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ACTA DE LA SESSIÓ PLE2018/1 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EL 25 DE GENER DE 2018. 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2018/1 
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 25 de gener de 2018 
Horari: de 20.00 a 22.10 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 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. 

 PLE2017/10 ORDINÀRIA 30/11/2017 
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 PLE2017/11 EXTRAORDINÀRIA 18/12/2017 

Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 

Tercer.- PRP2018/54 DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 
1060 DE DATA 23/11/2017 D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE 
CRÈDIT 8-2017. 

Quart.- PRP2018/55 DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 
1130 DE DATA 22/12/2017 D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE 
CRÈDIT 9-2017. 

Cinquè.- PRP2018/25 DONAR COMPTE AL PLE DEL SEGUIMENT I 
AVALUACIÓ DE LES ACCIONS PREVISTES AL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 
2015-2019. 

Sisè.- PRP2018/23 PROPOSTA AL PLE, D'APROVACIÓ, SI ESCAU, PER AL 
NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT 2017-2021. 

Setè.- PRP2018/17 PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 
NOMENAMENT DE CRISTINA ROMERO PAREJA COM A SECRETÀRIA DE 
JUTJAT DE PAU I REGISTRE CIVIL DE SANT VICENÇ DE MONTALT. 

Vuitè.- PRP2018/56 PROPOSTA AL PLE PER ESTABLIR LA PERIODICITAT 
DE LES SESSIONS DE PLE. 

Novè.- PRP2018/67 MOCIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE 
MONTALT PER EXIGIR A LA GENERALITAT L'ABONAMENT DEL DEUTE 
PENDENT DE LES ESCOLES BRESSOL PRESENTADA PEL GRUP 
MUNICIPAL DEL PSC. 

Desè.- PRP2018/69 EL GRUP MUNICIPAL DE 9SV, D’ACORD AMB EL QUE 
DISPOSA LES NORMES DE FUNCIONAMENT DEL PLE, PRESENTEM AL 
PLE D’AQUESTA CORPORACIÓ DEL MES DE GENER DE 2018 LA 
SEGÜENT MOCIÓ DE REBUIG ALS ACTES DE COACCIÓ A LA LLIBERTAT 
D’EXPRESSIÓ QUE ELS DARRERS MESOS S’HAN PRODUÏT A LA 
NOSTRA VILA I A FAVOR DE LA PRESERVACIÓ DE LES LLIBERTATS 
DEMOCRÀTIQUES. 
 

Onzè.- PRECS I PREGUNTES. 

 

Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR. 
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 PLE2017/10 ORDINÀRIA 30/11/2017 

 PLE2017/11 EXTRAORDINÀRIA 18/12/2017 

 

El senyor Alcalde pregunta als assistents si tenen alguna objecció a les actes 
de les sessions de ple celebrades en data 30 de novembre i 18 de desembre 
de 2017. 

VOTACIONS 

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

 PLE2017/10 ORDINÀRIA 30/11/2017 
 
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 30 de novembre de 2017. 

 
 PLE2017/11 EXTRAORDINARI 18/12/2017 

 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

CIU 6 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 
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C’S 1 SÍ 

PSC 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

 
S’acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió extraordinària de Ple 
celebrada en data 18 de desembre de 2017. 

 

 
Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 

 BOPB de data 7/11/2017 Aprovació plec de clàusules i obertura licitació 
servei neteja immobles municipals. 

 BOPB de data 7/11/2017 Anunci formalització contracte servei control de 
plagues. 

 BOPB de data 29/11/2017 Aprovació plec de clàusules administratives 
particulars i prescripcions tècniques per a l’adjudicació d’un contracte de 
servei de manteniment, conservació i millora de les instalꞏlacions, 
videovigilància, control d’accessos, sistemes de deteccions i 
telecomunicacions associades. 

 BOPB de data 29/11/2017 Aprovació plec de clàusules administratives 
particulars i prescripcions tècniques per a l’adjudicació d’un contracte de 
servei de redacció, disseny, maquetació i impressió del butlletí 
municipal, mitjançant procediment obert aplicant mesures de gestió 
eficient per tenir el contracte un valor estimat inferior a 10.000€. 

 DOUE de data 11/12/2017 Anunci modificació plecs de clàusules de la 
licitació del servei de la neteja dels immobles municipals. 

 BOE de data 16/12/2017 Anunci modificació plecs de clàusules de la 
licitació del servei de la neteja dels immobles municipals. 

 BOPB de data 20/12/2017 Anunci modificació plecs de clàusules de la 
licitació del servei de la neteja dels immobles municipals. 

 BOPB de data 22/12/2017 Aprovació definitiva ordenances fiscals any 
2018. 

 BOPB de data 27/12/2017 Correcció error material plec de clàusules 
licitació servei gestió sistemes de videovigilància. 
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 BOPB de data 3/01/2018 Anunci modificació de la relació de llocs de 
treball de l’any 2017. 

 BOPB de data 16/01/2018 Anunci formalització contracte 
subministrament camió amb caixa bolquet i grua hidràulica destinat a la 
Brigada Municipal. 

 BOPB de data 16/01/2018 Anunci de formalització de contractes de 
redacció de les normes de planejament urbanístic i redacció del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). 

