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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 DE PLE ORDINARI DE LA CORPORACIÓ DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1a. CONVOCATÒRIA EL 26 DE 
NOVEMBRE DE 2015. 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2015/11 
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 26 de novembre de 2015 
Horari: de 20:01 a 22:06 hores 
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Sant Vicenç de Montalt. 
 
Assistents: 
 

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

LA CIUDADANÍA) s’incorpora a la sessió a les 20:12 hores. 
 

 
Secretàri: 
 
- Francesc Ortiz i Amat, Secretari-Interventor 
 
 
 
 
El senyor President obre la sessió per tractar els assumptes inclosos al 
següent: 
 
O R D R E   D E L   D I A 
 
Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR. 
 
PLE2015/8 ORDINÀRIA 28/09/2015 

Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
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Tercer.- SUBSTITUCIÓ DEL REGIDOR D'ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL PER DEFUNCIÓ DEL SR. PERE ORTS I 
CUBILLO. 

Quart.-   APROVACIÓ XIFRA POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2015 I ESTUDI DE 
POBLACIÓ. 

Cinquè.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 7/2015. 

Sisè.- DONAR COMPTE DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN D’ACCEPTACIÓ DE 
LA SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL SOSTENIMENT 
DE L’ESCOLA DE MÚSICA ANY 2015. 

Setè.- NOMENAMENT DE REPRESENTANT MUNICIPAL TITULAR I SUBSTITUT A 
LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT. 

Vuitè.- RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DESIGNACIÓ NOM DE CARRER ENTRE COSTA DAURADA I MARESME. 

Novè.- MOCIÓ EN MOTIU DEL 75è ANIVERSARI DE L'ASSASSINAT DEL 
PRESIDENT LLUÍS COMPANYS I JOVER. JUSTÍCIA UNIVERSAL I MEMÒRIA 
HISTÒRICA. 

Desè.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 

 
Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR. 
 
PLE2015/8 ORDINÀRIA 28/09/2015 

El senyor Alcalde pregunta als assistents si tenen alguna objecció a l’acta de la 
sessió ordinària de 28 de setembre de 2015. 
 
La Sra. Berta Sala Casanovas (ERC+AM) indica no estar d’acord en el punt 
desè dels precs i preguntes de l’esmentada acta, el qual es refereix a l’informe 
demanat a la Secretaria Municipal. 
 
Despres d’un breu debat, l’Alcaldia retira aquesta acta de l’ordre del dia perquè 
es realitzi una transcripció literal del punt anteriorment detallat, per 
posteriorment tractar-la en la propera sessió plenària ordinària. 
 

 
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 de Barcelona i el 
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Boletín Oficial del Estado, des de la darrera sessió. Els/les senyors/es 
assistents es donen per assabentats/des. 
 
 
 
 

Tercer.- DONAR COMPTE DE LA SUBSTITUCIÓ DEL REGIDOR 
D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL PER 
DEFUNCIÓ DEL SR. PERE ORTS I CUBILLO. 

 

PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA 
 

El Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa procedeix a donar lectura, de la 
proposta d’acord amb el següent contingut: 
 
Existint la vacant de regidor deixada pel senyor Pere Orts i Cubillo, d’Esquerra 
Republicana de Catalunya – Acord Municipal, es va sol·licitar a la Junta Electoral 
Central que procedís a la designació del candidat/a a ocupar la vacant produïda, 
indicant a tal efecte al Sr. Enric Pardo Matas, en substitució, per defunció, del senyor 
Pere Orts i Cubillo. 

El dia 28 d’octubre de 2015 s’ha rebut en la Secretaria General d’aquest Ajuntament la 
credencial de Regidor expedida per la Junta Electoral Central en favor del Sr. Enric 
Pardo Matas. 

S’han acomplert els tràmits previstos a l’article 7 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals (R.D. 2568/86), en relació a 
la presentació de credencials, i el Sr. Pardo ha efectuat les seves declaracions sobre 
béns patrimonials i interessos que formen part ja dels respectius Registres 
d’Interessos, i també la declaració d’inexistència de causes d’incompatibilitat, d’acord 
amb el que es disposa a l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local. 

En compliment del que determina l’art. 108 paràgraf 8 de la LOREG, la pressa de 
possessió del càrrec de regidor es fa mitjançant el jurament o promesa, d’acord amb la 
fórmula establerta pel Reial Decret 707/1979; per tant, el Sr. Enric Pardo Matas ha de 
prendre possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, 
previ jurament o promesa d’acord amb la següent fórmula legal, que és llegida per part 
del senyor Alcalde. 

“Jura o promet, per la seva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 
càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, amb lleialtat al Rei, i 
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guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, així com les 
que comporta l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.” 

Seguidament, el senyor Pardo, respon per imperatiu legal i PROMET el càrrec . 

 

Acte seguit el Sr. Alcalde cedeix la paraula al Sr. Pardo, qui adopta la fórmula 
de l’A.M.I. 

“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” 

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

El Sr. Pardo vol agrair la disposició de l’Alcaldia i tot l’Ajuntament perquè una 
vegada comunicades les credencial de Regidors per la Junta Electoral, se li va 
facilitar que prengués possessió el dia 5-11-2015 davant de l’Alcaldia.  Sent la 
desaparició del seu company i continua dient que el seu grup defensarà la 
transparència, participació i eficiència de l’Ajuntament. 

Senyor Alcalde, Miquel Àngel Martínez li dóna la benvinguda i li agraeix la 
mostra de compromís, responsabilitat i il·lusió vers el poble. 

El senyor Jaume Arcos, portaveu del Grup Municipal de 9SV, també li dóna la 
benvinguda, li desitja sort i que puguin treballar conjuntament durant molt de 
temps. 

El senyor Javier Sandoval Carrillo, regidor del PSC, igualment li dóna la 
benvinguda per la seva incorporació. 

 
 
 
 
 
 
 
Quart.-   APROVACIÓ XIFRA POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2015 I ESTUDI 
DE POBLACIÓ    
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A les 20:12 hores s’incorpora  a la sessió el Sr. Benito Pérez González, regidor 
de C’S. 
 
 
PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA 
 
El Sr. Amadeu Clofent procedeix a donar lectura de la proposta d’acord, amb el 
següent contingut: 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2015/629 33 GENSVM  
Contingut: APROVACIÓ XIFRA POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2015 I ESTUDI DE POBLACIÓ 
 
 

 “Xifra població a 1 de gener de 2015 

En els darrers anys, Sant Vicenç ha experimentat importants canvis tant pel que fa al 
creixement de la població com a la seva naturalesa, ja que en aquest sentit ha guanyat en 
diversitat i heterogeneïtat. El poble, tal com mostren les dades de l’estudi, manté la tendència 
de desacceleració sostinguda en el seu ritme de creixement, marcadament inferior al registrat 
fins a mitjan de la dècada passada. Aquest alentiment en el creixement de la població ve 
motivat per una moderació dels moviments migratoris, que s’ha anat concretant, any rere any, 
en una menor arribada de nouvinguts, tot i que com ja va succeir al 2013, durant el 2014 els 
decrements registrats han afectat tant al número d’altes com al de baixes, deixant un saldo 
migratori positiu de  92 persones. L’any 2013, el saldo migratori va ser de + 118 persones. 

Segons les dades del padró continu d’habitants a 1 de gener de 2015, a Sant Vicenç de Montalt 
hi hauria empadronats un total de 6.079 habitants, 62 més que l’any anterior, la qual cosa 
suposa una variació respecte de principis d’any de l’1,03%.  L’evolució de la població al 2014 
segueix l’esquema dels últims 5 anys; un creixement molt moderat si es compara amb els 
guanys dels anys compresos entre 1994 i 2001, i que manté la tònica d’alentiment iniciada a 
partir de l’any 2005, fins al punt que els creixements registrats durant els dos darrers anys 
(2013-2014) són dels més baix dels darrers vint-i-un anys, després del registrat l’any 2011 que 
es va situar en el 0,41%. 

