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ACTA DE LA SESSIÓ PLE2017/6 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1A. CONVOCATÒRIA EL 5 
D'OCTUBRE DE 2017  
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2017/6 
Caràcter: EXTRAORDINÀRIA 
Data: 5 d'octubre de 2017 
Hora; de 20.00 a 21.06 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) 
- Sr Vocal MARIA LLUÏSA GRIMAL I COLOMÉ  (CIU) 
- Sr Vocal ENRIC MIRALLES TORRES  (CIU) 
- Sr 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 BERTA SALA CASANOVAS (ESQUERRA + AM) 
- Sr Vocal  ENRIC PARDO MATAS  (ESQUERRA + AM) 
- Sr Vocal JAVIER SANDOVAL CARRILLO  (PSC) 
- Sr Vocal BENITO PÉREZ GONZÁLEZ  (CIUTADANS-PARTIDO DE LA 

CIUDADANÍA) 
- Sr Vocal FRANCISCO GUILLEM MOLINS  (PP) 

 
 
Secretària: 
 
- Cristina Marín Carcassona, secretària accidental 
 
Obre la sessió el senyor President per tractar els assumptes inclosos en el 
següent: 
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O R D R E   D E L   D I A 
 
Primer.- PRP2017/1001 PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR DEL PP, 
SR. FRANCESC GUILLEM MOLINS. 

Segon.- INICI TRÀMITS NOMENAMENT JUTGE DE PAU SUBSTITUT/A 
PERÍODE 2017-2021. 

Tercer.- PRP2017/867 RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL ACORD DE PLE 
RESCAT NÍNXOL 74 AMPLIACIÓ. 

Quart.- PRP2017/996 PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 6/2017 

 

 
Primer.- PRP2017/1001 PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR DEL PP, 
SR. FRANCISCO GUILLEM MOLINS. 

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA.  A continuació el Sr Amadeu Clofent 
Rosique,  portaveu del grup Municipal de CiU, exposa l’assumpte, tot llegint de 
forma íntegra la proposta de la Comissió Informativa. 
 
Identificació de l’expedient :  
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2017/910 33 GENSVM  
Contingut: PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR DEL PP, SR. FRANCISCO 
GUILLEM MOLINS 
 
En sessió del Ple d’aquest Ajuntament celebrat el dia 27 de juliol de 2017 es va 
prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor del Sr. Jacobo García-
Nieto Videgain, del grup Partido Popular (PP). 
 
En data 1 d’agost de 2017 i registre de sortida 1995 es va remetre certificat de 
Ple de presa de coneixement de la renuncia presentada i sol·licitud de 
credencial del Sr. Francisco Guillem Molins, candidat següent en la llista 
electoral que va concórrer a les últimes eleccions municipals, perquè prengui 
possessió del seu càrrec com a Regidor. 
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En data 31 d’agost de 2017 s’ha rebut de la Junta Electoral Central la 
credencial del nou regidor designat Sr. FRANCISCO GUILLEM MOLINS, del 
grup Partido Popular (PP). 
 
El Sr. Francisco Guillem Molins ha aportat les declaracions a efectes de la seva 
publicació al Portal de Transparència o Seu electrónica, de béns i patrimoni i la 
d’incompatibilitats i activitats que proporcionen o poden proporcionar ingresos 
econòmics. 
 
El jurament o promesa del càrrec és un requisit preceptiu i previ a la declaració 
del Sr. FRANCISCO GUILLEM MOLINS com a regidor del grup municipal 
Partido Popular (PP). 
 
D’acord amb tot l’exposat i amb les previsions de l’article 9.4 del Reial Decret 
2568/1986 de 26 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, així com l’article 182 de la 
Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny de Règim Electoral General i la instrucció 
de la Junta Electoral Central de 10 de juliol de 2003, sobre substitució de 
càrrecs electes, l’Alcalde-President PROPOSA AL PLE de la Corporació 
l’adopció del següent acord: 
 
Primer: Procedir a la presa de possessió del Sr. FRANCISCO GUILLEM 
MOLINS al càrrec de regidor d’aquest Ajuntament, amb la fórmula legal de 
jurament o promesa un cop comprovada la credencial. 
 
L’Alcalde-President Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa pregunta al Sr. 
Francisco Guillem Molins: 
 
Està afectat per alguna de les causes d’inelegibilitat o incompatibilitat 
sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació tal com determinen els 
articles 6,7,177,178 i 182 de la Llei Electoral General? 
 
El Sr. Francisco Guillem Molins respon: No m’afecten. 
 
L’Alcalde-President Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa pregunta al Sr. 
Francisco Guillem Molins: 
 
Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidora amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat?” 
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El Sr. Francisco Guillem Molins respon: Juro i prometo lleialtat al Rei d’Espanya 
i guardar i fer guardar la Constitució Espanyola. 
 
L’Alcalde-President declara al Sr. FRANCISCO GUILLEM MOLINS regidor de 
la Corporació municipal, amb tots els drets i deures que el càrrec comporta i el 
felicita en nom de la Corporació. 
 
El senyor Alcalde pren la paraula per establir les normes de funcionament de 
les intervencions. En primer lloc, el nou regidor podrà dir unes paraules de 
benvinguda. Els grups polítics, en ordre decreixent en funció dels resultats de 
les darreres eleccions municipals, podran també fer l’exposició que considerin. 
El senyor Guillem tindrà dret a rèplica per alusions.  
 
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: 
 
En primer lloc, el senyor Francisco Guillem, pren la paraula per donar lectura a 
la següent intervenció, que es transcriu íntegrament. 
 
