matrícula B8910WT i Moto Honda matrícula 6604CVY.  
 
Segon.  DISPOSAR la pertinent modificació de l’Inventari de Béns perquè 
aquestes dues motocicletes passin a ser de caràcter patrimonial. 
 
Tercer. INCOAR el corresponent expedient per a la seva alienació. 
 
 
  
QUART. PROPOSTA D’ACORD DEL PLE DE DATA 20 DE DESEM BRE DE 
2012 PEL QUAL CAL PROCEDIR A L’APROVACIÓ DEFINITIVA  DEL 
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PROJECTE DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE LES URBANITZA CIONS, 
EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS AFECTADES PER LA LLEI  5/2003 I EL 
DECRET 123/2005 DE MESURES DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 
FORESTALS EN EL TERME MUNICIPAL DE SANT VICENÇ DE M ONTALT. 
 
El senyor Amadeu Clofent Rosique, portaveu de CiU, exposa l’assumpte.  
 
Redactat el plànol de delimitació de les urbanitzacions sense continuïtat 
immediata amb la trama urbana i situades a menys de vint-i-cinc metres del 
terreny forestal i de les edificacions i instal·lacions aïllades en terreny forestal 
del terme municipal de Sant Vicenç de Montalt; exposat al públic durant UN 
MES, en el qual no s’ha produït cap reclamació ni al·legació, vistos els informes 
del Director General de Medi Natural. 
 
S’acorda, per unanimitat,  
 
Primer.  APROVAR definitivament el plànol de delimitació de les urbanitzacions, 
i edificacions i instal·lacions aïllades per a l’aplicació de la Llei 5/2003, en els 
mateixos termes en què va ser exposat al públic. 
 
Segon.  TRAMETRE un exemplar del plànol de delimitació aprovat 
definitivament al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 
 
Transcorregut el termini de 15 dies des de què el Departament de Medi 
Ambient rebi el plànol de delimitació sense que notifiqui a l’Ajuntament 
requeriment algun, s’anunciarà l’aprovació definitiva mitjançant Edicte al Butlletí 
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i es notificarà als 
interessats que constin a l’expedient. 
 
Tercer.  INTEGRAR el plànol de delimitació en el Pla d’ordenació urbanístic 
municipal. 
 
 
CINQUÈ. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVE RN 
LOCAL DE  MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8 
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERV EIS A 
LA PISCINA MUNICIPAL I EL PAVELLÓ POLIESPORTIU “TON I SORS”. 
 
Pren la paraula el senyor Robert Subiron Olmos, regidor d’Esports. Explica que 
el motiu de la modificació es basa en el compromís que va agafar després de la 
temporada d’estiu passada, en una reunió amb l’oposició en matèria d’esports, 
on es va veure que hi havia un desajust que caldria arreglar, que el del tiquet 
de 1 hora i mitja que costava 3 euros amb el del tiquet de mig dia, que valia 
4,20 euros, hi havia molt poca diferència. S’ha volgut pujar aquest una mica 
més perquè es noti la diferència, fins a 4,50 euros. També es regula el preu 
dels banys de nit, que no estaven contemplats i que són 4 dissabtes l’any. 
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El senyor Jordi Castaños Plana, regidor de 9SV, pren la paraula per manifestar 
que esperava després d’aquella reunió que es tornessin a reunir, perquè voldria 
haver fet més propostes de millora: respecte el tiquet d’una hora i mitja, en 
voldria els caps de setmana per als empadronats. També creu que els 
abonaments de temporada no acaben de funcionar. Caldria intentar buscar un 
abonament de temporada familiar per a dos adults i un nen. Ho basa en què la 
piscina ha de ser un punt de trobada dels joves, i seria una manera de fer-lo a 
un preu competitiu, que augmentaria els ingressos. 
 
El senyor Subiron, respecte la primera observació, manifesta que el que es va 
intentar amb el tiquet d’una hora i mitja era afavorir els empadronats perquè 
poguessin anar a la piscina al migdia o després de treballar, creu que els caps 
de setmana no té sentit aplicar aquesta tarifa. 
 
Igualment, el senyor Castaños demana que s’estudiï aquesta possibilitat. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 14 de març de 2013, va aprovar 
l’acord que tot seguit es transcriu: 
 
“Des de la Regidoria d’Esports es proposa una modificació de l’Ordenança 
Fiscal número 8 reguladora, arrel de l’estudi fet a la finalització de la temporada 
passada. 
 
Proposa el preu següent per a les tarifes de tiquets d’ús diari per a no 
empadronats per a les jornades partides 
 
Tiquets d’ús diari     no empadronats 
 
De dilluns a divendres no festius  
Matí de 10 a 15 hores    4,50 euros  
Tarda de 14 a clausura    4,50 euros  
 
Així mateix, proposa contemplar una tarifa única per a les obertures nocturnes  
de 2 euros. 
 
Per tant, s’acorda, per unanimitat, proposar al Ple de la Corporació que aprovi 
els acords següents: 

Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal número 8 
reguladora del Preu Públic per a la prestació de serveis a la piscina municipal i 
el pavelló poliesportiu “Toni Sors”, d’acord amb els antecedents exposats. 
 
Segon. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, així com el text complet de les modificacions durant el 
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de 
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l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. Transcorregut el 
període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords 
adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Tercer. Donar compte dels presents acords al Ple de la Corporació a la propera 
sessió que se celebri.” 
 
La Comissió Informativa va trametre l’expedient al Ple. 
 
Finalment, el Ple de la Corporació es dóna per assabentat, en tractar-se de la 
modificació d’un preu públic. 
 
 
SISÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE MODIFI CACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 60 REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS ESPECIALS EN 
ESTABLIMENTS MUNICIPALS. ACTIVITATS ESPORTIVES. 
 
El senyor Robert Subiron Olmos, en qualitat de regidor d’Esports, exposa 
l’assumpte. Explica que es tracta de donar un nou format a les activitats. Abans 
es baixava al Balís i després de diversos anys, es proposen unes noves 
activitats que consideren més engrescadores i que consisteixen en activitats 
amb aventura que anomenen “Setmana Verda”. Atès que no està contemplada 
la tarifa, cal regular-la.  
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 14 de març de 2013, va emetre el 
dictamen següent: 
 
“Des de la Regidoria d’Esports es proposa una modificació de l’Ordenança 
Fiscal número 60, reguladora de la Taxa per la prestació dels Serveis 
d’Ensenyaments Especials en establiments municipals. Activitats Esportives.  
 