 BOPB de data 16/01/2018 Anunci aprovació plec de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques per a 
l’adjudeicació del contracte de servei de menjador de l’escola bressol els 
garrofers. 

 BOPB de data 22/01/2018 Aprovació definitiva Ordenances Generals 
any 2018. 

 BOPB de data 23/01/2018 Aprovació definitiva Preus Públics any 2018. 

 

 

Tercer.- PRP2018/54 DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 
1060 DE DATA 23/11/2017 D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE 
CRÈDIT 8-2017. 

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Amadeu Clofent 
Rosique,  portaveu del grup Municipal de CIU  exposa l’assumpte. Detalla i fa 
una explicació de les diferents aplicacions pressupostàries incrementades i les 
fonts de finançament. 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: REGIDORIA DE GESTIO ECONOMICA 
Expedient:  2017/1312 23 GENSVM  
Contingut: DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1060 DE 
DATA 23/11/2017 D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 8-2017. 
 
Cal donar compte al Ple del següent decret d’alcaldia: 
 
 
“DECRET NÚM. 1060 
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Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: REGIDORIA DE GESTIO ECONOMICA 
Expedient:  2017/1312 23 GENSVM  
Contingut: APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 8-2017 
 
 
Atès l’Informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a 
seguir, atesa la memòria de l’Alcaldia i l’Informe d’Intervenció,  i de conformitat 
amb l’establert en els articles 179.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, i 40.3 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa 
el capítol I, del títol VI, del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en matèria de 
pressupostos,  

 

RESOLC 

 

PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm.08/2017, amb la 
mitjançant generació de crèdits per nous ingressos per un import total de 
10.125 euros. Les generacions de crèdit representen l’augment de les 
aplicacions pressupostàries finançades amb ingressos de naturalesa no tributària: 
aportacions o compromisos ferms, venda de béns, prestació de serveis, 
reembossament de préstecs, reintegrament de pagaments indeguts, d’acord al 
següent detall: 
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ESTAT DE 
DESPESES 

             ALTES   

          
Crèdi

t 
Modificacio

ns Crèdit Per Crèdit 
Or
g 

Pro
g 

Econòmic
a Proj Descripció 

Inicia
l Exercici Actual 

Generaci
ó Definitiu

10 425 62325 46 Instalꞏlació planta solar fotovoltàica Av. Països Catalans 0,00 8.000,00
8.000,0

0 10.125,00
18.125,0

0

      Totals 0,00 8.000,00
8.000,0

0 10.125,00
18.125,0

0

  
 ESTAT D' 
INGRESSOS 

               ALTES   

          
Crèdi

t 
Modificacio

ns Crèdit Per Crèdit 

    
Econòmic

a 
AN
Y Descripció 

inicia
l Exercici Actual 

Generaci
ó Definitiu

    76120 
201
7 

Diputació de Barcelona. Instalꞏlació de plaques solars fotovoltaiques 
d'autoconsum 0,00 0,00 0,00 10.125,00

10.125,0
0

      Totals 0,00 0,00 0,00 10.125,00
10.125,0

0
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SEGON. Donar compte al Ple de la Corporació de la present resolució en la 

primera sessió ordinària que aquest celebri, de conformitat amb l’establert en 

l’article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, i remetre’n còpia a 

l’Administració del Estat i a la comunitat autònoma. 

 

TERCER. Contra la seva aprovació, en virtut de l’establert en l’article 113 de la 
Llei 7/1985, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-
administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 43 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la citada jurisdicció. 
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat del contingut del decret 
d’alcaldia anteriorment transcrit. 
 

 
 
 
 
Quart.- PRP2018/55 DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 
1130 DE DATA 22/12/2017 D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE 
CRÈDIT 9-2017. 

 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Amadeu Clofent 
Rosique,  portaveu del grup Municipal de CIU  exposa l’assumpte. Detalla i fa 
una explicació de les diferents aplicacions pressupostàries incrementades i les 
fonts de finançament. Aquest expedient es va tramitar a final d’any per tal de 
dotar de crèdit suficient a partides que havien quedat curtes, agafant 
finançament de partides on hi havia sobrant. N’exposa els detalls. 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2017/1429 66 GENSVM  
Contingut: DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1130 DE 
DATA 22/12/2017 D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 9-2017 
 
Cal donar compte del decret d’alcaldia que es transcriu a continuació: 
 
“DECRET NÚM. 1130 
 
Identificació de l’expedient :  
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Departament/ Solꞏlicitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2017/1429 66 GENSVM  
Contingut: APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 9/2017 
 
Atès l’Informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir, 
atesa la memòria de l’Alcaldia i l’Informe d’Intervenció,  i de conformitat amb l’establert 
en els articles 179.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i 40.3 del Reial decret 
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I, del títol VI, del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos,  

 

RESOLC 

 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm.09/2017, amb la 
modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions de la mateixa àrea de 
despesa o que afecten a baixes i altes de crèdits de personal i amb la modalitat 
de generació de crèdits per nous ingressos, d’acord al següent detall: 
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ESTAT DE DESPESES 

                BAIXES ALTES   

          Crèdit Modificacions Crèdit Per Per Crèdit 

Org Prog Econòmica Proj Descripció Inicial Exercici Actual Transferència Transferència Definitiu 