“Buenas tardes/noches a todos, 

Sr.  Alcalde,  Secretaria,  Regidoras  y  Regidores  de  Gobierno,  de  la  oposición  y  ciudadanos 

presentes hoy en el Pleno y a los no presentes. 

Algunos  me  conocéis  pero  no  todos,  así  que  me  presento,  soy  Francesc  Guillem,  el  nuevo 

Regidor  del  Partido  Popular  de  Sant  Vicenç  de Montalt. Algunos  pueden  pensar  que  es  un 

momento  difícil  o  complicado  para  coger  el  nuevo  cargo,  pues  les  puedo  asegurar  que  se 

equivocan  de  pleno.  Quiero  añadir  que  estoy  harto  e  indignado  totalmente  de  los 

calificativos que en estas últimas fechas se escuchan por ser del Partido Popular. Primero hay 

que  informarse de  lo que significa FASCISTA para acusar a  la gente de ello. Y otra palabra 

que  también  estamos  escuchando mucho últimamente,  DEMOCRACIA,  les  recuerdo  que  es 

aplicable para todos. Insisto, no soy fascista, sino que soy ESPAÑOL a mucha honra y nacido 

en CATALUÑA, también con mucha honra. 

Mis  mayores  logros  personales,  hasta  la  fecha,  se  circunscriben  al  ámbito  profesional  y 

empresarial creando empleo, actividad económica y por  lo tanto contribuyendo con mi grano 

de arena a incrementar la riqueza regional.  

Me  dirigiré  a  todos  en  español  y  en  catalán,  ya  que  domino  ambos  idiomas  y  me  gusta 

presumir de ello y utilizar lo mejor de ambas lenguas para expresarme. 
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Para  mí,  el  presente  cargo  es  una  novedad  y  seguramente  tendré  deficiencias  y 

desconocimiento en algunos asuntos referentes a temas políticos del pueblo. Pero pueden estar 

seguros y convencidos de que nunca se me podrá reprochar o recriminar la buena voluntad y el 

querer  trabajar  para  el  bien  del  pueblo,  y  de  basar mis  opiniones  y  decisiones  en  el  sentido 

común y pragmatismo necesarios. 

Creo  apropiado  éste  momento  para  recordar,  que  las  actividades  municipales,  tienen  un 

alcance exclusivamente municipal, es decir, que las siglas que podamos tener detrás ocupan un 

segundo término. Hay competencias propias y exclusivas del ámbito municipal, que trascienden 

aspectos, consignas y políticas de partido. Lo nuestro son los vecinos. 

Me  voy  a  dirigir  a  cada  una  de  las  fuerzas  políticas  con  representación  en  éste  consistorio, 

siguiendo el orden, que no es otro que el de las listas más votadas: 

 PdCAT: Sras y Sres. Martinez, Clofent, Grimal, Miralles, Durán y Subirón. 

 9Svm: Sres. Arcos y Gumà. 

 ERC: Sra. Sala y Sr. Pardo. 

 Ciudadanos: Sr. Pérez. 

 PSC: Sr. Sandoval. 

 

Al PdCAT 

Senyors  de  l'equip  de  govern  i  molt  especialment  al  Sr.  Alcalde,  Miquel  Angel  Martínez  i 

Camarasa. Tothom es preguntava fins el passat dimarts i possiblement es seguirà preguntant, 

el  per  què  teniem  un  acord  de  legislatura,  en  el  que  jo  personalment  hi  vaig  participar.  La 

resposta és molt fàcil, varem deixar de banda les divergències i distàncies que podiem tenir 

com a  partits  polítics  ‐les  nostres  sigles‐  i  ens  varem  centrar  en  què  hem d'estar  aquí  per 

treballar  per  al  poble.  Malauradament  els  aconteixements  que  estem  vivint  en  aquests 

moments han fet que vostés prioritzin els problemes Estatals  i Autonómics per davant dels 

assumptes Municipals, lo cual no compartim desde el nostre partit.  

Així que Sr. Alcalde i Srs. Regidors de Govern, que tinguin clar que quant tornin a treballar  i a 

vetllar  pel  municipi,  aquí  tindran  a  un  col∙laborador  per  al  que  es  necessiti,  sempre  que  es 

respecti la Constitució Espanyola. 

Al 9SVM   

Sres. Arcos  i Gumà, aprovecharé  lo que ustedes proclaman en su Web, para dirigirme a Uds. 

Manifiestan en ella, que  son: “un grupo  independiente de gente  inconformista e  ilusionada 

por una nueva manera de trabajar para el pueblo desde el pueblo y sumar las necesidades 

para  el  pueblo”.  Pues  bien  inconformista  no  quiere  decir:  agresividad,  mala  educación, 

torpedeo e inacción; Independiente, tampoco quiere decir lo anterior; Y sumar las necesidades 

del pueblo, quiere decir ponerlas de manifiesto, lo primero. 
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El Sr. Gumà,  trabajando desde el pueblo para el pueblo, aún no sabemos cuáles son según 

ustedes esas necesidades. Lo que si sabemos, es de su vocabulario, de sus modos y formas. 

Le  imagino  tal  vez,  reunido  con  su  grupo,  realizando  un  enorme  esfuerzo  cultural,  para 

definirme a mí en el último pleno, como el “caballero de la triste figura”. Lo que no deja de 

honrarme, ya que equipararme con el protagonista de la tercera obra literaria más traducida 

y vendida en el mundo, El Quijote; escrita originalmente en español y por un español, sólo 

por detrás de la Biblia y el Corán, es un gran honor para mí. 

