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ACTA DE LA SESSIÓ PLE2015/5 DEL PLE DE LA CORPORACI Ó DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1A. CONVOCATÒRIA EL  13 DE 
JUNY DE 2015 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2015/5 
Caràcter: EXTRAORDINÀRIA 
Data: 13 de juny de 2015 
Horari: de 10:00 a 10:25 hores 
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Sant Vicenç de Montalt. 
 
 
 
Assistents  
 

• Sr. Jacobo García-Nieto Videgain (PP) 
• Sr. Javier Sandoval Carrillo (PSC) 
• Sr. Benito Martin Pérez González (C’s) 
• Sr. Pere Orts i Cubillo (ERC) 
• Sr. Berta Sala i Casanovas (ERC) 
• Sr. Jaume Arcos Vinyals (9SV) 
• Sr. Jaume Gumà Noel (9SV) 
• Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa (CiU) 
• Sr. Amadeu Clofent i Rosique (CiU) 
• Sr. Maria Lluïsa Grimal Colomé (CiU) 
• Sr. Enrique Miralles Torres (CiU) 
• Sr. Gema Duran Franch (CiU) 
• Sr. Robert Subiron Olmos (CiU) 

 
 
Secretari: 
 
- Sr. Francesc Ortiz Amat, Secretari Interventor 
 
 
 
En compliment d’allò que disposen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General i l’article 37 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat 
per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i a l’efecte de procedir a 
celebrar la CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT  DE SANT VICENÇ DE 
MONTALT, atesos els resultats de les Eleccions Municipals celebrades el dia 
24 de maig de 2015, per a la renovació de la totalitat dels membres de les 



 

Corporacions Locals, a tal efecte es procedeix a la formació de ma Mesa pel 
qual es  assistit pel Secretari Interventor que dóna fe de l’acte.  

FORMACIÓ DE LA MESA D’EDAT 

Tot seguit,  el Secretari Interventor de la Corporació llegeix l’article 195 de Llei 
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General,  

"Article 195 
  

1.      Les  Corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el 
vigèsim dia posterior a la celebració de les eleccions, llevat que s'hagués 
presentat recurs contenciós-electoral contra la proclamació del consellers 
electes, en aquest cas es constituirien el quadragèsim dia posterior a les 
eleccions. 

  

2.      A fi i efecte, es constitueix una Mesa d'Edat integrada pels elegits de 
major i menor edat, presents en el acte, actuant com a Secretari el que ho és 
de la Corporació. 

  

3.      La Mesa comprova les credencials presentades, o credencials de la 
personalitat dels electes amb base a les certificacions que a l'Ajuntament 
hagués tramés la Junta Electoral de Zona. 

  

4.      Realitzada l'operació anterior, la Mesa declararà constituïda la Corporació 
si concorren la majoria absoluta del Consellers Electes. En cas contrari, es 
celebrarà sessió dos dies després, quedant constituïda la Corporació qualsevol 
que fos el nombre de consellers presents." 

 

I atenent a allò que disposa en aquest article i els següents, es procedeix a 
constituir la Mesa d’Edat. 

Per això, el Secretari crida a cada Regidor/a Electe/a, als efectes d’acreditar-ne 
la personalitat. 

La Mesa d’Edat: 

1. Electe major d’edat:  Don Jacobo García-Nieto Videgain, que la 
presideix, Regidor pel Partit Popular 

2. Electe de menor edat: En Robert Subiron i Olmos, Regidor per CIU, i 
vocal 

3. Secretari: En  Francesc Ortiz Amat, el de la Corporació. 

Pren la paraula el senyor President, per manifestar el següent: 



 

“De acuerdo con las intrucciones del Sr. Secretario procedo a llamar a los 
RESTANTES Regidores, por orden de número de votos obtenidos en las 
elecciones y  que me presentarán sus respectivas ACTAS DE REGIDOR  y se 
irán sentando en los asientos reservados a cada uno.” 

• Sr. Javier Sandoval Carrillo 
• Sr. Benito Martin Pérez González 
• Sr. Pere Orts i Cubillo 
• Sr. Berta Sala i Casanovas 
• Sr. Jaume Arcos Vinyals 
• Sr. Jaume Gumà Noel 
• Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa 
• Sr. Amadeu Clofent i Rosique 
• Sr. Maria Lluïsa Grimal Colomé 
• Sr. Enrique Miralles Torres 
• Sr. Gema Duran Franch 

COMPROVACIONS PRÈVIES A LA CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAM ENT 

Constituïda la Mesa d’Edat i després de prendre les mesures precises d’acord 
amb allò que disposa l’article 36.2 del Reglament d’Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 
28 de novembre, se n’adona que la Secretaria-Intervenció ha posat a disposició 
dels Regidors i Regidores Electes la documentació referent als justificants de 
les existències en metàl·lic i valors propis de la Corporació dipositats en la 
Caixa Municipal i Entitats Bancàries, i igualment la documentació relativa a 
l’Inventari de Béns de la Corporació. 

