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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 PLE2016/9 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1A. CONVOCATÒRIA EL 24 DE 
NOVEMBRE DE 2016 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2016/9 
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 24 de novembre de 2016 
Horari: de 20:00 a 21:55 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) 
- Sr 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 GUMÀ NOEL, JAUME  (9SV) 
- Sr Vocal SALA CASANOVAS, BERTA  (ESQUERRA + AM) 
- Sr Vocal  PARDO MATAS, ENRIC  (ESQUERRA + AM) 
- Sr Vocal JAVIER SANDOVAL CARRILLO  (PSC) 
- Sr Vocal PÉREZ GONZÁLEZ, BENITO  (CIUTADANS-PARTIDO DE LA 

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

 
Secretària: 
 
Cristina Marín Carcassona, Secretària Interventora accidental 
 
 
Obre la sessió el senyor President per tractar els assumptes inclosos en el 
següent: 
 
O R D R E   D E L   D I A 
 
 
Primer. ACTA PENDENT D'APROVAR 
 

 PLE2016/7 ORDINÀRIA 29/09/2016 

 PLE2016/8 EXTRAORDINARI 27/10/2016 
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Segon. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI 
 
Tercer.- PRP2016/1414   MODIFICACIÓ DE L'ACORD DE PLE DE RÈGIM 
DE DEDICACIÓ I REMUNERACIÓ DE L'ALCALDE DE LA CORPORACIÓ. 
 
Quart.- PRP2016/1440   MOCIÓ PRESENTADA PELS MEMBRES DE 
L'EQUIP DE GOVERN EN RELACIÓ AL PLA DE MOBILITAT AL MARESME. 
 
Cinquè.- MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM I PROCÉS CONSTITUENT 
PRESENTADA CONJUNTAMENT PER CIU, 9SV I ERC+AM. 
 
Sisè. PRECS I PREGUNTES 

 

 
Primer. ACTA PENDENT D'APROVAR 
 

 PLE2016/7 ORDINÀRIA 29/09/2016 

 PLE2016/8 EXTRAORDINARI 27/10/2016 

 
El senyor Alcalde pregunta als assistents si tenen alguna objecció a les actes 
detallades anteriorment. 
 
El Sr. Benito Pérez González, regidor de Ciutadans, comunica que hi ha un 
error material a l’acta de Ple de data 29 de setembre de 2016 en relació als 
assistents a la sessió: 

Sr Vocal PÉREZ GONZÁLEZ, BENITO  (CIUDADANS-PARTIDO DE LA 
CIUDADANÍA) 
 
L’error material consisteix en què la candidatura proclamada s’anomena 
CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA.  
 
S’esmena l’errada material. 
 
A continuació es procedeix a la votació de l’acta de PLE2016/7 ORDINÀRIA 
celebrada en data 29 de setembre de 2016: 
 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

CIU 6 SÍ 



 

3 
 

9SV 2 ABS. 

ERC+AM 2 SÍ 

PSC 1 SÍ 

C’s 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

 
 
Els assistents acorden, per majoria aboluta, l’aprovació de l’acta celebrada en 
data 29 de setembre de 2016. 
 
A continuació es procedeix a la votació de l’acta PLE2016/8 EXTRAORDINARI 
celebrat en data 27 d’octubre de 2016: 

GRUP Nº 
vots 

VOT 

CIU 6 SÍ 

9SV 2 ABS. 

ERC+AM 2 SÍ 

PSC 1 SÍ 

C’s 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

 

Els assistents acorden, per majoria aboluta, l’aprovació de l’acta celebrada en 
data 27 d’octubre de 2016. 
 
 
 
 
Segon. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI 
 
La senyora secretària llegeix totes les publicacions de més interès, aparegudes 
en el Diari Oficial de la Generalitat, Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
el Boletín Oficial del Estado, des de la darrera sessió. Els/les senyors/es 
assistents es donen per assabentats/des. 
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Tercer.- PRP2016/1414   MODIFICACIÓ DE L'ACORD DE PLE DE RÈGIM 
DE DEDICACIÓ I REMUNERACIÓ DE L'ALCALDE DE LA CORPORACIÓ. 
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA.  A continuació el Sr Amadeu Clofent 
Rosique,  portaveu del grup Municipal  exposa l’assumpte. Explica que l’alcalde 
de Sant Vicenç té responsabilitats a dues administracions i la dedicació a 
l’Ajuntament passa del 75 al 67%, la qual cosa afecta a la retribució i les 
pagues. 
 
Es transcriu la proposta d’acord: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2015/717 33 GENSVM  
Contingut: MODIFICACIÓ DE L'ACORD DE PLE DE RÈGIM DE DEDICACIÓ I 
REMUNERACIÓ DE L'ALCALDE DE LA CORPORACIÓ. 
 