Dadas sus veleidades culturales, aprovecho para recordarle que en su día, basaron ustedes su 

campaña en “trabajar desde el pueblo para el pueblo”,  frase que por  cierto, puso de moda 

Abraham  Lincoln  (en  su  discurso  de Gettysburg  en  1863),  que  a  su  vez  estaba  basada  en  la 

frase que los jacobinos hicieron famosa durante la revolución francesa “todo para el pueblo y 

por el pueblo”, ciertamente todo muy original. 

Decirle  que  de  su  comportamiento  y  actuaciones,  desde  hoy  en  adelante,  dependerán  las 

relaciones que mantengamos en un futuro, son ustedes dueños de sus silencios y esclavos de 

sus palabras,  recuérdenlo.  Les  recuerdo de su propia Web: “…partido transversal y abierto a 

todas  las  sensibilidades,  inter‐generacional  e  integrador  para  avanzar  hacia  el  pueblo  que 

queremos”. Y ¿qué queremos?, se lo han preguntado?. 

Hasta la fecha, no me corresponde a mi hacer balance de sus éxitos, las diferentes elecciones 

vienen demostrando y calificando su labor, ¿será por esa forma tan peculiar de trabajar desde 

el pueblo para el pueblo?. Piénsenlo. 

A  ERC 

Sra. Sala, Sr. Pardo, vostès actuen des d'uns principis ètics i amb educació que els honra. El que 

demostra que tot i mantenir postures diametralment oposades des del punt de vista polític, es 

poden mantenir les formes i la bona educació. Amb això, el que es facilita és el treball en comú, 

que és el que interessa al municipi.  

Recordant el seu lema a les darreres eleccions Municipals, que va ser, "fem poble, fem país", 

doncs, és el que vinc fent jo des de la meva professió, amb l'excepció, que jo entenc per país a 

Espanya  i  a  Catalunya,  la  meva  terra,  com  a  una  Comunitat  Autònoma  tal  i  com 

principalment  tots  els  catalans  varem  votar  amb  la  Constitució. 

Personalment, dir als Srs. D'ERC que per al que necessitin, aquí ens tenen a mi personalment i a 

la part del meu partit, que jo represento. 

A CIUDADANOS  

Sr. Pérez, la realidad es que sus siglas nacieron del descontento de parte de votantes del PP y 

del  PSOE,  que  además  de  coincidir  en  ese  descontento,  no  tenían  una  ideología  demasiado 

divergente.  Probablemente  en  éste  consistorio  (como en otros)  seamos  los  partidos  con más 

afinidades ideológicas. 
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Partiendo de ésta premisa, yo le pediría, que trabajemos conjuntamente en la medida de lo 

posible, para defender la unidad de España y la defensa de la Constitución, ante los ataques 

que estamos sufriendo en los últimos tiempos en nuestro pueblo.  Aprovecho para recordar a 

todos  los  aquí  presentes  que  lo  municipal  está  muy  lejos  de  la  política  nacional  y  la 

autonómica.  

Sr. Pérez, para lo que pueda usted necesitar, aquí nos tiene, a mí y a esa parte de mi partido 

que represento, el Partido Popular de Sant Vicenç de Montalt. 

Al PSC    

Sr.  Sandoval,  ¡qué  le  voy  a  decir  a  usted!,  que  no  se  pueda  imaginar.  Usted  ha  tenido  la 

oportunidad de estar formando parte del gobierno de éste municipio en la pasada legislatura y 

a  la  vez  ha  estado  haciendo  oposición  desde  dentro. Realmente  ¿eso  es  ético?,  si  se  forma 

parte  de  algo,  se  forma  o  de  lo  contrario  uno  se  marcha.  Quizás  ahora  pueda  volver  a 

aprovechar la oportunidad ya que nosotros, ya no tenemos acuerdo con el Gobierno, aunque 

eso  para  Usted  suponga  el  no  defender  ni  respetar  las  directrices  de  su  partido,  que  por 

cierto tampoco lo tienen muy claro desde su partido que camino tomar. 

Realmente la doctrina de sus siglas de cabecera PSOE, la tiene bien asimilada, es decir: NO es 

NO  y  ya  está.  Así  no  se  va  ningún  sitio,  la  prueba  es  que  usted  no  quiso  formar  parte  del 

acuerdo  al  cual  estábamos  adheridos  hasta  hace  breves  fechas  con  el  Gobierno  Municipal 

actual  de  SVM y  el  Partido Popular. No quiso,  sólo por  estar  el  PP presente.  Con  lo que  los 

intereses de sus votantes, no están en el orden del día, ni se verán satisfechas algunas de sus 

necesidades, proyectos o problemas. 

Su obsesión, hasta el momento ha sido, que le mostráramos el documento del acuerdo, de ese 

acuerdo que ustedes denominan como “secreto”. Como usted comprenderá, de haber querido 

saber lo que allí se manifestaba, habría que haber participado. Así que si  lo pidiera aún en 

este momento, la respuesta sería NO. 

No obstante y para satisfacer una parte de su curiosidad, yo como nuevo regidor, le haré una 

pequeña concesión. Algunos de los puntos del acuerdo eran: mejorar la seguridad ciudadana, y 

se  ha  mejorado;  mejorar  el  parque  de  los  Germans  Gabrielistes  y  la  primera  fase  ya  está 

ejecutada; mejorar el Paseo Marítimo y se está trabajando en ello y en éstos momentos, sólo 

falta  la  cuantía  de  la  dotación  económica  por  parte  del  Gobierno  Central,  sí  el  Gobierno 

Central ( el Partido Popular ), el SI ya lo tenemos.  

