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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 PLE2018/7 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1a. CONVOCATÒRIA EL 28 DE JUNY DE 
2018.   
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2018/7 
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 28 de juny de 2018 
Horari: de 20.00 a 20.51 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 GUMÀ NOEL (9SV)   
- Sr.Vocal JAUME ARCOS VINYALS  (9SV) 
- Sr.Vocal  ENRIC PARDO MATAS  (ESQUERRA + AM) 
- Sr.Vocal BERTA SALA CASANOVAS (ESQUERRA + AM) 
- Sr.Vocal BENITO PÉREZ GONZÁLEZ  (CIUTADANS-PARTIDO DE LA 

CIUDADANÍA) 
- Sr.Vocal JAVIER SANDOVAL CARRILLO  (PSC) 
- 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: 
 
 
O R D R E   D E L   D I A 
 

Primer.- ACTES PENDENTS D’APROVAR  
 

 PLE2018/6 ORDINÀRIA 31/05/2018 
 
Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
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Tercer.- PRP2018/788   APROVACIO INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES 
NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT - 
ARTICLE 115 
 
Quart.- PRP2018/787 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL 
GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS (Cs) A L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE 
MONTALT SOBRE EL RESPECTE I LA NEUTRALITAT INSTITUCIONAL EN ELS 
EDIFICIS PÚBLICS, ELS ESPAIS PÚBLICS I EL MOBILIARI URBÀ 
 

Cinquè.- PRECS I PREGUNTES. 

 

Primer.- ACTES PENDENTS D’APROVAR  
 

 PLE2018/6 ORDINÀRIA 31/05/2018 
 
El senyor Alcalde pregunta als assistents si tenen alguna objecció a l’acta de la sessió 
extraordinària celebrada en data 31 de maig de 2018. 

VOTACIÓ 

Es procedeix a la votació de l’aprovació de l’acta amb el següent resultat:  

 PLE2018/6 ORDINÀRIA 31/05/2018. 
 
GRUP Nº vots VOT 

CIU 6 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 

C’S 1 SÍ 

PSC 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

 
S’acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió ordinària de Ple celebrada en 
data 31/05/2018. 

 
Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
 

 Publicació al BOE de data 28/05/2018 de diversos expedient sancionadors. 
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 Publicació al BOPB de data 18/06/2018 l’aprovació inicial de l’expedient de 
modificació de crèdits núm. 4/2018. 

 
 
 
Tercer.- PRP2018/788   APROVACIO INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES 
NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT - 
ARTICLE 115. 
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Amadeu Clofent Rosique,  
portaveu del grup Municipal  exposa l’assumpte: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA D'URBANISME 
Expedient:  2018/842 38 PLANE  
Contingut: APROVACIO INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES 
SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT - ARTICLE 
115 
 
Fets 
 
Vista la sol.licitud presentada pel senyor WOLFANG SCHEPPING en representació de 
la COMUNITAT DE PROPIETARIS VERGE DE NURIA, per la TRAMITACIÓ D’UNA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE 
SANT VICENÇ DE MONTALT. 
 
Vist l’informe emès al respecte per l’Arquitecta Municipal, Elisabet Pascual Pich, en 
data 11 de juny de 2018, el qual es transcriu a continuació: 
 
La persona sol·licitant ha presentat el document “Modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries de Planejament de Sant Vicenç de Montalt – Modificació  del redactat de 
l’article 115 de la clau 5 Zona subjecte a anterior ordenació volumètrica En relació 
adequació a la Llei 13/2014, de 30 d’octubre d’accessibilitat”. 