En data 2 de juliol de 2015 el Ple de la Corporació va adoptar, entre d’altres, el 
següent acord: 
 
“Primer.- Establir a favor dels membres de la Corporació que a continuació es 
detallen, el règim d’indemnitzacions següent: 

- Regidors i Regidores de l'Equip de Govern  
A) Amb dedicació exclusiva (efectes 3 juliol de 2015): 

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

 

En data 28 de setembre de 2015, el Ple de la Corporació va acordar, per 
majoria absoluta, l’aprovació de la modificació de l’acord de Ple, de data 2 de 
juliol de 2015, de règim de dedicació dels membres de la corporació, 
remuneracions i d'organització municipal que a continuació es detalla: 

 

“A) Amb dedicació exclusiva o parcial: 

Determinar que els càrrecs següents exerceixin les seves funcions en el règim 
especificat a continuació: 
 

- ALCALDIA .-  Dedicació  parcial d’un 75%,  amb efectes d’1 d’octubre de 
2015 i amb la part proporcional de retribució acordada en el Ple de 2 de 
juliol 2015” 

 



 

5 
 

Cal procedir a la modificació de l’acord de Ple de Règim de dedicació dels 
membres de la Corporació, per tant, es PROPOSA AL PLE l’adopció del 
següent acord: 

Primer.- Modificar l’acord de Ple de data 28 de setembre de 2015 sobre la 
dedicació de l’alcalde com a membre de la Corporació i conseqüentment la 
seva remuneració: 

- ALCALDIA .-  Dedicació  parcial d’un 67%, amb efectes d’1 de desembre 
de 2016 i amb la part proporcional de retribució acordada en el Ple de 
data 2 de juliol de 2015 que passarà a ser de 2.153’57€ mensuals x 14 
pagues.  

Segon.- Notificar aquest acord a la Regidoria de Recursos Humans. 

 
 
B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Real Decreto 2568/1986, 
de 28 novembre, por el que se aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament 
a l’àudio del Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària: 
 
En primer lloc, pren la paraula el senyor Enric Pardo Matas, portaveu d’ERC, el 
qual manifesta que, com a ciutadà de Sant Vicenç, que es baixi el sou l’alcalde 
està molt bé. Ara bé, en valor absolut, cobrarà més, tot i que es baixi el sou a 
Sant Vicenç. Per això, no vol veure el titular als diaris en aquest sentit. Què ha 
canviat respecte l’any passat? Moviments al Consell Comarcal que faciliten la 
sortida d’ERC. L’any passat es va abaixar el salari, aquest també, es pregunta 
si el vinent ho tornarà a fer. També es pregunta per què del percentatge 
escollit. Ell defensa que un polític ha d’estar ben retribuït i més si està en 
d’altres administracions. Això sí, seria bo que cobrés el mateix que a la vida 
privada. El topall de 45.000 euros ens el marca la llei per les notres 
característiques com a municipi. ERC dóna llibertat de vot en aquest assumpte. 
Com a Santvicentí li agradaria que s’alleugerís més les arques municipals. 
 
A continuació, pren la paraula el senyor Benito Pérez González, regidor de C’s, 
manifestant que sempre ha defensat un sou raonable i digne per la tasca, 
ajustat a la dedicació i responsabilitat. Voldria no obstant, un alcalde amb plena 
dedicació. Aprofita per preguntar si al Consell Comarcal es cobra per dietes o 
altra retribució a part del sou. 
 
El senyor Jacobo García-Nieto Videgain manifesta que li sembla bé. També 
creu que és bo que l’alcalde sigui president del Consell Comarcal, ja que 
beneficia a Sant Vicenç. 
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El senyor Jaume Arcos Vinyals, portaveu de 9SV, afirma que s’abstindran en la 
votació perquè a les notícies que es donen als mitjans normalment es fa 
demagògia. Si es fes amb sinceritat l’explicació, fins i tot farien votació 
favorable. Si la notícia és tractada de forma diferent, rectificarà al proper ple. 
 
El senyor alcalde respon que no és la seva intenció fer-ne bandera. No creu 
que sigui informació que calgui publicar-la a l’Infomontalt, ja que pot produir 
confusió. No en té cap intenció. El sou s’ha de consignar per la responsabilitat 
que es té, no es pot comparar l’empresa privada i sector públic. En resposta a 
C’s, respon que no hi ha mai altres retribucions, indemnitzacions o dietes, és 
incompatible. Conclou afirmant que el fet d’estar en altres administracions 
ajuda sempre a Sant Vicenç. 
 
El senyor Jaume Arcos, a la vista de l’explicació del senyor alcalde, canvia el 
sentit del vot del seu grup i votaran a favor. Si no es respectés el que ha 
assegurat l’alcalde, llavors farien a la inversa. 
 
C. ACORDS 
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

CIU 6 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 ABS. 