Así trabajamos en el Partido Popular de Sant Vicenç de Montalt, para el pueblo. 

La verdad Sr. Sandoval, es que su línea de actuación a nosotros ya nos viene bien, pero en el 

caso de que quiera variarla, aquí nos tiene. 

Per  acabar  les  meves  paraules,  voldria  repetir  una  vegada  més,  que  aquí  teniu  a  Francesc 

Guillem  i  al  Partit  Popular  de  Sant  Vicenç  de Montalt;  totes  i  cadascuna  de  les  formacions 

polítiques del consistori per a tot el que sigui treballar, per al poble. 
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Incluyo  también  a  los  componentes  del  9SVM,  siempre  que  utilicen  una  ética,  un  trato 

adecuado y respetuoso y una voluntad de trabajo acorde a sus propias proclamas. Dada su 

afición a las citas literarias, les reto a buscar al autor de la siguiente: 

“HACER ES LA MEJOR MANERA DE DECIR”  

Buenas noches a todos y muchas gracias.” 

A continuació, el senyor alcalde pren la paraula per manifestar que el PDCAT 
deixa de banda les diferències ideològiques. El seu grup pensa que avui és un 
dia de benvinguda del nou regidor i presa de possessió, per tant, les paraules 
aniran en aquesta direcció. El senyor alcalde dóna lectura al següent 
parlament: 

“Francesc, vull donar-te la benvinguda com a nou membre d’aquest plenari i 
oferir-te la nostra col·laboració a l’hora d’ajudar-te a integrar-te en l’engranatge 
polític de l’Ajuntament. 

Els que som avui aquí, hi som en definitiva perquè els veïns i veïnes ens han 
fet confiança i espero que el nostre treball compleixi les seves expectatives. 

Aquest consistori, que tinc l'honor de presidir, compta amb un important 
potencial de criteris, idees, sensibilitats i propostes. Som tretze dones i homes 
que configurem un important capital humà i que som dipositaris d’una de les 
responsabilitats més valuoses que hom pot ostentar: la voluntat dels nostres 
conciutadans i conciutadanes que, amb el seu vot, van decidir que la 
configuració d’aquest consistori fos la que en aquest moment tenim.  
 
Aquesta evidència, amb la proporció que la ciutadania va decidir, posa de 
manifest la necessitat d'un esforç de diàleg permanent per tal d’arribar a 
consensos amplis que ens permetin continuar avançant com a societat i com a 
poble. 
 
Sóc conscient que vivim un moment difícil però estic convençut que, entre tots, 
anirem endavant. Per tant, ara i aquí, demano a tots els regidors i regidores, 
sense excepcions, responsabilitat, implicació, treball, diàleg i coherència per 
aconseguir els nostres objectius.  

Tu, Francesc, avui comences de zero, però nosaltres partim de la realitat d’un 
poble que ha sabut fer-se gran amb coherència, amb pau social, que ha 
avançat en qualitat de vida, que disposa de serveis i d’equipaments de primer 
nivell per a tots aquells que hi vivim i hi treballem.  
 
Cada membre des del lloc que li ha tocat representar, sigui al govern o sigui a 
l’oposició, hi té responsabilitat en assolir l’èxit o abraçar el fracàs. 
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Som un govern obert, amb voluntat d’entesa i amb l’objectiu de propiciar acords 
especialment en assumptes estratègics de poble. Volem comptar amb tots des 
de la discrepància lògica que significa formar part de formacions polítiques 
diferents, però amb la complicitat que tenim pel fet de treballar per un objectiu 
comú que es diu Sant Vicenç de Montalt i pel conjunt de la seva ciutadania. 
 
Francesc, et desitjo molts èxits i molta sort i espero que la teva tasca des de 
l’oposició sigui crítica però també dialogant i constructiva.” 
 
Tot seguit, pren la paraula el senyor Jaume Gumà Noel, portaveu del Grup 
Municipal de 9SV. En relació a les paraules que el senyor Guillem els ha 
dedicat, manifesta que serà en el Ple ordinari quan donaran resposta. Per a la 
sessió d’avui donen lectura a un discurs de forma conjunta, la primera part la 
llegeix el senyor Jaume Arcos Vinyals, i la segona, a partir del canvi de 
tipografia de la transcripció, la llegeix el senyor Jaume Gumà. Es transcriu 
íntegrament: 
 
“Bona tarda a tothom. A nosaltres ara ens tocaria donar-li la benvinguda al nou 
regidor del PP que avui s’incorpora en aquest òrgan de diàleg que és a l’hora la 
màxima expressió de democràcia a la nostra vila. I tenim intenció de fer-ho, de 
donar-li la benvinguda, però abans, ens agradaria que qui ara seurà en aquesta 
cadira condemni la violència que aquest darrer diumenge va patir el poble 
català amb unes forces de repressió comandades en darrera instància pel partit 
que ara i aquí, representarà. Un partit, l’únic partit d’Europa en situació 
d’investigat, que des de la seva Seu embargada i amb més d’un miler de 
membres investigats per la justícia, surt el seu president a parlar de respectar 
les lleis i a donar-nos lliçons de democràcia.  

Estem al corrent que el pacte entre CiU i PP en el govern del nostre poble s’ha 
trencat. I ens alegrem. Segur que serem capaços de trobar les millors decisions 
per la nostra vila sense haver de comptar amb ells. Des d’aquí, la nostra ma 
estesa al govern pel que calgui. 

