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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 DEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT, CELEBRAT EL 27 DE JULIOL DE 2017.  
  
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2017/5 
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 27 de juliol de 2017 
Horari: de 20.00 a 22.11 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) S’incorpora a la sessió a 

les 20.03 hores. 
- Sra Vocal GEMMA DURAN FRANCH  (CIU) 
- Sr Vocal ROBERT SUBIRON OLMOS  (CIU) 
- Sr Vocal JAUME ARCOS VINYALS  (9SV) 
- Sr Vocal JAUME GUMÀ NOEL  (9SV) 
- Sr Vocal  ENRIC PARDO MATAS  (ESQUERRA + AM) 
- Sr Vocal BENITO PÉREZ GONZÁLEZ  (CIUTADANS-PARTIDO DE LA 

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

 
 
Excusen la seva assistència:  

- Sra Vocal BERTA SALA CASANOVAS (ESQUERRA + AM) 
- Sr Vocal JAVIER SANDOVAL CARRILLO  (PSC) 

 
 
Secretària: 
 
- Cristina Marín Carcassona, secretària accidental 
 
 
Obre la sessió el senyor President per tractar els assumptes inclosos en el 
següent: 
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ORDRE DEL DIA 

Primer.- ACTES PENDENTS D’APROVAR 

 PLE2017/3 ORDINÀRIA 25/05/2017 
 PLE2017/4 EXTRAORDINÀRIA 22/06/2017 

 
Segon. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI 
 
Tercer.- PRP2017/776 APROVACIÓ,  SI ESCAU, DE LA PROPOSTA 
D’ACORD AL PLE, PER DONAR IMPULS A LA 21ª EDICIÓ DEL 
CORRELLENGUA. 

Quart.- PRP2017/656 APROVACIÓ , SI ESCAU, DE LA SOL·LICITUD DE 
COMPATIBILITAT LABORAL D’UNA ACTIVITAT LABORAL EN EL SECTOR 
PRIVAT AMB LA SEVA ACTIVITAT A L’AJUNTAMENT (C.E.B.).  

Cinquè.- PRP2017/739 PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ,  SI ESCAU, DE 
LES FESTES LOCALS DE L’ANY 2018. 

Sisè.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 594 DE DATA 26 
DE JUNY DE 2017, EN EL QUE S’APROVA L’EXPDIENT DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDIT NÚM. 5/2017. 

Setè.- APROVACIÓ,  SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL ANY 2016. 

Vuitè.- PRP2017/802 PRESA DE RAÓ DE LA RENÚNCIA PRESENTADA 
PEL REGIDOR DEL PP, SR. JACOBO GARCÍA-NIETO VIDEGAIN. 

Novè.- PRECS I PREGUNTES. 

 

 
Primer.- ACTES PENDENTS D’APROVAR 

 PLE2017/3 ORDINÀRIA 25/05/2017 
 PLE2017/4 EXTRAORDINÀRIA 22/06/2017 

 
 
El senyor Alcalde pregunta als assistents si tenen alguna objecció a l’acta de 
les sessions plenàries celebrades en data 25 de maig de 2017 i 22 de juny de 
2017. 

El senyor Benito Pérez González, regidor de C’s, pren la paraula en relació 
amb l’acta del Ple extraordinari de data 22 de juny de 2017. Ha fet arribar a tots 
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els regidors unes esmenes que vol fer constar a l’acta per tal de donar millor 
sentit a les seves intervencions.  

La primera consisteix en aclarir qui és el senyor Francesc Ventura, i proposa 
presentar-lo com a assistent de la següent manera: 

“Sr. Francesc Ventura, tècnic de la empresa VVM, redactora del POUM.” 

A la pàgina 8, quan el senyor Pérez fa una intervenció, proposa que es redacti 
de la següent manera, perquè s’interpretava justament al revés del que ell volia 
dir: 

“A més, diu que van tenir responsabilitat també els ajuntaments successius al 
llarg dels anys. No es va licitar l’encàrrec de serveis, i ara en canvi, el 
pressupost estimat és de 220.000 euros. La xifra final del cost del POUM antic 
és de l’ordre de 280.000 euros, més els recursos de cassació. Ciutadans va 
demanar que es deixés de pleitejar, durant els dos anys que porten a 
l’Ajuntament, prefereixen mirar endavant, al futur. Sobre les responsabilitats de 
l’empresa que va redactar el POUM, pregunta si és normal que no s’inclogui 
una clàusula de salvaguarda en un contracte tan gran com aquest, en el sentit 
que si el POUM no tira endavant per defectes de forma, es tornin els diners o 
parts dels diners?. Malgrat tot l’Ajuntament va seguir pagant, perquè creia que 
podia guanyar. Considera que també hi ha possible responsabilitat pel que fa 
l’equip tècnic municipal en aquells temps, Arquitecta  Sra. Pujol Ferrusola i Sr. 
Fajardo. Responsabilitat també dels equips de govern actuals per continuar 
litigant i a més es decideix contractar el senyor Fajardo per a portar els plets 
contra el POUM. Ciutadans demana que si ell s’equivoca tant durant tants 
anys, se li doni tanta benevolència com a ells, com a mínim ni que sigui un 3% 
de la mateixa benevolència.” 