1 171 16104   Indemnitzacions al personal laboral 6,00 0,00 6,00   20.000,00 20.006,00 

1 132 15200   Productivitat personal funcionari Seguretat 99.161,50 0,00 99.161,50   15.000,00 114.161,50

5 3321 2260907   Despeses funcionament operatiu Biblioteca 6.000,00 0,00 6.000,00   4.000,00 10.000,00 

6 3271 2270611   Servei assessorament Escola de Música 6,00 0,00 6,00   3.140,00 3.146,00 

5 3380 2260906   Organització altres festes i actes populars 31.000,00 0,00 31.000,00   10.000,00 41.000,00 

18 15322 21000   Conservació vies i espais públics 85.000,00 0,00 85.000,00 25.000,00   60.000,00 

10 165 21002   Conservació enllumenat públic 20.000,00 0,00 20.000,00 10.000,00   10.000,00 

6 32310 13000   Retribucions bàsiques laboral fix Escola Bressol 68.246,12 0,00 68.246,12 7.140,00   61.106,12 

6 32310 13002   Altres remuneracions laboral fix Escola Bressol 89.911,26 0,00 89.911,26 10.000,00   79.911,26 

        Totals 399.330,88 0,00 399.330,88 52.140,00 52.140,00 399.330,88
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SEGON. Donar compte al Ple de la Corporació de la present resolució en la 
primera sessió ordinària que aquest celebri, de conformitat amb l’establert en 
l’article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, i remetre’n còpia a 
l’Administració del Estat i a la comunitat autònoma. 
 
TERCER. Contra la seva aprovació, en virtut de l’establert en l’article 113 de la 
Llei 7/1985, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-
administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 43 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la citada jurisdicció.” 

El senyor Jaume Gumà Noel, portaveu de 9SV, pregunta al regidor de Gestió 
Econòmica en què afectaran les minoracions, si s’havia comptat amb un crèdit 
inicial i ara es retalla aquesta previsió.  
 
El senyor Clofent respon que no afecta, perquè es tracta d’emprar diners 
sobrants. 
 
El Ple es dóna per assabentat del contingut del decret d’alcaldia detallat 
anteriorment. 
 
 
 
Cinquè.- PRP2018/25 DONAR COMPTE AL PLE DEL SEGUIMENT I 
AVALUACIÓ DE LES ACCIONS PREVISTES AL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 
2015-2019. 

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Amadeu Clofent 
Rosique,  portaveu del grup Municipal  exposa l’assumpte. Explica que s’ha 
intentat reflectir el seguiment de les accions de manera molt gràfica, perquè 
s’han assenyalat de tres colors. S’han marcat en color verd, les actuacions 
finalitzades, s’han marcat en groc aquelles accions que s’estan treballant però 
no han acabat perquè encara tenen continuïtat i en vermell, s’han marcat 
aquelles actuacions que, tot i que es pugui haver fet feina, no s’han executat. 
Exposa grosso modo el seguiment del PAM. Es transcriu tot seguit la proposta 
per donar-ne compte al Ple. 
 
Identificació de l’expedient :  
Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2018/22 33 GENSVM  
Contingut: DONAR COMPTE AL PLE DEL SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE 
LES ACCIONS PREVISTES AL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2015-2019 
 
Cal donar compte al Ple de la Corporació del seguiment i avaluació de les 
accions previstes al Pla d’Acció Municipal 2015-2019, que a continuació es 
detalla: 
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VALORACIÓ PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2015-2019 
ANUALITAT 2017 

 

Eix I.   Un ajuntament eficient, transparent, amb capacitat d'escoltar i de donar resposta a les demandes 
socials 

Eix II.  Un entorn natural i urbanístic respectuós, integrador i que faciliti la interconnexió de les persones 

Eix III.  Un poble on hi tinguin cabuda tots els projectes de vida, posant a l'abast les oportunitats per fer-los 
realitat sense exclusions 

Eix IV.  Una economia amb dimensió humana, connectada amb l'entorn i basada en el coneixement i la 
qualitat 
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EIX I. Un ajuntament eficient, transparent amb capacitat d’escoltar i de donar resposta a les demandes socials 

Codi Objectiu estratègic Títol de l’acció Assoliment de l’acció 

1.1. Actualitzar model de 
participació ciutadana 
per fer-ho més inclusiu 
i operatiu 

Oficina del regidor Es continua prestant l’atenció personalitzada i presencial a la ciutadania 
(particulars, entitats, empreses) per conèixer les seves demandes, 
problemàtiques queixes, suggeriments i propostes, mitjançant entrevistes, 
reunions, trobades i passejades a peu de carrer, per part de l’alcalde o els 
regidors. 

1.2. Maximitzar l’ús de les 
noves tecnologies i de 
les tècniques 
innovadores de gestió 
en l’administració 
ordinària de 
l’ajuntament 

Millora de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) 
- Implantació de l’administració electrònica: identificació, notificacions i 
carpeta del ciutadà. 

- Modernització de l’espai físic. 

Implantació de tràmits electrònics on-line Catàleg de 70 tràmits on-line al web de l’ajuntament a partir setembre 2017. 