Seguidament, el Secretari de la Mesa procedeix a la lectura de totes les 
credencials que li han estat lliurades, acreditatives de la personalitat dels 
Regidors i Regidores electes, tot procedint a la comprovació de les mateixes, i 
acreditant cada Regidor/a electe/a la seva personalitat. 

A continuació, es comprova que tots els Regidors i Regidores electes han 
formulat les declaracions referides en l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i el President de la Mesa 
d’Edat convida els Regidors electes a què exposin si els afecta alguna causa 
d’incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva declaració, sense 
que per part d’ells hi hagi cap manifestació. 

Tenint en compte que es compleix l’exigència de l’article 195.4 de la Llei 
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General i 37.4 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 



 

i que concorren a aquesta Sessió la totalitat de Regidors Electes, es procedeix 
al compliment del requisit legal previst en l’article 108.8 de la Llei Orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General de prestar jurament o 
promesa. 

ACTE DE JURAMENT O PROMESA 

El secretari de l’Ajuntament llegeix l’article 108.8 de la Llei orgànica 5/1985, de 
19 de juny, del règim electoral general, sobre la presa de possessió dels/de les 
regidors/es electes, i després es nomena tots els/les regidors/es electes, a 
efectes de prestar jurament o promesa. 

  

"8. En el moment de prendre possessió i per adquirir la plena condició dels 
seus càrrecs, els candidats electes han de jurar o prometre acatament a la 
Constitució, així com complimentar els demés requisits previstos en les lleis 
o reglaments respectius" 

  

El jurament o promesa es duu a terme utilitzant la fórmula prevista en el Reial 
decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de 
possessió de càrrecs o funcions públiques:  

 

El senyor President pren la paraula i manifesta: 

“De acuerdo con la legislación vigente, paso a formular la siguiente pregunta a 
los señores regidores y luego les nombraré uno a uno para que respondran Sí 
JURO o SÍ PROMETO, rogando que se pongan de pie cuando lo hagan. 

 

«Sr. Regidors Juren o prometen per la seva consciència i honor, complir amb 
fidelitat les obligacions del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
de Montalt ,  amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a 
norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya». 

  

• Sr. Javier Sandoval Carrillo, sí juro 
• Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, sí prometo per imperatiu legal 
• Sr. Amadeu Clofent i Rosique, sí prometo per imperatiu legal 
• Sr. Gema Duran Franch, sí prometo per imperatiu legal 
• Sr. Enric Miralles Torres, sí prometo per imperatiu legal 
• Sr. Maria Lluïsa Grimal Colomé, sí prometo per imperatiu legal 
• Sr. Robert Subirón Olmos, sí prometo per imperatiu legal 
• Sr. Jaume Arcos Vinyals, sí prometo per imperatiu legal 
• Sr. Jaume Gumà Noel, sí prometo per imperatiu legal 
• Sr. Pere Orts i Cubillo, sí prometo per imperatiu legal 
• Sr. Berta Sala i Casanovas, sí prometo per imperatiu legal 



 

• Sr. Benito Martin Pérez González, sí prometo 

El primer vocal de la mesa es posa en peu i manifesta que falta prendre 
jurament o promesa al senyor President, per la qual cosa li fa la següent 
pregunta al president: 

Sr. Regidor Jura o promet per la seva consciència i honor, complir amb fidelitat 
les obligacions del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt ,  amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma 
fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya». 

• Sr. Jacobo García-Nieto Videgain, sí juro i sí prometo 
 

El senyor President manifesta que si algun regidor vol manifestar alguna cosa 
més abans de prosseguir, ara és el moment. 

Els regidors que vulguin, poden aixecar la mà i poden afegir qualsevol 
aclariment en el que es refereix al jurament, com és la formula proposada per 
l’AMI. El senyor Secretari adverteix de les conseqüències jurídiques 
imprevisibles d’aquesta manifestació política, atès que la Junta Electoral la 
considera no vàlida, però és un criteri sense efectes vinculants i seran els 
Tribunals els qui al final acabaran decidint la seva legalitat. 