S’accepten les esmenes presentades. 

Un cop acceptades, es procedeix a la votació de l’acta. 

 

VOTACIONS 

Es procedeix a la votació de l’aprovació de les dues actes per separat amb el 
següent resultat:  
 

 PLE2017/3 ORDINÀRIA 25/05/2017 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 
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CIU 6 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 1 SÍ 

C’s 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

 
 PLE2017/4 EXTRAORDINÀRIA 22/06/2017 

 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

CIU 6 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 1 SÍ 

C’s 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

 
Els assistents aproven, per unanimitat, les actes de les sessions plenàries 
celebrades en data 25 de maig de 2017 i 22 de juny de 2017. 

 

 
Segon. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI 
 
 
La senyora secretària accidental dóna compte de 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.  
 
Es dóna compte dels anuncis oficials publicats des de la darrera sessió 
plenària: 
 

1. BOPB 29/05/2017 aprovació provisional modificació tarifes OF-8 
reguladora del Preu Públic per la prestació de serveis a la piscina 
municipal i el pavelló poliesportiu Toni Sors. 

2. BOE 1/06/2017 Remissió aprovació bases reguladores procés de 
selecció 2 places auxiliar administratiu. 
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3. BOE 1/06/2017 Remissió aprovació bases reguladores procés de 
selecció 1 plaça cap d’oficina d’atenció al ciutadà (promició interna). 

4. BOPB 2/06/2017 Anunci correcció d’errors de l’extracte de la 
convocatòria per a la concessió d’ajuts per a llibres curs 2017-18. 

5. BOPB 8/06/2017 Anunci Plec de clàusules administratives particulars i 
tècniques guingueta número 1 temporada 2017-2020. 

6. BOPB 9/06/2017 Anunci aprovació inicial Plec clàusules administratives 
particulars i tècniques per a la contractació del servei de plagues a la via 
pública, edificis i equipaments públics. 

7. BOPB 12/06/2017 Edicte aprovació inicial modificació de crèdits 4/2017 
(modalitat de suplements de crèdit i crèdits extraorinaris) 

8. BOPB 12/06/2017 Edicte exposició pública aprovació pròrroga de la 
vigència del Pla local de Joventut 2014/2017 per un any més. 

9. BOPB 16/06/2017 Edicte exposició pública compte general any 2016. 

10.  BOPB 21/06/2017 Edicte exposició pública aprovació inicial memòria 
valorada per a la instal·lació d’una planta solar fotovoltàica per millorar 
l’autosuficiència energètica a l’edifici de la Policia Local. 

11.  BOPB 26/06/2017 Edicte aprovació memòria valorada per a la 
instal·lació d’un quadre elèctric fix per festes i parades al Passeig 
Marquès Casa Riera. 

12.  BOPB 4/07/2017 Anunci formalització contractes adjudicacions 
guinguetes de la platja, excepte guingueta 1 (deserta) 

13.  BOPB 4/07/2017 Anunci formalització contracte adjudicació obra 
corresponent a la fase 1 zones d’actuació 01.03 i 01.10 del Projecte de 
reurbanització i millora del Parc dels Germans Gabrielistes. 

14. BOPB 6/07/2017 Anunci publicació plec de clàusules administratives 
particulars i tècniques per a l’adjudicació del servei de menjador per a 
l’escola bressol municipal “Els Garrofers”. 

15.  BOPB 6/07/2017 Anunci publicació plec de clàusules administratives 
particulars per a l’adjudicació dels serveis consistents en els treballs de 
redacció de les normes subsidiàries de plantjament urbanístic de Sant 
Vicenç de Montalt i de la redacció del POUM. 

16.  BOE 24/07/2017 Anunci diversos expedients sancionadors. 

17.  BOPB 27/07/2017 Anunci rectificació dels plecs de clàusules que 
regeixen la licitació dels treballs de redacció del les NPU i del POUM. 
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18.  BOPB 18/07/2017 conforme la Diputació de Barcelona publica anunci 
sobre aprovació definitiva del projecte constructiu “Millora del tram de la 
carretera BV5031 entre la confluència del carrer major i el pk 8+940 de 
Sant Vicenç de Montalt. 