Que mai més els representants del PP arribin a cap dels governs que tenim 
arreu del nostre territori. No volem entre els nostres dirigents a aquells que han 
enviat a la seva policia a atunyinar els nostres germans, a pegar als nostres 
fills, a pegar a les nostres mares mentre amb les mans alçades us deien que 
som gent de pau i que l’únic que volíem era votar.   

Un poble, el poble català, que us ha ensenyat que units som imparables. Que hem fet un 
referèndum per la força de la gent. Que ens han capitanejat des de moviments civils 
com son l’ANC i Omnium. A ells moltes gràcies per guiar-nos i per repetir-nos, com si 
de un mantra es tractés, “tranquils, no patiu, està tot preparat”.  
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I deu n’hi do si estava tot preparat! per que vosaltres, els del PP, ens vareu dir que no 
hi hauria col∙legis electorals i gràcies a tots vosaltres van haver col∙legis electorals 

Ens vareu dir que no hi hauria cens i gràcies a tots vosaltres hi va haver el seu cens 
sobre de cada mesa 

Vareu amenaçar als membres de les meses amb sancions i gràcies a tots vosaltres 
varem tenir tots i cada un dels membres de les meses 

Ens vareu dir que no hi haurien paperetes i gràcies a tots vosaltres vam tenir paperetes 

Ens vareu dir que no hi hauria urnes i gràcies a tots vosaltres van haver-hi urnes en 
totes i cadascuna de les meses de tots els col∙legis del país. 

Ens vareu dir que no hi hauria referèndum, que no podríem votar i per tots vosaltres, 
gràcies, moltes gràcies per que HEM VOTAT 

Amics, avui el guaita del vaixell que heu capitanejat ha cridat: terra a la vista! per que 
amics, Ítaca ja és aquí.” 

En tercer lloc, pren la paraula el senyor Enric Pardo Matas, portaveu del Grup 
Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya. Manifesta que Catalunya és 
un pais acollidor i pluricultural. Per donar la benvinguda, vol fer referència a un 
refrany castellà: “Lo cortés no quita lo valiente”, agraeix la cortesia rebuda, però 
el regidor del PP és representant d’un partit polític que quan s’ha dirigit a ERC 
ho ha fet sense gens de cortesia. El PP va dir que ERC volia que hi haguessin 
morts a Catalunya. Els preocupa identificar els morts, tornar-los a les famílies i 
que puguin tenir un enterrament digne. Prou morts hi ha hagut a Catalunya. 
ERC està farta de víctimes i morts que hi ha hagut a Catalunya. Els preocupa 
els morts que es troben enterrats en fosses comuns que van ser víctimes del 
franquisme. No obstant, com a regidor li vol donar la benvinguda. Ser 
representant polític implica molta responsabilitat, no el sectarisme de partit, 
s’ha d’escoltar el poble, perquè el poble és el sobirà. La sobirania del poble 
esdevé a les urnes. No es pot coartar un poble que vol anar a votar. El poble 
català no té por a les porres, utilitzaven porres contra vots. El sectarisme polític 
tenia por del resultat, si haguessin participat els partidaris del no, potser hagués 
guanyat el no. Es van traspassar moltes línies vermelles, no es va permetre 
que el Poble de Catalunya expressés amb llibertat el seu vot, amb repressió. 
Les votacions eren per a tothom. Des del Govern Central es negava tot i al final 
hi va haver votacions. Aquesta és la responsibilitat política, a partir de les 
persones es tria la representació. A Sant Vicenç de Montalt la representació és 
sobiranista, està en el 77%. Les persones volen expressar el seu dret a decidir i 
volen defensar les institucions catalanes, ja que també han estat escollides 
democràticament. Els regidors també les han de defensar les institucions 
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catalanes. El PP de tot això se n’oblida. No condemna la violència? Europa sí 
que la va condemnar i ha suggerit la mediació. Aquests valors els han de tenir 
els representants polítics. Hem de fomentar la màxima particpació del nostre 
poble. Aquesta és la seva crítica. Per altra banda, vol agrair la gent de Sant 
Vicenç de Montalt que es va mobilitzar, que va protegir les institucions el passat 
diumenge i la que va exercir el seu dret. No valen els discursos, valen els fets.  
El poble té la veu, no es pot perdre de vista. És el poble precisament qui pot 
canviar l’estat de dret, ja que escull els seus representants. En referència a la 
intervenció del senyor Guillem, que ha manifestat que és espanyol i se sent 
català, al cap i a la fi són nacionalistes de diferents estats, un és nacionalista 
d’Espanya i l’altre és nacionalista de Catalunya. Ja ho deia el lema d’ERC a les 
eleccions, “fem poble, fem país”. El seu objectiu sempre ha estat fer país, ho 
porten a l’ADN. ERC buscar diàleg per poder tenir respecte. Agafant el 
testimoni de l’Alcalde. Després dels fets de diumenge, es congratula que s’hagi 
trencat el pacte PP amb PDCat. Ofereix mà estesa al govern, sempre que hi 
hagi representació de totes les forces polítiques nacionalistes sense exclusió, 
per buscar el bé del poble, protegir la institució i donar estabilitat política fins a 
final de la legislatura i també donar el seu escalf i recolzament en els processos 
sobiranistes que es presenten. 
 
Tot seguit, la senyora Berta Sala Casanovas, regidora d’ERC, dóna la 
benvinguda al senyor Guillem al Consistori. També vol mostrar el seu 
agraïment al poble i comunica que es vol celebrar una botifarrada popular 
d’agraïment el proper 12 d’octubre. 
 