La distribució per sexes de la població a 1 de gener de 2015 és de 3.072 homes i 3.007 dones. 
Els increments absoluts respecte a l’any anterior han estat de 20 homes i de 42 dones. 

L’any 2014, la població nascuda a Catalunya sumaven un total de 4.581 habitants, 7 més que 
un any enrere. El pes sobre la població total és del 75,36%. 

La població nascuda a la resta de l’Estat espanyol augmenta els seus efectius en 44 habitants i 
en suma un total de 954 que donen compte del 15,69% del total. La població nascuda a altres 
països també ha seguit una dinàmica d’estancament, ja que amb un total de 544 habitants s’ha 
vist incrementada en només 10 efectius. Aquesta població representa el 8.94% de la població 
total del poble.  
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Tanmateix, 898 persones, el 14,77% de la població actual de Sant Vicenç ha nascut i resideix 
al poble.  

Quant a l’edat, a 1 de gener de 2015, la població menor de 15 anys és de 1.201 habitants i 
representa el 19,76% de la població total. Així mateix, la població de 65 i més anys és de 881 
habitants i dóna compte del 14,49% de la població total.  

El tram d’edat que suma més població és el de 40-44 anys, que amb 668 habitants dóna 
compte de l’10.99% de la població total. Després d’aquest tram trobem els de 45-49 anys amb 
641 habitants (10.54%), i els de 10-14 anys amb 491 habitants (8,08%). L’edat mitja se situa en 
40,17 anys. Aquestes dades descriuen una dinàmica de creixement assentada en un descens 
de la natalitat i l’increment moderat de l’envelliment. 

Pel que fa al creixement vegetatiu, en el decurs del 2014, a diferència de l’any anterior, el saldo 
va resultar negatiu ja que es van registrar 37 naixements i 40 defuncions. 

D’altra banda, el saldo del moviment migratori, com a l’any anterior, també va resultar positiu, 
amb 454 altes per canvi de residència (15 altes menys que l’any anterior) i 359 baixes per 
aquest mateix motiu (8 més que l’any anterior).  

El 75,93% de les altes del darrer any procedien d’algun municipi de Catalunya. Es tracta d’un 
percentatge molt superior a les altes que provenen d’altres països (15,42%) i de la resta de 
l’Estat espanyol (8,65%). 

Al llarg del 2014, els municipis de Catalunya que han aportat major número d’habitants  són: 
Barcelona amb 76 habitants, la qual cosa representa el 16,78% del total de les altes, Mataró 
amb 44 habitants (9,71%), Caldes d’Estrac amb 38 habitants (8,39%) i Sant Andreu de 
Llavaneres amb 37 habitants (8,17%). 

Pel que fa a les baixes del darrer any, el 83,84% tenien com a destí algun municipi de 
Catalunya. Es tracta d’un percentatge molt superior a les baixes amb destí a d’altres països 
(8,91%) i de la resta de l’Estat espanyol (7,24%). 

Els destins presenten unes xifres similars a les procedències, així Barcelona assoleix el 19.94% 
(72 habitants) del total de les baixes, i el municipis veïns a Sant Vicenç el 38.44% del total (138 
habitants), amb la següent distribució: Mataró amb 39 habitants (10,86%), Caldes d’Estrac amb 
34 habitants (9,47%), Sant Andreu de Llavaneres amb 27 habitants (7,52%), Arenys de Munt 
amb 16 habitants (4,46%), Arenys de Mar amb 13 (3,62%) i Canet amb 9 (2,51%). 

Les baixes per canvi de residència associades a un país estranger (32 habitants) representen 
el 8,91% del total de baixes i presenten els següents valors: el 71,88% ha marxat de Sant 
Vicenç amb destí a un país d’Europa. El destí de la resta, ha estat Amèrica central i sud. 

 

De les baixes per canvi de residència amb destí a l’estranger, 17 corresponent a persones de 
nacionalitat espanyola i les 15 restants a persones de nacionalitat estrangera. Però, desprès 
d’estudiar la tipologia dels habitants i el país de destí es pot concloure que les 17 baixes de 
persones amb nacionalitat espanyola corresponen a dues casuístiques diferenciades, d’una 
banda persones estrangeres que han obtingut la nacionalitat espanyola i tornen al seu país 
d’origen, principalment a Sud Amèrica  (3) i, d’una altra banda, a nacionals espanyols que han 
emigrat a països europeus (14). 
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Altres dades de l’estudi que paga la pena destacar són: 

• La densitat de població se situa en 760 habitants/Km2. 

• Un 23,62% de la població de 16 anys i més ha superat els estudis de graduat escolar o 
similar. 

• Un 37,63% de la població de 18 anys i més ha cursat estudis de secundària. 

• Un 26,98% de la població de 21 anys i més ha cursat estudis superiors. 

A 1 de gener de 2015, la població de nacionalitat estrangera de Sant Vicenç és de 544 
habitants. Del total de població de nacionalitat estrangera, 266 són homes (48,90%) i 278 són 
dones (51,10%). 

Si bé a Sant Vicenç hi ha representades més de 40 nacionalitats diferents, la població que 
predomina és la de ciutadans de la Unió Europea, ja que amb 240 habitants representen el 
44,12% de la població de nacionalitat estrangera i el 3,95% de la població total. La població 
d’Amèrica Central i del Sud, que fins l’any passat ocupava la segona posició, ha baixat a la 
tercera, i amb 102 habitants, representa el 18.75% del total de la població estrangera i l’1,68% 
de la població total. El grup de persones d’altres països d’Europa se situa en segona posició 
amb 115 habitants, que representen el 21,14% del total d’estrangers i l’1,89% del total de 
població. A molta distància hi trobem tota la resta. 
 

Altres dades d’interès que es desprenen de l’estudi de la població relatiu a l’any 2014 són:  

• El decurs de l’any 2014, també s’ha registrat un petit increment en les tendències de 
creixement dels darrers anys pel que fa a l’augment del nombre de llars. Així, es 
registren un total de 2.098 llars, 19 més que un any abans, la qual cosa representa un 
increment del 0,912%. La grandària mitjana de les llars l’any 2014 ha assolit 
pràcticament el mateix valor que l’any anterior, en passar de 2,89 a 2,90 membres. 

• Un total de 146 persones de 65 o més anys viuen soles. 

• Al llarg del 2014 s’han registrat 152 canvis de residència entre barris, fet que 
representa 16 canvis menys que l’any anterior i un decrement del 7.24%.” 

 

D’acord amb el que disposa l’article 81 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de 
les Entitats locals, els Ajuntaments han d’aprovar la revisió dels seus Padrons Municipals, en 
referència a 1 de gener de cada any, formalitzant les actuacions dutes a terme durant l’exercici 
anterior. 