19.  Anunci de l’Agència Tributària relatiu al cobrament de rebuts IAE 2017. 

 
Els/les senyors/es assistents es donen per assabentats/des. 
 
 
 
Tercer.- PRP2017/776 APROVACIÓ,  SI ESCAU, DE LA PROPOSTA 
D’ACORD AL PLE, PER DONAR IMPULS A LA 21ª EDICIÓ DEL 
CORRELLENGUA. 

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Amadeu Clofent 
Rosique,  portaveu del grup Municipal donarà lectura íntegra de la proposta 
d’acord. Manifesta no ser massa partidari de passar pel Ple mocions d’aquest 
tipus, però ja que ha rebut la Creu de Sant Jordi l’any passat, és l’onzena edició 
a Sant Vicenç i  atès que es tracta del que fa més de deu anys que 
l’Ajuntament està fent, no veia sentit a no aprovar-la. A més, adoptar aquest 
acord no dóna massa feina posterior ni té un gran cost. Es transcriu 
íntegrament. 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE CULTURA 
Expedient:  2017/887 37 GENSVM  
Contingut: APROVACIÓ,  SI ESCAU, DE LA PROPOSTA D'ACORD AL PLE, 
PER DONAR IMPULS A  LA 21ª EDICIÓ DEL CORRELLENGUA 
 
La Coordinadora d’associacions per la llengua catalana (CAL), ha presentat la 
següent proposta d’acord: 
“Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del 
territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en 
l’element d’integració de les persones nouvingudes, 
Atesa la celebració dels 21 anys de la iniciativa cívica del Correllengua gràcies 
al suport d’ajuntaments , consells comarcals, associacions i societat civil en 
general, 
Atesa la reivindicació de la figura de Lola Anglada que impulsa el Correllengua 
2017, exemple de compromís amb els valors  cívics, democràtics, catalanistes i 
feministes, 
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Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana 
(CAL), organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i 
arribar a tots els municipis i comarques de parla catalana, 
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest 
municipi. 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, PROPOSAR AL PLE els 
següents acords, 
 
Primer.- Donar suport al Correllengua 2017 com a instrument reivindicatiu de la 
societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels 
territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat. 

Segon.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar 
el Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessàries per al bon 
desenvolupament de les activitats programades. 

Tercer.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin 
propis d’aquesta corporació. 

Quart.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i 
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i 
col·lectius, especialment entre la població nouvinguda. 

Cinquè.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora 
d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), al carrer d’Olzinelles, 118, 08014 
de Barcelona, o a través de l’a/e: cal@cal.cat, i als organitzadors locals del 
Correllengua. 

 
B.- 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, regidor de 9SV, recorda que el seu grup havia 
presentat una moció semblant l’anterior legislatura i en aquell moment no se li 
va donar suport. Ells sí que li donen tot el suport perquè estan plenament 
conscienciats. Apunten unes faltes d’ortografia que conté la proposta inicial, 
que cal esmenar i més tractant-se d’una proposta en defensa de la llengua 
catalana. 
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El senyor Enric Pardo Matas, regidor d’ERC, manifesta que sempre donaran 
suport a una proposta en favor de la llengua catalana. Les mocions són sempre 
lícites al ple, encara que donin feina. Ho celebra i dóna suport. 
 
El senyor Benito Pérez González, regidor de C’s, no veu la necessitat d’aprovar 
la moció. Fa molts anys que es va donar la normalització lingüística del català, 
des de 1986 és plenament possible emprar el català a qualsevol administració. 
El català ja té tot el suport institucional, no creu que sigui necessària per tant 
aquesta moció. 
 
C.- ACORDS 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

CIU 6 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 1 SÍ 

C’s 1 NO 

PP 1 ABST 

 
El Ple acorda, per majoria absoluta, aprovar els acords transcrits 
anteriorment. 

 

 
Quart.- PRP2017/656 APROVACIÓ , SI S’ESCAU, DE LA SOL·LICITUD DE 
COMPATIBILITAT LABORAL D’UNA ACTIVITAT LABORAL EN EL SECTOR 
PRIVAT AMB LA SEVA ACTIVITAT A L’AJUNTAMENT (C.E.B.).  

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Amadeu Clofent 
Rosique,  portaveu del grup Municipal  exposa l’assumpte. S’ha mirat, com 
sempre, que no interfereixi en el seu horari ni tingui cap incompatibilitat. Es 
transcriu la proposta tot seguit: 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE RRHH 
Expedient:  2017/750 96 RRHH  
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Contingut: APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SOL·LICITUD DE 
COMPATIBILITAT LABORAL D'UNA ACTIVITAT LABORAL EN EL SECTOR 
PRIVAT AMB LA SEVA ACTIVITAT A L'AJUNTAMENT (C.E.B) 
 
 
Fets 
La treballadora d’aquest Ajuntament C.E.B ha presentat una sol·licitud en la 
qual demana la compatibilitat de la seva feina amb una activitat laboral en el 
sector privat. Manifesta que la jornada de treball que portaria a terme no 
entorpiria mai el lloc de treball que ocupa en aquest Ajuntament.  
 