La que subscriu en qualitat d’arquitecta municipal i en relació a l’assumpte de 
referència, emet el següent INFORME: 

Documentació presentada 

Documentació escrita consta de 

I- Memòria (amb 12 apartats) 

II- Normativa 

Document comprensiu 

Objectiu 

“Possibilitar la construcció d’elements per assegurar l’accessibilitat universal en els 
espais lliures de les parcel·les situades a l’àmbit de clau 5 i adequar-les a la Llei 
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13/2014, de 30 d’octubre d’accessibilitat. La finalitat és la d’ocupar espais inedificables 
privats per tal de permetre la instal·lació d’ascensors als blocs d’habitatges, sense que 
això suposi un increment d’edificabilitat ni de densitat residencial.” 

Descripció de la proposta 

Les NNSS-1986 qualifiquen com a zona subjecte a anterior ordenació volumètrica 
(Clau 5) aquells sòls urbans, ja edificats, de particulars característiques en els quals 
les Normes accepten l’ús i la volumetria especifica existent. La volumetria permesa en 
aquestes zones està regulada en l’article 115 de la Normativa: En aquestes àrees de 
volumetria consolidada, les característiques edificatòries seran les dels volums 
existents, considerant-se exhaurida l’edificabilitat, per la qual cosa no s’admeten 
ampliacions.  

La majoria dels edificis situats en la zona amb la clau 5 són d’edificacions de data 
anterior a la Llei d’accessibilitat, de manera que el compliment de la supressió de 
barreres arquitectòniques és inexistent. 

La modificació proposa admetre l’ampliació dels volums existents per permetre la 
construcció d’ascensors en edificis existents i així donar compliment al punt 3 de 
l’Addicional Segona de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat: 

“3. Mentre el planejament urbanístic general no inclogui les determinacions 
a què fa referència l’apartat 1, a fi de donar una resposta àgil i eficaç a les 
sol·licituds d’intervenció en edificis preexistents per a la instal·lació 
d’ascensors que no s’ajustin al planejament urbanístic aplicable, els 
ajuntaments han de tramitar una modificació puntual del planejament 
urbanístic vigent per a incorporar les determinacions esmentades.” 

La modificació proposa incorporar un apartat a l’article 115 de la Normativa de les 
NNSS amb el següent redactat: 

“Per adequar la Normativa a les previsions de la Llei 13/2014, del 30 
d’octubre, d’accessibilitat, i permetre la construcció d’ascensors en edificis 
plurifamiliars existents amb problemes d’accessibilitat que no disposen 
d’espais interiors comuns que admetin la instal·lació d’aquets elements sense 
reduir les condicions mínimes establertes d’habitabilitat, il·luminació i 
ventilació, s’admet la instal·lació d’ascensors en els espais privats 
inedificables  amb les següents condicions: 

a) Caldrà justificar les raons tècniques o econòmiques que facin inviable 
ubicar l’ascensor dins el gàlib edificatori. 

b) Es construirà adossat a la façana de l’edifici, preferentment a la posterior, 
afectant en totes les intervencions el mínim espai, s’escollirà la solució més 
adequada i integrada a la imatge urbana”. 

En el marc de l’article 97.4 del TRLUC aquests serveis comuns no computen a efectes 
del volum edificable. 
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Normativa aplicable 

L’art. 96 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC) preveu que la 
modificació d’una figura de planejament se subjecta a les mateixes disposicions que 
en regeixen la formació. A més, i d’acord amb l’art. 97, se n’ha de justificar la 
necessitat, l’oportunitat i la conveniència. Aquestes estan plenament justificades amb 
el fet d’adequar-se a la Llei 13/2014 d’accessibilitat. 

L’article 101.3 del TRLUC estableix que la iniciativa privada no té dret al tràmit per a 
l’aprovació de les propostes de modificació dels plans d’ordenació urbanística 
municipal que presenti. Tanmateix, l’ajuntament pot assumir expressament la iniciativa 
pública per a formular-les. 

Els articles 98 a 100 regulen les especificitats de tramitació en el supòsit que la 
modificació puntual comporti increment de sostre, de densitat d’ús residencial, 
d’intensitat d’ús industrial, de transformació d’usos o de reducció de sistemes d’espais 
lliures, vialitat o equipament. La modificació puntual de les NNSS a tramitar no 
contempla cap d’aquests supòsits. 