Portal de la transparència 
Implantació i actualització en un 73% de la informació del portal de la 
transparència d’acord amb la Llei. 

Implantació d’un seguiment de les subvencions 
rebudes 

Implantació d’un quadre de comandament per a la gestió i seguiment de les 
subvencions demanades i rebudes des d’ens supramunicipals. Pendent del 
tancament de l’exercici pressupostari del 2017. 

Actualització de les bonificacions i exempcions en 
impostos i taxes 

Revisió i actualització de 33 ordenances fiscals pel que fa a les 
bonificacions i exempcions per fer-ne difusió a la ciutadania i puguin exercir 
els seus drets. Realitzat l’estudi i pendent de publicar. 

Millora en la gestió de les subvencions a entitats 
Implantació de la nova normativa de subvencions a entitats culturals per 
racionalitzar els atorgaments i promoure la rendició de comptes de les 
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culturals entitats mitjançant la justificació de l’execució d’un programa anual 
d’accions. 

Reducció de la taxa de guals en un 50% 
Regularització de la situació de tots els guals sense llicència del municipi 
(inventariats després d’un cens exhaustiu), mitjançant l’incentiu de reducció 
de l’actual taxa en un 50%, que també s’aplica i beneficia als que ja 
comptaven amb llicència. Aplicació de la reducció de la taxa i pendent 
l’actualització del parc de guals existents. 

1.3. Millorar les estratègies 
de comunicació 
interna i externa, 
seleccionant els 
suports més adients 
en cada cas i en funció 
dels destinataris 

Nou disseny de la pàgina web municipal 
Per facilitar l’experiència de navegació dels usuaris, adequar-la als cànons 
de disseny actuals i dotar-la dels continguts i la informació necessària que 
exigeix la transparència. 

Promoure presència de l’Ajuntament a les xarxes 
socials 

Obrir i utilitzar comptes de facebook (per a l’ajuntament, l’espai jove i la 
biblioteca), Instagram, Twitter i d’altres. En funcionament els comptes de 
facebook de l’Ajuntament, la Biblioteca i Cau Jove. Falta la implantació de 
Twitter i Instagram, pendent de pressupost (empresa externa). 

Butlletí digital d’informació municipal (DigiMontalt) 
Butlletí setmanal al web (notícies, anuncis, licitacions, ofertes de feina i 
convocatòries de l’ajuntament, de les entitats i del poble; agenda d’activitats 
locals) que s’envia als subscriptors que ho demanen (357 usuaris). 

Cobertura zona marítima amb tecnologia WIMAX 
Completar l’accés a internet des de la platja del municipi: Completat. 

EIX II. Un entorn natural i urbanístic respectuós, integrador i que faciliti la interconnexió de les persones 

Facilitar la mobilitat 
dins dels municipi, 
promocionant les 

Actualització del Pla de Mobilitat de 2004 Disseny d’un model de mobilitat sostenible, intermodal, eficaç i eficient. 
Realització Pla General de Trànsit i pendent Actualització Pla de 
Mobilitat (Catàleg de Serveis 2018-Diba). 

2.1. 
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iniciatives de caràcter 
sostenible i de 
proximitat (carril bici, 
camins escolars, etc. 

Pla local d’adaptació i supressió de barreres 
arquitectòniques 

Adaptació de voreres (150 intervencions). Actuacions anuals 
planificades. 

Creació de Camins Escolars 
- Realització de l’estudi Projecte Camins Escolars per la Diputació de 
Barcelona per definir entorns escolars segurs per als desplaçaments a 
peu fins a les escoles. 

- Execució per l’Ajuntament  de les seves propostes de millora: 
construcció (voreres, passos de vianants, baranes, senyalització) i 
sensibilització (edició de manual de bones pràctiques, donar a conèixer 
els camins i la forma d’utilitzar-los, promoure la seva utilització). 

Aparcament gratuït de vehicles Avgda. Sot del Camp 
107 places d’estacionament prop dels centres escolars «Sot del Camp» 
i «Esteve Albert» (entre els carrers: Can Calella, Camí del Pedró i 
Avgda. Sot del Camp). 

Instalꞏlació de marquesines a les parades del bus urbà 
4 marquesines (2 a l’Avgda. de Montalnou, una al Camí del Pedró i 
l’altra a Can Calella). 

2.2. Generar dinàmiques 
urbanístiques que 
connectin els diferents 
nuclis del poble i 
ordenin el seu 
creixement 

Redacció del nou Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) 

Gaudir d’un POUM en vigor que incorpori totes els canvis normatius que 
s’han produït des de l’inici de la seva actualització (impacte ambiental, 
promoció pública d’habitatge, etc.). S’ha adjudicat i s’estan seguint els 
terminis establerts. 

Arranjament del Parc dels Germans Gabrielistes 
Arranjament del llac, construcció d’un escenari, creació de zona 
d’esbarjo per a gossos, seguretat (camins, baranes), ilꞏluminació i 
manteniment jardineria. En fase d’execució. 

Arranjament del front marítim 
Eixamplament de la pavimentació del front marítim (1,2 km de longitud) 
fins a una amplada de 4,2 m, creació d’un carril bici i instalꞏlació 
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d’elements esportius. Primera fase abril de 2018 i finalització el 2019. 

