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ACTA DE LA SESSIÓ PLE2018/9 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1a. CONVOCATÒRIA EL 21 DE 
SETEMBRE DE 2018   
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2018/9 
Caràcter: EXTRAORDINÀRIA 
Data: 21 de setembre de 2018 
Horari: de 12.00 hores. 
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Sant Vicenç de Montalt. 
 
 
En la localitat de Sant Vicenç de Montalt, sent les dotze hores del dia 21 de 

setembre de 2018, es reuneix en el saló d'actes de la Casa Consistorial el Ple 

d'aquest Ajuntament en sessió extraordinària, que ha estat legalment convocada en 

compliment d’allò establert en l'article 197.1.c) de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 

de juny, del Règim Electoral General, amb un únic punt en l'ordre del dia: «DEBAT I 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE CENSURA PRESENTADA CONTRA L'ALCALDE DE 

L'AJUNTAMENT Sr. MIQUEL ÀNGEL MARTÍNEZ CAMARASA. 

Presideix el Ple la Mesa d'Edat integrada pels Regidors Sr. BENITO PÉREZ 

GONZÁLEZ, regidor de Ciutadans i SR. ROBERT SUBIRON OLMOS, regidor de CiU, 

que són regidors de major i menor edat respectivament de la Corporació. 

Assisteixen a més, tota la resta de regidors del Consistori, que seguint ordre 

alfabètic són: 

- Sr. JAUME ARCOS VINYALS  (9SV) 

- Sr. AMADEU CLOFENT ROSIQUE  (CIU) 

- Sra. GEMMA DURAN FRANCH  (CIU) 

- Sra. MARIA LLUÏSA GRIMAL I COLOMÉ  (CIU) 

- Sr. FRANCISCO GUILLEM MOLINS  (PP) 

- Sr. JAUME GUMÀ NOEL  (9SV) 

- Sr. MIQUEL ÀNGEL MARTÍNEZ I CAMARASA  (CIU) 

- Sr. ENRIC MIRALLES TORRES  (CIU) 

- Sr. ENRIC PARDO MATAS  (ESQUERRA + AM) 

- Sra. BERTA SALA CASANOVAS (ESQUERRA + AM) 

- Sr. JAVIER SANDOVAL CARRILLO  (PSC) 

 

Actua com a secretària la qui ho és de la Corporació, la senyora Cristina Marín 



 

Carcassona, secretària accidental, que dóna fe de l'acte. 

S'inicia la sessió de conformitat amb el que es disposa en l'article 197.1.e) de la Llei 

Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, amb la lectura per 

part del president de la Mesa d'Edat de la moció de censura presentada en data 6 

de setembre de 2018, per set regidors del Consistori, concretament Jaume Gumà 

Noel, regidor del grup polític de 9SV, Jaume Arcos Vinyals, regidor del grup polític 

de 9SV, Enric Pardo Matas,  regidor del grup polític d’ERC, Berta Sala Casanovas, 

regidora del grup polític d’ERC, Benito Pérez González, Regidor del grup polític de 

C’s, Javier Sandoval Carrillo, regidor del grup polític del PSC i Francesc Guillem 

Molins, regidor del grup polític del PP, promovent moció de censura contra el Sr. 

Alcalde, Miquel Àngel Martínez Camarasa i proposant a Javier Sandoval Carrillo, 

com a candidat alternatiu a l'Alcaldia, el tenor literal del qual és el següent: 

“PROPOSTA DE MOCIÓ DE CENSURA CONTRA MIQUEL ÀNGEL 
MARTÍNEZ I CAMARASA (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) A INSTANCIES DELS 
GRUPS MUNICIPALS DE 9 SANT VICENÇ, ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA, CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA, PARTIT DELS 
SOCIALISTES DE CATALUNYA I PARTIT POPULAR A L’AJUNTAMENT DE 
SANT VICENÇ DE MONTALT 
 
A LA SECRETARIA ACCIDENTAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ 
DE MONTALT 
 
Els sota signants, regidors d’aquest Ajuntament 
 
EXPOSEN 
 
Al ple ordinari de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt celebrat el passat 
dijous 28 de Juny de 2018 i al dijous 26 de Juliol de 2018, els sota signants 
grups municipals vam demanar la dimissió de l’alcalde pels fets publicats en 
diferents mitjans de comunicació i, sobre els quals, es va demanar explicacions 
a l’alcalde sense que aquest fos capaç de justificar cap de les presumptes 
acusacions reflectides en una gravació amb un treballador de l’ajuntament. 
 
L’alcalde Miquel Àngel Martínez no ha estat capaç en cap cas de justificar o 
intentar 
justificar uns fets que demostrarien la utilització de material de l’ajuntament per 
a fins particulars al seu domicili privat. 
 
Aquest fet invalida l’autoritat moral que un dirigent ha de tenir per tal d’exigir 
que la seva ciutadania respecti les normatives, pagui els seus impostos o sigui 
respectuosa amb totes aquelles instal·lacions o propietats municipals. 



 

 
També, els regidors del govern li han expressat la seva falta de confiança i 
continuïtat al seu govern, amb la qual cosa ha quedat en franca minoria i sense 
capacitat de portar a bon terme el govern de l’ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt. 
 
La present moció de censura ha d’establir un nou govern municipal amb uns 
eixos fonamentals que seran: 
 
1. Restablir la confiança dels vilatans en el seu principal organisme que és 
l’ajuntament de la nostra vila i amb l’equip de govern al front del mateix. 
 
2. Una nova organització municipal que doni resposta a un model executiu amb 
la principal prioritat de transformar en serveis públics el 100% dels recursos 
municipals. 
 
3. Reactivar la gestió municipal per que tots els seus departaments i les seves 
regidories actuïn de forma eficient. 
 
4. Treballar des del primer moment en la seguretat del poble i dels seus 
vilatans, principal problema amb que es troba el nostre municipi en aquests 
moments. 
 
5. Volem un Sant Vicenç de Montalt obert al diàleg amb la ciutadania, amb la 
resta de partits, amb tot el teixit associatiu del poble. 
 
6. Com a prioritat vetllarem pel conjunt de la ciutadania de Sant Vicenç de 
Montalt 
 
7. Es mantindrà una neutralitat institucional de l’ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt en temes aliens a la política municipal, i es vetllarà per la convivència 
entre el conjunt de la seva ciutadania amb independència de la seva ideologia 
política o creença. 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
PRIMER.- D'acord amb el que disposa l'article 197 de la Llei Orgànica 5/1985 
del Règim Electoral General, l'Alcalde pot ser destituït mitjançant moció de 
censura. 
 
SEGON.- Aquesta Moció es tramitarà segons el que disposa l'esmentat article 
197 de la Llei Orgànica 5/1985. 
 
TERCER.- La present moció és presentada per 7 regidors, els quals 
constitueixen la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació 
municipal. 



 

 
QUART.- Que els signants d'aquest escrit i d'acord amb el que disposa la 
legislació electoral, proposen com a alcalde del municipi de Sant Vicenç de 
Montalt al Sr. Javier Sandoval Carrillo. L'acceptació figura com a annexa a 
aquest document. 
 