 
 
Fonaments de dret 
D’acord amb la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les Administracions Públiques i amb la Llei 7/2007, de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic,  
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, PROPOSAR AL PLE de la 
Corporació que emeti una autorització expressa a la treballadora C.E.B per a la 
compatibilització de la seva activitat professional en el sector privat amb la seva 
condició de treballadora de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, sempre 
complint la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de les Administracions Públiques i la Llei 7/2007, de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic.  
 
 
B.- 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 Gumà Noel, portaveu del Grup Municipal de 9SV, manifesta 
que no saben qui és, li falten dades i per això el seu grup s’abstindrà. 
 
El senyor Enric Pardo Matas, regidor d’ERC, no vol posar pals a les rodes. 
Pregunta si la segona activitat es presta a Sant Vicenç. Se li respon que sí, 
però dona suport als tècnics perquè s’hauran mirat la llei d’incompatibilitats. 
 
El senyor Benito Pérez González, regidor de C’s, manifesta que si es compleix 
la normativa, no té cap inconvenient en aprovar una sol·licitud per a 
compatibilitat. 
 
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 ABST 

ERC+AM 1 SÍ 

C’s 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

 
El Ple acorda, per majoria absoluta, aprovar la compatibilitat sol·licitada per a 
una activitat professional del sector privat de la treballadora C.E.B. 

 

 

Cinquè.- PRP2017/739 PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ,  SI ESCAU, DE 
LES FESTES LOCALS DE L’ANY 2018. 

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Amadeu Clofent 
Rosique,  portaveu del grup Municipal  exposa l’assumpte. S’han triat els festius 
locals que fa anys que es van triant, que són el dia de Sant Vicenç i la Segona 
Pasqua. 
 
Es transcriu tot seguit la proposta: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2017/855 33 GENSVM  
Contingut: APROVACIÓ,  SI ESCAU, DE LES FESTES LOCALS DE L'ANY 
2018 
 
Atès el contingut de l’Article37.2 de l’Estatut del treballadors que indica que de 
les catorze festes laborals destinaran caràcter local. 
 
Atès que per Decret de la Generalitat de Catalunya s’estableix que les dues 
festes locals de cada municipi són fixades per Ordre del Conseller del 
Treballador de Treball, a proposta dels municipis respectius, i que l’acord 
d’aprovació d’aquestes dues festes locals ha de ser adoptat pel Ple, tal com 
estableix l’article 46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol. 
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Atès que s’han de proposar les dates de les dues festes locals del municipi per 
l’any 2018, i comunicar-ho al Departament d’Empresa i Ocupació, Serveis 
Territorial del Govern, 
 
Atès que els dies proposats no poden escaure’s  en diumenge ni coincidir amb 
cap dels dies festius que s’indiquen a l’Ordre TSF/137/2016, de 30 de maig, per 
la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 
2018. 
 
Per tot l’exposat es PROPOSA AL PLE que adopti els acords següents: 
 
Primer.- Aprovar com a festes locals per a l’any 2018 les dates següents: 
 

 Dilluns 22 de gener de 2018 
 Dilluns 21 de maig de 2018, Segona Pasqua 

 
Segon.- Donar trasllat del present acord al Departament de Treball, Afers 
Socials i Família, donar-ne l’oportuna publicitat a través  dels mitjans de 
comunicació local i notificar-lo als Centres Escolars del municipi. 
 
 
B.- ACORDS 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

CIU 6 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 1 SÍ 

C’s 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

 
El Ple acorda , per unanimitat, aprovar els acords transcrits anteriorment. 

 

 
Sisè.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 594 DE DATA 26 
DE JUNY DE 2017, EN EL QUE S’APROVA L’EXPDIENT DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDIT NÚM. 5/2017. 
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A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Amadeu Clofent 
Rosique,  portaveu del grup Municipal  exposa l’assumpte. Dóna l’oportuna 
explicació sobre el destí dels 30.000 euros de més que es necessita per a dotar 
la partida per a fer noves instal·lacions elèctriques per a dotar d’electricitat el 
Passeig Marquès de Casa Riera per a fer-hi esdeveniments. Apunta que la 
proposta té una errada material, ja que la Regidoria Responsable és la de 
Gestió Econòmica, cosa que es subsana oportunament. 
 