A continuació, pren la paraula el senyor Benito Pérez González, regidor de 
Ciutadans. En un primer lloc, el senyor Pérez tenia entès que en aquesta 
sessió tenia 5 minuts per donar la benvinguda al nou regidor. A la vista de les 
intervencions que l’han precedit, farà una exposició diferent.  En primer lloc, 
quant a què els ajuntaments han de tractar compentències municipals, és cert, 
però a vegades es tracten temes d’àmbit general i estatal, amb massa 
freqüència i, per tant, també Ciutadans ha posat sobre la taula la seva forma de 
pensar. En segon lloc, voldria fer unes precisions al senyor Guillem. En relació 
al pacte amb el PDCat que tothom comenta, vol puntualitzar que, a Sant Vicenç 
de Montalt, el partit que té reprentació és Convergència i Unió. Parlen d’un 
pacte de poble per a millores i obres en instal·lacions. Ciutadans no tenia pacte 
i també ha donat suport amb les seves votacions a la majoria de projectes de 
millora, en benefici del poble. En tercer lloc, de la intervenció del senyor 
Guillem se’n ha pogut interpretar que votants del PP descontents havien anat 
cap a Ciutadans i vol recordar que va virure l’origen de Ciutadans i als seus 
inicis, els que van formar el partit provenien de l’esquerra, com va quedar palès 
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a les primeres eleccions on va concórrer que van obtenir 3 diputats i el PP va 
tenir encara més representació que a les anteriors eleccions.  
Aprofita en quart lloc, per estendre la mà al regidor del PP i a tots els regidors 
per tal de treballar conjuntament, respectant els principis constitucionals. 
També deixa palès que no està col·locat a la Sala de Plens el retrat del Cap de 
l’Estat. Així mateix, en relació a la intervenció del Regidor d’ERC, que feia 
referència al respecte a les lleis que venien del Parlament de Catalunya, vol 
afegir que la votació de les lleis requereixen una majoria qualificada i al 
Parlament de Catalunya es van tramitar la Lleis per majoria simple, per tant, no 
havien de tenir la condició de lleis. Finalment, sobre els temes municipals, 
donaran suport quan creguin que són adequades per al poble. 
 
En darrer terme, pren la paraula el senyor Javier Sandoval Carrillo, regidor del 
PSC, qui vol donar lectura a un manifest del seu partit per a donar la 
benvinguda al nou regidor del PP. No obstant, abans vol manifestar que no 
entrarà en cap pacte de govern quan també hi formi part el PP. A més, anuncia 
que contestarà amb tranquil·litat al senyor Guillem en el proper Ple, que és 
ordinari.  Tot seguit, es transcriu íntegrament el manifest llegit pel senyor 
Sandoval: 
 
“Bon vespre a tothom. 
 
Des de l'Agrupació de Sant Vicenç i del grup municipal del PSC, condemnem, 
enèrgicament, la brutal i innecessària actuació de les forces i cossos de 
seguretat de l'estat el passat 1 d'octubre a arreu de Catalunya.  
 
Això ja no va d'independència sí, o independència no. Malgrat la celebració 
d'un referèndum il·legal i sense garanties democràtiques, res justifica la força 
bruta contra una mobilització tranquil·la de ciutadans i ciutadanes que volien 
expressar la seva opinió de forma lliure i pacífica. 
 
L’actuació política unidireccional i il·legal dels mandataris del govern de 
Catalunya, han provocat les respostes judicials i policials desproporcionades 
del PP, al capdavant del Govern Central, en no saber interpretar el temps 
polític, i en girar l'esquena permanentment a les demandes de millora que van 
arribant des de Catalunya, per una àmplia massa social que no està d'acord en 
l'actual Stato Quo, ens ha fet arribar a l'actual escalada de conflicte Catalunya-
Espanya.  
 
La falta permanent de voluntat de diàleg o de propostes factibles de les parts, 
ha forçat a la majoria independentista del Parlament de Catalunya a tirar pel 
dret, - certament saltant-se l'Estatut i tota la Llei parlamentària -, i posant en risc 
una greu crisis institucional, social i econòmica a Catalunya i a la seva principal 
institució: la Generalitat de Catalunya. 
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Però malgrat tot això, per a res del món, els socialistes admetem que la 
repressió policial indiscriminada, sigui la solució d'un conflicte que és polític i 
que s'ha de resoldre des de la política. 
 
Els socialistes volem la concòrdia, el diàleg i la tolerància...tots som Catalunya i 
catalans, farem el que sigui per trobar estabilitat a la nostra democràcia i farem 
el que estigui en les nostres mans per tal d’evitar els greus enfrontaments entre 
ciutadans i institucions que se estan produint. 
 
I finalment demanem als representants del PP que pensin en Sant Vicenç de 
Montalt i que defensin als seus habitants i que fem tots pinya per el millor per el 
nostre poble, sense sectarismes i extremismes. 
 
I per acabar, dir  que El PSC de Sant Vicenç creu que és necessari no forçar 
més la màquina de la il·legalitat, ara més que mai, cal reprendre el diàleg, més 
que mai és, com hem dit, necessari parlar, negociar  lleialment i pactar.  
 
Esperem que el Sr. Guillem regidor del PP que avui pren posició,  contribueixi a 
aquesta  convivència que ha d’anar més enllà de les ideologies, la retrobada de 
tots, independentistes i no independentistes. 
 
Amb aquesta línia, donem la benvinguda al regidor del PP, Sr. Guillem.” 
 