Aquesta modificació puntual no està sotmesa avaluació ambiental en el marc de 
l’addicional vuitena 6 c de la Llei 16/2015 per afectar únicament al sòl urbà i no 
constituir variacions fonamentals d’estratègies, directrius i propostes de les NNSS. 

Valoració de la proposats 

Analitzada la documentació presentada i atenent a les consideracions anteriors 
s’informa de forma favorable a la tramitació “Modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries de Planejament de Sant Vicenç de Montalt – Modificació del redactat de 
l’article 115 de la clau 5 Zona subjecte a anterior ordenació volumètrica. En relació 
adequació a la Llei 13/2014, de 30 d’octubre d’accessibilitat”. 

 
La Comissió Informativa d’Urbanisme va emetre dictamen favorable. 
 
Per tant, es PROPOSA AL PLE, l’adopció dels acords següents: 
 
Primer. L’aprovació inicial de la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de 
Planejament presentada, d’acord amb els antecedents exposats. 
 
Segon. Sotmetre l’antecedent aprovació a informació pública per termini d’un mes 
mitjançant inserció dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, un diari de major difusió, el tauler d’anuncis municipals així com a la pàgina 
web municipal. 
 
 
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, 
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
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Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del Web municipal si es vol 
l’audició de la Sessió plenària. 
 
 
Pren la paraula el senyor Enric Pardo Matas, portaveu d’Esquerra Republicana, per 
manifestar que tot el que siguin accions per a la millora dels accessos i la mobilitat 
tindrà el seu vot favorable. A més, aprofita per demanar que s’actuï d’ofici en la resta 
de comunitats perquè s’adapti la normativa com en aquest cas. 
 
B.- 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 SÍ 

C’s 1 ABST 

PP 1 SÍ 

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

 

Quart.- PRP2018/787 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL 
GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS (Cs) A L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE 
MONTALT SOBRE EL RESPECTE I LA NEUTRALITAT INSTITUCIONAL EN ELS 
EDIFICIS PÚBLICS, ELS ESPAIS PÚBLICS I EL MOBILIARI URBÀ. 
 
 
A continuació, pren la paraula el senyor Benito Pérez González, regidor de Ciutadans. 
Explica que de moment, prefereix retirar la moció, per poder millorar-la i fer-la encara 
més integradora.  
 
Per tant, el senyor alcalde, la retira de l’ordre del dia. 
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Cinquè.- PRECS I PREGUNTES. 

A petició del Grup Municipal de 9SV, atès que es preveu que les intervencions siguin 
complexes, es demana a la senyora Secretària accidental que constin els precs i 
preguntes a l’acta de forma escrita. 

El primer en prendre el torn de paraula és el senyor Jaume Arcos Vinyals, regidor de 
9SV, qui demana al senyor alcalde que aprofiti l’oportunitat d’explicar-se pel contingut 
de la gravació apareguda aquesta setmana a la premsa. Li manifesta que és el millor 
moment per donar explicacions als regidors, al públic i als oients de la ràdio, que pugui 
contextualitzar-la. 

El senyor alcalde demana tenir accés a l’àudio original. Un cop tingui un informe tècnic 
al respecte, podrà comentar-lo. Li consta que l’àudio publicat està descontextualitzat. 
Manifesta que va ser 9SV qui el va fer arribar a la premsa. 

El senyor Arcos respon que no han estat ells. Entén que no vulgui donar explicacions.  

El senyor alcalde li respon que va ser la periodista qui li va dir que havia estat 9SV.  

El senyor Arcos, regidor de 9SV, demana reproduir la gravació a través d’un ordinador 
pels micros de la sala, ja que el senyor alcalde no vol donar explicacions, perquè 
tothom pugui escoltar la gravació i saber de què s’està parlant. 

El senyor alcalde li respon que cal seguir el Reglament Orgànic Municipal que regula 
les intervencions de l’oposició al plenari i l’alcalde dóna el torn de paraula. Li manifesta 
que disposa de 3 minuts. 