CINQUÈ.- Que aquest escrit es presenta davant la Secretaria Accidental de la 
Corporació perquè conforme estableix la Llei, la mateixa autentiqui les 
signatures  dels regidors signants d'aquest escrit, sol·licitant que un cop 
diligenciat se'ns lliuri per  presentar-se davant el Registre General de 
l'Ajuntament. 
 
En virtut de tot l'anterior 
 
SOL·LICITEN: 
 
Que es tingui per presentat aquest escrit, junt amb els documents que 
l’acompanyen, per fetes les manifestacions que el mateix conté, s'admeti a 
tràmit, se li doni el que la Llei preveu i per això es disposin els tràmits 
necessaris per al legal desenvolupament de la MOCIÓ DE CENSURA que es 
presenta, convocant-se automàticament el Ple Municipal per les dotze hores 
del desè dia hàbil següent al del seu Registre, i tota la resta que en dret sigui 
procedent.” 
 

En aquest moment, es constata, per poder continuar amb la tramitació, que es 

mantenen els requisits exigits en l'article 197 a) de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 

de juny, del Règim Electoral General. 

El senyor president de la Mesa d’Edat, explica que s’obre el torn de paraula i que es 

concedeix segons el següent ordre, en primer lloc el candidat a l'Alcaldia, en segon lloc, a 

l'Alcalde contra el qual es presenta la moció i a continuació, als portaveus dels grups 

municipals. Atès que les intervencions haurien de ser breus però raonables atorga un termini 

orientatiu per a cada un de deu minuts, amb cinc minuts més de cortesia.  

Es concedeix la paraula al candidat a l'Alcaldia, senyor Javier Sandoval Carrillo. El 

senyor Sandoval pren la paraula per donar lectura a la intervenció que es transcriu 

tot seguit: 

“Bona tarda a tots. Intentaré ser breu en exposar els motius pels quals l'Agrupació 

del PSC de Sant Vicenç de Montalt ha decidit recolzar la present moció de censura 

contra l'actual alcalde del municipi, Miquel Àngel Martínez i Camarasa. 

 



 

El primer que volem deixar clar és que la present moció està dirigida a l'alcalde i no 

al seu actual equip de govern. 

La difusió d'uns enregistraments que tots hem escoltat i parlat en anteriors plens, 

fa impossible mantenir la nostra confiança a l'actual alcalde, ja que d'això es 

deriven pràctiques PRESUMPTAMENT il·legals i de moralitat pública més que 

dubtoses. 

Utilitzar i gaudir del càrrec públic per a benefici estrictament privat és el principi i el 

final de la corrupció a través de la política. 

En general, aquesta corrupció només aconsegueix aprofundir en una profunda 

desconfiança en les administracions públiques i en els seus responsables, triats 

democràticament pels veïns del municipi. 

Més enllà de la pertinença a una organització política, existeix la responsabilitat 

moral de rebutjar aquestes pràctiques com a inacceptables des de qualsevol 

posició. 

 

La nostra posició és un acte de responsabilitat cap al nostre ajuntament, que en 

aquest moments està sotmès en un profund descoratjament, en una divisió interna 

entre l'alcaldia i el seu equip de govern , i de perplexitat per part dels treballadors i 

dels ciutadans en general. 

Sabem que aquesta situació és reversible i per això hem pres la decisió de secundar 

aquesta moció de censura. 

Per a nosaltres aquesta no era l'opció ideal. Vam sol·licitar explicacions que no 

se'ns han donat, vam demanar la dimissió com a forma de produir els mínims 

danys possibles al vot ciutadà emès en les últimes eleccions municipals, i ni les 

explicacions ni la dimissió han arribat.  

Per tant, només resta un canvi en l'alcaldia i una gestió més transparent i honesta, 

que l’executada fins ara per part del nostre alcalde, la qual està sembrada de molts 

dubtes raonables, amb pràctiques que sobrepassen el nivell d’ètica i de la bona 

gestió que ens exigeix l’exercici de la política, i a més amb uns fets que el mateix 

alcalde ha reconegut haver protagonitzat. 



 

Per tot plegat i arribats a aquest punt, des del PSC de Sant Vicenç de Montalt 

donarem suport i un vot favorable a aquesta moció de censura i, com hem fet 

sempre, continuarem treballant pel bon nom d’aquest Ajuntament, pel benestar 

dels nostres veïns i veïnes, i per ajudar a fer un Sant Vicenç de Montalt millor, fins i 

tot en moments d’incertesa i dificultat, com els actuals. 

Moltes gràcies a tots i a totes.” 

 

Segueix en l'ús de la paraula el Sr. Alcalde, senyor Miquel Àngel Martínez 

Camarasa, que llegeix la següent intervenció: 

Estem davant un pacte contranatura. El PDeCAT ni proposa, ni signa, ni els 

seus vots són vàlids ni cedeix a les pressions ni exigències que Ciutadans va 

posar damunt la taula. 

El candidat que proposen els partits que han secundat la moció no ha estat 

escollit per la ciutadania, de fet el seu partit només va treure 1 regidor de 13 

que conformen aquest plenari, això va en contra de la voluntat ciutadana i del 

que van expressar a les darreres eleccions. 

La presumpció d’innocència és una paraula que no deuen conèixer els 

impulsors de la moció, ja que m’han sentenciat abans inclús que la Justícia 

hagi intervingut, bastant-se en una gravació obtinguda fa 8 anys de manera 

il·legal, sense el meu consentiment i que els tècnics ja ens van dir que estava 

manipulada, adulterada i descontextualitzada de manera interessada. 

Tot i que en diversos plens, he demanat l’original de la gravació, mai se m’ha 

fet arribat. 

A hores d’ara, no estic ni investigat, ni imputat, ni acusat, ni condemnat, ni 

inhabilitat per cap causa que m’impedeixi exercir com alcalde. Durant els meus 

anys al capdavant de l’Alcaldia no he posat la mà a la caixa, no he fet 

adjudicacions irregulars, ni he requalitifcat terrenys per tal d’afavorir a ningú. Ni 

he fet res il·legal. La única cosa que he fet aquests anys és treballar, treballar i 

treballar per Sant Vicenç i per la seva gent. 

Ja he reconegut que sense el meu permís em van instal·lar material municipal 

al meu domicili que treure l’esmentat material quan vaig ser coneixedor de quin 

era el seu origen. I per aquest motiu demano disculpes però sincerament, no 

crec, que aquest sigui l’argument de pes que ha provocat la moció de censura. 



 

Una moció injusta, desproporcionada i magnificada amb l’objectiu de treure’m 

de primera línia política. Cada portaveu haurà de justificar la moció, cadascú 

dirà una cosa, la moció es fonamenta en una gravació il·legal sobre uns fets de 

fa 8 anys sense cap tipus de base. La persona ha fet declaracions 

contradictòries, cosa que fa dubtar de la seva credibilitat, i parlen d’unes toves i 

d’un banc. 