El senyor Pere Orts Cubillo, regidor d’Esquerra, manifesta literalment: “Per 
expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició 
del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya 
que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir 
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les 
nostres institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ.” 

La senyora Berta Sala Casanovas, regidora d’Esquerra, manifesta literalment: 
“Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a 
disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de 
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per 
exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les 
nostres institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ.” 

El senyor Jaume Gumà Noel, regidor de 9SV, manifesta literalment: “Per 
expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició 
del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya 
que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir 
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les 
nostres institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ.” 

El senyor Jaume Arcos Vinyals, regidor de 9SV, manifesta el següent: “Per 
expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició 



 

del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya 
que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir 
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les 
nostres institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ.” 

El senyor Benito Pérez González, regidor per Ciutadans, demana que es faci 
constar en acta la literalitat de les manifestacions.  

El senyor Secretari respon que així es farà. 

Havent donat compliment a allò que disposa l’article 195 de la Llei Orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, a les 10:15 hores, el 
President de la Mesa declara constituït l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, 
després de les eleccions municipals celebrades el dia 24 de maig 2015. 

ELECCIÓ DE L’ALCALDE 

a) Proclamació de candidats a l’Alcaldia  

Posteriorment, el secretari de l’Ajuntament llegeix l’article 196 de la Llei 
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i es passa a 
l’elecció de l’alcalde/essa president/a de la corporació. 

  

"Article 196 
  

En la mateixa sessió de constitució de la Corporació es procedeix a l'elecció 
d'Alcalde, d'acord amb el procediment següent: 
  

a)     Poden ser candidats tots els Consellers que encapçalin les seves 
corresponents llistes. 

  

b)     Si algun d'ell obté la majoria absoluta dels vots dels Consellers es 
proclama electe. 

  

c)      Si cap d'ells obté l'esmentada majoria és proclamat Alcalde el 
Conseller que encapçali la llista que hagi obtingut major nombre de vots 
populars en el corresponent Municipi. En cas d'empat es resoldrà per 
sorteig" 

 

Després d’això, el president de la Mesa d’Edat pregunta als regidors i a les 
regidores que encapçalen les llistes si mantenen la seva candidatura a 
alcalde/essa o la retiren, manifestant-se en el sentit següent: 

• Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa: sí 



 

• Sr. Jaume Arcos Vinyals: sí 
• Sr. Pere Orts i Cubillo: sí 
• Sr. Benito Martin Pérez González: sí 
• Sr. Javier Sandoval Carrillo: sí 
• Sr. Jacobo García-Nieto Videgain: no 

b) Elecció del sistema de votació 

Després de la proclamació de candidats, el President de la Mesa MANIFESTA 
que el sistema de votació (article 101 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals) per elegir l’Alcalde serà el 
de  sistema de votació secreta, es facilita a cada elector una papereta en què 
consten els noms i cognoms dels candidats a l’Alcaldia; hauran de marcar amb 
una X el candidat al qual concedeixen el seu vot. 

Es procedeix a continuació a la votació secreta per part dels Srs. Regidors que 
són cridats pel President de la Mesa d’Edat, dipositant-ne el vot en una urna 
preparada a l’efecte; els integrants de la Mesa d’Edat són els últims en dipositar 
els seus vots.  

Acabada la votació, es procedeix a l’escrutini dels vots emesos que són llegits 
en veu alta pel President de la Mesa d’Edat, amb el resultat següent: 

VOTS EMESOS: 13 

VOTS VÀLIDS: 13 

VOTS EN BLANC: 1 

VOTS NULS: 0 

 

Les paperetes es distribueixen de la manera següent. 

 

— En Miquel Angel Martínez Camarasa, candidat del partit  de CIU, 7 vots 

— En Jaume Arcos Vinyals, candidat del partit 9SV, 2 vots 

— En Pere Orts i Cubillo, candidat del partit ESQUERRA, 1 vot 

— En Benito Pérez González, candidat del partit Ciutadans, 1 vot 

— En Javier Sandoval Carrillo, candidat del partit PSC, 1 vot 



 

1 vot en blanc 

En conseqüència i atès el resultat de la votació, com que el nombre de 
Regidors és de 13  i la majoria absoluta és de 7, el President de la Mesa d’Edat 
procedeix a les  12:20  hores a proclamar Alcalde-President de la Corporació al 
senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, cap de llista de CIU. 

El President de la Mesa es dirigeix al senyor Martínez i li pregunta el següent: 

“Senyor Miquel Àngel Martínez accepta vostè el càrrec d’Alcalde de Sant 
Vicenç de Montalt?” 