Proposa modificar l’article 6è relatiu a la quota tributària per contemplar una 
nova activitat anomenada “Setmana Verda”. Proposa el preu següent: 
 
B) ACTIVITATS ESTIU 
 

EMPADRONATS 
 

ACTIVITAT Euros  
Setmana verda 290 
 

NO EMPADRONATS 
ACTIVITAT Euros  

Setmana verda 330 
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Per tant, s’acorda, per unanimitat, proposar al Ple de la Corporació que aprovi 
els acords següents: 

Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal número 
60, reguladora de la Taxa per la prestació dels Serveis d’Ensenyaments 
Especials en establiments municipals. Activitats Esportives, d’acord amb els 
antecedents exposats. 
 
Segon. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, així com el text complet de les modificacions 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. Transcorregut el 
període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords 
adoptats restaran definitivament aprovats.” 
 
La Comissió Informativa va emetre dictamen favorable. 
 
El senyor Jordi Castaños Plana, regidor de 9SV, pregunta si es prestarà el 
servei directament o bé es subcontractarà. 
 
El senyor Subiron respon que ho organitzarà una empresa, l’autobús el posa 
l’Ajuntament i un monitor que ho coordinarà tot. 
 
El senyor Jaume Arcos Vinyals, regidor de 9SV, manifesta que creu que és bo 
renovar el tipus d’activitat i les d’aventura tenen bastant atractiu. 
 
Per tot l’exposat, per unanimitat, aprovar la proposta anteriorment transcrita 
en tots els seus extrems. 
 
 
SETÈ.  DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVER N LOCAL 
D’INICI DEL PROCEDIMENT DE NOMENAMENT DE JUTGE/SSA DE PAU 
SUBSTITUT/A, D’ACORD AMB EL REGLAMENT 3/1995. 
 
La Junta de Govern Local va emetre dictamen següent en data 7 de març de 
2013 i es procedeix a donar-ne compte al Ple: 
 
“Vist que, el Ple de l’Ajuntament en data 25 de setembre de 2008, va adoptar 
l’acord de proposta de nomenament de  Jutge/ssa de Pau substitut/a, d’acord 
amb l’art. 5, del Reglament  núm. 3/1995, de 7 de juny dels Jutges de Pau, 
aprovat per acord del Consell General de Poder Judicial de data 7 de juny de 
1995. 
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Vist que, la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
sessió celebrada el 4 d’octubre de 2008, va adoptar l’acord de nomenament de 
Jutge/ssa de Pau substitut/a. 

Vist que, d’acord amb l’article 28,1a, del Reglament núm. 3/1995, de 7 de juny 
dels Jutges de Pau, aprovat per Acord del Consell General de Poder Judicial de 
data 7 de juny de 1995, els Jutges de Pau cessaran pel transcurs del termini 
pel qual han estat nomenats.  

Atès que, segons determina l’art. 4 del mateix text legal determina que els 
Jutges de Pau són nomenats pel termini de quatre anys.  

Atès que, el termini pel qual han estat nomenat es troba exhaurit, 

A proposta del senyor Alcalde, s’acorda per unanimitat,  

Primer.- Iniciar el procediment de nomenament de Jutge/ssa de Pau 
substitut/a, d’acord amb el Reglament 3/1995, de 7 de juny dels Jutges de Pau, 
aprovat per Acord del Consell General de Poder Judicial de data 7 de juny de 
1995. 

Segon.- Obrir un termini d’exposició pública per a la presentació de 
sol·licituds  per tal de cobrir la plaça de Jutge/ssa de Pau Substitut/a de Sant 
Vicenç de Montalt,  durant quinze dies des del moment de la publicació del 
corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

Tercer.-  Donar compte de l’inici del present expedient al Ple de 
l’Ajuntament i trametre les sol·licituds presentades per a la resolució de 
l’expedient i proposta de nomenaments.” 

La Comissió Informativa va trametre l’expedient al Ple de la Corporació per 
donar-ne compte. 
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat de l’expedient. 
 
 
VUITÈ.  PROPOSTA D’ACORD, PRESENTADA PELS GRUPS MUN ICIPALS 
DE CIU I PSC, PER TAL DE QUE ELS AFECTATS PER LA 
COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES FINANCERS DE RISC, IN CLOSOS 
ELS QUE VAN BESCANVIAR PER ACCIONS, PUGUIN OPTAR A LA VIA 
ARBITRAL. 
 
La Comissió Informativa va dictaminar favorablement la proposta. Calia 
rectificar un paràgraf perquè la regidora del PP manifestava que no s’ajustava a 
la realitat. 
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El senyor Alcalde dóna lectura al text rectificat per a la seva aprovació: 
 

PROPOSTA D’ACORD, PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU i PSC, PP I ERC-
ENTESA, PER TAL QUE ELS AFECTATS PER LA COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES 
FINANCERS DE RISC, INCLOSOS ELS QUI ELS VAN BESCANVIAR PER ACCIONS, 
PUGUIN OPTAR A LA VIA ARBITRAL 

A començaments de l’any 2012 es va generalitzar el problema de les participacions preferents, 
que afecta principalment a persones d’edat avançada, sense o amb escassos coneixements 
d’inversió en productes financers, que en molts casos desconeixien la naturalesa dels productes 
que contractaven. 

La comarca del Maresme ha estat especialment afectada per la comercialització d’aquests 
productes ja que Caixa Laietana, entitat fortament arrelada a Mataró i al Maresme, va ser una de 
les entitats que més en va vendre. Es calcula que només a Mataró, capital de comarca, hi ha uns 
4.500 casos que afecten directament a uns 6.000 clients i, al seu torn, a unes 15.000 persones 
de les unitats familiars. 

Però més del 90% dels afectats de Caixa Laietana van bescanviar les preferents i obligacions 
subordinades per accions de Bankia en base a la informació de fortalesa i seguretat que van 
transmetre els directors de les oficines comercials, i com a única opció per recuperar els diners. 
Aquest fet va agreujar la situació quan Bankia va entrar en una situació critica, va haver de ser 
intervinguda i seguidament el valor de les seves accions va baixar en picat. Actualment sabem 
que aquelles dades de fortalesa i seguretat no eren reals per les auditories externes que s'han 
realitzat 

És per això que s’ha de considerar l’especial afectació de molts maresmencs que es troben en la 
situació descrita; persones que han perdut els estalvis d’una vida de treball, que ara es troben en 
situació de vulnerabilitat, que pateixen la crisi i que han quedat mancats de recursos per atendre 
les necessitats pròpies i les de la seva família. 