Val a dir que en aquesta mateixa sala vaig demanar una comissió 

d’investigació per esbrinar el que havia succeït però vostès no ho van voler. 

Sembla que a ningú l’interessa saber exactament que i qui hi ha al darrera de la 

gravació en la qual se sustenta, segons diuen vostès, aquesta moció. Doncs 

bé, jo que he estat a qui s’ha gravat i també la ciutadania ens mereixem saber 

la veritat de tot plegat. Per això mateix, he presentat una denúncia penal per tal 

que surti a la llum la veritat, el què, qui, com i per què. Jo vull saber-ho i el 

poble també. 

No puc estar-me de dir que aquesta moció pretén posar a l’alcaldia un candidat 

del 155 que va obtenir poc més de 200 vots les darreres eleccions. Un candidat 

que haurà de governar amb qui??? Amb algú més del 155??? I per què???. 

Ja vaig expressar al Ple de maig que resultaria molt difícil explicar que partits 

polítics amb ideologies antagòniques sumessin forces per regalar l’alcaldia a un 

partit del 155. 

En el Ple del maig, vostès em van amenaçar que si no dimitia em presentarien 

la moció de censura. No he dimitit perquè no he fet res dolent, per defensar la 

meva dignitat i la meva honorabilitat fent que surti a la llum la veritat. 

Els hi vaig proposar una sortida airosa per tots plegats, finalitzar aquest mandat 

i no tornar-me a presentat. I ho faig per dues raons: perquè conec la manera 

d’actuar de 9SV que sempre està a punt per acudir als mitjans de comunicació, 

encara que això suposi un desprestigi pel poble, i jo, per sobretot, vull preservar 

el bon nom de Sant Vicenç. I després perquè la meva intenció era no tornar-me 

a presentar a les eleccions de maig de 2019 com després explicaré. 

Ara em dirigiré als meus companys del PDeCAT: sempre he volgut el vostre bé 

i quan algú de vosaltres ha tingut un problema personal o polític, sempre us he 

donat aixopluc i us he recolzat. Durant 12 anys, la relació ha estat bona. Vam 

formar una família política, hem compartit com si fóssim una família, penes i 

alegries familiars, i de sobte, m’heu deixat sol. Serà potser perquè al 2015 ja us 

vaig comentar que tenia un mandat de l’executiva que em deia que de cara a la 

propera legislatura s’havien de fer canvis i que no repetiria ningú de vosaltres a 



 

les llistes?. Jo, per la meva banda ja no volia repetir com a candidat i al més 

d’abril, li vaig proposar a la regidora Maria Lluïsa Grimal que es presentés ella 

com a candidata a les eleccions del maig de 2019, proposta que va refusar 

però fent-me saber que si jo em presentava, ella m’acompanyaria a la llista. Va 

ser així com vaig decidir finalment presentar la meva candidatura per 

encapçalar de nou la llista del nostre partit. 

A tu Javier, malgrat tot, et desitjo sort i encerts perquè en definitiva entenc que 

tots els que formem aquest Ple, malgrat que a vegades no ho sembla, volem el 

millor per Sant Vicenç, pels santvicentins i santvicentines. 

La meva pregunta és: quin programa polític portaràs a terme en 8 mesos? 

Quins projectes tiraràs endavant? Per qui estarà configurat aquest govern? 

Quin cartipàs hi haurà?? 

No vull acabar sense agrair a la ciutadania l’escalf que m’està donant des del 

primer dia, als treballadors municipals perquè sense ells tota feina que he fet 

pel poble no hauria estat possible i, sobretot, a la meva família que han patit i 

estan patint una situació terriblement injusta. 

Afortunadament el poble és sobirà i qui té la veu i d’aquí a 8 mesos, podrà 

expressar democràticament a les urnes qui els ha de representar. 

Posteriorment, exposen les seves intervencions els portaveus dels grups 

municipals: 

— Portaveu del grup municipal de CiU, senyor Amadeu Clofent Rosique. El senyor 

Clofent pren la paraula per manifestar que no li cauen els anells per donar les 

gràcies al senyor alcalde. Sincerament li dóna les gràcies per tots aquests anys i 

per la feina feta des de la confiança. Tots els regidors del govern han demostrat 

compromís sempre. Els fets han arribat com han anat, però sempre ha dit que no 

era una situació que ells volguessin. No és menys cert que la causa del problema 

era el senyor Martínez i ell tenia la solució. No calia arribar a una moció de censura. 

Li van demanar que fes un pas al costat i que passessin els 8 mesos fins les 

eleccions. Ell es manté amb el seu relat, però sap que no és cert, no era el cas. La 

situació actual no ha vingut per un problema de gestió, si hagués estat així, tot 

l’equip l’hagués mantingut com a propi, el problema era de caire personal. Quan es 

debat el problema al principi li diuen que estaran al seu costat fins al final, però el 

senyor Martínez va a la premsa i això els fa canviar de postura. No marxaran per 

poder defensar-se, li diuen que estaran amb ell fins a la moció de censura, però 



 

que no marxaran. El culpable és ell. No és rellevant si la gravació és legal o no, la 

qüestió és prou greu i s’entén perfectament, per la qual cosa posa en qüestió que 

pugui presidir el consistori i representar el municipi. És un error del senyor alcalde i 

l’ha d’assumir, com tots els assumim. En un moment de recolliment amb ell mateix, 

hauria de fer un exercici de reflexió. Deia un filòsof que un error no és ni gran ni 

petit, el que és gran o no en poden ser les conseqüències. Ell representa més de 

6.000 persones. 

Segur que s’ho està passant malament i també la seva família, ho sap perquè el 

coneix. Però la resta de famílies també ho estan passant molt malament. Ell podia 

triar quan durava el patiment de la seva família, no pas les de la resta de membres 

del govern. En quatre mesos han rebut empentes, pressions, etc.  

Pel que fa al futur, el grup que representa no deixarà el poble sense govern, 

intentaran arribar a acords i seguiran treballant. El poble no ha de patir aquesta 

situació. No ho ha de pagar el poble. El seu partit potser els farà fora, però fora del 

PdCat també hi ha vida. Si els han de fer fora per treballar del poble, doncs que els 

facin fora. Tenint en compte com ha anat el procés, no serà gens fàcil, sort que hi 

ha bona gent asseguda en aquesta taula. Deixaran els partits de banda durant 8 

mesos i estan capacitats per tirar el poble endavant. Aclareix que el seu vot serà sí 

a acabar amb aquesta situació. No en cap més sentit. Desitja o demana a l’alcalde 

que sigui capaç de perdonar-se i li desitgen sort. Faran el possible perquè passat un 

temps es pugui recuperar la relació, el temps tot ho cura, ja són prou adults. Pel 

seu comportament i els seus actes no pot presidir ni representar el municipi. 

 

— Portaveu del grup municipal de 9SV, senyor Jaume Gumà Noel, aclareix perquè 

tothom ho sàpiga que no hi ha torns de rèplica. Donarà lectura a la seva intervenció 

sobre la moció de censura i també li dedica unes paraules després al senyor Javier 

Sandoval. Es transcriu tot seguit: 

 “Començarem comentant els fets de la moció de censura i posteriorment dirigirem unes 

paraules a l’alcaldable Javier Sandoval. 