2.3. Preservar el medi 
ambient mitjançant 
actuacions que 
promoguin bones 
pràctiques (reciclatge, 
recollida selectiva, 
estalvi energètic, cura 
de l’entorn natural,etc.) 

Ampliació del servei de neteja viària 
Incrementar la freqüència del servei durant el període estival (caps de 
setmana), reforçar el servei els dissabtes de tot l’any (front marítim), i  
incloure els esdeveniment especials en el servei (Nadal, Festa Major, 
etc.) Reforç amb contractació empresa externa. 

Neteja de rieres, accessos a la platja i camins 
forestals municipals 

Neteja de les rieres (4), accessos a la platja (3) i camins forestals 
municipals. Tasques d’adequació i manteniment anuals (Brigada). 

Intensificar el manteniment de parcs i jardins 
Plantada de flor de temporada en més zones, neteja d’excrements i 
deixalles, i instalꞏlació de rètols, papereres i dispensadors de bosses 
pipicans. 

Promoure el voluntariat per l’entorn natural Jornada de neteja de l’entorn natural per ciutadans i entitats voluntaris. 
S’han programat tres jornades  “Clean–up day” amb increment de 
participants progressiu (42,54 i 63 persones). 

Tancament d’àrees de contenidors amb fusta tractada 
Instalꞏlació de tanques de fusta tractada a les àrees de contenidors 
d’aportació de residus, fins a completar la totalitat d’aquelles que ho 
permeten. 

Bonificació taxa d’escombraries 
Descompte en la taxa d’escombraries per ús de la deixalleria, en favor 
de la netedat de les àrees d’aportació a contenidors. 

Campanya per la recollida selectiva de residus 
domèstics 

Campanya continuada de sensibilització per incrementar la selecció 
domèstica dels residus. Realitzades dues campanyes (orgànica i 
selectiva). Assoliment del 64% del total de la recollida selectiva.  

Foment estalvi energètic a les dues escoles públiques 
Continuïtat del Projecte Estalvi Energètic 50x50 per a les escoles per 
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d’Educació Infantil i Primària reinvertir en millores d’eficiència i estalvi energètic el 50% de l’import de 
l’energia estalviada per reducció del consum. En estudi la implantació de 
plaques fotovoltaiques. 

Projecte ornitològic al Parc dels Germans Gabrielistes 
Adequació del parc (inventari ornitològic, caixes niu, disseny i instalꞏlació 
de tres plafons educatius) per realitzar-hi activitats sobre els ocells 
adreçades a les escoles i al públic en general (xerrades, visites, tallers, 
etc.). Implementació d’aquestes activitats a les escoles i el parc. 

Eix III.  Un poble on hi tinguin cabuda tots els projectes de vida, posant a l’abast les oportunitats per fer-los realitat sense  

            exclusions 

3.1. Fomentar la iniciativa 
dels particulars per 
generar valor públic. 

Creació de la nit de l’esportista 
Premis anuals de reconeixement als esportistes de les entitats 
esportives del municipi escollits entre els seus membres  per elles 
mateixes com a més destacats a cada categoria. Primera edició juny 
2017 amb participació de totes les entitats i valoració molt positiva. 

Recolzament a entitats esportives i esportistes 
Atorgament de subvencions i cessió d’ús d’instalꞏlacions sense cost per 
a les entitats. Increment amb dues entitats noves i ampliació servei 
consergeria zona esportiva. 

Suport a Creu Roja i Càritas 
Recolzament logístic, de personal i aportacions no dineràries a les 
campanyes que realitzen al municipi. Ajuts socials 33.000€ (lloguer, 
serveis bàsics, etc).  

3.2. Ampliar la percepció 
de seguretat 
ciutadana, entesa no 
només com absència 

Instauració de la policia de proximitat 
Creació d’un departament específic de policia més propera i adquisició 
de dues motos. Es porta a terme sempre que el servei ho permeti. 

Increment dels controls preventius per la Policia Local 
Augment dels punts estàtics de control, dels patrullatges mòbils i dels 
patrullatges a peu. Controls establerts: seguretat viària, ús de mòbil, 
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de criminalitat, sinó 
també en termes de 
qualitat de vida. 

documentació, alcoholèmia i vehicles comercials. 

Servei d’alarma de la Policia Local per robatori als 
comerços («botó vermell») 

Alarma silenciosa i directa dels comerços a la Policia Local en cas de 
robatori per a l’assistència urgent. 

Ampliació de la videovigilància de les vies d’accés al 
municipi 

Completar les 17 videocàmeres instalꞏlades a les principals vies d’accés 
al municipi per al control de vehicles amb 5 càmeres més. Instalꞏlades 
65 càmeres. Pressupost destinat de 400.000€. Rati agents Policia de 
2,3 per habitant (rati província Barcelona 1,7 i a Catalunya 1,8). 

Millora de la cooperació policial intermunicipal 
Amb les policies locals de Caldes d’Estrac i Sant Andreu de Llavaneres 
colꞏlaboració en la vigilància de les entrades i sortides dels municipis i 
en el préstec i adquisició conjunta de material (elements d’ordenació del 
trànsit, radar, etc.). 