El senyor Martínez respon “Sí accepto” 

 

PRESA DE POSSESSIÓ 

A continuació, de conformitat amb l’article 18 del TRRL i l’article 40.2 del ROF, 
el PRESIDENT DE MESA procedeix a llegir la fórmula d’acatament a la 
Constitució, que és  la següent: «Sr. Miguel Angel Martínez Camarasa, jura o 
promet per la seva consciència i honor, complir amb fidelitat les obligacions del 
càrrec d’Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, 
amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma 
fonamental de l’Estat». 

Seguidament, l’Alcalde es manifesta de la manera següent: Sí, per imperatiu 
legal, ho prometo. 

Realitzada la promesa, el Sr. President de la Mesa fa el lliurament del símbol 
del seu càrrec, el Bastó de Comandament, al senyor Alcalde, qui passa a 
ocupar la presidència de la Sala i es dissol la Mesa d’Edat. 

 

A continuació, es dóna la paraula als portaveus dels partits. 

 
En primer lloc, pren la paraula el senyor Jacobo García-Nieto Videgain, regidor 
del PP, qui felicita de nou el senyor alcalde per part del PP. Li manifesta que 
les seves prioritats són el compliment del programa del PP i li donarà suport en 
aquelles parts en què coincideixin. També vol felicitar la incorporació del partit 
de Ciutadans a l’Ajuntament. 



 

Tot seguit, pren la paraula el senyor Javier Sandoval Carrillo, regidor del PSC, 
de qui es transcriu de forma literal la seva intervenció: 

“Sr. Alcalde, Senyores i senyors regidors, Amigues i amics, Veïnes i veïns tots; 
Abans d'exposar la nostra posició política en aquest ple de constitució del nou 
Consistori sorgit de les urnes del passat 24 de maig, una de les festes de la 
democràcia, m'agradaria felicitar al guanyador d'aquestes eleccions, la 
candidatura de Convergència i Unió que amb més de 1100 vots ha  aconseguit 
una clara majoria. Clara, però no suficient . 

 
Aquesta candidatura guanyadora ha aconseguit gairebé la meitat dels vots 
emesos, per això em permetran que faci una prèvia reflexió. 
 
Més de la meitat no han votat a l'opció guanyadora i això ens adverteix que 
estem davant una realitat plural i, per això, l'alcaldia i el seu govern ha de 
deixar de ser representació exclusiva dels votants de CiU i obrir-se a les 
diferents sensibilitats representades en aquest Consistori. 
 
No són temps per governar de forma exclusivament partidària, que a ulls de la 
ciutadania podria semblar fins i tot sectària, malgrat nosaltres no creiem que 
sigui així, però sí demanem pluralitat; i estar obert suposa governar sense 
exclusivitats de cap tipus. 
 
Ens agradaria, als i a les socialistes de Sant Vicenç, un ajuntament que 
respecti la seva neutralitat institucional com a element bàsic de respecte a tots 
els ciutadans. 
 
Demanarem un ajuntament realment transparent. Perquè la transparència, és 
la millor manera de crear confiança entre tots, la confiança pública -publicada i 
clara per a tots és la millor oportunitat per col·laborar pel que ens fa estar aquí, 
el millor per a les persones i el territori del nostre poble. 
 
La transparència és la base contra la corrupció política, perquè la transparència 
és el millor dels controls democràtics als poders públics, i sense ella només hi 
ha suspicàcia, denúncies, recerques i altres accions que haurien de ser 
l'excepció. 
 
Contra la corrupció demanarem el cessament immediat de tot contracte 
irregular o il·legal, no podem permetre’ns que el nom del nostre municipi es 
vegi tacat dia rere dia per un tema que hauria de portar anys i anys normalitzat. 
I sí, hem fet autocrítica, i ens culpem també d’aquells anys en els quals teníem 
la responsabilitat de governar el poble. 
 



 

El PSC és una força política que prové de l’esquerra catalanista, social i política 
d'aquest país. Per això serem rigorosos en prioritzar polítiques socials i de 
benestar social. Tal i com hem fet els darrers anys de Govern. 
 
Primer, les persones. Fins i tot a municipis com el nostre, que podem 
considerar dels “rics”, hi ha un munt de persones, que prefereixen mantenir el 
seu anonimat i l’hem de respectar, que ho estan passant malament. Que no és 
que no arribin a final de mes, és que ni el comencen. I pateixen per poder 
donar tres àpats al dia als seus fills. Sí a Sant Vicenç, sí, a la nostra vila. 
 