Hi ha plataformes i administracions que vehiculen i donen suport a les persones afectades, però 
davant la magnitud del problema cal que s’articulin sistemes per a donar respostes eficients a les 
reclamacions. La situació d’indefensió genera incertesa, desafecció, indignació i manca de 
confiança en les institucions i en el país 

L’Ajuntament de Mataró ha liderat una presa de contactes a nivell polític per tal de posar de 
manifest la necessitat d’estudiar mesures d’arbitratge i intermediació entre les entitats financeres 
i els afectats; treballar conjuntament per donar suport als afectats i pressionar als responsables 
per intentar trobar una solució satisfactòria al conflicte; incrementar els mecanismes 
d’assessorament i col�laboració amb les plataformes i entitats d’afectats constituïdes; així com 
informar els mataronins de les accions que es duguin a terme des de l’Ajuntament de Mataró i la 
comissió recentment creada. 
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A finals de gener de 2013 un pacte entre el Partit Popular i el PSOE vol donar sortida als afectats 
per les preferents i obligacions subordinades que podran optar per acollir-se a un sistema 
d’arbitratge. Malgrat que es tractaria d’una bona solució, el pacte només contemplaria els 
“procediments d’arbitratge d’instruments híbrids de capital comercialitzats a particulars per 
entitats que han rebut suport públic”; això deixaria fora del procediment d’arbitratge més del 90% 
dels afectats de la comarca del Maresme, que són els qui van bescanviar aquests productes per 
accions de l’entitat bancària. 

És per tot això que els grups municipals de CiU i PSC proposen al Ple de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt l’adopció dels següents 

ACORDS: 

PRIMER.- DEMANAR al Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt que s’adhereixi a la 
iniciativa liderada pel Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Mataró per tal que els 
afectats per la comercialització de productes financers de risc, inclosos els qui els van bescanviar 
per accions, puguin optar a la via arbitral. 

SEGON.- INFORMAR FAVORABLEMENT l’elevació al Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt de la següent proposta d’acord: 

1. Adherir-se en nom i representació de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt a la iniciativa 
liderada pel Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Mataró per tal que els afectats per 
la comercialització de productes financers de risc, inclosos els qui els van bescanviar per 
accions, puguin optar a la via arbitral. 

2. Demanar al govern de l’estat que articuli les mesures per tal que s’ofereixi l’entrada a la via 
arbitral a totes les persones afectades pel cas Caixa Laietana – Bankia, tant aquelles persones 
que encara disposen dels productes de risc d’orígen, com aquelles que han dut a terme el 
bescanvi en accions l’any 2012. 

3. Encarregar al President del Consell Comarcal del Maresme que, conjuntament amb l’Alcalde 
de Mataró que ha liderat aquesta iniciativa, i amb la plataforma d’afectats, faci les gestions 
davant dels responsables del govern de l’estat, i de les forces polítiques representades al 
Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats per tal d’exigir que aquesta mesura arbitral es 
pugui aplicar en la forma expressada en el punt 1, en defensa dels interessos de la ciutadania 
del Maresme. 

4. Informar els vilatans i vilatanes de Sant Vicenç de Montalt, afectats per les participacions 
preferents, que poden adreçar-se a l’Oficina d’Atenció al Consumidor de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt per facilitar el seu nom i les dades de contacte, per tal que l’Ajuntament remeti 
aquesta informació al Consell Comarcal del Maresme. 

5. Notificar aquest acord al President del Govern de l’Estat, al President del Govern de la 
Generalitat, als Grups Parlamentaris del Congrés de Diputats i del Parlament de Catalunya i al 
Síndic de Greuges així com comunicar el present acord a la Junta Arbitral de Consum de 
Catalunya.” 
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La senyor Glòria Aymerich Gázquez, regidora del PP, manifesta que s’adhereix 
a la moció en haver canviat el paràgraf de la Comissió Informativa de Ple, tal i 
com ja havia comentat. 

El senyor Jaume Arcos Vinyals, portaveu del Grup Municipal de 9SV, dóna 
lectura a la següent intervenció: 

“9SV donarà suport a la proposta perquè som coherents amb el que diem avui i el que 

vam dir ara fa un any. A l’abril de 2012 varem presentar en el Ple una moció en la que 

sol·licitàvem crear un registre d’afectats per les preferents amb l’objectiu d’assessorar-

los jurídicament. 

Llàstima que en aquella ocasió la proposta va ser rebutjada amb els vots del PSC i CiU i 

únicament va donar-hi suport Esquerra-Entesa.  

 

De fet els arguments que va donar per tombar la moció van ser i així consta a l’acta del 

Ple: 

 

Poca gent afectada a Sant Vicenç  

Lluís Bisbal: “vaig preguntar a serveis socials si hi havia alguna persona que havia 
necessitat ajuda i només els consta una” 
 
Això no va amb nosaltres: 

Amadeu: “considero que aquest és un tema que s’escapa de les competències de 
l’ajuntament i correspon a les entitats bancàries implicades”. 
 

Jo pregunto Sr. Bisbal i senyor Martínez; per què ara sí i fa un any quan la proposta la 

presentava 9SV va ser NO?” 

 

Respon el senyor Alcalde que bàsicament perquè la proposta d’acord és 
diferent a la de 20 d’abril de 2012, perquè el que es demanava en aquell 
moment era l’assessorament jurídic, no podent donar aquesta resposta des de 
l’Ajuntament de cap manera. 

El senyor Lluís Bisbal Pujol, regidor d’Hisenda i Benestar Social, comenta que 
són dues propostes ben diferents i que aquesta la lidera el Consell Comarcal 
del Maresme i l’encapçala l’Ajuntament de Mataró, i ells l’han treballada. 

Si es llegeix tot el que va dir en aquell ple, el sentit és diferent. Va dir 
textualment: “El senyor Lluís Bisbal Pujol, regidor del PSC, suggereix que, 
degut a la complexitat del tema i que es tracta d’una competència del 
Parlament de Catalunya, considera més convenient que els afectats en aquests 
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casos es dirigeixin al Departament de Benestar Social per a rebre 
l’assessorament corresponent, comptant amb el suport dels tècnics i la 
Regidoria de Benestar Social en tot moment. Va preguntar a Serveis Socials si 
hi havia alguna persona que havia necessitat ajuda i només els consta una.” 