Millores en el servei d’atenció al ciutadà de la Policia 
Local 

Instalꞏlació d’un tancat de vidre de seguretat en l’oficina d’atenció i 
creació d’una sala de briefing en les dependències. 

Formació continuada de la Policia Local 
Cursos d’intervenció en domicilis, escorcoll de vehicles, controls 
operatius, detecció de radicalització gihadista, pràctiques de tir, etc. 
adreçat als 16 efectius. Oferiment i planificació anual. 

3.3. Revaloritzar l’ús dels 
equipaments públics 
com a espais 
d’interconnexió 
ciutadana 

Promoció Escola Municipal de Música l’Oriola 
Diagnosi, disseny i implantació d’un nou pla d’estudis, actualització dels 
preu públics, i promoció. 

Promoció dels horts urbans municipals Promoure l’increment de la demanda. Adjudicació total. 

Formació en TICs al Telecentre 
Cursos de formació en noves tecnologies de la informació i la 
comunicació (TICs) per a la ciutadania al Telecentre del Centre Cívic El 
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Gorg. Renovació harward i oferiment de formació a diferents col.lectius. 

Potenciar la sala d’exposicions del Casal de Cultura 
Instalꞏlació d’un nou sistema audiovisual, redacció d’un nou reglament 
d’us de la sala i difusió de la seva disponibilitat per tal d’incrementar el 
nombre d’exposicions i conferències. 

Ampliació pista esportiva de Can Boada 
Convertir l’actual pista de minibàsquet en una pista poliesportiva 
equipada i més gran. Canvi d’ubicació  a causa de les dimensions de 
l’espai. Es farà a Can Ripoll, al parc del Passeig dels Pins ( tancament 
àrea, noves porteries, pintat de línies per a la pràctica dels diferents 
esports, etc.)  

Ampliació oferta de jocs al front marítim  Instalꞏlació de nous elements lúdico-esportius. S’han instalꞏlat 5 
elements infantils i més de 20 lúdico-esportius. Previsió de 6 elements 
nous per a públic més jove. 

Creació d’un nou circuit esportiu per a la gent gran 
Circuit esportiu per a la gent gran al front marítim (a afegir als 
preexistents: dos genèrics i l’adaptat de Can Boada) 

Construcció d’un espai per a les carrosses de la 
Cavalcada de Reis 

Ampliació de 500 m2 de l’actual nau de la brigada d’Obres i Serveis. 
Pendent de rebre subvenció per a realitzar el projecte. 

Instalꞏlació de marquesines d’accés a les dues 
escoles públiques d’Educació Infantil i Primària 

Construcció de marquesines prèvies a l’entrada de les escoles 
públiques d’Educació Infantil i Primària Sant Jordi i Sot del Camp. 

3.4. Vetllar pels colꞏlectius 
més vulnerables 
(dones maltractades, 

Servei d’atenció a la dependència: tràmits, atenció 
domiciliària i teleassistència 

Suport en la tramitació de la dependència; prestació dels serveis 
d’atenció domiciliària; i copagament i seguiment dels aparells de 
teleassistència. Actualment amb 68 usuaris i 23 famílies ateses. 
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menors, persones 
depenents, etc.) 

Protecció de les dones maltractades 
Atenció, suport i derivació cap a serveis especialitzats o casa d’acollida 
de les dones víctimes de violència masclista. El nombre de derivacions 
realitzades és de 2 a recursos especialitzats i 8 famílies ateses. 

Protecció i atenció a la infància i adolescència 
Suport a les famílies, coordinació amb els centres educatius, entitats i/o 
recursos relacionats amb els infants, adolescents i les seves famílies, 
mitjançant entrevistes de seguiment, vistes a domicili i derivacions. 

3 Famílies derivades a l’EAIA (Equip d’atenció a la Infància i 
Adolescència) (5 menors). 

1 Família continua en seguiment des de l’EAIA (derivació al 2010) (1 
menor). 

Creació d’un centre de dia  Posada en marxa al centre del poble d’un equipament de 45 places. En 
estudi la viabilitat d’un projecte i la seva ubicació. 

Assessorar i garantir els drets de les famílies més 
desfavorides 

Assessorament i suport a les persones que s’adrecin als serveis socials 
de l’Ajuntament. Al 2017 s’han atès a 422 persones. 

3.5. Proporcionar als joves 
una oferta d’oci i  
formació al mateix 
municipi 

Dinamització de l’espai «Cau Jove» 
- Ampliar l’oferta lúdica al mateix espai jove. 

- Prestació del Servei d’Informació juvenil a l’IES Esteve  Albert 

- Assessorament inicial als/les joves i derivació si s’escau a altres 
serveis (ocupació, benestar social, ensenyament, etc.). 

Activitats lúdiques i formatives per als/les joves 
Activitats organitzades de caire lúdic o formatiu des del Cau Jove (curs 
de monitor de lleure, paintball, anglès, etc.) Ampliació d’activitats: sopar 
de Cap d’Any, Festa Holly, etc. 
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Casals i estades esportives per a infants i joves 
- Casals lúdico-esportius per a infants a l’estiu, setembre i Nadal 
(gimnàstica, dansa, poliesportius) a preu públic. 