Creiem que en aquest aspecte dins de les poques possibilitats d'haver governat 
en franca minoria hem fet un esforç considerable, i hem volgut estar atents a 
les necessitats de les persones més necessitades així com l'haver atorgat 
ajudes amb equitat. Ara ens toca treballar a l’oposició perquè el govern ho faci 
sense minva el treball que em fet, perquè no traspassi les línies vermelles que 
minven els serveis públics y el benestar de les famílies. 
 
La igualtat d'oportunitats educatives, laborals i culturals ha estat i serà la nostra 
vocació més sentida, i si cal lluitar democràticament per això no ens cansarem 
mai. 
En el nostre ADN està aconseguir el màxim nivell de justícia digne d'un 
municipi amb recursos encara que calgui gestionar-los amb rigor, austeritat i 
prudència.  
No recolzarem cap intent per privatitzar serveis públics, escoles bressol, etc; ni 
permetrem que es deixin morir per falta de recursos, la típica i habitual excusa 
de la dreta abans de privatitzar. 
 
La igualtat d’oportunitats requerirà augmentar beques i subvencions a aquelles 
famílies i persones més necessitades en una crisi on no només l'atur és un 
greu problema sinó també la precarietat laboral. Hi ha gent que d’aquesta li 
serà impossible sortir-se’n del pou elles soles. Ho hem de fer per justícia, sí, 
però també per responsabilitat de governants i persones de servei públic. No 
podem deixar abandonat a ningú. 
 
La nova cultura política que s'ha obert al nostre país necessita impulsar nous 
llits de participació ciutadana; no volem que es margini a ningú en aquest poble 
i menys a uns joves que han de trobar el seu espai per canalitzar les seves 
inquietuds així com els instruments vàlids per a la seva formació laboral i 
cultural. 
 
Podem crear entre tots fórmules raonables per a l'habitatge públic, una nova 
ubicació per la Gent Gran activa, hauríeu de veure la força que tenen, i 
sotmetre les inversions importants a consultes ciutadanes. 
 



 

Són realment els ciutadans del poble els que ens han de dir quins són les 
seves prioritats dels propers quatre anys a nivell social, assistencial, cultural, 
d’inversions etc. 
 
Lluitarem per fer de qualsevol concurs públic, licitació o contractació de 
l’Ajuntament amb empreses i persones, un exemplar exercici de transparència, 
legal i des de la més estricta neutralitat evitant qualsevol tipus de privilegi, 
nepotisme o partidisme sectari. 
 
Però també volem que canviï totalment la política de comunicació del nostre 
ajuntament. La comunicació institucional ha de ser eficaç i d'utilitat per al 
ciutadà i no una forma encoberta o descarada de propaganda política; per a 
això els diferents partits tenim els nostres butlletins i d’altres eines i se’ls paga 
cadascú. 
 
L'ajuntament no és la casa de ningú en particular i la gestió pública tractada 
des d'un punt de vista purament patrimonial ofèn a qualsevol ciutadà adult. Per 
tot això , el PSC de Sant Vicenç , sempre estarà disposat a col·laborar si les 
nostres mínimes exigències ètiques i polítiques són tingudes en compte amb 
l'única finalitat de treballar per aquest poble que és de tots i que es mereix el 
major dels nostres esforços i nostra més nítida honestedat. 
 
Fer valer la decència, la legalitat i clars criteris d'equitat és el nostre horitzó 
polític. Gestionar amb eficàcia, responsabilitat, imaginació i justícia els recursos 
públics, és on ens trobareu, sens dubte.  
 
No són temps de minories, són temps de treballs compartits, de diàleg i acords, 
de trobades colze a colze, de se un, de fer equip, de millorar aquest magnífic 
poble on tenim la sort de viure.  
 
Moltes gràcies” 
 

A continuació, pren la paraula el senyor Benito Pérez González, regidor de 
Ciutadans, per felicitar el senyor alcalde pel seu nomenament i saluda tots els 
veïns de Sant Vicenç de Montalt. El seu grup vol agrair des de la seva 
candidatura a tots els ciutadans que l’han votada i han permès que tingui 
representació al Consistori de Sant Vicenç de Montalt. Defensaran els principis 
pels quals s’han presentat, que són la lleialtat constitucional, la retirada de 
símbols partidistes de totes les zones públiques del poble, la transparència, no 
a possibles corrupteles, participació ciutadana, control racional de la despesa, 
reducció impositiva, professionalitat dels comandaments, sí a la modernitat i sí 
al cosmopolitisme, i resta de punts del programa electoral. L’acció política anirà 
dirigida a la seva consecució, sigui mitjançant control legislatiu, l’oposició o 
pactes puntuals pels projectes que considerin que són bons pel poble i hi 



 

estiguin d’acord amb ells. Respecte a la seva relació amb altres formacions 
polítiques, la seva actitud serà positiva, respectuosa en el pla personal, ja que 
són adversaris polítics però no enemics. Jugaran net i de forma constructiva, si 
bé en el terreny de propostes polítiques, si no les consideren bones, no hi 
estaran d’acord. Dóna les gràcies a tots i es posa a la seva disposició. 