ATESES les variacions produïdes en el Padró continu de Sant Vicenç de Montalt en el decurs 
de l’any 2014, que han estat trameses a l’Institut Nacional d’Estadística a través de la Diputació 
de Barcelona,  

ATÈS el resultat de la coordinació i conciliació periòdica  de les dades de l’esmentat Padró amb 
l’INE, 

ATÈS l’Estudi Estadístic elaborat amb les dades obrants al Padró Municipal d’Habitants, 
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VIST l’informe presentat per la responsable del Padró d’Habitants en relació a la Xifra del Padró 
d’Habitants, a 1 de gener de 2015 i l’Informe de Població, relatiu a l’any 2014,  

S’acorda proposar al Ple l’adopció dels següents acords: 

Primer. Aprovar, amb caràcter inicial, d'acord amb l'article 82.1 del Reial Decret 1690/1986, 
d’11 juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats 
Locals, el resum numèric del Padró Municipal d’Habitants, amb el següent resultat: 

    XIFRA DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2015 

1. Variacions en el número d’habitants 

 
 

CONCEPTE TOTAL HOMES DONES 
Població del municipi a 01/01/2014 6017 3.052 2.965 
Altes 01/01/14 a 01/01/15 498 232 266  
Baixes 01/01/14 a 01/01/15 436 212 224 
Modificacions  01/01/14 a 01/01/15 
(sense repercussió a la xifra de 
població) 

466  209 257 

Població del municipi a 01/01/15 6.079 3.072 3.007 
 

2. Causes de variació en el número d’habitants 

CONCEPTE TOTAL 
Altes per canvi de residència  384 
Altes per canvi de residència provinents de l’estranger 70 
Naixements  37  
Altes per omissió 7  
Baixes per canvi de residència  327  
Baixes per canvi de residència amb destí a l’estranger  32 
Defuncions   40  
Baixes per duplicat 0 
Baixes per inscripció indeguda 15 
Baixes per no renovació estrangers sense T.P.R. 22  

 

 

 

3.  Altres per moviments que no repercuteixen en la xifra final de població 

CONCEPTE TOTAL 
Renovació estrangers sense T. P. R.  34 
Modificacions de dades del domicili 14 
Modificacions de dades personals   233 
Canvis de domicili entre entitats del municipi  152 
Confirmació residència estrangers comunitaris 33 
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Segon. Obrir un termini d'exposició pública de quinze dies, d'acord amb l'article anteriorment 
esmentat, perquè qualsevol persona interessada pugui presentar les reclamacions i/o 
suggeriments que consideri escaients, aquestes seran resoltes per l’Ajuntament.  

Tercer. Aprovar així mateix l’Informe de Població, relatiu a l’any 2014 el qual consta a 
l’expedient. 

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 12 de novembre de 
2015, acordà per unanimitat proposar al Ple l’aprovació de la proposta 
anteriorment transcrita. 

La Comissió informativa de Ple, en sessió celebrada en data 19 de novembre 
de 2015, dictamina favorablement la proposta anteriorment transcrita, per 
majoria absoluta. 

 

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

 
El senyor Jaume Arcos Vinyals, portaveu de 9SV manifesta que és un bon 
document i radiografia del poble que dóna dades molt interessants, però creu 
que s’aprofita poc. Troba a faltar polítiques que es basin en aquest estudi, per 
exemple: envers a la Gent Gran o Joves, s’abstindrien, no pel document en si 
mateix, que el qualifica de bo, sinó per aquesta falta d’aplicació. 
 
Al seu torn, el senyor Enric Pardo, regidor d’ERC, també qualifica de document 
tècnic excel•lent, i manifesta que hi votaran a favor, però creu que s’han de 
treure conclusions polítiques, com que el creixement vegetatiu és negatiu. 
També que el saldo de moviment migratori és inferior al de l’any anterior, igual 
que les baixes, que són més que l’any anterior. El 89% de les baixes se’n va a 
algun municipi de Catalunya, el que suposa que hi ha un municipi millor que 
Sant Vicenç de Montalt. També li preocupa el fet de que 145 persones majors 
de 65 anys visquin soles. 
 
Des del Grup Municipal de C’s,  el Sr. Benito Pérez González, comenta que a la 
web no troba aquest document d’anys anteriors, demana i pregunta si es 
disposa d’aquest mateix document d’anys anteirors, referint-se a l’estudi 
complert. 
 
El senyor Alcalde, Miquel Angel Martínez comenta que el document complert sí 
que està, igual que altres estudis com per exemple els del Consell Comarcal. 
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El representant del PSC, Javier Sandoval Carrillo, manifesta que votaran a 
favor. Creuen que l’estudi està molt ben fet i afirma com l’anterior regidor que hi 
ha molta gent gran, i  que des de Serveis socials s’està molt pendents d’ells. 
Que hi ha gent que viu sola perquè volen i altres per necessitats. Comenta que 
la Regidoria i els seus tècnics fan una tasca impressionant referent a aquest 
tema. 
 
El senyor Jacobo García-Nieto Videgain, regidor del PP, dóna la benvinguda al 
nou regidor d’Esquerra i manifesta que votarà a favor del punt, perquè 
tècnicament ho considera adequat, però troba a faltar  informació, com per 
exemple el que fa referència al tema drogues, consum, violència de gènere, 
informe de seguretat del municipi i per últim la creació d’ocupació al municipi. 
  
El senyor alcalde exposa que l’atur del municipi és del 8.99%, i a nivell 
comarcal és del 16.9%, un punt i mig per sobre del atur de la província. Altres 
aspectes, com el referent a la drogadicció explica que s’han de portar amb 
molta discreció i que dintre de poc convocarà la Junta de Seguretat i es 
comentarà. 
 
El senyor Amadeu Clofent, portanveu de CIU, explica que aquest document 
serveix per a prendre decisions, com per exemple la necessitat que es va veure 
de construir l’institut, per tant remarca que sí que és un document que es 
treballa i s’utilitza per a prendre decisions.  
 
La senyora Berta Sala Casanovas, regidora del grup municipal d’ERC, mostra 
preocupació per  tota la gent jove que després no té un lloc on viure i que ha de 
marxar del municipi. Es perdran, no hi ha pisos ni habitatge social per a la gent 
jove. 
 
El senyor alcalde respon que és un tema que li preocupa tant a aquest 
Consistori com els anteriors. Abans sí que es podia fer, però que s’han perdut 
totes les subvencions per poder fer quelcom, almenys en les de sòl públic, ja 
que les de sòl privat ho han de fer els promotors privats. Ara s’està en 
negociacions amb els propietaris per generar bosses d’HPO. (habitatge 
protegit) 
 
VOTACIÓ 
 
Finalment es procedeix a la votació: 

 
 GRUP N VOT 

CIU 6 SI 

9SV 2 ABS. 

ERC 2 SI 
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PSC 1 SI 

C’s 1 SI 

PP 1 SI 

 
El Ple acorda, per majoria absoluta, aprovar la proposta anteriorment 
transcrita en tots els seus extrems. 

 
 

Cinquè.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 7/2015. 

PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA 
 
El Sr. Amadeu Clofent procedeix a donar lectura, de la proposta d’acord, amb 
el següent contingut: 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA D'HISENDA 
Expedient:  2015/1296 59 MPRES  
Contingut: Proposta modificació de crèdit 7/2015 
 
Considerant que hi ha despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent per a les 
que no hi ha crèdit en el vigent pressupost de la Corporació, i 
atès que es poden efectuar anul·lacions o baixes de crèdits d’altres aplicacions 
del pressupost vigent no compromeses, les dotacions de les quals s’estimen reductibles sense 
pertorbació del servei respectiu, per una Provisió de l’Alcaldia s’incoà l’expedient per a la 
concessió d’un crèdit extraordinari finançat amb càrrec a anul·lacions o baixes de crèdits 
d’altres aplicacions. 
 
Considerant que amb data de 19 de novembre  de 2015, el Sr. Secretari-Interventor va emetre 
un informe sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir. 
Considerant que amb la mateixa data  el Secretari-Interventor informe d’intervenció 
favorablement la proposta de l’Alcaldia. 
 
Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l’informe de la Secretaria es 
proposa al Ple l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 7/2015, 
amb la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat mitjançant anul·lacions o 
baixes de crèdits d’altres aplicacions del pressupost vigent no compromeses, romanent de 
tresoreria per a despeses generals i operació de crèdit,  d’acord amb el següent resum: 

1.-DESPESES ORDINÀRIES 
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A.- SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
PARTIDA DESCRIPCIO  IN ICIAL   SUPLEMENT  DEFINITIU  

1 6 5   2 1 0 0 9   Adequació quadres 
subministraments 
elèctrics 

                 5.000,00 €  3.000,00€       8.000,00 €  

TOTAL SUPLEMENT DESPESA ORDINARIA                          
5.000,00 €  

             
3.000,00 €                   

              

                            

2.-DESPESES D’INVERSSIÓ, 

A.- HABILITACIÓ DE CRÈDIT 

PARTIDA 
DESCRIPCIÓ  IN ICIAL   SUPLEMENT  DEFINITIU  

1 7 1   6 0 9 0 5   

Arranjament Parc 
dels Germans 
Gabrielistes                          0 €   100.000,00 €      100.000,00 € 

1 6 5   6 2 3 0 4   

Renovació 
enllumenat exterior 
Municipal  0 €  453.474,73 €      453.474,73 € 

1 6 5   6 2 3 0 3   

Renovacio 
enllumenat públic 
Avgda Montserrat  0 €    25.000,00 €        25.000,00 € 

                    TOTAL 
                                   

0 € 
         
578.474,73 €                

TOTAL   DESPESA INVERSIÓ    
  

         
578.474,73 €    

TOTAL   MODIFICACIO  1+2            
581.474,73 €  

  

 
 
 

1- FINANÇAMENT DESPESES ORDINARIES 

             

 A) PER TRANSFRERENCIES DE CRÈDIT D'ALTRES PARTIDES     

PARTIDA 
DESCRIPCIÓ IN ICIAL MINORACIO DEF 

4 2 5   2 2 7 0 1 Projecte d'eficiència 
energètica. 72.900,00 3.000,00 

69.900,00 

TOTAL  
  

3.000,00 
  

             



 

13 
 

TOTAL FINAÇAMENT ORDINARI 1A   
3.000,00 

  

             

2 FINANÇAMENT DESPESES D’INVERSIÓ 

A)  PER TRANSFRERENCIES DE CRÈDIT D'ALTRES PARTIDES     

PARTIDA 
DESCRIPCIÓ IN ICIAL MINORACIO DEF 

4 2 5   2 2 6 99 
11 

Actuacions en estalvi 
energètic 

20000 
15.000,00 

5.000,00 

4 2 5   2 2 7 0 1 Projecte d'eficiència 
energètica. 69.900,00 10.000,00 

59.900,00 

TOTAL    
25.000,00 

  

            

            

B) CREDIT     

PARTIDA 
DESCRIPCIÓ IN ICIAL SUPL DEF 

9 1 1 0 3         Credit IDAE 0 453474,73 453474,73 

TOTAL  0 
453.474,73 

0 

C)   AMB CÀRREC AL ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA     

PARTIDA DESCRIPCIÓ 
IN ICIAL MINORACIO DEF 

8 7 0             
RDGT no afectat a la 
L.O 3/2012 

163.203,69 
100.000,00 63.203,69 

TOTAL    100.000,00   

TOTAL FINAÇAMENT INVERSIO 2A + 2B + 2C   
578.474,73 

  

TOTAL   MODIFICACIO  1+2   
581.474,73 

  

 
 
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant un anunci inserit en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona, durant quinze dies, durant els quals els interessats podran 
examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament 
aprovat si durant el citat termini no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple 
disposarà d’un termini d’un mes per a resoldreles. 
 
La Comissió informativa de Ple dictamina favorablement per majoria absoluta 
els acords detallats anteriorment. 
 
INTERVENCIONS: A continuació es reflecteixen les  opinions sintetitzades de 
cada grup municipal d’acord amb l’article  109 del Reial Decret 2568/1986, de 
28 novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 



 

14 
 

Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària:  

El senyor Jaume Arcos Vinyals, portaveu de 9SV, manifesta que li genera 
dubtes la modificació, ja que a un mes de l’aprovació del nou pressupost, 
invertir 100.000€ per arreglar el Parc dels Germans Gabrielistes, quan hi ha 
obert un procés participatiu, els hi sembla agosarat. A la Comissió Informativa 
manifesta que no tenen la informació ja que l’han rebuda el dia anterior i no ho 
considera un procediment adequat.  

El senyor Enric Pardo, regidor d’ERC, exposa que és una modificació de crèdit 
de molta envergadura a finals d’any i que s’hauria d’haver preparat al 
pressupost, si no es vol anar a pressupost prorrogat, i creu que la urgència és 
pel tema del crèdit, que hi ha hagut un mes per preparar aquest expedient i no 
l’han pogut veure, que li van “colar” a una comissió informativa, que ni tant sols 
va poder assistir la representant d’ERC i per això no hi poden votar a favor. 

El senyor Benito Pérez, regidor de C’S pregunta si ja està fet el projecte de 
seguretat del Parc dels Germans Gabrielistes, perquè si no, no ho entén. Pel 
que fa al projecte energètic li sorprèn que no estigués pressupostat abans, ja 
que segons l’Infomontalt, l’Ajuntament tenia contractat un Gestor energètic. 
Tampoc entén perquè hi ha dos projectes energètics i l’empresa que fa el 
manteniment. Ell el que creia es que es pagava en aquesta empresa, 
s’estalviava per un altre banda. 

El senyor Javier Sandoval Carrillo, regidor del PSC, votarà que sí a la 
modificació, perquè creu que el crèdit s’ha d’incorporar, però demana saber 
com s’ha elaborat i que és el que es millorarà. 

El regidor del PP, senyor Jacobo García-Nieto, també votarà a favor de la 
modificació, ja que a l’anterior ple es va intentar introduir i no va ser possible. 
Respecte el tema de l’electricitat, com que és un tema d’estalvi amb un crèdit 
d’interès “0” ho veu bé. Pregunta quina serà l’empresa i si ja s’ha concedit. 

El senyor Amadeu Clofent, portaveu de CIU, demana disculpes per com s’ha 
introduït aquesta modificació. Respon dient que el pressupost del 20% ja està 
pràcticament elaborat, i que les modificacions que es volen aprovar bàsicament 
estan motivades per l’ampliació del crèdit i les altres d’eficiència energètica son 
un traspàs de partides, és a dir, no incrementa la despesa. Quant a les 
actuacions al Parc, independentment del que hi hagi al projecte,  no treu ue hi 
hagi un informe de la Policia Local que obliga a prendre certes mesures de 
seguretat al recinte, com seguretat, escales, baseres, llac. etc... 

Continua el Sr. Clofent per a contestar a C’s dient que la partida d’eficiència 
energètica és per al manteniment de l’enllumenat públic, que va guanyar el 
concurs, i el servei que dóna es bo. Va haver-hi una baixa i permet modificar 
aquets 3000€ i aquets 10.000€. La despesa energètica és d’una persona de la 
casa que es cuida de tota la eficiència energètica del municipi. Hi ha un altre 
empresa que s’encarrega del manteniment de les dependències municipals. 
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El senyor alcalde aclareix que el projecte ha estat elaborat per la diputació de 
Barcelona i no ha costat res. El projecte hauria de sortir a concurs. Remarcar 
que el projecte contempla l’estalvi suficient per recuperar el crèdit en deu anys. 
A part de les millores que es pot oferir pels ciutadants. 

El senyor Benito Pérez, regidor de Ciutadans, conclou que després de les 
explicacions, hi votarà a favor. 

Finalment, el senyor Jaume Gumà Noel, regidor de 9SV, explica que 9SV és un 
grup assembleari i que vota sobre els punts que van al ple. Com que no tenien 
aquestes explicacions ni la informació, varen decidir votar-hi en contra. 
L’explicació que dóna del seu vot en contra, no és pel mateix contingut de la 
modificació de crèdit, sinó perquè s’ha arribat al ple sense cap informació i no 
estan capacitats ni volen canviar el que han decidit entre tots plegats. 

 
VOTACIÓ 
 
Finalment es procedeix a la votació: 

 
 GRUP N VOT 

CIU 6 SI 

9SV 2 NO 

ERC 2 NO 

PSC 1 SI 

C’s 1 SI 

PP 1 SI 

 
El Ple acorda, per majoria absoluta, aprovar la proposta anteriorment 
transcrita en tots els seus extrems. 