PSC 1 SÍ 

C’s 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

 
 
Finalment s’acorda, per majoria absoluta, aprovar la proposta d’acord 
transcrita en tots els seus extrems. 
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Quart.- PRP2016/1440   MOCIÓ PRESENTADA PER TOTS ELS GRUPS 
POLÍTICS EN RELACIÓ AL PLA DE MOBILITAT AL MARESME. 
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Amadeu Clofent 
Rosique,  portaveu del grup Municipal de CiU, llegeix íntegrament la proposta 
d’acord que es transcriu tot seguit: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2016/1229 33 GENSVM  
Contingut: MOCIÓ PRESENTADA PER TOTS ELS GRUPS POLÍTICS EN 
RELACIÓ AL PLA DE MOBILITAT AL MARESME 
 
ANTECEDENTS 
 
El senyor alcalde exposa la següent moció, la qual ha estat aprovada al Consell 
Comarcal i compta amb el consens de totes les forces polítiques juntament 
amb l’entitat Preservem el Maresme. 

Es transcriu tot seguit: 

“MOBILITAT AL MARESME 
NOVEMBRE 2016 
 
Les forces polítiques del Consell Comarcal del Maresme i la Coordinadora 
Preservem el Maresme, així com el conjunt de la societat de la comarca, a 
traves dels seus Ajuntaments i entitats, des de fa ja molts anys estant lluitant 
per aconseguir la implantació de mesures en infraestructures que garanteixin 
una adequada mobilitat, sostenible i segura, dels seus habitants, ja sigui a nivell 
intern entre els diferents municipis que la componen, ja sigui en relació al 
conjunt del territori català. 
 
Aquesta lluita es va materialitzar en la Declaració del Maresme 2015 a partir de 
la qual volem basar aquesta moció. 
 
Citar ara tots els antecedents de treballs, estudis, informes, reunions, 
comissions de treball, etc. relacionats amb aquesta demanda seria molt extens 
perquè ja fa força temps que s’estan produint, però si que a l’hora de 
programar el que cal fer, no es pot oblidar el que ja s’ha fet, especialment en 
relació a la recopilació de dades i la definició de les necessitats. 
 
Tenint com a document de referència i consens la Declaració del Maresme del 
2015 promoguda per la Coordinadora Preservem el Maresme i el document 
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marc consensuat per totes les forces polítiques al Comissionat de Mobilitat del 
Consell Comarcal del Maresme, que compta amb el compromís de totes les 
agrupacions polítiques comarcals en les municipals del mateix any, i aprovada 
en resolució al Parlament de Catalunya al març del 2016 per tots els grups 
parlamentaris. 
 
En aquest sentit, cal citar com a resum de tot que, en aquests moments, la 
Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Territori i Sostenibilitat, 
està redactant un Pla de Mobilitat del Maresme que, a partir de les necessitats 
detectades, haurà d’establir al conjunt de mesures a aplicar per aconseguir 
l’objectiu anteriorment citat de dotar el conjunt dels municipis del Maresme de 
la necessària i definitiva mobilitat sostenible i segura per als propers anys. 
 
És en base a aquesta premissa i al compromís del Govern de la Generalitat i 
l’acord del Parlament de no allargar el peatge de la C-32 més enllà de la data 
de finalització de la concessió actual,  es proposa al conjunt de forces polítiques 
del Consell Comarcal del Maresme fer arribar a l’equip redactor del Pla i als 
representants polítics del Departament, les consideracions i propostes concretes 
que s’acordin en el marc del Comissionat de Mobilitat i negociar a la Mesa de 
Mobilitat, per a que siguin tingudes en compte i es puguin incorporar al 
contingut de dit Pla de Mobilitat. Mesures que hauran d’estar finançades, 
amb part, els 400M€ previstos d’aportar per part de l’Estat a la Generalitat de 
Catalunya en base a l’acord de traspàs de la NII, i dels que ja es varen trametre 
97,2 M€ que no es varen destinar a la construcció de l’alternativa a la C-32 tal i 
com recull el conveni signat entre les dues administracions. 
 
És per això que es proposa l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Determinar que el Pla Integral de Mobilitat del Maresme que 
s’està redactant per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya (compromís 2014) forçosament haurà de contenir les 
següents consideracions i propostes: 
 

- Actualització dels estudis de demanda de mobilitat al corredor 
del Maresme, tant pel que fa al transport públic, la mobilitat privada, 
en bicicleta i a peu. El conjunt dels estudis anteriorment realitzats i 
coneguts són previs a la situació de crisi econòmica que ha de comportar 
una disminució notable dels volums circulatoris i de desplaçament en el 
conjunt de Catalunya i del Maresme en particular. Han d’anar en direcció 
de la sostenibilitat i l’ordenació del territori.  
 

- Respecte al transport públic per ferrocarril (xarxa ferroviària), cal 
millorar la capacitat i prestacions de l’actual línia de Rodalies R1, 
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executant les actuacions prioritàries de millora del servei anunciades per 
ADIF i la Generalitat, que permetin disposar de trens més llargs i amb 
major freqüència de pas, incrementant l’oferta de Rodalies i després on 
es fa referència als punts inter modals, garantir la protecció de la línia 
davant els temporals i les avingudes i en general, millorar la seva 
seguretat, la dels viatgers i la fiabilitat global i particular de tot el servei.  
 