Es transcriu íntegrament la proposta a donar compte: 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE GESTIO ECONÒMICA 
Expedient:  2017/819 89 PRESS  
Contingut: DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 594 DE DATA 
26 DE JUNY DE 2017, EN EL QUE S'APROVA L'EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 5/2017 
 
En data 26 de juny de 2017, l’alcalde va dictar decret núm. 594 que es transcriu 
a continuació: 
 
“DECRET NÚM. 594 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE GESTIO ECONÒMICA 
Expedient:  2017/819 89 PRESS  
Contingut: APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 5/2017 
 
 
Atès l’Informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a 
seguir, atesa la memòria de l’Alcaldia i l’Informe d’Intervenció,  i de conformitat 
amb l’establert en els articles 179.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, i 40.3 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa 
el capítol I, del títol VI, del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en matèria de 
pressupostos,  

 

RESOLC 

 

PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm.05/2017, amb la 
modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions de la mateixa àrea de 
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despesa o que afecten a baixes i altes de crèdits de personal i amb la modalitat 
de generació de crèdits per nous ingressos, d’acord al següent detall: 
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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  
 

 
 

 
 

ESTAT DE DESPESES

BAIXES ALTES

Crèdit 
Modificacio

ns Crèdit Per Per Crèdit 

Org Prog 
Econòmi

ca 
Pro

j Descripció Inicial Exercici Actual 
Transferènci

a 
Transferènci

a Definitiu 

10 165 62323 40 

Instal·lació nous 
subministraments electrics 
provisionals per actes lúdics 0,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 50.000,00

10 165 22100 
Energia Elèctrica Enllumenat 
Públic 100.000,00 0,00 100.000,00 10.000,00 90.000,00

11 136 21010 
Protecció àrees perimetrals 
urbanitzacions 25.000,00 0,00 25.000,00 15.000,00 10.000,00

11 16232 46701 
Aportacions Consorci Tractament 
Residus FORM 80.000,00 0,00 80.000,00 5.000,00 75.000,00

Totals 205.000,00 20.000,00 225.000,00 30.000,00 30.000,00 225.000,00
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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 

SEGON. Donar compte al Ple de la Corporació de la present resolució en la 
primera sessió ordinària que aquest celebri, de conformitat amb l’establert en 
l’article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, i remetre’n còpia a 
l’Administració del Estat i a la comunitat autònoma. 

TERCER. Contra la seva aprovació, en virtut de l’establert en l’article 113 de la 
Llei 7/1985, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-
administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 43 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la citada jurisdicció. 

 

B.- 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 Gumà Noel, portaveu del Grup Municipal de 9SV, sap que no 
cal votar. Però li resulta anormal que ara es doni compte de l’expedient i l’obra 
faci temps que estigui adjudicada. 
 
El senyor Enric Pardo Matas, regidor d’ERC, posa en dubte que es pugui 
aprovar per decret una transferència de crèdit d’una partida d’inversió. S’ha 
d’acabar de documentar, però. Així mateix, caldria motivar les transferències de 
crèdit per justificar que no pertorbaran el servei. Vol que constin els seus 
dubtes. 
 
El senyor Benito Pérez González, regidor de Ciutadans, pregunta el mateix que 
va preguntar a la Comissió Informativa. És més barat això que contractar dos o 
tres cops l’any un grup electrògen? 
 
El senyor Amadeu Clofent li respon que no és que sigui més barat. El que es 
busca és fer una obra definitiva que faciliti la preparació i celebració 
d’esdeveniments. Els generadors suposen l’estesa de cablejat, que és 
dificultós. La potència només serà per als dies que hi hagi esdeveniments. 
 
El senyor Alcalde pren al paraula per afirmar que és un projecte de present 
mirant al futur i al passat. Es tracta d’una inversió que mira a llarg termini, així 
ja es tindrà, és un projecte de futur, per intentar dinamitzar i pacificar el Passeig 
Marquès de Casa Riera. Els generadors també tenen la problemàtica del soroll 
que causen.  
 
El senyor Jacobo García-Nieto Videgáin, regidor del PP, manifesta que està a 
favor perquè promocionar el passeig estava al seu programa electoral. 
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El Ple es dóna per assabentat del contingut del decret d’alcaldia anteriorment 
transcrit. 

 

Setè.- APROVACIÓ,  SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL ANY 2016. 