 

 

 
Sisè.-  DONAR COMPTE DE L’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL SOSTENIMENT DE L’ESCOLA DE 
MÚSICA ANY 2015.    
 
PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA 
 
La Sra. Maria Lluïsa Grimal Colomé, procedeix a donar lectura, de la proposta 
d’acord, amb el següent contingut: 
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Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2015/803 66 SGENE  
Contingut: DONAR COMPTE DE L’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA PER AL SOSTENIMENT DE L’ESCOLA DE MÚSICA ANY 2015. 
 
La Direcció General de Centres Públics del Departament d’Ensenyament ha tramès ofici per la 
qual s’atorga a Sant Vicenç de Montalt una subvenció per import de 5.152’2 euros per a 
l’Escola de Música corresponent a l’any 2015. 
 
Per al pagament de la subvenció, cal trametre: 
 

• L’Acord de ple o òrgan competent de la corporació local pel qual s’accepta la 
subvenció. 

• Certificació del Secretari-Interventor de la Corporació local sobres les despeses del 
servei prestat fent referència a les factures, nòmines acreditatives de les despeses 
efectuades indicant el creditor, l’import, concepte, data de pagament i aplicació 
pressupostària (d’acord amb les dades de matrícula del curs acadèmic 2014-2015) i els 
ingressos percebuts pel mateix servei. 

• La Declaració relativa a altres subvencions rebudes pel mateix concepte, concedides 
per altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals. 

• La memòria de les actuacions que s’han portat a terme, justificant les dades 
presentades en la sol·licitud. 

 
La documentació justificativa de la subvenció s’ha de fer arribar a la Direcció General de 
Centres Públics abans del dia 20 de novembre de 2015. 
 
 
La Junta de Govern local acorda, per unanimitat, 
 
Primer. L’acceptació de la subvenció atorgada per la Direcció General de Centres Públics del 
Departament d’Ensenyament per import de 5.152’20 euros per a l’Escola de Música 
corresponent a l’any 2015. 
 
Segon. Instar al senyor Secretari per a la preparació de la resta de documentació necessària 
per a l’acceptació de la subvenció esmentada i poder trametre-la  oportunament a la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Tercer.- Proposar al Ple la ratificació dels acords transcrits anteriorment. 
 
La Comissió informativa de Ple dictamina donar compte del contingut de 
l’acord de la Junta de Govern anteriorment transcrit al proper Ple ordinari. 
 
 

Els Srs regidors es donen per asssabentats. 
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Setè.-   NOMENAMENT DE REPRESENTANT MUNICIPAL TITULAR I 
SUBSTITUT A LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA 
SOSTENIBILITAT.    
 
PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA 
 
El Sr. Amadeu Clofent procedeix a donar lectura, de la proposta d’acord, amb 
el següent contingut: 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE MEDI AMBIENT 
Expedient:  2015/982 48 GENSVM  
Contingut: NOMENAMENT DE REPRESENTANT MUNICIPAL TITULAR I SUBSTITUT A LA 
XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT. 
 
La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat és una associació de municipis 
compromesos amb el medi ambient per avançar cap a un desenvolupament sostenible. Fou 
creada el 16 de juliol de 1997 en l'assemblea constitutiva que va tenir lloc a Manresa, on 118 
municipis van formalitzar la seva adhesió, i actualment constitueix una plataforma de 
cooperació i intercanvi on els municipis troben un marc adequat per discutir els seus 
problemes, les seves inquietuds, les seves necessitats, les seves experiències, i promoure i 
dur a terme projectes d'interès comú 
 
Cal nomenar els representants municipals a la Xarxa i per això, es proposa al Ple l’adopció 
dels acords següents: 
 
Primer. Nomenar el senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, alcalde president, com a 
representant de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat. Com a substitut, es nomena el senyor Enric Miralles Torres, regidor d’Urbanisme. 
 
Segon. Donar trasllat del present acord a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, proposar al Ple de la 
Corporació, l’aprovació dels acords descrits anteriorment. 
 
La Comissió Informativa de Ple dictamina,per majoria absoluta, l’aprovació 
dels acords detallats anteriorment. 
 
 
INTERVENCIONS: A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades de 
cada grup municipal d’acord amb l’article  109 del Reial Decret 2568/1986, de 
28 novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària:  
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El Senyor Jaume Arcos, 9SV manifesta que ha entrat al web d’aquesta xarxa i 
que hi ha molts recursos i grups de treball. Demana saber que de tot el que 
ofereix, en què s’ha beneficiat Sant Vicenç de Montalt. 
El senyor Alcalde respon que, en aspectes com Serveis Socials, la gent que té 
una necessitat, aquesta xarxa fa d’intermediari entre l’Ajuntament i les grans 
companyies, aquesta és una de les grans tasques que es porta a terme.  
També, pel que fa referència a la divulgació d’ajuts, crea comissions  amb 
representants per veure com els municipis es poden beneficiar de tot aquest 
entremall. Actualment també s’ha creat la comissió per als refugiats. A partir 
d’aquest moment es farà uma primera reunió i es crearan uns grups de treball. 
El senyor Enric Pardo, d’ERC, entén que la presència de l’Ajuntament és 
important però voldria rebre informació sobre totes les gestions. 
El senyor Alcalde es compromet a fer arribar tota la informació al respecte 
sobre aquesta entitat. 
La senyora Berta Sala, Regidora d’Esquerra, demana que hi hagi un portal a la 
web municipal i que donés consells als ciutadans en aquestes coses, com per 
exemple, en estalvi energètic. 
El senyor alcalde adverteix que hi ha un perill, ja que hi hauria d’haver una 
persona mantenint aquesta web i a més a més pot generar una responsabilitat. 
La idea és  bona, però s’ha de veure com es canalitza. 
 
 
VOTACIÓ 
 
Finalment es procedeix a la votació: 

 
 GRUP N VOT 

CIU 6 SI 

9SV 2 ABS. 

ERC 2 SI 

PSC 1 SI 

C’s 1 SI 

PP 1 SI 

 
 
El Ple acorda, per majoria absoluta, aprovar la proposta anteriorment 
transcrita en tots els seus extrems. 
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Vuitè.-   RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DESIGNACIÓ NOM DE CARRER ENTRE COSTA DAURADA I MARESME  
   
PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA 
 
El Sr. Amadeu Clofent, portanveu de CIU expossa l’assumpte:  
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE MOBILITAT 
Expedient:  2015/910 79 GENSVM  
Contingut: DESIGNACIÓ NOM DE CARRER ENTRE COSTA DAURADA I MARESME 
 
La Regidoria de Mobilitat, en data 20 d’agost de 2015, informa que hi ha un carrer al municipi 
que no té designat cap nom. L’esmentat carrer està situat entre els c/Costa Daurada i 
c/Maresme. 
 
Les propostes de nom de la Regidoria de Mobilitat van ser:  

• Passatge de la Costa Daurada 
• Carrer dels Germans Gabrielistes 
• Carrer del Santuari del corredor 
• Carrer Turó del Montalt 

 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER. Ratificar l’acord de Junta de Govern i aprovar el nom de carrer Passatge de la Costa 
Daurada per tal d’identificar el carrer situat entre els c/Costa Daurada i c/Maresme, que fins ara 
no tenia nom. 
 
SEGON. Comunicar el present acord a la Regidoria de Mobilitat, a la Regidoria d’Urbanisme, i 
a l’Àrea de Padró per realitzar la inscripció d’aquest nou carrer del municipi a les seves 
respectiva àrees. 
 
INTERVENCIONS: A continuació es reflecteixen les  opinions sintetitzades de 
cada grup municipal d’acord amb l’article  109 del Reial Decret 2568/1986, de 
28 novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària:  

El Sr. Jaume Arcos, portaveu de 9SV  manifesta que el C/Costa Daurada i el 
Passatge Costa Daurada poden portar conflicte, i  creu que es podrien 
diferenciar. 
 