- L’estudi haurà de precisar bé la millora de connectivitat Alt Maresme-
Girona (rodalies Girona) i definir i concretar el projecte, l’impacte 
ambiental,  urbanístic i de mobilitat amb el calendari del desdoblament 
de la línia entre Arenys de Mar i Blanes, en els trams on sigui possible, 
realitzant tots els estudis tècnics pertinents. 
 

- També caldrà avançar en altres millores com l’adequació de totes les 
estacions per a persones amb mobilitat reduïda, disposar de zones 
d’aparcament prop de les estacions, així com totes aquelles altres 
actuacions que ja estan previstes al Pla de Rodalies pel Maresme i que 
no hem citat anteriorment, com l’allargament de l’andana d’Arc de Triomf 
(Barcelona) o concreció del projecte constructiu entre Granollers i 
Mataró.   

 
- Pel que fa a la xarxa de transport públic per carretera, s’ha de tenir 

present que es necessari que s’articuli i es complementi amb la 
ferroviària per a garantir la comunicació entre diferents municipis de la 
comarca i també amb les ciutats del Barcelonès i les comarques del 
Vallès i Girona. 

 
- Per això, caldrà el desplegament per part de la Generalitat d’una millora 

de la oferta  de transport públic interurbà amb autobús, posant especial 
èmfasi en la connexió amb les estacions de tren. També, executar el més 
aviat possible, el ja projectat carril bus de la C-31, entre la Pau i 
Montgat. Dissenyar una extensió de carril bus i VAO - que pot ser 
tecnològicament versàtil – als punts de col·lapse tant de la xarxa de 
carreteres locals com les d’alta capacitat per tal d’afavorir l’ús del 
transport col·lectiu. 
 

- Millorar el servei del Nit Bus al Maresme garantint la connexió amb el 
Baix Besós i dins del Maresme tenint present la situació d’inconnexió dels 
municipis de l’Alt Maresme, així com la centralitat que exerceix Mataró. 
Propostes de millora:  
 
1- que la N-81 arribi fins a Mataró i tingui parada al Baix Besos.  
2- que la N-82 arribi fins al final de la comarca (Tordera).  
3- que les línies tinguin més freqüència ampliada els caps de setmana. 
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- Pel que fa a la xarxa viària, és evident, per reiterat i perllongat en el 

temps, que el que cal fer primer és definir d’una vegada per totes la 
funcionalitat que ha de tenir la N-II per la costa i la seva alternativa 
viària respecte dels moviments interns entre els municipis de la comarca. 
En aquest sentit, l’estudi haurà de definir, després de la consulta amb els 
implicats -territorialment parlant- les mesures concretes que hauran de 
fer possible la pacificació de l’actual N-II fins a convertir-la en un eix cívic 
amb garantia de seguretat i integració urbana i dotant-la de major 
disponibilitat per a la circulació de vianants i bicicletes. 

 
- Òbviament, aquesta definició de la N-II no es pot deslligar de la que 

també s’ha de fixar de l’actual C-32 ( Autopista del  Maresme ) , sobre la 
qual caldrà determinar  la seva configuració i funcionalitat, com a via 
comarcal, tant en relació als usuaris maresmencs  (nous accessos a 
municipis com ara a Cabrils- Vilassar de Mar i Teià ) com en el conjunt 
dels usuaris d’altres indrets. 

- Naturalment, aquesta definició de la C-32 també haurà de contemplar 
prioritàriament la seva gratuïtat pels maresmencs. 

- Igualment, aquest estudi, haurà de contenir i definir aquelles actuacions 
concretes de possible modificació de traçat o vialitat que permetin 
incrementar la citada pacificació de la N-II. 

- Com a mesures complementàries, l’estudi haurà de contemplar la 
circulació dels vianants, així com la redacció i execució d’un carril bici 
(xarxa de bicicletes), el traçat i característiques del qual sigui resultat del 
consens de tota la comarca, incloent totes les mesures possibles per a la 
protecció del Medi Ambient, com per exemple les de  promocionar la 
utilització del vehicle elèctric,  tot fomentat la definició d’una xarxa de 
punts de càrrega ràpida a tots els municipis de la comarca. 
 

Segon.- Establir que la redacció del Pla Integral de Mobilitat en la seva 
globalitat i la de tots els projectes parcials de millora i connexió que s’han 
citat en el punt anterior, poden i han de ser finançats amb el retorn dels 97,2 
M€ rebuts de Foment al 2011 com a primer pagament pel traspàs de la N-II, 
que la Generalitat va dedicar a altres fins amb el compromís de retornar al 
Maresme, retorn necessari per poder reclamar la resta fins els 400M€ segons 
conveni de traspàs de la N-II a la Generalitat  per a actuacions al Maresme, 
exceptuant els 97,2 M€ traspassats inicialment amb posterioritat a la signatura 
del Conveni, conveni que necessàriament haurà de ser revisat, donat que els 
acords no coincideixen amb la sensibilitat del territori en els aspectes com el de 
la via alternativa i gratuïta a la C-32.  
 