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Amadeu Clofent 
Rosique,  portaveu del grup Municipal  exposa l’assumpte. També cal esmenar 
de la proposta la Regidoria responsable, que és la de Gestió Econòmica. 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE GESTIO ECONÒMICA 
Expedient:  2017/699 89 PRESS  
Contingut: APROVACIÓ,  SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE L'ANY 
2016 
 
El dia 31 de maig de 2017 es va celebrar la comissió especial de comptes. 
Correspon a la comissió especial de comptes l'examen, estudi i informe de tots 
els comptes que ha d'aprovar el ple, d'acord amb el que estableix la legislació 
vigent. Els comptes anuals s'han de sotmetre abans de l'1 de juny a informe de 
la comissió especial de comptes de l'entitat local i han de ser així mateix 
objecte d'informació pública abans de sotmetre a l'aprovació del ple, per tal que 
puguin formular-se contra les mateixes reclamacions, objeccions o 
observacions. Els membres de la Comissió poden requerir la documentació i la 
informació necessària per al desenvolupament de les seves funcions.  
 
Havent estat dictaminat el compte per la comissió especial, es va trametre al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per a la seva exposició pública. 
 
Segons certifica en data d’avui la secretària accidental, el Compte General de 
l’exercici 2016 d’aquest Ajuntament i el Dictamen de la comissió Especial de 
Comptes relatiu a aquest, han estat exposats al públic en el BOPB de data 
16/06/2017, durant 15 dies hàbils, més vuit dies més, de conformitat amb el 
que disposa l'article 212 del RDL 2/2004, de 5 de marc, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei reguladora d'Hisendes Locals, durant els quals els 
interessats podien presentar al·legacions, termini que finalitzà el dia 19/07/2017 
i que durant aquest termini no s’ha presentat cap al·legació. 
 
Per tant, no havent-se formulat ni esmenes ni al·legacions, ni havent-se 
sol·licitat pels membres de la Comissió cap tipus d’aclariment ni documentació 
addicional, s’entén que procedeix la seva tramesa al Ple de la Corporació per a 
la seva aprovació. 
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B.- 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 Enric Pardo Matas, regidor d’ERC, manifesta que no va poder assistir 
a la Comissió Especial de Comptes per dues raons. La primera, perquè no es 
va complir el termini de l’article 101.3 de la Llei Municipal de règim local de 
Catalunya, que diu que la documentació s’ha de tenir 15 dies abans de la 
reunió. A més, està en contra de la seva urgència, ja que hi ha temps de sobres 
fins a primer d’octubre. Per tot això votarà en contra. 
 
El senyor Jacobo García-Nieto Videgáin, regidor del PP, manifesta que ha 
rebut la documentació de forma correcta i era molt complexa. Ell és partidari 
d’aprovar els comptes el més aviat possible. Votarà a favor. 
 
C.- ACORDS 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

CIU 6 SÍ 

9SV 2 NO 

ERC+AM 1 NO 

C’s 1 ABST 

PP 1 SÍ 

 
El Ple acorda, per majoria absoluta, aprovar els acords transcrits 
anteriorment. 

 

 
Vuitè.- PRP2017/802 PRESA DE RAÓ DE LA RENÚNCIA PRESENTADA 
PEL REGIDOR DEL PP, SR. JACOBO GARCÍA-NIETO VIDEGAIN. 

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Amadeu Clofent 
Rosique,  portaveu del grup Municipal dóna lectura a la proposta d’acord que 
es transcriu tot seguit: 
 
Identificació de l’expedient :  
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Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2017/910 33 GENSVM  
Contingut: PRESA DE RAÓ DE LA RENÚNCIA PRESENTADA PEL REGIDOR 
DEL PP, SR. JACOBO GARCÍA-NIETO VIDEGAIN 
 
Vist que en aquest Ajuntament va tenir entrada l'escrit de data 6 de juliol de 2017 i 
registre d’entrada 4964 presentat pel Sr. Jacobo García-Nieto Videgain, Regidor del 
PP d’aquest ajuntament. En el mateix es formalitzava la renúncia voluntària al càrrec 
que ocupa en aquest Ajuntament des de que va prendre possessió del càrrec de 
Regidor el dia 13 de juny de 2015, després de les eleccions locals celebrades en data 
27 de maig de 2015. La renúncia al càrrec no serà efectiva fins a la seva submissió al 
Ple de l'Ajuntament. 

Vist que la segona en la llista que va concórrer a les últimes eleccions 
municipals és la Sra. Isabel Torrens Puig, pertanyent al grup polític Partido 
Popular (PP). Vista la renúncia expressa realitzada per la Sra. Isabel Torrens 
Puig, en data 17 de juliol de 2017 i registre d’entrada 5187,  per motius 
personals i per no poder atendre el càrrec per no disposar de tot el temps que 
requereix el càrrec de regidora. 
 
Vist que el tercer en la llista que va concórrer a les últimes eleccions municipals és el 
Sr. FRANCISCO GUILLEM MOLINS, pertanyent al Grup Polític Partido Popular (PP). 