 

 
A continuació, el senyor Francisco Guillem, regidor del PP, pren la paraula per 
a fer ús del dret a rèplica per alusions. Ho farà de forma concreta en ocasions i 
generalitzada, en altres.  
Agraeix al senyor Benito Pérez l’aclariment pel tema CiU-PDCat. Tenen un 
mateix objectiu, treballar pel poble conjuntament.  
Al grup de 9SV i ERC també els ofereix treballar pel poble, no afegirà res més. 
A C’s li agraeix les apreciacions fetes, perquè com bé ha dit, té inexperiència i 
l’ajuda és d’agrair. 
Li vol fer un matís al senyor Pardo, no és que se senti català, és que ho és. A 
més, se sent espanyol. Afegeix que assumir no vol dir acatar. 
Al regidor del PSC li vol manifestar que en relació a les actuacions policials, 
ningú està a favor de la violència, inclòs la gent del PP. Està aquí per a treballar 
pel poble, sap que es reitera, però és el missatge fonamental. 
No vol acabar sense agrair el civisme dels assistens al Ple. 
 
El senyor alcalde també vol agrair el tarannà dels santvicentins. Manifesta que 
som un poble que sap dialogar, compromès i implicat. Per damunt de tot, el que 
hi ha són persones. 
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Segon.- INICI TRÀMITS NOMENAMENT JUTGE DE PAU SUBSTITUT/A 
PERÍODE 2017-2021. 

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Amadeu Clofent 
Rosique,  portaveu del grup Municipal de CiU, llegeix la proposta íntegrament: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2017/960 33 GENSVM  
Contingut: INICI TRÀMITS NOMENAMENT JUTGE DE PAU SUBSTITUT/A 
PERÍODE 2017-2021 
 
 
Vist que, el Ple de l’Ajuntament en data 23 de juny de 2013, va adoptar l’acord 
de proposta de nomenament de  Jutge de Pau substitut, d’acord amb l’art. 5 del 
Reglament  núm. 3/1995, de 7 de juny dels Jutges de Pau, aprovat per acord 
del Consell General de Poder Judicial de data 7 de juny de 1995. 

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

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

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

Es PROPOSA AL PLE l’adopció dels següents acords: 

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

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

Tercer.- Trametre les sol·licituds presentades per a la resolució de l’expedient i 
proposta de nomenaments. 
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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 Benito Pérez González, regidor de Ciutadans, demana que amb 
caràcter previ, es puguin valorar els currículums dels aspirants. 
 
El senyor alcalde li respon que per a fer de jutge de pau, s’ha de tenir un perfil 
determinat, on també el que és molt important és disposar de temps per a 
dedicar-s’hi. Recull la proposta del senyor Pérez i li manifesta que quan es 
tinguin els candidats, els hi comunicarà per valorar-los. 
 
C.- VOTACIONS 
 
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 SÍ 

C’s 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

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

 

 
Tercer.- PRP2017/867 RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL ACORD DE PLE 
RESCAT NÍNXOL 74 AMPLIACIÓ. 
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A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Amadeu Clofent 
Rosique,  portaveu del grup Municipal de CiU, exposa l’assumpte: 
 
Identificació de l’expedient :  
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2017/255 66 GENSVM  
Contingut: RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL ACORD DE PLE RESCAT 
NÍNXOL 74 AMPLIACIÓ 
 
En data 30 de març de 2017 el Ple de la Corporació va acordar, per unanimitat 
aprovar: 

“Primer.- El rescat del dret funerari sobre el nínxol número 47 AMPLIACIÓ del 
cementiri municipal que figura a nom de la Sra. MARINA MORA COTA. 

Segon.- Abonar a la interessada la quantitat de 1.050€ en concepte del seu 
rescat del nínxol número 47 AMPLIACIÓ del cementiri municipal. 

Tercer.- Aplicar la present despesa a l’aplicació pressupostària 
2017/1640/64005 anomenada “Rescat drets funeraris” del pressupost vigent la 
qual compta amb crèdit suficient per atendre aquesta despesa. 

Quart.- Notificar els presents acords a la interessada i a l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona i a la Tresoreria municipal” 

S’ha detectat un error material en aquest acord, ja que el número de nínxol 
objecte d’aquest acord és el número 74 AMPLIACIÓ i no el 47 AMPLIACIÓ. 

Per tant, PROPOSAR AL PLE: 

Primer.- Rectificar l’error material detectat pel que fa al número de nínxol que 
és el 74 AMPLIACIÓ d’acord amb els antecedents detallats a la part expositiva. 

Segon.- Notificar el present acord a la interessada i a l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona i a la Tresoreria municipal. 

B.- VOTACIONS 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

CIU 6 SÍ 
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9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 

PSC 1 SÍ 

C’s 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

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

 

Quart.- PRP2017/996 PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 6/2017 

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Amadeu Clofent 
Rosique,  portaveu del grup Municipal de CiU, i regidor de Gestió Econòmica,  
exposa l’assumpte. Llegeix íntegrament la proposta i dóna una explicació del 
destí de la despesa de les partides que s’habiliten o s’amplien. 
 
 
Identificació de l’expedient :  
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE GESTIO ENERGETICA 
Expedient:  2017/1060 89 MPRES  
Contingut: APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 6/2017 
 
Davant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici 
següent, pels quals no existeix crèdit, per tot això es fa precís la modificació de 
crèdits 6/2017 del Pressupost en vigor, en la modalitat de suplements de crèdit 
i crèdits extraordinaris. 

En data 12 de setembre de 2017, l’alcalde va elaborar la memòria justificativa 
de l’expedient que consta oportunament arxivada. 

Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'Informe de l’interventor 
accidental  de data 12 de setembre de 2017,  es PROPOSA AL PLE l'adopció 
del següent: 

ACORD 
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Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 6/2017 
del Pressupost en vigor, en la modalitat de suplements de crèdit i crèdits 
extraordinaris, com segueix a continuació: 

El detall es transcriu com a ANNEX. 

SEGON.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el 
Butlletí Oficial de la Província, durant el termini de quinze dies, durant els quals 
els interessats  podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. 
L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no 
s'haguessin presentat reclamacions. En cas contrari, el Ple disposarà d'un 
termini d'un mes per resoldre-les. 

ANNEX.  

 

ESTAT DE DESPESES 

                        BAIXES  ALTES       

               Crèdit  Modificacions  Crèdit  Per  Per  Per  Crèdit 

Org  Prog  Econòmica  Proj  Descripció  Inicial  Exercici  Actual 

Crèdits 

de 

Despeses 

Suplement 

de Crèdit 

Crèdit 

Extraordinari 
Definitiu 

1  132  62309  1  Sistema videovigilància  15.000,00  0,00  15.000,00     25.000,00     40.000,00 

1  132  16000     Seguretat social Seguretat  182.163,84  0,00  182.163,84  15.000,00        167.163,84

20  150  12101     Complement específic personal funcionari Urbanisme  76.111,70  ‐13.254,47  62.857,23  10.000,00        52.857,23 

1  133  60907  41  Instal∙lació sistema Foto‐rojo semàfors Av. Montaltnou  0,00  0,00  0,00        12.000,00  12.000,00 

1  920  12000     Retribucions bàsiques personal funcionari Administració grup A1  57.477,92  0,00  57.477,92  12.000,00        45.477,92 

10  425  62325  42  Instal∙lació planta solar fotovoltàica Av. Païssos Catalans  0,00  0,00  0,00        8.000,00  8.000,00 

1  920  12100     Complement de destinació personal funcionari Administració  93.895,20  ‐5.561,45  88.333,75  8.000,00        80.333,75 

            Totals  424.648,66 ‐18.815,92  405.832,74  45.000,00  25.000,00  20.000,00  405.832,74

 
 
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 el seu grup donarà 
suport a l’expedient perquè es tracta de millores per al poble. Pregunta si es 
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van consignar al capítol 1 totes les places, incloses les vacants, i per tant, 
sobren diners. No vol que cap servei es vegi perjudicat. 
 
El senyor Clofent, juntament amb l’alcalde, li responen que, efectivament, en el 
pressupost inicial es preveuen totes i cadascuna de les places en plantilla. Per 
tant, si hi ha persones en excedència o comissió de serveis, també. A les 
alçades d’any, els diners que no s’han gastat, es poden fer servir per a fer 
modificacions. 
 
El regidor de Ciutadans, senyor Benito Pérez González, explica que no 
donaran suport a la proposta, perquè no pot donar suport total. Té dubtes pel 
que fa a la instal·lació de càmeres als contenidors. La majoria de la gent és 
cívica. No sap fins a quin punt les càmeres són la solució. Tampoc està d’acord 
amb la col·locació d’un fotorojo. Opina que acabarà sent un tema recaptatori. 
En canvi, sí que està d’acord amb la inversió en fotovoltaiques. 
 
El senyor Amadeu Clofent, portaveu de CiU, vol aclarir que segurament els 
incívics que no respecten la normativa als contenidors són gent de fora. Això té 
un cost molt important per al municipi. Pel que fa al fotorojo, el senyor Clofent 
explica que s’ha intentat tot, fins i tot posar una senyal dissuassòria, però hi ha 
encara qui es salta el semàfor. Tant de bo no es sancionés ningú, no és 
intenció recaptatòria, és de seguretat. Finalment, afegeix que el tema de la 
fotovoltàica és molt interessant, perquè s’aconseguirà retorn. 
 
L’alcalde puntualitza que no és radar, que només es fotografia aquell que se 
salti el semàfor. 
 
El senyor Javier Sandoval Carrillo, regidor del PSC, dóna suport a l’expedient, 
perquè es tracta de millores. Fa un recordatori a l’Equip de Govern perquè s’ha 
d’arreglar els badens, d’acord amb el pressupost participatiu. 
 
El senyor Francisco Guillem Molins, regidor del PP, manifesta que votarà a 
favor de l’expedient, perquè es volen portar a terme accions que estaven 
previstes al programa electoral del seu partit, que donava prioritat a la seguretat 
ciutadana. Pregunta si aquests diners utilitzats per a finançar la modificació es 
tindran l’any que ve de menys. 
 
El senyor alcalde li explica que l’any que ve s’haurà de tornar a pressupostar 
tota la plantilla, incloses les places de persones que es troben en comissió de 
serveis o excedència. 
 
C.- VOTACIONS 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
 
GRUP Nº VOT 
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vots 

CIU 6 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 

PSC 1 SÍ 

C’s 1 ABST. 

PP 1 SÍ 

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

 

 
No havent més assumptes a tractar, l’alcalde dóna per acabada la sessió, tot 
agraïnt als assistents el seu tarannà i manifestant que se sent orgullós de ser 
l’alcalde de Sant Vicenç de Montalt. Es felicita per l’èxit d’assistència al plenari i 
els convida a assistir a tots els plens. Finalment, aixeca la sessió, de la qual 
estenc, com a Secretària, aquesta acta. 
 

La Secretària              Vist i plau, 

    L’alcalde president 

 