 

Bé, al final ha sigut llarg. Més llarg del que esperàvem. Han passat pràcticament 4 

mesos des del Ple ordinari de finals del mes de Maig on li comentàvem al Sr. Martínez 

l’avís que ens havien fet sobre les seves possibles irregularitats. En el mes de Juny va 



 

sortir a la llum la gravació que deixava palès que el Sr. Martínez tenia material de 

l’ajuntament instal·lat a casa seva.  

El propi Sr. Martínez va acabant confessant que aquest material el tenia al seu domicili i 

que l’operari i a l’hora agent cívic havia anat a fer feines a la seva casa en varies 

ocasions. 

 

Crec que no cal avorrir a la gent repassant tots els fets que han anat succeint a posterior, 

ja de per sí son prou desagradables i en aquests darrers mesos ens han estat colpejant dia 

darrera dia.  

Només vull recordar a tothom que des del primer moment la nostra opció i la de tots els 

companys de la oposició va ser coincident. Vam demanar la dimissió del Sr. Martínez i 

que el seu lloc l’ocupés el següent en la llista del PdeCat i a l’hora primer tinent 

d’alcalde de la corporació. Crèiem que era el més lògic i per això vam fer aquesta 

petició. Per dur-la a terme, era tant senzill com que el Sr. Martínez davant l’escàndol 

dimitís i automàticament ocupés el seu lloc el regidor Clofent. 

Però, com bé sabeu, no ha estat així. 

 

El que si que m’agradaria és parlar sobre el que s’ha dit, les opinions de la gent o els 

comentaris expressats sobre tot a les xarxes socials. No cal dir que molts d’aquest 

comentaris han vingut com a conseqüència de la fugida endavant del Sr. Martínez i les 

històries que ens ha anat narrant durant aquest temps intentant justificar-se. 

 

M’agradaria demanar-vos un favor a tots els que esteu aquí personalment, o escoltant el 

Ple ara mateix per la ràdio o que l’escolteu ja en diferit. Intentem tots tocar de peus a 

terra i de segur que així tots entendrem molt millor com ha anat tot plegat, per que és 

molt més senzill del que sembla. 

 

Al fil dels comentaris que el Sr. Martínez ha anat fent se’ns ha titllat de que el que 

volíem era arribar a l’alcaldia sense haver guanyat unes eleccions. Totalment fals, ja he 

deixat clar que la nostra primera opció era el tinent d’alcalde i continuar a la oposició, 

que és també allà on seguirem-estant quan aquesta moció de censura s’acabi. 

 

Han dit que el que volíem era la cadira!!! Però escolteu, que té aquesta cadira??? A cas 

és el manà del cel?? Estem parlant d’una responsabilitat que està compensada amb un 

sou molt normal, un sou que guanya força gent en aquest poble i en alguns casos molt 

més. Qui perdria els papers per ocupar aquest lloc, diguem, tant ben recompensat?  

 

Diuen que el que volem és “tocar” poder…Quin poder? Quin poder us penseu que te 

l’alcalde d’un poblet de 6 mil habitants? De veritat, toquem de peus a terra. 

 

Hi ha qui diu que total han sigut 12 rajoles. Total 12 rajoles? Jo els hi estic explicant als 

meus fills que no han d’acceptar mai que un corrupte governi i que han de lluitar contra 

això. Que no s’ha d’agafar el que no es teu i encara menys si el que agafes és de tots. 

Que li deuen estar explicant als seus fills els que diuen que total son 12 rajoles? Que si 

robes però robes poc no passa res? 

 



 

Se’ns ha dit que potser la cinta estava manipulada. Per l’amor de Déu!!! jo sóc 

industrial, el meu company és mestre, l’altre és funcionari, l’altra infermera…De que 

estem parlant??? Deixeu de mirar el CSI Las Vegas per que esteu perdent el nord 

creient que uns simples regidors d’un poblet petit es posarien a manipular una gravació 

(en cas que ho sabéssim fer) i amb el delicte que això comporta. La pregunta a més 

seria, per que hauríem de manipular una gravació per que acabés dient el mateix que el 

Sr. Martínez ha reconegut en sessió plenària? Bé, tot plegat molt absurd. 

 

La nostra única raó és que tenim tolerància zero amb la corrupció i afortunadament els 

nostres companys d’oposició també. Per sobre de ideologies el que no volem és que a 

aquest poble, el nostre poble, el representi algú que ha reconegut haver fet irregularitats 

com les que s’han fet. 

 

Ara ve la segona part de la història. Resulta que després del comentari que fem en el Ple 

de Maig, els regidors del PdeCat li pregunten, ja fora del ple, que hi ha de veritat en el 

que hem explicat? Els hi diu que res, que tot és mentida, que no hi ha res i que estiguin 

tranquils i en el temps que triga la gravació en sortir a la llum els hi segueix jurant i 

perjurant que no hi ha res. Llavors surt la gravació i…ves per on, els companys del 

PdeCat s’emprenyen. Quina cosa més rara!!! Us imagineu a un amic vostre o un 

company de treball amb qui teniu una bona relació que un dia apareix una noticia que 

l’afecta, que l’hi pregunteu directament i a la cara, us diu que no hi ha res, us ho jura i 

us ho perjura i després queda demostrat que si que hi havia i que us ha mentit?? Quina 

reacció tindríeu?? M’imagino que la més normal del mon…deixar de parlar-li i donar 

per finiquitada la relació. Doncs és així de simple i és així de senzill.  

 

Però resulta que molest per que s’han emprenyat amb ell i després de dir-los que l’han 

traït comença a escampar tota una colla de mentides sobre els seus companys que 

llavors ja és per llogar-hi cadires. Comencen a rodar comentaris de que ha sigut una 

conxorxa dels companys, que ho havien preparat feia temps, que li estaven fent el llit, 

que volien el poder, que si no contava amb ells per les properes eleccions i per això 

l’han traït…després que si hi ha sopars d’amagat, trobades clandestines, conxorxes i 

més conxorxes…en fi, tornem-hi. Deixem de veure pel·lícules d’espies per que estem 

perdent el nord. Tot plegat és tant senzill com que unes persones que havien dipositat la 

seva confiança en algú, que havien treballat plegades, que havien compartit molts 

moments s’han sentit traïdes després de que quedés palès que els havien enganyat. Així 

de senzill i sense tantes històries.  

 

No puc entendre per això, com el PdeCat s’ha deixat perdre una alcaldia per no afrontar 

immediatament el problema que li havia sorgit. Les seves raons tindrà i ja li justificarà a 

qui li hagi de justificar. 