El senyor Gumà exposa que aquest matí han mantingut una reunió de portaveus a 
instància del senyor alcalde. A la reunió, els ha proposat acabar el mandat fins a final 
de legislatura. Creu que és lamentable que ho hagi demanat però pitjor que en el seu 
cap s’hagi pensat que li podien acceptar. Li manifesta al senyor alcalde amb qui es 
pensa que està parlant. El seu grup, per unanimitat aplastant, ha considerat 
inadmisible la proposta de l’alcalde i avui el grup municipal de 9SV demana 
formalment la dimissió immediata de l’alcalde. Si no es produeix, tramitaran la 
presentació d’una moció de censura. Creu que el que hauria de fer és plegar, però 
s’aferra a la cadira. Afirma haver rebut diverses trucades de gent que diu que té proves 
que l’alcalde està implicat en altres temes. Aprofita per llançar una pregunta al senyor 
alcalde. A l’article de la Vanguardia el senyor alcalde diu que 9SV és coneixedor d’una 
enquesta que no els dóna representació municipal la propera legislatura i per això han 
optat per emprar “mala praxis”. Demana al senyor alcalde que tregui l’enquesta.  

El senyor alcalde li respon que el veu molt nerviós. Afirma que suposadament han 
passat una enquesta, que ha estat la rumorologia. 

El senyor Gumà diu que no existeix cap enquesta, que ha estat una invenció més del 
senyor acalde. 
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El senyor Jaume Arcos, regidor de 9SV, li manifesta que està perdent una bona 
oportunitat per explicar-se. Suposa que no té cap explicació. Demana que, de cara als 
companys i també de cara al poble, dimiteixi dignament per un error, no aferrant-se a 
la cadira ni a un càrrec del que no és digne, ja que presumptament és corrupte. Li 
demanen que dimiteixi. 

El senyor Gumà vol aclarir que no és un moment gens fàcil pel govern, per tant, no 
interpel·laran cap regidor i respectaran el seu silenci. 

El senyor Arcos explica que no vol que marxi l’alcalde per posar-s’hi cap dels dos 
regidors de 9SV, voldrien que algú de l’equip de govern ocupi la cadira de l’alcalde. Si 
no és així, tampoc els tremolarà la mà per a presentar una moció de censura.  No se’ls 
pot acusar d’oportunisme perquè no pretenen ocupar la cadira en cap moment. 

El senyor alcalde respon que es veuran als jutjats. Ha quedat constància de tot el que 
han dit i ja es veuran. 

El senyor Enric Pardo Matas, regidor d’ERC, manifesta que Esquerra sempre ha vetllat 
per la presumció d’innocència. Han passat dos dies des que va esclatar la notícia i 
només tira pilotes fora. La ciutadania espera una explicació. Hi ha massa titulars de 
Sant Vicenç de Montalt durant aquests anys, el POUM, les cases del golf, la senyora 
Marta Pujol, etc. Esquerra no es mourà per rumors, ja ho va dir el darrer Ple. Sempre 
ha donat un vot de confiança a l’alcalde, però ara tot s’ha capgirat. El que es diu a la 
gravació ha superat els límits de ser un error de l’alcalde. Si el contingut és cert, 
Esquerra no ho tolerarà. No són experts penalistes, però ja es veurà. La situació és 
molt greu. Li fa vergonya com a regidor i es pregunta si té més coses amagades, si 
s’hauran d’assabentar per la premsa. Estan patint una situació molt greu. A tots els fa 
vergonya. S’està fent una bola de neu, s’hauria d’haver dit si és cert o no i justificar-ho. 
Esquerra vol guanyar la cadira a les urnes. Esquerra li retira la confiança a l’alcalde, no 
a la resta de regidors. Tot el que ha aparegut darrerament ha fet vessar el got. CiU és 
el partit més votat a les eleccions i creu que s’ha de respectar la llista més votada, 
però ERC li demana un pas al costat en favor d’un altre candidat del PdCat, que hi 
hagi un debat intern que proposi el candidat adequat per fer d’alcalde. No poden 
confiar ja en la persona, potser té més coses a amagar. Si no dimiteix, només en 
aquest cas, recolzaran una moció de censura amb un candidat com alcalde del PdCat. 
És necessari respectar la institució i el poble. Recolzaran el govern, els donaran mà 
estesa. Esquerra no tenia cap estratègia ni objectiu, no té cap ganes de governar així, 
només pels resultats a les urnes. 