El senyor Arcos manifesta que no se l’ha entès, que evidentment que són 
propostes que no són iguals. No poden ser-ho perquè hi ha ajuntaments que 
han fet moltes coses i el de Sant Vicenç no ha fet res. Ara ens afegim al carro 
de l’Ajuntament de Mataró que ha fet moltes coses. Bàsicament el que va 
demanar a la seva moció era recolzar aquestes iniciatives legislatives, crear un 
registre d’afectats i si pogués ser, donar recolzament jurídic. 
 

“Una proposta semblant a la que varem presentar nosaltres fa un any, va ser 
presentada a l’ajuntament de Mataró per Iniciativa per Catalunya. Però l’alcalde de 
Mataró, a diferència de vostès que rebutgen les mocions segons qui les presenta i no 
pel seu contingut, la va aprovar.  

Van crear el registre d’afectats i van veure la magnitud de la tragèdia i la quantitat de 
gent afectada per aquest frau. 
 
És una incoherència total que ara tu lideris la lluita contra les preferents a la comarca 
quant en el teu propi municipi et vas negar a fer un registre d’afectats i a donar-los un 
mínim d’assessorament jurídic. De fet més que una incoherència és una vergonya!!” 

Tot perquè en aquella època totes les mocions que es presentaven des del seu 
grup eren rebutjades.  

El senyor Alcalde respon que el que li sembla vergonyós és la falta de 
coneixement que es té sobre aquest tema. No es pot donar a entendre que la 
moció es va votar en contra perquè la va presentar 9SV, és que no sap ni el 
que presenta. Les mocions no tenen res a veure, perquè es demanava un 
assessorament jurídic i aquest Ajuntament no és el de Mataró, per tant, no es 
podia aprovar la seva proposta. Primer s’ha de redactar bé una proposta 
d’acord argumentada i  redactada bé i que els punts siguin coherents amb la 
proposta. 

Vostè no té ni idea. Aquesta proposta parteix de la Plataforma dels afectats. 
S’aprova a Mataró perquè hi ha 15.000 afectats i a Sant Vicenç només hi ha 
una persona. Al llarg d’aquest procés hi ha hagut molts canvis, perquè hi ha 
hagut alguns arbitratges, però falten un 90% d’aquells que no accepten el 
bescanvi per accions de l’entitat i a més a més, l’Ajuntament de Mataró ha 
posat un gabinet de psicopedagogia i psicològic a disposició dels afectats i, 
evidentment, l’Ajuntament de Sant Vicenç no té aquesta capacitat. Per tant, el 
que s’ha fet ha estat afegir-se al lideratge de Mataró. 

El senyor Bisbal remarca que a la moció de 9SV el punt setè proposava “Setè.- 
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Orientar i assessorar jurídicament als afectats per poder minimitzar l'impacte d'aquest 
cas sobre els ciutadans afectats.”, per tan, era com un suggeriment i no una 
proposta ferma, cosa que no es podia prestar per falta de mitjans. 

El senyor Jordi Castaños Plana, regidor de 9SV, creu intolerable que es digui 
que només hi havia una sola persona afectada, perquè no es va fer cap 
sondeig per veure’n l’abast. També ha demanat que es modifiqués el punt 2 de 
la proposta d’acord i veu que no ha estat així. 

El senyor Alcalde li respon dient que en la redacció de la proposta ja està inclòs 
que es diu “tots els productes financers de risc” i aquí ja entren les preferents i 
les subordinades. 

El senyor Bisbal contestant al senyor Castaños li diu que en aquell moment 
només hi havia una persona afectada, no pot dir una altra cosa, i això no és 
vergonyós, proposa deixar passar un temps per veure si n’hi ha més o no. 

El senyor Castaños remarca que no es pot dir cap xifra perquè no sabem el 
nombre de persones afectades. 

El senyor Arcos critica el senyor Alcalde dient que el Registre d’Afectats va ser 
a instància d’Iniciativa-Verds de Mataró i llegeix una notícia del web de Mataró 
que així ho diu:  

“Aquí hi ha hagut una doble estafa. La primera amb la venda de les preferents i la segona amb 

el bescanvi d’accions. El client que ha canviat preferents per accions a un preu pactat, en 

alguns casos de fins a 3,30 € i que avui només valen 0,26 €.   

Està bé la proposta de la junta arbitral, etc. I ja hem dit que la votarem a favor. Però aquí el 
que és escandalós es que el senyor Josep Ibern (president de la Caixa Laietana) quant va 
abandonar les seves responsabilitats va emportar-se, segons la premsa, 525.000 € 
d’indemnització i a més una assegurança de jubilació de 120.000 € anuals (en total pot suposar 
una dotació de 2.5 milions d’euros)  
 
Aquí el cal reclamar es que el senyor Ibern, així com qualsevol altre càrrec dirigent de la Caixa 
Laietana, no cobri la indemnització per abandonar un vaixell que han enfonsat i que Bankia 
retorni immediatament tot el capital estafat als clients de les participacions preferents i el 
canvi per accions. 
 
I el que proposem des de 9SV es que l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt consideri 
il·legítim qualsevol deute adquirit amb Caixa Laietana - Bankia i que no el retorni fins que 
l’entitat financera es comprometi a retornar aquests diners als afectats.” 
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El senyor Bisbal manifesta que no té cap inconvenient en estudiar-ho. No 
només aquest, sinó també d’altres entitats, i si es vol, per al proper ple es pot 
estudiar una moció en aquest sentit. 

El senyor Alcalde es dirigeix al senyor Arcos dient que li perden les formes. 
Referent al tema de la moció, manifesta que el Síndic de Greuges ha detectat 
indicis penals, però és competència de la Comissió d’Investigació 
Parlamentària de la Generalitat de Catalunya. Aquesta proposta és molt 
agosarada, referent a trencar relacions amb Bankia mentre no es retornin 
aquests diners, però això pot tenir conseqüències legals. 

El senyor Pere Orts Cubillo, regidor d’Esquerra, votarà a favor, però no està 
d’acord en el fons. En definitiva, se’ls està dient a les víctimes de les preferents 
han d’anar a una junta arbitral, que no és més que intentar posar d’acord a les 
parts. Li sembla una claudicació i una vergonya, però creu que qualsevol 
sortida per als afectats s’ha de recolzar, és una petita esperança de recuperar 
els diners estalviats durant tota la seva vida, però recuperaran la totalitat dels 
seus estalvis. Respecte la proposta de 9SV, no l’acaba de veure clara, però 
s’han d’estudiar mesures legals, propostes per tal que aquestes pràctiques es 
declaressin per exemple “non gratas”. 