 

No voldria acabar l’explicació sense fer esment a aquelles persones que ens han estat 

acusant de donar l’alcaldia a “un del 155”. Mireu, per nosaltres el primer es tenir 

tolerància zero amb la corrupció i treure a una persona que s’ha emportat material 

municipal a casa seva no té cap mena de discussió. El segon és que nosaltres no tenim 

penjades etiquetes. La gran avantatja d’un poble petit és que més enllà dels partits 



 

polítics hi ha persones. Nosaltres no parlem del del PP, del de C’s o del 

socialista…nosaltres parlem del Francesc, del Benito o del Javier per que abans de ser 

representants de partits polítics son i som persones i si d’alguna cosa podem estar 

orgullosos a 9SV és de saber tractar amb persones. 

 

Ara fa unes setmanes vaig anar a un acte que organitzàveu els independentistes i en les 

qüestions del públic em van preguntar quina era la meva opinió per poder eixamplar la 

base de l’independentisme. Doncs bé, així no. AIXÍ NO. Posant etiquetes a la gent, 

menyspreant a persones per ser d’altres partits, arrossegant lemes com el Ni Oblit ni 

Perdó, essent uns intolerants o rancuniosos ni eixamplarem la base ni segurament ens 

quedarà una república tant maca com la que ens agradaria construir a tots plegats. Si us 

plau, penseu-hi. 

 

Ningú, però ningú, ens ha contactat als de 9SV durant aquests darrers mesos per intentar 

negociar res amb nosaltres, ni persones ni partit polítics, ningú. I no ho diem per que ens 

sàpiga greu, totalment al contrari, ens omple d’orgull que després de 7 anys com a 

regidors a l’ajuntament, la gent tingui molt clar que 9SV no negocia la corrupció. I això 

no és només mèrit dels 2 regidors que seiem aquí, això és mèrit de tot el nostre partit, de 

tot 9SV i de tot el conjunt de gent d’aquest poble que ens ha recolzat i als quals estem 

orgullosos de representar. Sempre hem treballat des de la honestedat i la responsabilitat. 

A 9SV, que quedi clar, ni se’ns pot comprar ni se’ns pot fer callar. 

 

Bé, ara unes paraules pel proper alcalde.  

 

Sabes Javier que no eras nuestra primera opción, de hecho ni la segunda. Habíamos 

apostado (como todos) por que fuera alguien del PdeCat y de no ser así que fuese Jaume 

Arcos, a quien por lógica le hubiera correspondido. Tu opción salió a posterior y no nos 

entusiasmó pero decidimos darle soporte como opción que nos permitía sacar de la 

alcaldía a quien pensamos que no es digno de ocuparla. Hemos trabajado juntos 

bastante estos últimos meses y creo que lo hemos hecho bien. Nos une un gran objetivo 

que es hacer lo mejor para nuestro pueblo. Creo que conseguiremos hacer buenas cosas 

aunque el tiempo es muy justo, pero le vamos a poner muchas ganas y lo sacaremos 

para adelante. Cuenta con nosotros para proponer, debatir y llegar a acuerdos. 

Trabajaremos todo lo que haga falta y esperamos que podamos hacerlo todos los 

regidores conjuntamente. 

 

Darte las gracias, sí, aunque como decía antes hay mucha gente que se piensa que 

estamos todos deseando sentarnos en la “poltrona”, los que estamos aquí sabemos que 

para tí y para cualquiera que se hubiese puesto de alcalde en estos momentos es un 

esfuerzo, un gran esfuerzo, con poco que ganar seguramente pero quizás con mucho que 

perder. Sin tu predisposición para tomar esta responsabilidad hoy, no tendríamos 

ninguna solución para el desgobierno que se ha implantado en nuestro pueblo desde 

hace ya algunos meses y para poder luchar sin piedad contra los corruptos. 

 

Te deseamos que tengas mucho acierto, porque tu acierto será también el acierto de Sant 

Vicenç de Montalt. 



 

 

No creiem que ningú pugui tenir cap mena de dubte sobre el sentit del nostre vot però, 

en qualsevol cas, confirmem que donarem suport al Javier Sandoval per que sigui el 

proper alcalde. 

 

Moltes gràcies a tothom.” 
 

— El Portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana, senyor Enric Pardo 

Matas, expressa les paraules següents: Han escoltat les intervencions anteriors i 

Esquerra ha estat molt atenta a les intervencions del PdCat. No poden permetre 

tenir pomes podrides al cistell. Cal tenir unitat. Les executives del PdCat dels dijous 

treuen fum, però ells han de solucionar els problemes. No s’ha produït la dimissió i 

aquesta situació no pot esperar més. Volien el vot afirmatiu dels regidors de CiU, 

necessitaven el compromís de tots.  

La  moció de censura és un acte de democràcia. El problema és el senyor Martínez. 

S’hauria d’haver resolt des del PdCat, com ja se’ls va dir en una primera proposta, 

que fes un pas al costat i que com a força més votada seguís endavant, era el més 

lògic. Si no ha volgut dimitir no hi ha més a dir. Volien unitat entre totes les forces 

democràtiques. Hauria d’haver fet com al Consell Comarcal, per què allà sí que 

dimiteix i aquí no?  

Pel que fa a la proposta d’un candidat del 155, vol aclarir que el senyor Sandoval va 

condemnar la violència. La moció és un acte democràtic i tots s’han posat d’acord. 

Davant la complicació, cal unitat, que no vol dir uniformitat tampoc. Esquerra no 

deixarà de defensar el que ha defensat fins ara. No es poden escudar en qüestions 

de país, quan la moció de censura va de qüestions de poble. El lema d’Esquerra va 

ser “Fem poble, fem país”. No es pot acceptar la corrupció. No es pot mirar cap a 

l’altra banda. Els fets són inacceptables i s’havia d’actuar. A partir de demà, faran 

una oposició constructiva per aconseguir els seus objectius de poble i de país. 

S’obre una nova etapa que desitja que finalitzi de forma tranquil·la.  

Aprofita per desitjar molta sort al senyor Sandoval i que tingui molt de criteri. El 

coneix molt bé. Li desitja sort i encerts. 

 

 



 

— El Portaveu del grup municipal de Ciutadans, senyor Benito Pérez González, 

llegeix el seu parlament i es transcriu tot seguit: 

“Sras. y Sres. Regidores, ciudadanos que asisten y nos escuchan por la radio... 

Nuestra intervención, tal vez por dos motivos, uno de ellos por deformación profesional, soy 

de ciencias e intento resumir en la medida de lo posible; y segundo porque parte de los 

aspectos que podría comentar ya se han ido refiriendo a lo largo de estos dos últimos meses, 

las posiciones de una parte y de la otra, explicaciones de unos y de otros. Y también se han 

producido en parte a lo largo de estas intervenciones anteriores. Por lo tanto seré más breve 

en algunos aspectos. 

Desde el punto de vista de la cronología de los hechos y la postura de Ciutandans (Cs) hasta 

este momento:  al principio de todo cuando surgió la polémica y aquellas grabaciones fue la de 

que si se demostraba que eso era cierto y después lo fue, las grabaciones y lo que allí se decía 

en ellas, pues que pediría la dimisión del alcalde y después en el pleno del mes de Julio al final 

comentamos y mantuvimos todavía esa opción. Y dábamos la opción al PDCAT para que 

resolviera el tema como lo había hecho en el Consell Comarcal y así lo expresé: no se 

entendería mucho por parte de los ciudadanos de St. Vicenç de Montalt que el PDCAT hubiera 

conseguido el cese o la renuncia del Sr. Miquel Àngel Martínez en el Consell Comarcal y sin 

embargo lo mantuviera en St. Vicenç por el mismo caso y por el mismo motivo que el 

representante del PDCAT en ese momento y en declaraciones en la Vanguardia dijo que era un 

tema que no se podía pasar por alto , que era suficiente para que renunciara de ese cargo. 