Tercer.- Comunicar els presents acords al Departament de Serveis Territorials 
de la Generalitat, Parlament de Catalunya, Ajuntaments de la Comarca , 
Entitats i Associacions  implicades amb la mobilitat del Maresme.” 
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B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Real Decreto 2568/1986, 
de 28 novembre, por el que se aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament 
a l’àudio del Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària: 
 
El senyor Jaume Arcos Vinyals, portaveu de 9SV, manifesta que donaran 
suport a la proposta, ja que es tracta d’una moció que al Consell Comarcal va 
comptar amb el màxim consens. 
 
El senyor Enric Pardo Matas, regidor d’ERC, ratifica el mateix. És una moció 
que es va aprovar per unanimitat al Consell i per tant, ERC també donarà el 
seu suport. 
 
El senyor Benito Pérez González, regidor de C’s, pensava que era una moció 
presentada per tots els regidors, ja que primer la va presentar Ciutadans i 
l’alcalde li va demanar que s’esperés a què passés primer pel Consell 
Comarcal. Demana que sigui conjunta. 
 
El senyor alcalde respon que no hi ha inconvenient. 
 
El senyor Pérez reitera allò preguntat a la Comissió Informativa sobre la 
gratuïtat i el manteniment. Quan el manteniment és d’entitats publiques, no 
acostuma a ser gaire bo.  També demana l’aclariment del concepte 
“pacificació” per als ciutadans que el desconeixen. Votarà a favor de la 
proposta. 
 
El senyor Javier Sandoval Carrillo, regidor del PSC, manifesta que votarà a 
favor perquè representa a totes les forces polítiques i fa temps que s’hi està 
treballant. 
 
El senyor Jacobo García-Nieto Videgáin, regidor del PP, també votarà a favor 
per tot el que s’ha dit. 
 
El senyor alcalde manifesta que tots els membres del consistori poden 
presentar-la conjuntament. Afegeix que la proposta de gratuïtat és per als 
maresmencs i maresmenques. Per les notícies que té, la intenció del Conseller 
és instaurar el sistema conegut com Eurovinyeta i amb els diners recaptats fer 
el manteniment de les vies. El terme pacificació vol dir convertir la Nacional II 
en una via comarcal, amb rotondes, semàfors, parterres, carrils bici, etc. 
 
 
C.ACORDS 
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
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GRUP Nº 

vots 
VOT 

CIU 6 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 

PSC 1 SÍ 

C’s 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

 
S’acorda, per unanimitat,  aprovar la proposta anteriorment transcrita en tots 
els seus extrems. 
 
 
 
Cinquè.- MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM I PROCÉS CONSTITUENT 
PRESENTADA CONJUNTAMENT PER CIU, 9SV I ERC+AM. 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2016/1245 66 GENSVM  
Contingut: MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM I AL PROCÉS 
CONSTITUENT PRESENTADA CONJUNTAMENT PER CIU, 9SV I ERC+AM. 
 
ANTECEDENTS 

El senyor Enric Pardo Matas, portaveu d’ERC, pren la paraula per donar lectura 
íntegra a la declaració institucional de suport al referèndum i al procés 
constituent, que es transcriu tot seguit: 

“El Parlament de Catalunya va reafirmar al Debat de Política General el dret 
imprescriptible i inalienable de Catalunya a l’autodeterminació i va aprovar 
propostes de resolució en relació als propers passos que s’hauran de fer en el 
marc del Procés Constituent. 

El Govern de la Generalitat ha adoptat el compromís de celebrar un referèndum 
vinculant sobre la independència de Catalunya, com a molt tard el setembre de 
2017 amb una pregunta clara i de resposta binària. Per fer-ho possible, el 
Parlament de Catalunya s’ha compromès a activar tots els dispositius 
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legislatius necessaris per dur a terme la celebració del referèndum per donar-li 
al mateix temps cobertura legal. Així mateix, abans del 31 de desembre de 
2016 es constituirà una comissió de seguiment per l’impuls, control i execució 
del referèndum. El compromís per a la realització del referèndum en els termes 
indicats es mantindrà fins i tot en absència d’acord polític amb el govern de 
l’Estat espanyol. 

El Govern de la Generalitat endegarà la preparació dels procediments i 
reglaments necessaris per fer efectiu el referèndum, obeint els principis de 
pluralisme, publicitat i democràcia, seguint els estàndards internacionals, amb 
especial èmfasi en la creació d’espais de debat i propaganda electoral que 
garanteixin la presència dels arguments i prioritats dels partidaris del sí i del no 
a la independència en igualtat de condicions. 

El Govern de la Generalitat convocarà de forma immediata una cimera de totes 
les forces polítiques i socials favorables al dret a l’autodeterminació per tal de 
treballar políticament en la definició i fermesa d’aquesta convocatòria de 
referèndum. 