El senyor Pere Orts Cubillo, regidor d’Esquerra, és el següent en intervenir. 
Manifesta que a Esquerra no li fan falta gaire declaracions programàtiques, ni 
pel que fa referència al Pais, ni pel que fa referència a transparència, ni moltes 
altres coses explicades a la campanya electoral. El que vol dir és que d’acord 
amb els principis i els seus compromisos, ha volgut complir amb l’acord que 
van signar amb l’AMI. No vol enganyar ningú, ha votat a favor de l’Alcalde, 
perquè així es demanava a l’acord de l’AMI. Entén que és una manera 
d’avançar i donar un recolzament en aquests dies i aquest període de temps 
que se’ns planteja fins el 27 de setembre. D’altra banda, com creu que tothom 
sap, hi ha ofertes al que serà l’acció de govern en aquests 4 anys que hi ha per 
endavant sobre les quals caldrà parlar amb seriositat, ja que serà complicat 
dur-les a terme. Entén que aquí no hi ha guanyadors de sigles, sinó que només 
hi ha un únic guanyador, que són els habitants de Sant Vicenç de Montalt. 
S’haurà de parlar de moltes coses i sempre estaran disposats amb això, si bé 
és cert que hi ha coses que els separen moltíssim i que suposa que generaran 
punts de fricció, no ens hem d’enganyar, que formen part de la intenció i de 
l’interior de tots els assistents intentar solucionar-les pel benefici del poble de 
Sant Vicenç de Montalt. Dóna les gràcies. 

Seguidament, pren la paraula el senyor Jaume Arcos Vinyals, regidor de 9SV, 
del qual es transcriu de forma literal la seva intervenció: 

“Molt bon dia a tothom, 

En nom del grup municipal de 9SV, volem agrair en primer lloc als santvicentins que 
ens han fet confiança en aquestes eleccions i que han dipositat en nosaltres l’anhel 
d’un canvi per el nostre poble que finalment no ha estat possible. A 9SV ens vàrem 
presentar a les eleccions per obtenir l’Alcaldia i poder governar, però els resultats fan 
que els propers 4 anys 9SV estigui a l’oposició representada amb el meu company, 
Jaume Gumà, i jo mateix. 

Vull agrair especialment la feina feta a tots els que han format part de nostre ampli 
equip de treball en aquesta campanya electoral. 

Volem felicitar a tots els regidors i regidores electes de les diverses formacions 
polítiques aquí presents. Crec que per sobre de les idees sempre hi ha les persones i 



 

totes les aquí presents dedicaran part del seu temps a donar un servei als ciutadans 
de Sant Vicenç. 

La darrera felicitació és per Convergència i Unió per la victòria electoral i per el Sr. 
Martínez que ha estat elegit alcalde. De fet ja el vaig felicitar el mateix dia de les 
eleccions. 

Des de 9SV volem seguir treballant per millorar el nostre poble i el benestar dels 
ciutadans. Per això serem fidels al nostre programa i per això que ens hem votat a 
nosaltres mateixos, aquesta és l’expressió de respecte que sentim pels 
santvicentins/nes que han confiat i compartit en el projecte de 9SV. I per portar a terme 
aquest compromís no ens faltaran les ganes, la dedicació i l’esforç per estar a l’alçada 
d’aquest repte. 

Recolzarem totes les propostes que s’ajustin al nostre programa electoral, que suposin 
bones pràctiques en la gestió, que fomentin la participació i la transparència i tot allò 
que suposi ampliar la participació i el debat sobre els temes que interessin a la 
ciutadania. 

Desitgem que el nou equip de govern faci una bona feina. Esperem que apliquin en la 
seva gestió el sentit comú i que les decisions que prenguin siguin les millors per a Sant 
Vicenç de Montalt. Som un municipi amb una forta vitalitat associativa i els 
santvicentins necessitem d’un govern municipal que lideri i doni suport a les activitats 
econòmiques, socials i culturals que continuïn transformant la nostra vila perquè sigui 
cada dia millor. 