A continuació, pren la paraula el senyor Benito Pérez González, regidor de Ciutadans. 
Manifesta que personalment li molesta parlar d’aquest tema. Des de la vessant 
humana, no té cap queixa del senyor alcalde ni del govern. Quant al tema institucional, 
ell sempre ha mantingut la pressumpció d’innocència.No obstant, no s’han donat 
explicacions, cosa que ells esperaven. La cosa no pinta bé. Al marge de la possible 
judicialització de l’assumpte, en la que de moment no entren, l’aparença ètica i estètica 
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del tema no els agrada. Han aparegut dubtes raonables respecte la figura de l’alcalde. 
Existeix l’exemplaritat en els càrrecs públics. Si la notícia es confirma el 100% també 
demanaran la dimissió de l’alcalde. Al poble de Sant Vicenç va guanyar CiU les 
eleccions, per tant, ells donarien opció a aquesta força política perquè presentés un 
candidat i ja si fos el cas, es procediria a la seva votació. De moment, no té res més a 
dir. 

Tot seguit, accedeix al torn de paralula el senyor Javier Sandoval Carrillo, regidor del 
PSC. Manifesta que tot l’assumpte és un tema que no els agrada entrar i que és una 
situació que no tocaria. En l’anterior ple es va demanar explicacions al senyor alcalde i 
estan esperant una pronunciació davant d’unes actuacions presumptament delictives. 
Sincerament esperava escoltar explicacions del seu alcalde. Es tracta d’una situació 
incòmoda. L’àudio que ha aparegut en premsa és força concret lamentablement. 
Davant aquest àudio, l’agrupació local i comarcal creu que la seva obligació política és 
demanar la dimissió immediata del senyor alcalde, abans d’arribar a una moció que 
espera que no arribi. Creu que l’alcalde hauria de donar una explicació. La situació és 
molt complicada i no desitjada. Demana la dimissió immediata i ho fa amb tristesa.  A 
més, tot això provoca que no es parlin al ple de coses del poble que els ocupen i 
preocupen. 

En darrer terme, pren la paraula el regidor del Partit Popular, senyor Francesc Guillem 
Molins. Li sorprèn la sobèrbia i prepotència dels darrers plens. No és el moment de 
sobèrbia i prepotència i amb una postura d’enrocament. La resposta que ha donat 
l’alcalde que ja es veurien als jutjats l’ha sorprès. Li recrimina al senyor alcalde que 
així no es fan les coses. No es deu als regidors només, es deu a les 1106 persones 
del poble i a tots els deu una explicació perquè li han dipositat la seva confiança. La 
postura del Partit Popular és que el partit que ha d’estar governant és la llista més 
votada, està d’acord amb tots els companys. L’alcalde utilitza la callada com a 
resposta. Es reitera amb allò que han dit els seus companys, demana la dimissió 
immediata del senyor alcalde i si no la presenta, presentaran una moció de censura.  

El senyor alcalde pren la paraula per defensar el dret a la presumció d’innocència. 
Anima als regidors a anar al jutjat o a la fiscalia. 