Bueno PDCAT lo hizo así y consiguió un acuerdo con el partido socialista, y ahora tienen otra 

persona y de alguna forma sigue manteniendo el Consell Comarcal. Nosotros, en su momento, 

no veíamos problema que de alguna forma, como han expresado otras fuerzas políticas, la 

fuerza más votada en ese momento que ha sido PDCAT arreglara el tema. Pero por 

circunstancias entre el PDCAT y el Sr. alcalde actual pues no ha habido este acuerdo y por lo 

tanto no ha corrido la lista. También dijimos en ese momento que si eso no se producía o no se 

daba una solución de ese estilo, nosotros apoyaríamos una Moción con un candidato de 

consenso total, de todos, y eso es lo que nosotros hemos mantenido. De hecho incluso han 

tenido tiempo de solventarlo durante todo el mes de Julio, durante todo el mes de Agosto y 

parte de principios del mes de  Setiembre porque legalmente, y de esto quiero informar a la 

ciudadanía, tanto en cuanto no se presentaba o entraba por registro la solicitud de moción de 

censura se podía perfectamente haber solucionado como hemos dicho. Ahora bien, una vez se 

presenta esa Moción de censura ya no decae aunque el alcalde actual hubiera presentado la 

Renuncia esa moción no decae, sigue  y continua. Otro tema es la votación que pueda darse en 

ese caso.  

En esas circunstancias las grabaciones podían ser ilegales o no, en eso desde el punto de vista 

judicial no nos metimos desde un principio y ni lo hacemos ahora; pero son las que son y ahí se 

dice lo que se dice y el cómo se dice, y al margen que esto tenga o no tenga un recorrido 



 

judicial sí que  tiene un recorrido desde el punto de vista de la opinión pública y de la confianza 

que genera o desconfianza que puede generar nuestro alcalde. 

Queremos decir también, supongo que redundando en lo que han comentado los portavoces 

de los otros grupos, que Democracia también es Confianza. Es decir Democracia es tal porque 

los ciudadanos ceden su confianza a los responsables políticos y confían en que van a cumplir 

su programa pero  se da por hecho que también van a ser honrados en su gestión diaria y 

pública. Sí que es cierto que desde el punto de vista personal podemos estar de acuerdo que 

es todo una pena y que por poco material y tal; pero en cualquier caso cada día van 

apareciendo nuevas cosas en los diarios, espero que solo sea eso lo que ha salido, pero si van 

saliendo más a lo mejor el problema es mayor todavía. En resumidas cuentas, que por lo 

menos en un sector de la ciudadanía falta confianza y por lo tanto marchamo democrático. La 

imagen de ejemplaridad del máximo representante político de nuestro municipio para 

nosotros queda dañada. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros vamos a apoyar esta 

Moción de Censura por lo que he comentado y también porque entendemos que es un 

presunto caso de corrupción que si bien afecta a CiU  también de alguna forma se ha 

convertido en un arma arrojadiza contra el resto de fuerzas políticas y Cs en particular porque 

también se siente afectado. De un presunto caso de corrupción de una persona al final se 

provoca una crisis en el resto de los partidos. Debo reconocer que casi lo ha logrado, no lo sé, 

lo sabremos en la votación, y que es muy hábil en estos temas, se mueve muy bien en estos 

terrenos realmente. También vamos a apoyar esta Moción de Censura porque no ha dimitido o 

renunciado cuando podía hacerlo y se lo pedimos desde Cs y que desde su puesto de Regidor 

defendiera su honorabilidad. 

Y vamos a apoyar esta moción de Censura, porque si Ud. sigue, la situación a la que aboca a 

este Ayuntamiento, por diversas circunstancias y como ya ha expresado el portavoz de CiU, es 

a una ingobernabilidad y deterioro constante de la imagen de esta institución, que es de todos 

los ciudadanos de St. Vi, de todos, los que le votaron a Ud. pero también hay una parte que no 

les votó, sea cual sea su ideología. Saldrán más noticias? No lo sabemos. 

Esto ha sido un resumen de las razones de por qué apoyamos la moción de censura contra el 

actual alcalde. 

 

También decir unas palabras para el candidato después de haberlo escuchado y por qué 

apoyamos al candidato: 

A final de Julio en sede plenaria dijimos que si PDCAT/CiU no resolvía el problema, como sí hizo 

en el Consell Comarcal como he comentado antes, Cs apoyaría una moción con candidato de 

consenso total. 

También en su intervención se compromete a dedicarse exclusivamente a temas municipales. 

En Cs también somos realistas y entendemos que ha sido difícil llegar a este acuerdo por las 



 

divergencias ideológicas de las distintas fuerzas políticas como se ha podido ver. Porque 

queremos, por lo que ha dicho, que nos vamos a dedicar a temas municipales, vamos a 

desatascar y finalizar temas  pendientes importantes que hay, a ver si se pueden acabar antes 

de  finalizar la legislatura y con el mayor consenso posible, que yo creo que sí,  entre todos lo 

podemos hacer, porque aparte de partidos políticos somos vecinos del mismo pueblo, y 

personas y nos respetamos y porque todos, Ud. y todos, en esta moción que hemos 

presentado nos hemos comprometido a dedicarnos a temas municipales que mantenga una 

neutralidad institucional del Ayuntamiento en temas ajenos a la política municipal y que 

velará, importante, por la convivencia entre el conjunto de su ciudadanía con independencia 

de la ideología política o creencia. 

Le deseamos suerte si la votación se confirma y le vamos a apoyar en esta votación. Pero sepa 

también que nuestra posición, como la de otros, también va a ser crítica y ejerceremos una 

oposición racional y constructiva. 

Por lo tanto, Cs va a facilitar la salida de un alcalde con su honradez institucional seriamente 

comprometida y vamos a poyar un candidato de consenso total, con un compromiso centrado 

en hacer la mejor política para el municipio, trabajar en temas de ámbito local y con 

neutralidad institucional. Gracias.” 

— El Portaveu del grup municipal del Partit Popular, senyor Francisco Guillem 

Molins, dóna lectura a la intervenció següent: 

“Bona tarda a tothom, 

Sr. Martínez,  

No li anava a dedicar cap paraula, ja que en Plens anteriors ja li he dit el que en pensa 

el partit al que represento amb molt d’orgull, que és el  Partit Popular. 

Però vistos els últims aconteixements, notícies i sobretot la seva entrevista a la radio 

local d’aquesta setmana, no hem puc reprimir.  