El senyor Amadeu Clofent, portaveu de CIU,  aclareix que nomes hi ha 
entrades de garatges. 
 
La senyora Berta Sala, regidora d’ERC,  comenta  que li hagués agradat que 
aquest punt s’hagués parlat de participació ciutadana. 
 
 
VOTACIÓ 
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Finalment es procedeix a la votació: 

 
 GRUP N VOT 

CIU 6 SI 

9SV 2 ABS. 

ERC 2 ABS. 

PSC 1 SI 

C’s 1 ABS. 

PP 1 SI 

 
 
El Ple acorda, per majoria absoluta, aprovar la proposta anteriorment 
transcrita en tots els seus extrems. 

 
 
Novè.-  MOCIÓ EN MOTIU DEL 75è ANIVERSARI DE L'ASSASSINAT DEL 
PRESIDENT LLUÍS COMPANYS I JOVER. JUSTÍCIA UNIVERSAL I 
MEMÒRIA HISTÒRICA   
  
PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA 
 
 
El Sr Enric Pardo, regidor d’ERC, llegix la proposta que presenta el seu grup:   
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2015/1265 66 GENSVM  
Contingut: MOCIÓ EN MOTIU DEL 75è ANIVERSARI DE L'ASSASSINAT DEL PRESIDENT 
LLUÍS COMPANYS I JOVER. JUSTÍCIA UNIVERSAL I MEMÒRIA HISTÒRICA 
 
El Sr. Enric Pardo Matas, Regidor d’Esquerra + Acord Municipal adreça la següent moció a 
l’alcalde i regidors perquè sigui tractada a la comissió informativa de Ple i al Ple ordinari 
previstos pels dies 12 i 19 de novembre respectivament. 

El contingut íntegre de la moció es el següent: 

Declaració institucional 

EN MOTIU DEL 75è ANIVERSARI DE L’ASSASSINAT DEL PRESIDENT LLUÍS COMPANYS I 
JOVER. JUSTÍCIA UNIVERSAL I MEMÒRIA HISTÒRICA 
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Aquest 2015 tindran lloc dues efemérides d’elevat caràcter simbòlic pel que fa a la memòria 
històrica de Catalunya: el dia 15 d’octubre farà 75 anys de l’afusellament del President Lluís 
companys per part del règim franquista i el dia 20 de novembre en farà 40 de la mort del 
dictador Franco. 

El molt honorable Lluís companys i Jover, fou condemnat a mort per les autoritats franquistes 
en l’única sentència d’aquest tipus a un president d’una nació democràticament escollit a la 
història d’Europa, sentència que continua encara sense declarar-se nul·la per part de l’Estat 
Espanyol. 

Així mateix, al Camp de la Bota, entre Barcelona i Sant Adrià, un lloc emblemàtic per recordar 
les víctimes del franquisme, s’hi van afusellar durant la Guerra Civil i la dictadura més de 1.700 
persones. Després eren enterrats al Fossar de la Pedrera, a Montjuïc, un espai visitat fa un 
parell d’anys per una delegació de l’ONU per elaborar un informe molt crític amb l’Estat pel 
desenvolupament de les lleis de memòria històrica. 

 
Fins a dia d’avui, la llei es limita a declarar injustes les sentències, per la il·legitimitat dels 
tribunals, mitjançant un certificat de reparació i de reconeixement que no té cap valor jurídic, i 
no declara les resolucions judicials nul·les de ple dret per il·legals, motiu pel qual el Ministeri de 
Justícia es nega a certificar-les. En aquest sentit la Llei 52/2007 de 26 de desembre, per la qual 
es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o 
violència durant la guerra i la dictadura, no ha servit de res per anul·lar els judicis sumaríssims 
dictats pels tribunals militars, entre ells el que condemnava el President Companys.  
 
D’aquesta manera, el Fiscal General de l’Estat considerà el 2010 no procedent el recurs de 
revisió instat per la Generalitat per obtenir l’anul·lació de la sentència dictada pel Tribunal de 
Responsabilitats Polítiques de Barcelona de 1939 i de la sentència dictada pel Consell de 
Guerra d’Oficials Generals del 1940, que va condemnar a pena de mort el President 
Companys, perquè considerava que ambdues sentències eren inexistents i nul·les de ple dret, 
en haver estat dictades per tribunals il·legítims conforme la llei 52/2007.  
 
D’altra banda, l’immobilisme i la manca de sensibilitat per part dels diferents governs de l’Estat 
contrasten amb els actes de desgreuge que tant des d’Alemanya com des de França s’han fet 
per les actuacions dels respectius països durant la II Guerra Mundial, així com pel fet d’haver 
col·laborat amb el General Franco. Un menyspreu que es veu agreujat quan 75 anys després 
de la captura de Lluís Companys per la Gestapo, els documents que van ser confiscats 
continuen en possessió de l’exèrcit espanyol a l’Arxiu d’Àvila, enlloc d’haver estat retornats a la 
Generalitat de Catalunya, institució que és la seva legítima propietària. 

 
Un cop tancada la causa contra el franquisme a l’Estat espanyol, deixant els represaliats en 
situació d’indefensió , és a Argentina on els represaliats i les víctimes del franquisme guarden 
la darrera esperança amb les actuacions de la jutgessa Servini en la coneguda ‘Querella 
Argentina’. Una querella on també hi ha la causa contra el President Companys a instàncies 
d’Esquerra Republicana, que participa de la denúncia contra l’Estat espanyol amb l'objectiu de 
restituir la figura del President Companys i erigir-la com a icona de la justícia universal.  
 
Per tot això, en la commemoració del 75è aniversari de la seva mort, considerem que no és 
comprensible que cap govern espanyol hagi accedit a certificar la nul·litat d’aquestes 
certificacions i a incloure aquesta declaració a la denominada Llei de la Memòria Històrica, amb 
tots els efectes jurídics que aquesta declaració comporta. Com dèiem, Alemanya i França han 
demanat perdó per haver col·laborat en la detenció i deportació de Lluís Companys, mentre 
que la justícia espanyola es nega a declarar nul el seu judici.  
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Després de dècades de llibertats democràtiques, considerem que encara no s’ha reparat com 
cal la memòria del President Companys, així com la causa de milers de víctimes de totes les 
nacions i pobles de l’Estat Espanyol, i que cal instar al Govern de l’Estat Espanyol a dur a 
terme les actuacions jurídiques i polítiques pertinents per anul·lar la sentència del judici 
sumaríssim al President de la Generalitat i realitzar totes aquelles actuacions per a reparar el 
seu honor. 
  
Tal i com va dir el mateix Lluís Companys, referent de l'Esquerra nacional, "la nostra és una 
lluita pels valors universals de la pau, del treball i de la justícia". La nova República Catalana 
s'ha de constituir com un baluard dels drets humans, la pau, la fraternitat i la justícia universal.  
Lluís Companys va donar la vida i va morir per la República Catalana. Aquest 27S hem sentat 
les bases democràtiques per tal que la República Catalana comenci a caminar. Sens dubte, el 
nostre millor homenatge serà acabar la tasca que va protagonitzar, i que tants d'altres que el 
van precedir i tants d'altres que hem continuat, sabem que la lluita social i la lluita nacional és 
indestriable.  
 
En relació als antecedents exposats, proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords 
següents:  
 
Primer. Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les actuacions jurídiques i polítiques pertinents 
per anul·lar la sentència del judici sumaríssim al President de la Generalitat de Catalunya, el Sr. 
Lluís Companys i Jover, així com realitzar totes aquelles actuacions oportunes perquè l’honor 
del President Companys sigui reparat.  
 