El senyor Arcos manifesta a la regidora del PP que s’alegra que es desmarqui 
del seu partit en un tema tan dramàtic com aquest. 

El senyor Alcalde afirma que aquesta notícia referent al PP és de febrer i des 
d’aquell moment fins ara han passat moltes coses, que han fet canviar les 
posicions polítiques. 

El senyor Amadeu Clofent manifesta que el que és realment vergonyós és que 
siguin els Ajuntaments que hagin de defensar aquest tema. 

Finalment, s’acorda, per unanimitat, aprovar la proposta d’acord anteriorment 
transcrita en tots els seus extrems. 

 

 
NOVÈ. PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A CREAR UN BANC DE LLIBRES 
DE TEXT I QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 9SV PER  LA SEVA 
APROVACIÓ AL PLE MUNICIPAL. 
 
La senyora Maria Villalta Morro, regidora de 9SV, presenta la següent proposta 
al Ple, que va ser dictaminada favorablement per la Comissió Informativa. 
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“La situació econòmica actual provoca que els principis de curs escolar suposin un entrebanc 
econòmic per a les famílies que han de fer front a la compra de nous llibres de text per als seus 
fills i filles. 
 
Des del consistori podem fer que l’entrada del pròxim curs tingui un impacte menor sobre 
aquestes famílies. 
 
A fi de curs, molts estudiants ja no requereixen dels llibres de text que han utilitzat en el mateix 
i podrien ser reutilitzats. Per això, proposem iniciar una campanya de conscienciació durant el 
mes de maig/juny i el juliol ubicar en llocs públics (per exemple el Centre Cívic) un espai on 
poder intercanviar i/o comprar a preus reduïts llibres de text usats i que puguin ser reaprofitats 
el proper curs.  
 
Des de 9SV creiem que cal crear un banc de llibres solidaris municipal, que abasti no sols els 
llibres de text escolar o de lectura, sinó totes les publicacions que siguin d’interès general, de 
les quals els veïns de la ciutat es vulguin desprendre’s o aportar a la col·lectivitat per poder fer 
un ús comunitari i socialitzador, és una manera d’economitzar en la compra de material de 
lectura pública i aconseguir ajudar a les famílies que no poden fer front a la compra d’aquest 
material a principi de curs. 
 
Per la qual cosa, el grup Municipal de 9SV proposa la següent 

 
PROPOSTA 

 
PRIMER.- Que des de l’ajuntament s’estableixi un Programa per a la creació d’un banc de 
llibres donant el màxim suport i incentivant les iniciatives que, de forma puntual, ja estan portant 
a terme molts pares i mares de centres educatius de Sant Vicenç. 
 
SEGON.- Reclamar dels centres educatius de la localitat, de la seva direcció, claustre de 
professorat, AMPES i alumnat, la col·laboració per poder articular aquesta xarxa solidaria. 
 
TERCER.- Publicitar, en els mitjans de comunicació públics locals, el programa de creació del 
banc de llibres. 
 
QUART.- Donar trasllat de la present moció i dels seus acords a tots els centres educatius de la 
localitat.” 
 
A continuació, pren la paraula la senyora Maria Lluïsa Grimal Colomé, regidora 
d’Ensenyament i dóna lectura a la següent intervenció: 
 
“Estem totalment d’acord que l’inici del curs escolar suposa un entrebanc econòmic per a les 

famílies que han de fer front a la compra dels llibres de text dels seus fills. Entrebanc que es fa 

més dur a causa de la situació de crisi actual . Per aquest motiu, des de l’equip de govern,  

volem continuar donant suport per facilitar l’accés als llibres a tot l’alumnat dels centres ( Àrea 

Benestar Social i Biblioteca) i també el donarem a les iniciatives que sorgeixin que tinguin com 

a objectiu disminuir el cost econòmic que suposa la compra d’aquests llibres per a les famílies. 

El fet d’incorporar la voluntat de socialitzar/reutilitzar els llibres als nostres centres educatius 

requereix la implicació del professorat, de les famílies i de l’alumnat.  En la majoria dels  casos 

són les mateixes famílies qui duen a terme aquesta pràctica i la  gestionen. En altres casos és el 

claustre qui pren la iniciativa i després es gestiona conjuntament amb l’AMPA. Cada centre 
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educatiu té el seu model  en funció de si els llibres són propietat de l’escola o de l’alumnat: 

banc de llibres, compravenda o intercanvi. 

La realitat de la nostra comunitat educativa, en aquest àmbit, és diversa  i entenem que el que 

caldria és facilitar un punt de trobada en el que les direccions i els presidents de les AMPA 

donin a conèixer les seves experiències, dutes a terme fins ara, i que d’aquest intercanvi  en 

sorgeixin bons i nous projectes. Tanmateix, es continuarà donant el màxim recolzament pel 

que fa a la cessió  d’espais i divulgació dels mateixos.” 

Tot seguit, la senyora Glòria Aymerich Gázquez, regidora del PP, pren la 
paraula i exposa que creu que és una bona iniciativa, amb un objectiu d’ajudar 
a les famílies, però creu que és una iniciativa que ha de partir de les AMPAs i 
opina que els partits polítics se n’han de mantenir al marge, per això, 
s’abstindrà. 

El senyor Pere Orts Cubillo, regidor d’Esquerra, creu que tot el que sigui ajudar 
amb l’actual conjuntura li està bé, donar el màxim suport a la gent. N’hi ha 
molta que li costa manifestar que es troba en una situació delicada, per 
vergonya o altres causes, per això li donarà suport. 

Al senyor Jaume Arcos Vinyals, portaveu del Grup Municipal de 9SV, li sap 
greu que no es sumi a la proposta el PP perquè les AMPAs no són 
professionals, sinó pares i mares que dediquen hores lliures a col·laborar, per 
això demanava que se sumés a aquesta proposta.  

Aclareix la senyora Grimal que el que es compromet a facilitar és un “punt de 
trobada”, per tant, no és una acceptació explícita dels acords que ha presentat 
el 9SV, que era la “creació d’un banc de llibres”. Afavorir el contacte entre els 
presidents de les AMPAs i les Direccions de les Escoles, això sí, però creu que 
ha de gestionar-ho l’Escola, l’AMPA o conjuntament ambdues. 