Sr. Martinez, vostè sembla el senyor del xiste que va per l’autopista i sent per la ràdio, 

cuidado a tots els usuaris de l’autopista, hi ha un conductor que va en direcció 

contrària i aquest diu 1? no, mira quants van en direcció contrària. sr. martinez vostè 

es el que va al revés de tothom i en contra del que necessita el nostre poble. 

Només estic d’acord amb un dels seus últims comentaris Sr. Martínez, en el que no 

ens agrada sortir a la premsa als veïns de Sant Vicenç de Montalt per assumptes 

bruts, amb això estic totalment d’acord amb vostè, però no oblidi que vostè es el 

protagonista principal d’aquest affaire. 



 

Molta gent del poble, ja s’està plantejant agafar una subscripció al Netflix, això ja 

sembla un serial auténtico auténtico, on tenim protagonistes de tot tipus i no falta de 

res, tenim: 

Traïdors, lladres, espies, detectius i fins i tot poder amants…. 

Dit lo anterior passo a lo que realment ens interessa, 

Després de ser el nostre poble en els últims mesos noticia constant als medis de 

comunicació i no precisament per assumptes que ens agradin, avui és un dia diferent 

per a Sant Vicenç de Montalt.  

Una moció de censura no es duu a terme cada dia en els Consistoris, si no és 

estrictament necessari. 

Per alguns poder avui és un dia trist, per altres avui poder és un gran dia i per altres 

poder els dóna igual. 

Bé, doncs a tots els veïns i veïnes del nostre poble que estiguin en contra de la moció 

de censura els hi dic el següent: 

• Senyores i senyors els hi demano que avui mateix, facin una radiografia de en 

quin estat estan els nostres carrers, places, parterres, zones enjardinades, 

etc…. Que ja els hi dic jo, estan en un estat desastrós, a inicis de Maig facin 

una altre radiografia i comparin. 

• Senyores i senyors parlin amb els treballadors municipals i comparin al mes de 

Maig si en aquests 7 mesos que queden de legislatura, han treballat millor, més 

a gust i han estat més ben tractats. 

• Senyores i senyors comparin a dia d’avui i a inicis de Maig quants medis de 

seguretat tenim en aquests i quants en tindrem després. 

I així podria continuar amb  moltes més àrees, el cert és que en 7 mesos no es poden 

fer moltes coses, però tinguin per segur que en farem i si més no “plantarem la llavor” 

per a la propera legislatura.  

• La gestió del nou Govern “ NO HARA DEJACION DE FUNCIONES COM 

VOSTE HA FET ULTIMAMENT”, treballarà activament pel nostre poble. 

• Sant Vicenç de Montalt necessita un canvi, si un canvi i radical, acabar amb la 

supèrbia, prepotència i acomodament del que fins avui ha estat l’Alcalde el Sr. 

Martinez, que ens ha portat al desgovern i a l’immobilisme actual. 



 

Al Partit Popular no li tremolarà la mà en formar part activa en comissions 

d’investigació contra el frau, ni portar assumptes que puguin sorgir a la Fiscalia, tot per 

al bé del nostre poble i de tots els santvicentins i santvicentines. 

Estic convençut de que tots els partits aquí pressents representats per als seus 

Regidors, hem donat exemple d’unió en el difícil moment que està vivint la nostre 

política Municipal. Hem posat per davant la Política Municipal a les nostres ideologies i 

sigles de partits tant dispars que representem. Això molt poca gent ho fa i encara 

menys ho aconsegueixen, com nosaltres ho hem aconseguit.  

Regidors i regidores us felicito a tots vosaltres i a mi mateix ho hem fet possible. 

Ara demostrarem plegats el que som capaços de fer amb tant poc de temps, el nostre 

poble i els nostres veïns s’ho mereixen.” 

 

Finalitzades les intervencions i atès que el desenvolupament de la present sessió 

plenària està clarament determinada en l'article 197.1.e) de la Llei 5/1985, de 19 

de juny, del Règim Electoral General, es procedeix per la Mesa d'Edat, sense 

dilació, a sotmetre a votació la moció de censura. 

Es procedeix a fer una crida nominal, d’acord amb l’ordre alfabètic del primer 

cognom dels regidors, quedant en darrer terme els membres de la mesa d’edat. 

Sent el resultat de la votació el següent: 

Voten a favor els següents Senyors Regidors: 

- Sr. JAUME ARCOS VINYALS  (9SV) 

- Sr. AMADEU CLOFENT ROSIQUE  (CIU) 

- Sra. GEMMA DURAN FRANCH  (CIU) 

- Sra. MARIA LLUÏSA GRIMAL I COLOMÉ  (CIU) 

- Sr. FRANCISCO GUILLEM MOLINS  (PP) 

- Sr. JAUME GUMÀ NOEL  (9SV) 

- Sr. ENRIC MIRALLES TORRES  (CIU) 

- Sr. ENRIC PARDO MATAS  (ESQUERRA + AM) 



 

- Sra. BERTA SALA CASANOVAS (ESQUERRA + AM) 

- Sr. JAVIER SANDOVAL CARRILLO  (PSC) 

A continuació, voten els membres de la mesa d’edat, votant a favor de la moció de 

censura: 

- Sr. BENITO PÉREZ GONZÁLEZ (C’s) 

- Sr. ROBERT SUBIRON OLMOS (CiU) 

Voten en contra els següents Senyors Regidors:  

- Sr. MIQUEL ÀNGEL MARTÍNEZ I CAMARASA  (CIU) 

S'abstenen: cap regidor 

Resultat final: 

— Vots a favor: 12 

— Vots en contra: 1 

— Abstencions: 0 

 

A la vista del resultat de la votació, prospera la moció de censura contra l'Alcalde 

Miquel Àngel Martínez, per 12 vots, que constitueixen la majoria absoluta del 

nombre legal de membres de la Corporació, per tant queda proclamat Alcalde el 

candidat inclòs en la moció de censura, senyor Javier Sandoval Carrillo, del grup 

municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, que pren possessió del càrrec en 

aquest mateix acte prometent conforme a la fórmula legal que estableix el Reial 

decret 707/1979, de 5 d'abril, regulador de la forma per a presa de possessió de 

càrrecs o funcions públiques. 

Un cop entregat per part del president de la Mesa d’edat el bastó de comandament 

i havent pres possessió del càrrec, el senyor Javier Sandoval Carrillo, ja com 

alcalde, pronuncia el discurs que tot seguit es transcriu: 

“Bona tarda a totes i tots i gràcies per haver vingut a aquest ple.  



 

En primer lloc, m’agradaria deixar clar que avui no és un dia del que els veïns i veïnes de Sant 

Vicenç de Montalt puguem sentir-nos orgullosos.  

Aquest tipus de canvis d'alcaldia no són per llençar coets i fer celebracions al final amb una 

copa de cava. RES D'AIXÒ. 

A cap dels avui presents en aquesta SALA, i que hem dipositat el nostre vot per triar un nou 

alcalde, ens satisfan ni els motius ni el desenllaç final pels quals hem hagut de canviar 

d'alcalde. 