El text de la ponència conjunta sobre règim jurídic ha d’estar enllestit abans del 
31 de desembre de 2016, i ha de contenir com a mínim la regulació sobre la 
successió d’ordenaments jurídics, la nacionalitat, els drets fonamentals, el 
sistema institucional, la potestat financera i el poder judicial durant el període 
de transitorietat existent entre la proclamació de la República catalana i 
l’aprovació de la Constitució, així com el reglament de l’Assemblea Constituent. 

El Parlament de Catalunya encoratja als Ajuntaments a impulsar debats 
constituents des de l’àmbit local promovent la participació de la societat civil i 
facilitar els recursos i espais propis necessaris pel correcte desenvolupament 
del debat ciutadà. 

El Ple de l’ajuntament de Sant Vicenç de Montalt en reiterades ocasions ha fet 
suport a iniciatives encaminades a poder votar el futur del nostre país. I no han 
estat un suport gratuït sinó que respon a la voluntat majoritària del poble de 
Sant Vicenç de Montalt, reflectida en els seus representants polítics, que 
majoritàriament són independentistes. Però, a més, també respon a la voluntat 
majoritàriament del poble català, una majoria social que s’ha expressat de 
forma clara a favor del dret a la autodeterminació del poble català, amb les 554 
consultes popular sobre la independència de la Nació catalana, amb gairebé un 
milió de votants, realitzades arreu del país i que van començar a Arenys de 
Munt el 13 de setembre de 2009, amb unes manifestacions multitudinàries dels 
darrers 11 de setembre per reclamar el dret universal d’autodeterminació del 
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Principat de Catalunya. I, finalment, en les eleccions del 27 de setembre de 
2015. 

Davant d’aquesta voluntat política popular catalana, recollida pels nostres 
representants polítics, s’ha contraposat la intransigència i l’actitud coercitiva del 
govern espanyol que, de forma totalitària, vol imposar les lleis espanyoles com 
a instrument contra la voluntat del poble per impedir que aquest pugui 
expressar lliure i democràticament la seva opinió. 

Ara, en el moment polític més important de la història recent del nostre país, no 
podem quedar indiferents al que està succeint i hem de tornar a demostrar la 
nostra valentia. 

I ho tornem a fer manifestant que no acceptem imposicions de governs que no 
escolten la voluntat popular. 

Nosaltres ens posem al costat de les nostres institucions i del nostre President 
per tal que defensin l’obediència a les lleis que emanen del Parlament de 
Catalunya i a les responsabilitats que han assumit. 

Per tots aquests motius els grups municipals del Partit Demòcrata Europeu 
Català, Esquerra republicana i Nou Sant Vicenç PROPOSEM AL PLE els 
següents acords: 

 

Primer.- Manifestar el recolzament de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 
a la celebració d’un referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya, 
com a molt tard el setembre de 2017 amb una pregunta clara i de resposta 
binària. 

Segon.- Assumir l’encàrrec del Parlament de Catalunya d’impulsar els debats 
constituents des de l’àmbit local al nostre municipi promovent la participació de 
la societat civil i facilitar els recursos i espais propis necessaris pel correcte 
desenvolupament del debat ciutadà. 

Tercer.- Participar en la creació d’un espai de municipis per la República en el 
marc del procés constituent on es debatin i consensuïn les aportacions que el 
món local pugui fer al procés constituent i es defineixi el model i el nivell 
competencial dels municipis a la futura República. 

Quart.- Comunicar aquest acord als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya.” 
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B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Real Decreto 2568/1986, 
de 28 novembre, por el que se aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament 
a l’àudio del Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària: 
 
El senyor Jaume Gumà Noel, regidor de 9SV, manifesta que votar és lliure i sa. 
Votaran a favor de la moció, evidentment. Aprofita l’avinentesa per fer 
referència a la fotografia del monarca que no ha estat mai votat i que presideix 
la sala, molt més gran que la del president de la Generalitat, per la qual cosa 
fan entrega d’una altra fotografia del cap de l’estat, vestit de paisà i 
emmarcada, com a regal a la Corporació. 
 
 
El senyor Enric Pardo Matas, regidor d’ERC, afirma que es tracta d’una moció 
en favor de la democràcia. La Generalitat és sobirana i recolzen la seva 
declaració institucional. El Parlament no pot perdre la dignitat des de governs 
centrals i centralistes. Això ve de fa molts anys, com a mostra llegeix un poema 
de Miquel Martí i Pol, gran poeta defensor de la política catalana, titulat “Ara 
mateix”, que llegeix i que tot seguit es transcriu: 
 

Ara mateix enfilo aquesta agulla 
amb el fil d’un propòsit que no dic 
i em poso a apedaçar. Cap dels prodigis 
que anunciaven taumaturgs insignes 
no s’ha complert i els anys passen de pressa.  