Finalment, es porta a terme la votació i s’acorda, per majoria absoluta, amb el 
vot a favor de 9SV i ERC i l’abstenció del PP i el vot en contra de CiU i 
PSC, desestimar la proposta anteriorment transcrita, d’acord amb els 
antecedents anteriorment exposats. 

 
Després de la votació, la senyora Grimal manifesta que s’hauria d’haver 
presentat com a prec. 
 
El senyor Arcos manifesta que li ha dit massa tard. 
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DESÈ. PROPOSTA D’ACORD PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPA L DE 
9SV PER LA SEVA APROVACIÓ AL PLE MUNICIPAL DE MARÇ DE 2013  I 
RELATIVA A ESTUDIAR LA IMPLANTACIÓ D’UNA APLICACIÓ PER A 
DISPOSITIUS MÒBILS QUE PERMETI ALS SANTVICENTINS/NE S 
COMUNICAR DIRECTAMENT A L'AJUNTAMENT DIVERSOS TIPUS  
D'INCIDÈNCIA DETECTADES A LA VIA PUBLICA. 
 
El senyor Jaume Arcos Vinyals, portaveu del Grup Municipal de 9SV, exposa 
l’assumpte. El seu grup ha presentat la proposta següent al Ple, la qual ha estat 
dictaminada favorablement per la Comissió Informativa. 
 
“L’aplicació de les tecnologies mòbils als municipis és ja una realitat en molts ajuntaments i 
s’han convertit en un procés irreversible que des de 9SV creiem que cal sumar-s’hi. 
 
Aquestes aplicacions mòbils s’han convertit en una oportunitat per crear, des de la mateixa 
administració o des d’empreses o ciutadans, plataformes i serveis útils per a usuaris i 
ajuntaments i s’han demostrat que utilitzades convenientment, permeten una millora en la 
gestió local i en la relació amb la ciutadania. 
 
Les “apps” formen part d’aquest procés d’evolució dels municipis en "smartcities" o ciutats 
intel·ligents. L’ús d’aquesta tecnologia als pobles i ciutats on s’ha aplicat ha esdevingut una 
bona oportunitat per crear espais més ecològics, sostenibles, econòmics, eficients, 
transparents i participatius. 

El que proposem és una aplicació per a dispositius mòbils que permeti als santvicentins/nes 
comunicar directament a l'Ajuntament diversos tipus d'incidència detectades a la via publica. 
Pensem en una aplicació gratuïta i disponible per a smartphones tipus Iphone, Android i tablets 
com ara Ipad.  

Els vilatans podrien comunicar a l’Ajuntament diferents incidències relacionades amb la neteja, 
el paviment i les voreres, els grafits, el mobiliari urbà, els vehicles abandonats, etc. i aquest 
hauria de saber en tot moment en quin estat es troba la seva incidència i rebre una resposta 
directa de l'Ajuntament al seu dispositiu mòbil una vegada la incidència hagi estat resolta o 
tramitada. Amb l’objectiu d’oferir la màxima transparència, també proposem que l’Ajuntament 
permeti que els santvicentins puguin consultar totes les actuacions que es van resolent al poble 
durant els últims 3 mesos. 

Es tracta en definitiva de proporcionar al ciutadà un nou canal per comunicar-se amb 
l’Ajuntament i establir una relació més propera amb el ciutadà. Aquesta nova aplicació se 
sumaria a altres eines que l’equip de govern està treballant actualment com la senyalització de 
llocs d’interès turístic amb codis QR o la possibilitat de tenir una app amb l’agenda d’actes del 
municipi, les notícies de la web municipal,  etc. 

ACORD 
 

Primer.- Valorar el cost econòmic de la implantació d’una aplicació per a dispositius mòbils que 
permeti als santvicentins/nes comunicar directament a l'Ajuntament diversos tipus d'incidència 
detectades a la via publica. 
 
Segon.- Quan el cost pugui ser assumit pel pressupost municipal, activar el servei. 
 
Amb tot, el ple municipal acordarà allò que sigui més adient.” 
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Pren la paraula la senyora Gemma Duran Franch, regidora de Promoció 
Econòmica i Turisme, per explicar que des de l’Ajuntament s’intenta tirar 
endavant tot un projecte on les APPs tinguin un paper important. En aquest 
moment, qualsevol vilatà pot accedir a l’Ajuntament i pot comunicar una 
incidència telemàticament. Per tant, amb una APP s’incrementaria el cost i per 
tant, no s’aprovarà aquesta proposta. 
 
El senyor Jordi Castaños Plana, regidor de 9SV, pren la paraula per preguntar 
si es refereix a la instància online. Perquè el que es demana no és això, sinó 
una comunicació més directa, pensada fins i tot per als joves, que són el nou 
poble. Pensa que facilitarà molt més la feina i no té res a veure amb l’aplicació 
nostra de la pàgina web. Es busca una comunicació ràpida i dinàmica. 
 
Pregunta la regidora del PP, la senyora Glòria Aymerich, si es té idea del que 
costa la implantació d’una APP.  
 
La senyora Duran li respon que una sola APP té un preu, i el que s’està 
estudiant des del govern és més global i més alt. 
 
El senyor Castaños manifesta que hi ha APPs que existeixen i que només cal 
donar-les d’alta. Aclareix el senyor Arcos que es diu “reparaciudad”, web que 
és gratuït per a incidències a Sant Vicenç. 
 
La senyora Duran pregunta si li poden fer arribar aquesta informació i si ho 
poden presentar com a prec. 
 
El senyor Arcos explica que l’objectiu és que es pugui estudiar, si es pensa que 
és millor com a prec, retira la moció i la presenta com a tal. 
 
La senyora Duran es compromet a estudiar la proposta. 
 
La senyora Aymerich pregunta al senyor Arcos si amb les baixes incidències 
que hi ha, si creu que aquesta tindria èxit. 
 
El senyor Castaños diu que hi ha poques incidències perquè és molt complicat 
comunicar-les, anar a casa, encendre l’ordinador i comunicar-ho. És més fàcil 
per una foto del mòbil i enviar-lo. Creu que d’aquesta manera el jovent 
participarà molt més en la comunicació d’aquest tipus d’incidències. 
 
Finalment, es retira de l’ordre del dia i es presentarà com a prec. Reitera la 
senyora Duran que ho recull, ho estudiarà dintre la globalitat del que s’està 
estudiant des del Govern. 
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ONZÈ. PRECS I PREGUNTES. 
 