Segon. Instar el Govern de l’Estat Espanyol a modificar la Llei 52/2007, de 26 de desembre, 
per la qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir 
persecució o violència durant la guerra i la dictadura, per considerar com a inexistents i nul·les 
de ple dret les sentències dictades pels Jutjats i Tribunals declarats il·legítims en la llei, seguint 
el criteri expressat per la Fiscalia General de l'Estat en el seu Decret del 4 d'abril de 2010, 
habilitant el procediment administratiu necessari perquè el Consell de Ministres expedeixi el 
corresponent certificat de nul·litat als efectes legals procedents.  
 
Tercer. Subsidiàriament, modificar la llei d'Enjudiciament Criminal i la Llei Processal Militar amb 
la finalitat d’incorporar entre els requisits habilitants per procedir a la revisió d’una sentència 
ferma, la declaració d’il·legitimitat realitzada conforme a l’article 3 de la Llei 52/2007, de 26 de 
desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor dels qui 
van patir persecució o violència durant la guerra i la dictadura, així com la Llei Orgànica del 
Poder Judicial, per atorgar la legitimació activa al Govern de l’Estat per si mateix, o a través de 
la Fiscalia, per interposar el recurs de revisió de les sentències declarades il·legítimes.  
Quart. Reclamar a l’Estat espanyol que retorni tota la informació sobre Lluís Companys 
requisada per la Gestapo a París l’any 1940 i que actualment es troba confiscada a l’arxiu 
d’Àvila.  
 
Cinquè. Reclamar a tots els governs que van participar de la captura i assassinat de 
Companys que participin d’un acte de desgreuge a la figura de l’únic president elegit 
democràticament i assassinat a Europa durant el segle XX. Un acte que s’hauria de fer al 
fossar del Castell de Montjuic.  
 
Sisè. Col·laborar amb aquelles persones que participen de la querella argentina mentre no 
siguin restituïdes les famílies. 

Setè. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics del 
Parlament Català, al Govern de l’Estat i a les Corts espanyoles, al Parlament Europeu , a 
l’ONU, i a les associacions de recuperació de la memòria històrica.  
 
No obstant això, el Ple acordarà el que estimi més convenient.  
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La Comissió informativa de ple dictamina, per majoria simple, l’aprovació dels 
acords detallats anteriorment. 
 
INTERVENCIONS: A continuació es reflecteixen les  opinions sintetitzades de 
cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, de 
28 novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària:  

El senyor Jaume Arcos Vinyals,  representant de 9SV, manifesta  que és una 
vergonya que des de l’Estat Espanyol en 40 anys, es sigui incapaç de 
reconèixer aquest magnicidi. Companys continua sota la condemna d’un judici 
vergonyós tant per la Democràcia com per la Justícia. Ara fa 75 anys van fer 
servir aquesta anomenada Justícia per acabar amb las aspiracions d’un poble 
com Catalunya, avui creu que Catalunya serà el que els catalans vulguin que 
sigui, i no hi haurà judicis sumaríssims, per això 9SV votarà a favor. 

El senyor Benito Pérez, regidor de C’s, una de las crítiques que fa al Ple de 
l’Ajuntament és que amb freqüència es tracten i aproven mocions 
independentistes que no tenen res a veure ni amb la competència ni 
governança de l’Ajuntament, i aquesta moció n’és un exemple. També creu que 
és una extravagància  jurídica que es pretengui anul·lar un judici d’un regim ja 
extingit. Igualment aquest judici ja ha tingut un recorregut juridic que ha 
manifestat que és injuts. També manifesta  que el mateix Lluis Companys va 
ser golpista contra el règim vigent el 1934, no entén aquesta fixació i la 
instrumentació política de Lluis companys per parts dels nacionalistes. 

El senyor Jacobo Garcia-Nieto, regidor del PP, manifesta que votarà en contra 
perquè no creu que sigi el lloc adient per debatre això. 

El senyor Amadeu Clofent està d’acord amb la forma i el fons però es 
mantenen fidels al que sempre han manifestat, que el ple no s’hauria de 
convertir en un fòrum de mocions que en aquest cas supera l’entitat local. No 
votaran en contra, però tampoc a favor. 

 
 
VOTACIÓ 
 
Finalment es procedeix a la votació: 

 
 GRUP N VOT 

CIU 6 ABS. 

9SV 2 SI 

ERC 2 SI 
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PSC 1 ABS. 

C’s 1 NO 

PP 1 NO 

 
 
El Ple acorda, per majoria simple, aprovar la proposta anteriorment transcrita 
en tots els seus extrems. 

 

 

Desè.- PRECS I PREGUNTES. 
 
1-El Senyor  Alcalde respon a una pregunta de l’anterior Ple, formulada pel 
senyor Jaume Arcos, referent a l‘escola de Ràdio del Maresme del Centre 
Civic, que posava en marxa un curs amb una matrícula de 1.000€,  el 
considerava com a privatització d’un mitjà de comunicació de tots els 
santvicentins, i aternativament,  proposava la incorporació d’un dinamitzador de 
programes de ràdio que treballés amb les escoles, entitats i l’institut perquè 
col•laborin amb la realització de programes.  
 
El senyor Alcalde li respon tot dient que a l’any 2009 el govern va prendre la 
decisió que es prestés al servei de Ràdio de forma indirecta per dues raons: 
perquè generava un cost important i perquè la situació era insostenible. Es va 
agafar una persona perquè gestionés la ràdio, a través d’un conveni, que una 
vegada exhaurit, va buscar un nou model de ràdio més innovador, professional, 
que gestionés i a més donés un servei als vilatans, amb participació i que 
dinamitzés la ràdio. A tal fi, es va fer recerca de diferent possibilitats, i es va 
trobar un conveni de col•laboració per tal de que es portes la radio , però 
regulat pel mateix ajuntament, i es va decidir portar a terme una escola de 
radio. Els hi va agradar moltíssim la idea, però per manca d’inscrits no s’està 
portant a terme actualment. S’està treballant amb les escoles i se’ls hi passarà 
el conveni. 
El senyor Jaume Arcos manifesta que el conveni no l’ha vist a cap Junta de 
Govern,  i  pregunta  que en si en el reglament del Centre Cívic es diu que no 
es pot fer cap activitat amb remuneració econòmica, com encaixa aquesta 
empresa. No comparteix aquest model de ràdio. I quant als tallers, si es refereix 
a un dia que van portar a tos els nens a veure la ràdio, van sortir tots amb un 
paper que els hi deia que si volien fer els taller de ràdio, haurien de pagar uns 
40 o 50€ mensuals, per la qual cosa el pares ens vam sentir enganyats. 
 
2.- El Senyor Alcalde respon a una pregunta del Grup  Municipal 9SV de si 
l’establiment Sorli Discau disposa de plaques de guals i si es recapten els 
corresponents impostos. Respon tot dient que no tenen plaques de guals, els 
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han de tenir i se’ls va fer un requeriment perquè fessin la petició de les 
corresponents llicències de guals. 
 
3.-El senyor Alcalde, Miquel Angel Martinez, respon a una pregunta feta pel 
senyor Jaume Gumà, regidor del Grup Municipal de 9SV, en referència a si la 
matriculació a l’equipament esportiu del Sorli Discau és gratuïta per als vilatans. 
El senyor Rubert Subiron respon dient que s’ha fet la consulta i que en el 
municipi no s’ha cobrat cap inscripció als residents, però que sí que hi ha hagut 
casos puntuals en que els usuaris s’han donat de baixa durant els mesos 
d’estiu i quan s’han tornat a dona d’alta, després de l’estiu, des del Sorli han 
cobrat aquesta inscripció. S’ha notificat al concessionari que això no ho poden 
fer. 
 
4.-El senyor Jaume Gumà Noel, regidor de 9SV, exposa que, com a pare, s’ha 
intentat reunir amb altres pares de la classe del seu fill per preparar la festa de 
final de curs i van voler anar al Centre Cívic, i que la conserge els va dir que si 
es reunien com a pares, els hi tenia que cobrar la sala, perquè no van fer la 
sol.licitud com a AMPA. Al final es van reunir al costat de a màquina de cafè del 
Centre Cívic. Comenta que a vegades és molt estricte el reglament i que 
s’hauria de ser mes flexible. 
 