De res a poc, i sempre amb vent de cara, 
quin llarg camí d’angoixa i de silencis. 
I som on som; més val saber-ho i dir-ho 
i assentar els peus en terra i proclamar-nos 
hereus d’un temps de dubtes i renúncies 
en què els sorolls ofeguen les paraules 
i amb molts miralls mig estrafem la vida. 

De res no els val l’enyor o la complanta, 
ni el toc de displicent malenconia 
que ens posem per jersei o per corbata 
quan sortim al carrer. Tenim a penes 
el que tenim i prou: l’espai d’història 
concreta que ens pertoca i un minúscul 
territori per viure-la. Posem-nos 
dempeus altra vegada i que se senti 
la veu de tots, solemnement i clara. 
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Cridem qui som i que tothom ho escolti. 
I, en acabat, que cadascú es vesteixi 
com bonament li plagui, i via fora, 
que tot està per fer i tot és possible. 

Esquerra vol el referèndum, que deixin votar al poble de Catalunya. Si guanya 
el no, acataran la resposta. 
 
Tot seguit, pren la paraula el senyor Benito Pérez González, regidor de 
Ciutadans, qui demana que constin en acta uns ítems que ha preparat. 
Expressarà la seva opinió en el text que la resumeix que expliquen els motius 
pels quals votarà en contra de la moció i es transcriu íntegrament tot seguit: 
 
“MOTIVACIÓ I RAONS DE REBUIG A LA MOCIÓ DE SUPORT AL 
REFERENDUM I PROCÉS CONSTITUENT 

Las razones que aportaré son variadas pero básicamente se pueden resumir 
en cuatro:  

1º.-  no es un tema en el que el Ayuntamiento tenga competencia y perdemos 
una vez más el tiempo en temas identitarios,  

2º.-  acabará implicando gastos adicionales al Ayuntamiento y a la Generalitat, 
que se podrían dedicar a otros temas más necesarios o reducir la presión 
impositiva  

3ª.- No vemos que sea el tema que preocupa de verdad de las familias de de 
St. Vi en particular y Cataluña en general, a pesar del apoyo mediático y 
económico del poder desde hace años. Dato: en ninguna de las nueve 
ciudades más pobladas de Cataluña (ver IDESCAT) que suman en total 
más de 3 millones de habitantes, en ninguna, el independentismo ha sido 
mayoritario en las últimas autonómicas y tampoco municipales. 

4ª.-  lo que se quiere apoyar es ilegal, y aunque revestido de retórica 
pseudodemocrática, este mecanismo en esencia un intento de Golpe de 
Estado, aunque sea en cámara lenta.  

Entendemos que es ilegal por los siguientes considerandos técnicos: 

- Atès que el Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 27 de 
juliol de 2016, va aprovar la resolució 263/XI, amb l’informe i conclusions 
de la Comissió d´Estudis del Procés Constituent. Donat que la 
Presidenta del Parlament i els Grups Parlamentaris de Junts Pel Sí i les 
CUP, no van realitzar les seves funcions d’acord amb el que marca la 
Constitució, tampoc van acatar les consideracions i sentències del 
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Tribunal Constitucional, i finalment van incloure a l’ordre del dia de la 
sessió, l’informe i les conclusions de la Comissió d´Estudis del Procés 
Constituent, la qual va ser votada i aprovada amb els vots d’aquests dos 
Grups Parlamentaris. 

- Atès que la resolució 263/XI, és conseqüència de la resolució anterior 
1/XI, aprovada en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, sobre l´inici 
d’un procés polític segregador de la legalitat vigent a Catalunya. 

- Atès que el Ple del tribunal Constitucional, va emetre en data 2 de 
desembre de 2015 la STC 259/2015, per la qual es declara la 
inconstitucionalitat i nul·litat de la resolució del Parlament de Catalunya 
1/XI, 

- Atès que la resolució 1/XI, com el seu annexe, vulneren els articles 
1.1,1.2, 2, 9.1 i 168 de la Constitució Espanyola, així com, els articles 1 i 
2.4 de l´Estatut d´Autonomia de Catalunya, i suposen un reconeixement 
a favor del Parlament de Catalunya i del Govern de Catalunya, 
d’atribucions superiors a les que deriven de l’autonomia recollida per la 
Constitució. 

- Atès que la resolució 1/XI, té la consideració d’incident d’execució i 
infracció de la STC 259/2015, mencionada anteriorment, amb data 2 de 
desembre de 2015, tal i com va estimar el Ple del Tribunal 
Constitucional, el dia19 de juliol de 2016, per unanimitat.  

- Atès que aquestes resolucions, pretenen fonamentar-se en un principi 
que està en absoluta contradicció amb la Constitució Espanyola i amb 
l´Estatut d´Autonomia de Catalunya, de forma que contradiuen els pilars 
de l´Estat de Dret, basats en el respecte a la Llei i el Dret i la pròpia 
legitimitat democràtica del Parlament de Catalunya, que la Constitució 
reconeix i empara. 