Tot seguit es tracten altres precs i preguntes per part dels regidors i regidores: 
 
1. El Sr. Jordi Castaños i Plana, regidor de 9SV, informa que en data 14 de 
febrer de 2013 s’ha presentat una reclamació d’interessos pel valor de 81.000 
euros, de la qual demana informació. 
 
Essent les 10:45 marxa la regidora Lluisa Grimal.  
 
- Respon el Sr. Lluís Bisbal i Pujol, regidor de Gestió Econòmica, informant que 
la reclamació consisteix en una factura corresponent a les obres de Can Rams. 
L’actual propietari de la finca considera que s’ha anat endarrerint la facturació i 
per aquest motiu ha presentat l’esmentada  reclamació. La reclamació  no serà 
acceptada en la seva totalitat i passa la paraula al secretari de la corporació 
que manifesta que farà un informe al respecte.  
 
 
2. El Sr. Jordi Castaños i Plana, regidor de 9SV, demana els motius pels quals 
s’ha tallat el pi que hi havia a la zona on s’estan realitzant les obres del Sorli 
Discau, el qual donava a una zona enjardinada. 
 
- Respon el Sr. Enric Miralles i Torres, regidor d’Urbanisme, informant que ja 
s’ha fet un acta d’inspecció i un requeriment de restitució.  
 
3. El senyor Castaños demana qui anirà al viatge solidari a l’Índia d’aquest any 
2013. 
 
- Respon el Sr. Robert Subiron i Olmos, regidor d’Obres i Serveis, afirmant que 
ell hi assistirà com a monitor, a més del Sr. Alcalde com a representant de 
l’Ajuntament. EL viatge corre a càrrec de cadascú. 
 
 
4. La Sra. Glòria Aymerich i Gàzquez, regidora del PP, demana si s’han fet 
algunes gestions per poder realitzar les classes de batxillerat a l’Institut, ja que 
el nombre de famílies interessades assoleix el límit sol·licitat pel govern. Les 
famílies interessades sumen un total de 42.  
 
- Respon el senyor Alcalde afirmant que, si bé el nombre total de famílies 
interessades és de 42, la meitat d’aquestes famílies es decantarien per 
batxillerat tecnològic, mentre que l’altra meitat preferirien el batxillerat social i 
humanístic, per aquest motiu el problema és la distribució de les matèries.  
 
- Al seu torn, la Sra. Maria Villalta i Morro, regidora de 9SV, argumenta que hi 
ha alguns punts conflictius: en primer lloc, si bé és lògic que els resultats donin 
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un nombre de 43 alumnes que volen cursar el batxillerat al municipi, no és lògic 
pensar que tots aquests alumnes voldran accedir al mateix batxillerat, la qual 
cosa genera una falsa expectativa. D’altra banda, a la reunió amb la persona 
adjunta al Director de Serveis Territorials es va parlar de contractar només 2 
professors, la qual cosa no cobreix els mínims i genera dificultats de 
competència i un conflicte intern a l’institut, ja que per cobrir hores de classe 
que necessiten els alumnes de batxillerat, s’haurien de treure de la ESO.  
Tampoc considera viable que s’imparteixin algunes assignatures al Centre 
Cívic i demana a l’Equip de Govern que s’aclareixin urgentment les mesures 
que es prendran, ja que falta només un mes per a les preinscripcions. 
 
 
5. El Sr. Antoni José i Casas, regidor de 9SV, demana que es posi un passamà 
a les escales situades al Passeig dels Geranis i al Carrer Ginesta, ja que la 
gent gran que hi passeja ho requereix, a més de revisar l’enjardinat i prendre 
les mesures que es considerin oportunes contra la quantitat de brutícia que s’hi 
acumula degut a la presència de gossos.  
 
Recomana també que es revisin les rampes per a minusvàlids que s’estan 
construint, ja que considera que algunes pendents s’estan fent massa 
pronunciades i és complicat accedir-hi amb cadira de rodes. 
 
 
6. El José demana si es té previst dur a terme alguna actuació en el lloc on va 
caure l’històric garrofer de l’escola bressol, i si es tornarà a reposar. 
- Respon el senyor Subiron afirmant que es té contemplada la reposició d’un 
garrofer en l’esmentada zona. 
 
 
7. El senyor Antoni José demana que es revisin les cistelles de bàsquet que hi 
ha a l’Escola Sant Jordi, ja que una d’elles està feta malbé. 
El senyor Subiron manifesta que ho mirarà. 
 
 
8. El senyor Antoni José i Casas, regidor de 9SV, demana una inspecció més 
acurada de les obres abans de certificar-les, ja que a la vorera del carrer de 
Can Rams li manca un pam per arribar al mur. Actualment s’està treballant en 
aquest punt, la qual cosa suposarà un cost per a l’ajuntament que, segons 
considera, hauria pogut assumir la promotora si s’hagués contemplat en el 
moment de realitzar l’obra.  En canvi, no s’està treballant a la Urbanització 
Vistamar, on la vorera està enfonsada i la creu prioritària, en lloc de reparar un 
problema estètic. Creu que està equivocat. 
 
- Respon el senyor Robert Subiron, regidor d’Obres i Serveis, afirmant que 
actualment ja s’està treballant en diversos punts del municipi per solucionar 
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aquests tipus de problemes i que estan treballant en molts punts a la vegada, i 
que des del seu punt de vista s’està treballant en els llocs que creu prioritaris. 
- El Sr. Castaños remarca que la prioritat ha d’estar als llocs on hi hagi un perill 
per als vianants. 
 
 
9. El senyor José demana treballar conjuntament per solucionar els diferents 
temes pendents, que s’han comentat en anteriors plens, de la Urbanització 
Supermaresme, ja que actualment ha passat a pertànyer a un entramat 
municipal i com a part del municipi, s’hauria de vetllar perquè tingui les 
mateixes condicions i els mateixos drets que la resta d’urbanitzacions. 
Pregunta també, si es continuarà treballant en aquest sentit emprant acords 
verbals i si es donarà participació a l’oposició en la presa de decisions i es 
facilitarà la informació necessària perquè tothom pugui saber en quin estat es 
troben les gestions en cada moment, i si abans d’arribar a qualsevol pacte o 
conveni amb la propietat podran tenir participació en els mateixos, referent a 
enllumenat, zones verdes, equipaments,  voreres i clavegueram, etc. 
 
- El Sr. Alcalde es reserva la resposta per al proper Ple. 
 