- Estades per a joves de 13 a 17 anys formatives (monitor de futbol i 
socorrisme aquàtic) i esportives (esquiada jove, setmana d’esport 
d’aventura i campus de vela) parcialment subvencionades. 2 estades 
per any del conjunt de l’oferta. Novetat sortides diàries per aprofundir i 
conèixer altres pràctiques esportives: hípica, vela, golf, atletisme, etc. 

Ampliació de la Festa Major dels/les Joves 
Ampliar el contingut i la participació del jovent en les festes majors del 
municipi. S’han inclòs noves activitats: inflables, Big-ball, concert... 

Creació d’un Esplai Creació amb voluntaris d’un Esplai municipal per a infants i joves. 
Monitors interessats. En projecte l’adequació de l’espai. 

Promoció de l’associacionisme juvenil 
Animar, acompanyar i facilitar a diferents grups de joves actius que 
s’organitzin creant associacions. 

Engrescar a les entitats i associacions existents al municipi a la 
colꞏlaboració amb els joves en l’organització d’activitats conjuntes. En 
procés. 

Elaboració d’un nou Pla Local de Joventut 
Comptar amb una política estratègica per al jovent que orienti les 
accions del municipi en aquest àmbit. En fase de desenvolupament de 
la diagnosi i previsió de solꞏlicitud de subvenció per l’elaboració del Pla. 

3.6. Ampliar la seguretat i 
prevenció en matèria 
de salut pública 

Projecte «Sant Vicenç, municipi cardioprotegit» 
Instalꞏlació de dos nous desfibrilꞏladors externs automàtics (DEA) a la 
via pública, adquisició d’un de mòbil i realització de cursos de formació. 

Inspeccions sanitàries i control de plagues 
Inspeccions anuals de seguretat alimentària (establiments, escoles i 
residències), inspeccions anuals legionelꞏlosi a instalꞏlacions públiques, 
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control piscines d’ús públic, controls anuals de plagues a instalꞏlacions i 
via públiques (desinsectació i desratització) i control anual mosquit tigre. 

Promoció de la tinença responsable de gossos 
Campanya de sensibilització «Siguem cívics» (deposicions, cens, xip i 
adopcions) i creació de dos espais lúdics de socialització de gossos i la 
seva promoció. Realització de campanya anual (2017) amb 44 altes en 
el cens. Adquisició de 5 lectors de xip per a Policia Local i creació d’un 
espai lúdic al Parc dels Germans Gabrielistes. Previsió de creació del 
segon espai per al 2018.  

Eix IV. Una economia amb dimensió humana, connectada amb l’entorn i basada en el coneixement i la qualitat 

4.1. Potenciar 
l’emprenedoria 
mitjançant la creació 
d’instruments que 
l’acompanyin 

Formació i assessorament a emprenedors i a 
empreses 

 

Servei d’informació i formació a nous emprenedors i assessorament 
personalitzat a empreses locals per millorar la seva competitivitat. S’han 
dut a terme 15 accions formatives amb una participació òptima de 82 
participants. 

4.2. Explotar els actius 
amb capacitat 
d’atracció econòmica i 
turística del municipi 

Impuls i assessorament al sector comercial 
Visita de familiarització de comerciants del municipi als comerços que 
participen en l’Associació de Comerciants de Palafolls (Getting contact). 

Impuls i assessorament al sector de la restauració 
Visita de familiarització per a restauradors del municipi a les bodegues 
de DO Alella per explorar l’oferta d’aquests vins als seus establiments i 
promocionar els seus restaurants a nivell comarcal (Getting contact). 

Promoció dels mercats setmanals locals 
Impulsar l’increment del nombre de parades, de la venda de roba 
(mercat mixt) i de l’afluència de públic, als mercats de dijous i dissabte. 
Altes i baixes continuades. 
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Organització de fires locals i fires temàtiques 
Consolidació de les fires d’àmbit local: Fira-Festa Estiu, Fira Nadal i Fira 
de Sant Ponç. Captació de  fires temàtiques de comerç especialitzat 
com atractiu turístic i dinamitzadores d’espais públics. Continuitat. 

Mostra gastronòmica de la patata 
Organització d’una mostra gastronòmica dels restauradors locals amb la 
patata com a protagonista i amb vins de DO de Catalunya (amb 
preferència de la DO Alella). 

Organització d’un triatló de Sant Vicenç de Montalt 
Creació d’una prova atlètica per a adults a escala comarcal (5 km a peu, 
20 km bicicleta i 750 m natació). Primera edició amb èxit de participació 
(250). Previsió de repetir-la anualment. 

Posicionament turístic: promoció de marques 
turístiques 

- Augmentar la visibilitat de la marca turística «del Mar al Montalt» per 
promoure el turisme. 

- Participar en el segell «Destinació de Turisme Esportiu de la comarca 
del Maresme» de la Generalitat per publicitar els atractius turístico-
esportius del municipi. 

- Participar en el segell comarcal «Productes de la terra / Productes de 
proximitat» per estimular el turisme gastronòmic del municipi 
sensibilitzant als restauradors en l’adquisició de producte local. 