Vist l'Informe de Secretaria de data 18 de juliol de 2017 i de conformitat amb el 
que es disposa en els articles 9.4 del Reglament d'Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26 
de novembre, i 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim 
Electoral General, es PROPOSA AL PLE l’adopció del següent  

ACORD 
 

PRIMER. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Regidor de l'Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt que realitza el Sr. Jacobo García-Nieto Videgain. 

SEGON. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Regidora de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt, que realitza la Sra. Isabel Torrens Puig, segona en la llista que 
va concórrer a les últimes eleccions municipals, pertanyent al grup polític Partido 
Popular (PP). 

TERCER. Comunicar aquest Acord a la Junta Electoral Central situada al c/ San 
Jerónimo 36 C.P. 28071 de Madrid, perquè remeti la credencial del Sr. FRANCISCO 
GUILLEM MOLINS, perquè pugui prendre possessió del seu càrrec, ja que és el 
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següent en la llista, després de la renúncia presentada per la segona de la llista Sra. 
Isabel Torrens Puig dels quals van concórrer a les últimes eleccions Municipals. 

 
 
B.- 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 Jacobo García-Nieto Videgáin, regidor del PP, pren la paraula per 
explicar que raons de conciliació familiar l’obliguen a estar fora del municipi 
més temps del que voldria, per tant, ha hagut de prendre la decisió de 
renunciar al càrrec de regidor. La segona de la llista tampoc pot atendre el 
càrrec per motius personals, per tant, serà el tercer de la llista, qui ostentarà el 
càrrec. Demana que es faci el seu nomenament el més aviat possible. Mostra 
el seu agraïment a tot el consistori i el recolzament que ha tingut del partit i els 
votants. 
 
El senyor Jaume Gumà Noel, portaveu del Grup de 9SV, pren la paraula per 
exposar la sensació que experimenta, que creu que és una sensació estesa. Fa 
seves unes paraules d’un usuari de Facebook que forma part d’un grup 
relacionat amb Sant Vicenç de Montalt del qual ell en forma part, així com més 
regidors i veïns, qui va penjar un text, i després va esborrar-lo ràpidament, 
segurament per no tenir problemes.  Les llegeix i qualifica d’hipòcrita el regidor 
que va criticar durament l’actual alcalde i ara hi pacta. 
 
Tot seguit, el senyor Gumà dóna lectura a la seva intervenció, que es transcriu 
tot seguit: 
 
“Conocí a Jacobo en su faceta de presidente del AFA de l’Institut Esteve Albert dónde 
demostró unas grandes cualidades para gestionar la asociación así como para ejercer 
de puente entre las familias y el personal docente del centro, en muchas ocasiones tarea 
nada fácil de llevar a cabo. Por su salto a la política activa y también por la 
finalización de la asistencia de su hijo menor al centro, Jacobo dejó la presidencia del 
AFA.  

En ese momento empezamos a tener una mayor relación ya que aunque estábamos en 
partidos con ideologías muy opuestas-en muchos aspectos, en todos los que afectaban a 
beneficios para nuestro pueblo, nuestras posturas eran muy cercanas. Sobre todo en 
uno, en el objetivo común de conseguir suficientes votos para desbancar al partido que 
gobernaba. 
 
La verdad es que daba gusto encontrarse con Jacobo por el pueblo, cosa que no era 
muy difícil. Aprovechábamos para repasar la actualidad política, despotricar un poco 
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(o mucho) del gobierno y plantearnos como podría ser el futuro de Sant Vicenç después 
de las siguientes elecciones municipales que estaban al llegar.  
 
Sus propuestas, aunque parezca mentira viniendo de alguien del PP, eran de un gran 
sentido común, de aquellas que entiendes que secundarías aunque las presentase un 
partido tan distante y tan diferente al tuyo. Hacía gracia y a la vez respeto ver como 
hablaba de ciertas personas con cargos en el gobierno de nuestro ayuntamiento, no 
escatimaba en adjetivos calificativos, algunos de ellos de aquellos que te hacen pensar 
que “este tipo los tiene bien puestos”.  
 
Todos hicimos nuestras campañas electorales con más o menos acierto pero si por algo 
se debería resaltar la que hizo Jacobo, sin duda sería por haber llamado a muchas 
cosas por su nombre y apellidos, incluso a veces de manera hasta excesivamente 
valiente. 
 
Ya han pasado algo más de dos años de aquella campaña electoral y las cosas 
seguramente no han ido como muchos habiamos imaginado. Después de este digamos 
corto camino, hoy Jacobo deja su acta de regidor. 
 