- Atès que la composició actual del Parlament de Catalunya i la seva 
representació política, sorgida del resultat de les eleccions 
autonòmiques celebrades el passat 27 de setembre de 2015, és 
fragmentada i diversa, de la mateixa manera que la societat catalana 
actual. 

- Atès que aquest procés polític a Catalunya, que es vol culminar amb  
l’obertura d’un procés constituent a Catalunya destinat a la creació duna 
eventual constitució catalana i d’un estat català independent, no compta 
ni amb majoria política, ni amb majoria social, ni amb el reconeixement 
de l’ordenament jurídic vigent en l’actualitat. 
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-  Atès que als representants públics del Parlament de Catalunya, 
President de la Generalitat, Consellers, Presidenta del Parlament i els 
mateixos diputats, als Alcaldes i Regidors no se’ls exigeix una adhesió 
ideològica a la Constitució, però sí, el compromís de realitzar les seves 
funcions d’acord amb ella.  

- Atès que aquest no és el camí legal que permet l’ordenament jurídic 
actual espanyol per tal de aconseguir els canvis pretesos 

Per tots aquests motius, el grup municipal de Ciutadans (C´s) VOTA NO a la 
Moció en qüestió i demano a la Secretària la constància expressa i literal 
d’aquests extrems a l’acta de la sessió” 

 
A continuació, pren la paraula el senyor Javier Sandoval Carrillo, regidor del 
PSC. Pregunta si el Govern substituirà la fotografia oficial del cap de l’Estat per 
l’entregada per 9SV.  
El Govern estudiarà si la fotografia i les seves dimensions s’ajusten a la 
normativa vigent. També explica que està d’acord amb el referèndum, però 
dintre de la legalitat. No ha votat mai en contra d’això. S’abstindrà en la votació. 
 
El senyor Jacobo García-Nieto Videgáin, regidor del PP, manifesta que votarà 
en contra de la moció, cosa que no sorprendrà ningú. S’afegiria al que ha dit el 
senyor Pérez González, tot fent uns apunts: el Ple de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç no és l’òrgan adequat per a tractar aquests temes, el seu grup és 
partidari de l’Estat de Dret i enfrontar és perillós. Posa com a exemple que una 
seu de Ciutadans ha estat atacada a l’Hospitalet. Fa una petició: el govern del 
poble ha de ser neutral. Com a rèplica al senyor Gumà li afirma que es va votar 
la monarquia l’any 1978. 
 
El senyor Gumà es fa ressò del reportatge que ha sortit a la llum aquesta 
setmana on apareix Adolfo Suárez i fa una declaració fora de càmera a la 
periodista Victoria Prego on reconeix que no es va sotmetre a referèndum la 
monarquia, perquè sabien que seria una opció perdedora, per això es va 
incloure a la Constitució i es va votar en conjunt.  
Així mateix, pel que fa a l’atac a la seu de Ciutadans a l’Hospitalet, parlant amb 
ironia, expressa el seu dubte que hagi estat arrel del foment de l’enfrontament 
que apuntava el senyor García-Nieto, perquè no creu que l’Hospitalet sigui la 
seu de l’independentisme català precisament. 
El senyor Gumà manfiesta que li sorprèn la frase “intento de golpe de estado” 
de la declaració de Ciutadans, ja que no té res a veure amb un cop d’estat. 
També la dada que ofereix sobre l’estadística d’IDESCAT, el senyor Gumà 
explica que de 42 comarques, només a 1 no va guanyar l’independentisme, 
posant en dubte com s’utilitzen les dades estadístiques. 
 
El senyor Pérez  González per alusions expressa que, sobre estadística, tot es 
discutible. Afirma que ell no és especialista ni Ciutadans sobre cops d’estat. Els 
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cops d’estat poden ser violents o no. Conclou que a Catalunya no hi ha manca 
de democràcia perquè es vota en moltes ocasions. Amb els resultats de les 
eleccions, ja es pot veure quines forces polítiques tenen més suport i a quins 
llocs. 
 
El senyor Jaume Arcos Vinyals, regidor de 9SV, dirigint-se al senyor García-
Nieto, per alusions, ja que li sap motl de greu, en relació a la seva mostra de 
preocupació per l’atac a la seu de Ciutadans a l’Hospitalet, afirma que el que li 
preocupa a ell és que fa una setmana morís a Reus una senyora gran a la qui li 
van tallar l’electricitat i la companyia elèctrica tingui segurament al seu consell 
de direcció dirigents del partit popular i del partit socialista. 
 
C.ACORDS 
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

CIU 6 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 

PSC 1 ABS. 

C’s 1 NO 

PP 1 NO 

 
S’acorda, per majoria absoluta, aprovar la moció anteriorment detallada en 
tots els seus extrems. 
 
 
Sisè. PRECS I PREGUNTES 

http://www.svmontalt.cat/ARXIUS/2016/ACTES/PLE/so/pledel24novembre2
016.mp3 

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

La Secretària                Vist i plau, 
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    L’alcalde president 

 