 
10. El senyor Antoni José informa que segons converses mantingudes amb el 
president de la Junta de Supermaresme, té coneixement que s’està a punt s’ha 
d’iniciar noves  instal·lacions; actualització de l’enllumenat;  càmeres de 
vigilància i  rètols indicatius. Per tant, en vista que a l’acta del ple anterior 
consta que l’enllumenat s’estava executant i renovat, sol·licita que es verifiqui si 
realment ja s’han dut a terme les instal·lacions o realment s’han d’iniciar 
properament, si hi ha projecte i si tenen permís per fer-ho.  Igualment demana  
que l’Alcalde rectifiqui la seva manifestació anterior relativa a què s’estava ja 
s’estava realitzant l’actualització de l’enllumenat públic perquè no era veritat,  
que li varen informar malament.  
 
- Respondrà el Sr. Alcalde al proper Ple. 
 
- Demana el senyor Pere Orts Cubillo, regidor d’Esquerra, aclariment de si 
l’enllumenat de Supermaresme ara està canviat o no. 
 
- Respon el senyor Amadeu Clofent, regidor de mobilitat, informant, quant a 
l’inici de les obres de l’enllumenat,  que encara no està canviat,  que van tenir 
una confusió amb els representants de la Urbanització  i en comptes d’informar 
que s’havia iniciat el projecte,  es va dir que ja era iniciada l’obra.  
 
- Al seu torn, senyor Orts sol·licita que es creï una comissió amb reunions “ad 
hoc” per poder treballar conjuntament en tots els temes pendent referent  la 
urbanització Supermaresme. 
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- Continua el Sr. José dient que s’ha assabentat per la Junta que es pretén 
repintar els cartels  indicadors de carrers, essent tots ells en castellà,  i creu 
que s’hauria de fer en català i en el mateix format que hi ha a tot al poble, cosa 
que faran quan el seu grup entri a governar  l’Ajuntament. Creu que falta 
valentia per parlar obertament amb ells. 
 
 
11. El Sr. José continua recordant que en el passat ple de 27 d’octubre de 2011 
es va afirmar  que a la Urbanització Supermaresme es feia recollida selectiva i 
ha estat setze mesos pensant que es feia. Això es una altra mentida.  A l’últim 
Ple se li va informar que no era així i que s’estava mirant d’implantar el sistema. 
Demana que no se’ls enganyi més, que es troben amb una mentida  darrere 
l’altra. Per tant, sol·licita que s’hi dugui a terme aquest procés de reciclatge com 
a tota la resta del municipi i, si s’escau, es retorni als habitants de la 
urbanització l’import addicional que han pogut pagat durant aquests últims 
mesos per rebre la recollida de brossa a domicili.  
 
- Respon el senyor Robert Subiron, regidor de Medi ambient, afirmant que, en 
un principi, sí que es va afirmar que es feia la recollida selectiva a aquesta zona 
perquè va haver-hi un malentès, però en un ple posterior, després d’aquell,  ja 
es va informar que no era així,  no hi havia ànim d’enganyar ningú. Ara s’està 
treballant per implementar la recollida selectiva a l’esmentada urbanització, tot i 
que se seguirà fent a domicili i per tant no es col·locarà cap contenidor. 
El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu del Grup Municipal de 9SV, pregunta si 
hi ha projecte de les càmeres de videovigilància i de l’enllumenat públic, al que 
respon afirmativament el Sr. Amadeu clofent quant al primer. 
 
 
12. El senyor Arcos demana si es pot facilitar informació sobre quants llocs de 
treball generarà el supermercat Sorli Discau i la piscina que es té previst 
construir. 
- Respon la Sra. Gemma Duran i Franch, regidora de Promoció Econòmica, 
que l’àrea de recursos humans de Sorli Discau no ha facilitat aquesta 
informació, per tant no en pot donar detalls, s’informarà al proper ple. 
 
 
13. El senyor Jaume Arcos demana que per al proper ple se l’informi de com 
està el Camí del Montalt. 
 
 
14. La Sra. Glòria Aymerich i Gàzquez, regidora del PP, demana si es té previst 
intervenir a la zona de la platja on es troba el restaurant “La Caleta”, referent al 
tema de clavegueram. 
- Respon el Sr. Robert Subiron i Olmos, regidor d’Obres i Serveis, informant 
que amb les pluges dels darrers dies, les rieres han quedat força Malmeses. 
Actualment, la brigada hi està treballant  per arranjar-les. 
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15. El Sr. Pere Orts i Cubillo, regidor d’Esquerra, demana quin paper juga 
l’Ajuntament amb la gestió i la tarifació del mercat municipal que hi haurà dins 
les dependències del Sorli Discau que s’està edificant. La resposta la reserva el 
Sr. Alcalde  per al proper ple. 
 
 
16. El senyor Orts demana si s’ha fet algun pas per dur a terme, tal com ell va 
suggerir fa dos anys al regidor de Noves Tecnologies, la migració informática o 
anar avançant cap a l’ús de programari lliure, ja que suposaria un estalvi de 
llicències importants a l’Ajuntament. 
 
- Respon el Sr. Enric Miralles i Torres, regidor de Noves Tecnologies, 
argumentant que des de l’empresa propietària de la principal aplicació que 
utilitza l’ajuntament van recomanar que no es fes. Al seu torn, el Sr. Francesc 
Ortiz Amat, secretari de la corporació, informa que l’aplicació principal és molt 
difícil de migrar ja que és on es tracten les actes, expedients, etc, i Ubuntu 
(programari lliure) dóna força més problemes i incompatibilitats que Windows. 
En cas que en un futur el programari lliure s’expandeixi es podrà considerar la 
possibilitat. 
 
- Finalitza el senyor Orts demanant que s’estudiï la possibilitat  d’implantar el 
programari lliure a l’Ajuntament. 
 
 
 
17. El senyor Pere Orts fa un prec destaca la importància de comptar amb una 
planta de generació d’energia utilitzant biomassa, i suggereix que seria 
important instal·lar-ne una al municipi, ja que crearia diversos llocs de treball i 
generaria uns beneficis econòmics importants,  concreta que una planta de 
Biomassa d’1 Megawatt  genera entre 29 i 36 llocs de treball, el compromís de 
l’Estat Espanyol es d’arribar als 1.350 megawatts al 2020, i actualment hi ha 
614,  per tant això podria generar entre 10 i 15 mil llocs de treball,  creu que 
s’hauria de tenir en comte, sobretot si considerem que tota l’energia l’hem de 
comprar a fora.  
 
 

 

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 