Dit això, vull agrair el consens de la resta de regidors dels partits polítics que avui configuren 

aquest plenari per arribar a un acord pel qual he estat investit nou alcalde de Sant Vicenç fins a 

les properes eleccions municipals. 

El partit al que represento, i al que també agraeixo el seu recolzament en aquests moments 

complexos per a la política del nostre municipi, no tenia la intenció de proposar-me a mi 

mateix, el seu portaveu, com a alternativa a aquesta alcaldia. 

Si avui sóc alcalde del nostre poble, és fruit de les reunions, de la negociació i dels acords 

signats entre tots els grups municipals amb el principal i únic objectiu de no tenir l'ajuntament 

bloquejat fins al final del mandat. Vull posar en valor la capacitat que tots hem tingut per 

posar–nos d’acord i per prioritzar els interessos del nostre poble per damunt de tot, amb 

responsabilitat. La situació d’excepcionalitat així ens ho exigia. 

És de justícia dir que AQUÍ tots hem fet un titànic esforç de generositat política per arribar a 

aquest acord, el qual es farà públic i es donarà a conèixer àmpliament a partir d'avui mateix. 

Nosaltres no tenim res que amagar.  

Avui em poso al capdavant d'una administració municipal com a representant polític, 

juntament amb la resta de regidors i regidores, amb dos objectius principals.  

1.- Seguir millorant i prestant els serveis municipals a la ciutadania, d'igual o millor manera que 

fins avui. 

2.- Fer-ho de forma oberta i amb total transparència, amb la participació plena tant de la 

ciutadania com dels representants polítics del nostre ajuntament, i comptant amb l'experiència 

professional de totes les persones que conformen la plantilla de l'ajuntament. 



 

No ens enganyem. Segurament no serà una tasca fàcil ni serà un camí de roses d'aquí fins al 

final del mandat, però entre tots ens hem donat l'oportunitat de seguir treballant pel nostre 

poble, allunyant la gestió municipal de qualsevol ombra de dubte i opacitat, que han estat els 

principals detonants pels quals ens trobem avui aquí.  

Ser alcalde suposa una enorme responsabilitat, els únics creditors de la qual són els ciutadans, i 

a ells ens devem amb les mans obertes, amb una governança molt participativa, deliberant 

democràticament tots els temes d’importància per Sant Vicenç, per a que quan prenguem una 

decisió aquesta sigui la menys equivocada possible, i sobretot que sigui de màxim interès 

públic. 

 

Sóc conscient de la singularitat d'aquest mandat, de les circumstàncies per les quals estic aquí, 

de la representació del meu partit en les darreres eleccions municipals, del temps limitat per 

poder desenvolupar un bon programa de govern, que ara queda reduït a tan sols uns 200 dies. 

Soc conscient de tot això… 

 

Però jo no estic a la política del meu municipi per al meu lluïment personal, ni tan sols 

únicament per dur a terme les propostes del meu programa… qui es pensi que és així va del tot 

equivocat. 

Estic aquí perquè tinc vocació de servei públic, capacitat per proposar projectes i per saber 

escoltar els dels altres. En definitiva estic en política per transformar a bé el nostre municipi 

partint de postulats que avui dia són imprescindibles en la democràcia moderna, com ara:  

Participació 

Deliberació 

Consens 

Bona Gestió 

 

I per dur a terme aquest model d'administració moderna, ja els avanço que una persona sola 

no té ni la capacitat ni la representativitat per prendre cap decisió. 



 

A partir d'avui i fins al final del mandat, i no són solament paraules, tot el que es faci a Sant 

Vicenç sortirà dels acords majoritaris dels grups municipals amb els quals em comprometo a 

coordinar i a treballar a fons per portar a bon port aquesta complexa nau anomenada Sant 

Vicenç de Montalt. El poble s’ho mereix. 

També considero molt important deixar palès que aquesta moció de censura no va en contra 

del partit fins ara al govern, PdeCAT. Per això també els avanço que no hi haurà canvis en 

el cartipàs municipal. Mantindrem als regidors de l'actual govern a les seves respectives àrees, 

a excepció del fins avui alcalde. Sempre hem dit que l'ideal hagués estat una dimissió de 

l'alcalde i una continuïtat de l'equip de govern amb un nou alcalde sorgit del seu grup polític, 

però no ha estat possible.  

 

Entre tots hem arribat a un acord per fiscalitzar la gestió de l'ajuntament; de continuar amb la 

gestió millorant tot allò que sigui possible, sempre guiats per l’ètica i des de l'estricta legalitat. 

Treballarem incansablement en tots els fronts. Se'ns veurà actius, motivats, i propers com 

sempre ho hem estat ja fos al govern o a l'oposició, escoltant la veu de la comunitat educativa, 

la cultural, la cívica, l'esportiva, la de la gent gran, la dels joves, etc. 

En definitiva totes les veus que tinguin alguna cosa que aportar per a la millora de tot  Sant 

Vicenç de Montalt.  

Escoltarem activament i resoldrem amb diligència. 

Vull prestar especial atenció al repte que tenim per a iniciar l'elaboració d'un nou Pla 

d'Ordenació Urbanística municipal (POUM). 

Ara sí es donen les bases polítiques perquè la seva elaboració compti amb la participació de 

més sensibilitats polítiques, inclosa la de la ciutadania.  

Un POUM que s'ajusti a la legislació vigent i que contempli una prospectiva demogràfica real 

del nostre municipi, i ja us anticipo que treballaré per arribar als acords suficients perquè el 

nou POUM sigui un projecte realista, i que doni respostes a les demandes de totes les 

necessitats socials de Sant Vicenç, però amb especial atenció a les demandes d'habitatge 

social. 



 

Volem i anem a impulsar una gestió perquè el nostre municipi no sigui reconegut arreu tan sols 

pel seu nivell de vida digna, sinó també per ser un model de gestió pública, transparent, 

honesta i participativa.  

 

Finalment, vull manifestar en nom meu i dels meus companys i companyes en el consistori, que 

treballarem comptant amb plena implicació de la ciutadania en tot aquest nou caminar que 

avui iniciem, així com també comptarem amb la implicació i professionalitat de tot el personal 

de l'ajuntament en les tasques de govern i de gestió que des d'avui se'ns ha demanat que 

portem a terme en aquesta nova etapa. 

 

Sóc una persona senzilla, crec en el valor de la feina ben feta. M’agrada ser positiu i afrontar 

els reptes amb un somriure i la confiança en que l’endemà pot ser millor que el dia d’avui.  

Sóc una persona senzilla, m’estimo aquest poble i confio en totes les possibilitats que el futur 

ens ofereix per que Sant Vicenç de Montalt sigui encara millor. 

Vull acabar recordant les conegudes paraules del poeta, Miquel Martí i Pol: 

“Tot està per fer i tot és possible” 

Treballarem de valent per a que així sigui. 

 

Moltes gràcies a tothom. 

 

I no havent-hi més assumptes que tractar i complint l'objecte de l'acte, l'Alcalde-

President aixeca la Sessió sent les 13.30 hores, de la qual cosa com a secretària en 

dono fe. 
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