Que alguien con quien has tenido relación se marche siempre es triste pero os he de 
decir que la verdad es que hoy para mi no lo es. Y no lo es sobretodo porque el Jacobo 
al que podría echar de menos ya hace mucho tiempo que se marchó. 
 
El Jacobo que daba gusto encontrase por el pueblo ya hace tiempo que se marchó. 
 
El Jacobo con el que despotricar amistósamente del gobierno ya hace tiempo que se 
marchó. 
 
El Jacobo compañero en la oposición ya hace tiempo que se marchó. 
 
El Jacobo que nos encandiló llamando valientemente a las cosas por su nombre y 
apellidos ya hace tiempo que se marchó. 
 
El Jacobo que subido a un atril llamaba al alcalde “chorizo” y “ladrón” ya hace 
tiempo que se marchó. 
 
El Jacobo que hablaba del banco de la diputación ya hace tiempo que se marchó. 
 
El Jacobo que hablaba de trabajos de la brigada en casas no municipales ya hace 
tiempo que se marchó. 
 
El Jacobo que hablaba de maletines del narco ya hace tiempo que se marchó. 
 
El Jacobo con el que hubiera sido un placer trabajar en la oposición ya hace tiempo 
que se marchó, se marchó y dejó en su lugar a su propia sombra, a un caballero de 
triste figura, a una caricatura de si mismo dónde creo que incluso a él le debe costar 
reconocerse. 
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Por eso hoy no es un día triste porque triste fue ver como Jacobo se marchaba poco a 
poco hasta practicamente desaparecer. Pero por si acaso aún queda algo de aquel 
Jacobo que nos gustó, te deseo que te vaya muy bien en la vida y que tengas mucha 
suerte.” 
 
 
A continuació, pren la paraula el senyor Enric Pardo Matas, regidor d’ERC. El 
senyor Pardo manifesta que el senyor García-Nieto sempre ha estat respectuós 
amb els altres dins el Consistori. Li desitja molta sort, manifestant-li que aquí 
sempre tindrà un lloc per tornar, si el poble el vota. Li dóna les gràcies tot i 
estar molt lluny ideològicament. 
 
Tot seguit, pren la paraula el senyor Benito Pérez González, regidor de C’s, qui 
li agraeix quan se li ha ofert per a donar-li algun consell o bé opinions, 
manifesta que sempre ha estat correcte. Li mostra els seus millors desitjos per 
a ell i la seva família. 
 
Finalment, pren la paraula el senyor alcalde, qui parla en nom propi i de l’Equip 
de Govern. Manifesta que tota  persona que es presenta a un càrrec electe és 
molt lloable per la voluntat de servei al poble. Estima el poble i vol el millor pel 
poble. Afirma que ha estat un bon regidor, que ha tingut una actitud 
conciliadora, dialogant, de treball pel poble. Explica que hi ha hagut bona 
entesa, buscant camins d’entesa, que això en política és possible, amb un 
objectiu més gran que el de partit, d’això se’n diu “Política”, aparcant 
diferències polítiques i treballant per Sant Vicenç, amb les mans lliures i el cor 
robat pel poble. Li agraeix la implicació i la responsabilitat, li agraeix el suport i li 
tramet els seus millors desitjos, amb el cor. Li manifesta que deixa petjada i que 
no és un adéu, és un fins aviat. 
 
El Ple de la Corporació pren coneixement dels punts següents: 
 
PRIMER. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Regidor de l'Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt que realitza el Sr. Jacobo García-Nieto Videgain. 

SEGON. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Regidora de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt, que realitza la Sra. Isabel Torrens Puig, segona en la llista que 
va concórrer a les últimes eleccions municipals, pertanyent al grup polític Partido 
Popular (PP). 

TERCER. Comunicar aquest Acord a la Junta Electoral Central situada al c/ San 
Jerónimo 36 C.P. 28071 de Madrid, perquè remeti la credencial del Sr. FRANCISCO 
GUILLEM MOLINS, perquè pugui prendre possessió del seu càrrec, ja que és el 
següent en la llista, després de la renúncia presentada per la segona de la llista Sra. 
Isabel Torrens Puig dels quals van concórrer a les últimes eleccions Municipals. 
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Tant el Consistori com el públic donen un aplaudiment al regidor Jacobo 
García-Nieto, qui deixa de ser regidor de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt en aquest moment i abandona el seu seient, per passar a la zona del 
públic. 
 
 
 
 
 
Novè.- PRCS I PREGUNTES 
 
https://www.svmontalt.cat/document.php?id=5398 
 
 
 
No havent més assumptes a tractar, l’alcalde dóna per acabada la sessió i 
l’aixeca, de la qual estenc, com a Secretària accidental, aquesta acta. 
 

La Secretària accidental              Vist i plau, 

    L’alcalde president 

 