Des de 9SV ens comprometem a col·laborar perquè així sigui. 

Moltes gràcies” 

Finalment, és el senyor alcalde qui va el parlament. Es transcriu íntegrament a 
continuació: 

"Sres. Regidores i Srs. Regidors de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, 
santvicentins i santvicentines, amics tots, 

Les meves primeres paraules volen ser d'agraïment per a totes aquelles 
persones que han treballat de valent molt de temps, molts anys, per fer 
possible aquest moment que estem vivint. Un moment cabdal en democràcia, 
com és la formació d’un nou consistori, després que la ciutadania hagi 
expressat a les urnes la seva voluntat sobre quines persones  han d’assumir la 
direcció municipal durant els propers quatre anys. 
 
Gràcies a tots els que ho han fet possible. En primer lloc, al poble de Sant 
Vicenç per la seva confiança. A totes les persones que des del convenciment 



 

personal i col·lectiu s'han implicat en els diferents projectes polítics del municipi 
amb una única vocació que és: millorar Sant Vicenç i la vida de la seva gent. 
 
També un agraïment especial a les formacions polítiques que a partir d'avui 
configuren els grups municipals. Gràcies d'entrada per la tasca que faran els 
propers quatre anys. Amb la mà estesa, vull expressar un desig de consens, de 
diàleg constant i de punts de trobada amb tothom. Per part d'aquesta alcaldia 
podeu tenir per segur que no estalviaré cap esforç per fer el millor per Sant 
Vicenç amb la col·laboració i la implicació de tothom. 
 
El consistori de Sant Vicenç existeix com a tal perquè el conjunt de persones 
que hi treballen el fan funcionar cada dia, al marge dels debats i les decisions 
polítiques. Per tant, una salutació especial a les treballadores i treballadors de 
l'Ajuntament, de tots els departaments i dependències, tot posant-me a la seva 
disposició des d'ara mateix com a president de la institució. 
 
El meu reconeixement i el meu respecte pels regidors i regidores, que avui 
deixen el càrrec, i que han dedicat els darrers quatre anys de la seva vida al 
consistori i al poble de Sant Vicenç. Podem haver tingut les nostres diferències 
polítiques i de gestió. Però ens ha unit la lleialtat amb la institució i amb la vila. 
Gràcies per la vostra dedicació, com ho va ser també en el seu moment la de 
tots els alcaldes i regidors i regidores que han format part d’aquest consistori. 
 
Si avui som aquí és gràcies a molta gent que ens ha mostrat el camí a seguir, 
un camí de lluites i de privacions, d'entrega i de molta il·lusió, però sobre tot un 
camí d'honestedat. El meu sentiment i la meva consideració des del record per 
tots els alcaldes que m’han precedit en el càrrec i en especial pels alcaldes 
Ramón Ambrós i Lluís Bisbal. 
Avui comença una nova etapa per Sant Vicenç. 
 
Jo sóc dels que penso que els qui només miren el passat o el present, segur 
que es perden el futur. Per tant, aquesta alcaldia es posa a mirar endavant, 
sempre al costat de la gent, i tocant de peus a terra. 
 
Com diu Miquel Martí i Pol: 
 
“Ara és demà. No escalfa el foc d'ahir 
ni el foc d'avui, i haurem de fer foc nou. 
Del gran silenci ençà, tot el que es mou 
es mou amb voluntat d'esdevenir”. 
 
Sant Vicenç comença en les persones, en cada persona concreta, en cada 
família concreta. Una societat avançada es mesura també per la capacitat de 
millorar la vida de les persones. Aquesta serà la nostra prioritat. 
 



 

El respecte per la diversitat, la igualtat d'oportunitats personals, formatives i 
professionals, i el cobriment de les necessitats bàsiques de les famílies, 
sobretot de les persones amb qualsevol tipus de necessitat, seran el nostre 
objectiu. 
 
Defensarem l'equilibri entre desenvolupament i sostenibilitat. Perquè el 
creixement ha de ser font de riquesa per tot el municipi. Amb total respecte pel 
medi que ens ha estat llegat adequarem el desplegament de serveis, 
infraestructures i equipaments a les necessitats del Sant Vicenç actual i del 
Sant Vicenç futur. Perquè les persones tinguin més oportunitats i visquin en 
millors condicions. 
 