5.-El senyor Jaume Gumà Noel, regidor de 9SV, demana que davant d’institut 
es faci un pas de vianants ben gros, davant de l’entrada, ja que quan 
s’acumulen molts vehicles, tant a l’hora d’entrada com de sortida del centre, 
tothom passa per on pot. També comenta que a la rotonda de davant del 
institut hi ha un grup de gent que cada dia els recull un autobús (creu que són 
d’Educació Especial) i també nois del mateix institut, que està a l’ intempèrie, 
que si seria possible posar una marquesina per tal de protegir-los del mal 
temps. 
 
El senyor Amadeu Clofent, primer Tinent Alcalde explica que allà en primer lloc 
no es poden aturar els vehicles i que tampoc poden posar una marquesina. 
 
El senyor Alcalde, Miquel Àngel Martínez, explica que entre altres coses la 
responsable de la carretera és la Diputació per tant a nivell municipal no es pot 
fer cap actuació. 
 
6.-El senyor Jaume Gumà Noel, regidor de 9SV, felicita l’actuació feta amb el 
cartell de velocitat que han posat a la Avinguda Montalnou, però  creu que no 
està en un lloc prou visible. 
 
El senyor Alcalde, Miquel Àngel Martínez, comenta que es un tram perillós i 
que la gent no respecta, de fet s’estan plantejant posar càmeres fotogràfiques 
ja que han presentat diversos projectes a la Diputació. El primer era poder 
recepcionar ells mateixos la carretera per poder fer las accions pertinents, i el 
segon era posar ressalto en algun tram de l’Avinguda Montalnou, però tots dos 
se’ls hi ha denegat. El que han fet es canviar el sentit d’aparcament per tal de 
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restringir aquest vial. Altres municipis disposen de ressaltons  i ell mateix va 
preguntar a la Diputació el motiu pel qual a Sant Vicenç de Montalt se li 
denega, la resposta per part de la Diputació va ser que cada Diputació 
(Barcelona, Lleida o Girona) es regeix per uns criteris diferents. 
 
El senyor Jaume Gumà Noel, regidor de 9SV, comenta que la carretera de  
cornellà a fogars es de titularitat de la Diputació i si que disposa de ressaltons. 
 
El senyor Amadeu Clofent, primer Tinent Alcalde, explica que segons la 
Diputació de Barcelona no es poden posar ressaltons en pendents , entre altres 
causes, per un tema de canalització de pluges. 
 
La senyora Berta Sala, regidora d’ERC, proposa penjar la senyalització de 
velocitat en el semàfor per tal de que sigui més visible. 
 
 El senyor Alcalde, Miquel Àngel Martínez explica que per tal de poder regular i 
solvetar aquest tema hi ha una proposta per part de la Policia per instal·lar 
càmeres, tant a l’avinguda Montalnou com en algunes àrees de contenidors a 
on s’ha detectat molt incivisme. 
 
7.- El senyor Jaume Gumà Noel, regidor de 9SV, demana si se’ls hi pot facilitar 
informació sobre la contractació de la nova Arquitecte Municipal. 
 
8.- El senyor Jacobo Garcia-Nieto, regidor del PP, pregunta si ja tenen previst 
quan es farà el proper Ple. 
 
El senyor Alcalde, Miquel Àngel Martínez li respon que en principi serà el 
proper 22 de desembre. 
 
El senyor Jacobo García-Nieto, regidor del PP, vol saber si en el proper Ple 
disposaràn del Pressupost de l’any 2016. 
 
El senyor Alcalde, Miquel Àngel Martínez, li respon afirmativament, si es 
possible el veuràn amb anterioritat. 
 
9- El senyor Jacobo García-Nieto, regidor del PP li agradaria saber si hi ha 
moltes demandes interpossades contra l’Ajuntament i la despesa que podria 
comportat per aquest Consistori. 
 
El senyor Alcalde, Miquel Àngel Martínez, explica que si que hi ha demandes 
interposades contra l’Ajuntament, però fins la resolució dels mateixos no en 
poden saber el cost. Hi ha diversos contenciosos que deriven de l’aprovació del 
POUM , alguns propietaris afectats no van estar conformes hi han denunciat, 
però molts d’aquets contenciosos han estat interposats contra la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. 
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10.- El senyor Jacobo García-Nieto, regidor del PP, vol saber com està el tema 
de la convocatòria de les places d’Arquitecte i d’Arquitecte Tècnic. 
 
El senyor Secretari, Francesc Ortiz Amat, explica que s’ha entrat per Registre 
d’Entrada la Proposta per els dos nomenaments, però que s’està a l’espera de 
que s’aporti una documentació. En els dos cassos el personal qualificador ha 
estat extern. Un cop tinguin la documentació es faràn els informes pertinents. 
 
11.- El senyor Benito Pérez, regidor de C’S, comenta que a la pàgina web de 
l’Ajuntament no ha trobat a on es publiquen els audios dels Plens i las sessions 
informatives, que la última que ha trobat es del mes de març. 
 
El senyor Alcalde, Miquel Àngel Martínez li proposa que vingui un matí a 
l’Ajuntament i que la senyora Ana Montes li ensenyarà com accedir-hi ja que si 
que estan penjades. 
 
12.-El senyor Jaume Gumà Noel, regidor de 9SV,comenta que alguns veïns del 
c/Romaní estan preocupats per un tema relacionat amb drogues, vol saber si 
aquest Consistori està assabentat de la problemàtica i si s’ha fet alguna 
actuació al respecte. 
 
El senyor Alcalde, Miquel Àngel Martínez li respon que la Policia Local  ha fet 
una batuda i s’ha identificat a joves de Sant Vicenç, de Caldes d’Estrac i de 
Sant Andreu de Llavaneres, que ja s’ha parlat amb els pares i que el procés 
segueix el seu curs. 
 
El senyor Jaume Gumà Noel, regidor de 9SV, vol saber si el tema està 
totalment controlat. 
 
El senyor Alcalde, Miquel Àngel Martínez explica que regularment es fan 
controls policials en aquells punts que s’han detectats com a punt de trobada 
de joves o que puguin ser conflictius. 
 
13.- La senyora Berta Sala, regidora d’ERC es queixa de que las cartes 
enviades referents als guals son molt agressives i que en alguns casos s’acusa 
als ciutadans d’infraccions que no han comés. També diu que no està d’acord 
en la manera que s’ha fet la inauguració del nou Institut. Que en un primer 
moment es va informar a l’AFA que no tindria cap caire institucional i que 
finalment no va ser així. Creu que es va fer expressament per un tema 
electoral. 
 
El senyor Jaume Arcos, regidor de 9SV, està totalment d’acord amb la senyora 
Sala, i per aquest motiu, ell no hi va participar, ni com a pare ni com a Regidor. 
 
El senyor Jacobo García-Nieto, regidor del PP creu que l’AFA sí que hi hauria 
d’haver participat. 
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14.-El senyor Alcalde, Miquel Àngel Martínez, dóna lectura a una pregunta  feta 
per una ciutadana de Sant Vicenç de Montalt que vol saber de quina manera es 
distribueixen els diferents ajuts que rep el municipi per els Animals de 
Companyia. 
 
La Senyora Lluïsa Grimal Colomé, regidora de CIU, respon que l’objectiu 
d’aquest recurs és ajudar els ens locals a complir les competències assignades 
sobre la protecció dels animals. 
Les actuacions que són objecte d’aquest suport són: la realització de 
campanyes de cens, identificació, tinença responsable, actuacions clíniques en 
les colònes de gats i atenció als animals abandonats a la via pública. 
 
 
 
No havent més assumptes a tractar, el senyor President 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 
    

 