El senyor Jaume Arcos Vinyals, regidor de 9SV, pren la paraula per dir que la fiscalia 
actuarà d’ofici amb tot el que està sortint. Li diu al senyor alcalde que s’ha cavat la 
tomba política, que està sol i ho sap. Esperava que sabés sortir bé del càrrec. 
Reconeix que la gestió dels 11 anys de l’alcalde en general ha estat positiva, hi ha 
més punts positius que negatius. Tot dependrà de al manera que finalment surti. Li 
agradaria que reconegués l’error i donés un pas a algun company seu, per acabar la 
legislatura i que després el poble torni a parlar a les eleccions. Manifesta que tot el que 
ha dit ho diu des del màxim respecte. No ha volgut fer sang. Creu que pel seu bé i dels 
seus en general, tothom valoraria que fes un pas al costat. 
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El senyor Enric Pardo Matas, portaveu d’Esquerra Republicana, manifesta que la 
fiscalia actuarà o no. Del que s’està parlant ara és del dubte. Presumptament és un 
tema molt delicat. També ho analitzaran jurídicament. Han vetlat per la presumpció 
d’innocència, però han passat dos dies des de l’aparició a la premsa de la gravació i 
no s’ha justificat res. La sortida era donar explicacions al poble, justificar la situació, 
perquè a l’àudio s’entén perfectament el que diu. 

La senyora Berta Sala Casanovas, regidora d’Esquerra Republicana, pren la paraula 
per dirigir-se al senyor alcalde i manifestar-li que pensa que s’equivoca, està perdent 
l’oportunitat de donar explicacions. No ha dit res en un mes, després de les notícies de 
premsa tampoc. Li manifesta que pensi en la família en aquests moments durs, perquè 
la família és el primer. Hauria d’intentar donar una explicació per sortir d’una manera 
elegant.  

El senyor Francesc Guillem Molins, regidor del PP, convida el senyor alcalde a donar 
una altra explicació que deu a les 1106 persones que l’han votat. 

El senyor Javier Sandoval Carrillo, regidor del PSC, comparteix les paraules de la 
senyora Sala. No és un tema personal, és un tema polític. Pregunta al senyor alcalde 
si creu que l’àudio és il·legal, si creu que està manipulat i si és veritat el que hi apareix. 
És una conversa molt concreta i no diu res al respecte. Sembla una conversa feta 
sense que se sabés que l’estaven gravant, però molt concreta. És una situació molt 
rara.  

El senyor alcalde respon que s’hi han detectat talls. No pot donar un veredicte si no té 
unes conclusions fermes. Quan hagi de ser, ja donarà les explicacions oportunes. Es 
parla de fa uns set anys. No se sap si es tracta d’una còpia retallada, que s’ha fet 
servir màster, adulterada. No es pot pronunciar encara.  

El senyor Jaume Gumà Noel, regidor de 9SV, manifesta que això dels talls que 
comenta l’alcalde deu ser com allò que va dir de l’enquesta. 

  

Acabat el tractament d’aquest punt, el senyor alcalde cedeix la paraula al senyor 
Jaume Arcos Vinyals, regidor de 9SV, perquè doni lectura a una pregunta presentada 
per Registre d’Entrada amb el termini suficient per part d’un col·lectiu de persones de 
Sant Vicenç de Montalt, membres dels CDR, dirigida al Grup municipal de Ciutadans i 
que es transcriu a continuació: 
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El senyor Benito Pérez González, regidor de Ciutadans, afirma que hi havia un acord 
entre tots de no presentar cap pregunta perquè avui es tractaria el tema que s’ha 
tractat. Demana que es respongui el proper ple. Li agradaria analitzar bé la pregunta, 
que ha rebut avui mateix i li agradaria poder explicar-se. Si ha de demanar disculpes, 
ho farà. 
 
El senyor Arcos li manifesta que la pregunta no és de 9SV, sinó d’uns ciutadans que 
van presentar-la dins el termini establert per Registre. Així mateix, li pregunta si donarà 
la resposta al proper Ple. 
 
El senyor Pérez manifesta que sí que donarà resposta al proper Ple, però li agradaria 
parlar abans amb els afectats. 
 
 
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. 
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La Secretària              Vist i plau, 

    L’alcalde president 

 