Haurem de ser capaços de mantenir i inclús millorar la sanejada situació 
econòmica de l'Ajuntament, premissa bàsica per poder avançar. Ens caldrà 
perseverar per continuar treballant amb molt rigor, transparència, i sobretot, 
austeritat.  
 
Haurem de planificar i prioritzar però, pedalant, sempre pedalant. Perquè quan 
deixes de pedalar, la bicicleta s'atura o cau. De vegades, pedalarem de pujada, 
més lentament, amb més esforç, i d'altres de baixada, més ràpid, per arribar a 
la meta. 
 
Sant Vicenç ha de ser un pol d'atracció de l'activitat econòmica. El nostre 
municipi és un poble d'emprenedors i emprenedores, i l'Ajuntament ha d'estar 
al costat seu. Com també ha d'estar al costat de les persones aturades, posant 
les eines que tenim al seu servei. Formació, innovació, creativitat i talent local. 
 
Per tant, destinarem també tots els esforços necessaris per impulsar el sector 
del turisme, la gastronomia i el comerç, com a motors de l'economia i l'ocupació 
local; en col·laboració estreta amb el sector privat. 
 
Perquè la participació real en els afers públics no ha de ser una quimera. Ha de 
ser una realitat. I els processos de participació dels santvicentins en referència 
a temes importants i d’interès general seran també una de les prioritats en la 
nostra actuació. 
 
La cultura és i serà una finalitat. Aquesta alcaldia i aquest govern apostem pel 
sentit social de la cultura.  
 
La cohesió social i la identitat només es podran garantir si som capaços de 
bastir unes polítiques culturals que, des de la diversitat, persegueixin 
l'enriquiment de la nostra pròpia cultura. 
 
Oberts al món i als signes del temps. Això passa també per ressaltar la nostra 
identitat, la trajectòria històrica de Sant Vicenç, el patrimoni material i 



 

immaterial, els valors i la llengua, i sobretot en donar protagonisme a la societat 
civil. 
 
Qui us parla ha estat membre de la societat civil. Per tant, hi creu fermament.  
 
Col·laborarem amb la societat civil de la cultura, de l'esport, de la solidaritat, del 
civisme. Aquesta és també una forma de democràcia participativa i de ressaltar 
els valors comunitaris que tanta falta ens fan en els temps que corren.  
 
Vivim una època de desconcert per a moltes coses. I ara més que mai calen 
lideratges forts. Aquest Ajuntament ha de ser un d'ells. Serà un d'ells. 
 
Amb una gran dosi d'humilitat però, us dic que tot això no ho podem fer sols. 
No ho pot fer l'Ajuntament sol. Necessitem de l'ajuda de tothom. Per tant, 
aprofito aquest moment solemne per demanar la col·laboració de tots els 
santvicentins en aquesta comesa. 
 
Només la unitat d'acció ens permetrà caminar junts endavant. Caminar amb 
tothom, perquè aquest alcalde si alguna cosa vol ser, és l'alcalde de la gent. 
 
Si em permeten per acabar: uns apunts personals. 
 
El meu agraïment i el meu reconeixement més sincer a la meva família. 
Gràcies a la meva dona i als meus fills pel seu suport incondicional, pel camí de 
vida que hem compartit i compartirem junts. 
 
Gràcies també als meus pares pels valors i l'educació rebuda i per tants anys 
d'esforços i sacrificis en la criança dels seus fills. 
 
Gràcies per inculcar-nos als meus germans i a mi, l’amor pel nostre poble, per 
la nostra terra, per Catalunya, i per les tradicions i festes que agrupaven tota la 
família al voltant de la taula. 
  
I sobretot per l'estima per la gent, l'acolliment de les persones, el respecte per 
la diferència i el bon veïnatge com a fonament de les relacions comunitàries i 
com a poble. 
 
Aquest són el conjunt de valors que han marcat la meva vida des de ben menut 
i que ara seguiran sent el meu far des de l'alcaldia. La vostra alcaldia. 
 
Sant Vicenç, treball i tenacitat, servei a les persones, humilitat de cor, 
compromís amb el país i anhel de llibertat. 
 
Acabo. 
 
Diuen que: “La mesura de l'amor és estimar sense mesura”. 



 

 
Com vosaltres, m'estimo Sant Vicenç sense mesura. 
 
Com a alcalde de Sant Vicenç em comprometo a treballar, esforçar-me i tenir 
coratge per situar aquest Sant Vicenç que m'estimo sense mesura on necessita 
estar, on es mereix estar. 
 
Moltes gràcies 
 
Visca Sant Vicenç i visca Catalunya!” 
 

 

 
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 

 