- Participar en el projecte “Viles Florides” de la Confederació 
d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC), avalat per l’Agència 
Catalana de Turisme (ACT) de la Generalitat. Alguns projectes realitzats 
i d’altres en desenvolupament. 

Disseny d’una nova senyalització turística 
Realització d’un estudi a càrrec de la Diputació de Barcelona sobre la 
senyalització turística del municipi. Disseny d’una nova senyalització i 
estudi econòmic per a la seva adquisició i instalꞏlació. En tràmit el 
projecte tècnic de senyalització. FEDER solꞏlicitat des del Consorci de 



 

24 
 

Turisme del Consell Comarcal. 

4.3. Apostar per l’economia 
del coneixement 
preservant els sectors 
tradicionals d’activitat 
econòmica 

Curs de comunicació en les xarxes socials per a 
empreses 

Formació a les empreses locals sobre com posar l’empresa i la seva 
activitat en les xarxes socials utilitzant eines de publicació d’imatges i 
vídeos. En curs. 

4.4. Foment de l’ocupació Foment de l’ocupació 
- Contractació directa per l’ajuntament de personal per a la «Brigada 
Jove» i per als Plans d’Ocupació. Ampliació de partida pressupostària el 
2016 i augment del nombre de contractacions ( de 3 a 5 joves). 

- Programa de formació per a l’ocupació «Forma’t». 
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INTERVENCIONS 
 
El senyor Enric Pardo Matas, portaveu d’ERC, pren la paraula per preguntar al 
govern si creu que es podrà assolir aquest PAM en el que queda de legislatura. 
Li sorprèn que una actuació en vermell sigui no haver implantat un quadre de 
comandament per a la gestió i seguiment de les subvencions demanades i 
rebudes des d’ens supramunicipals, quan és una informació que es disposa al 
departament d’intervenció.  
 
El senyor Clofent li respon que sí que es té la informació, però falta entregar el 
document final i es vol fer amb el tancament.  
 
El senyor Pardo també demana aclarir què vol dir aquesta acció, entén que 
seria que els diners rebuts s’emprin efectivament per a allò perquè van ser 
atorgats. 
El senyor Clofent li respon que sí, que es tracta de fer un seguiment global de 
tota la subvenció, des de la seva solꞏlicitud, fins a la seva justificació i 
cobrament. 
 
Com a darrera pinzellada, un tema que apareix en groc, que és actualitzar 
model de participació ciutadana per fer-ho més inclusiu i operatiu, creu que 
aquesta és una part de la participació ciutadana, però hi ha moltes més 
actuacions que podrien portar-se a participació citutadana. Proposa que es 
puguin lligar actuacions, ho deixa com a proposta. 
 
Finalment, es felicita perquè l’Ajuntament té PAM i es poden seguir les 
actuacions i fer avaluacions, com  el seu grup havia demanat. 
 
El senyor Jaume Arcos Vinyals, regidor de 9SV, també es felicita per tenir PAM 
que titlla de feina útil per saber en la situació en la que estàs. Pregunta per 
l’actuació de fer un centre de dia, que era una actuació que tots els grups 
polítics portaven al seu programa electoral.  
El senyor Clofent li respon que sí que hi és , que és un tema molt complexe, 
que pot costar molts diners i que és feina d’aquest consistori però també ho 
serà dels següents. S’està treballant en la seva viabilitat. 
 
Pren la paraula tot seguit el senyor Javier Sandoval Carrillo, regidor del PSC, 
qui s’afegeix als companys quant a felicitar la feina. Li agrada que es tiri 
endavant l’avaluació del PAM i tenir aquesta eina de treball i de control a l’acció 
de govern.  També pregunta si en el temps que queda de legislatura estarà 
assolit i comenta que hi ha 48 de les tasques que ja s’estaven fent abans. 
Formula qüestions sobre algunes actuacions. Pregunta sobre la reducció de la 
taxa de guals en un 50%, com està la situació. A més, pregunta quines 
actuacions es portaran a terme per regular i controlar els guals sense llicència. 
Pregunta també sobre el Pla local de barreres arquitectòniques, amb 150 
actuacions. Quantes es porten fetes, si aquest any n’hi ha previst de fer i on es 
farien. Pel que fa a l’aparcament gratuït del Sot del Camp, com a pare, 
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pregunta quan es regula el seu arranjament periòdic. També pregunta pel botó 
vermell d’alarma dels comerços, si està implementat a tots els comerços. El 
senyor Clofent li respon que s’ha instalꞏlat a tots aquells que ho han demanat. 
 
El senyor Sandoval també pregunta per la promoció de la tinença responsable 
de gossos. Pregunta quines són les mesures adoptades, si hi ha un cens de 
gossos i si els gossos de Sant Vicenç han d’estar xipats, si hi ha una normativa 
al respecte. També pregunta si es fan campanyes de seguiment. Proposa que 
es faci una comprovació dels gossos que porten xip, estaria bé per poder 
controlar l’incivisme. 
Finalment, pregunta per l’acció de creació d’un esplai, en quin punt es troba, si 
es tenen els voluntaris i monitors per tirar endavant el tema. 
 
El senyor Amadeu Clofent assegura que finalment es disposa d’un cens 
definitiu dels guals existents, que s’està a l’últim estadi que és fer el darrer dels 
requeriments per poder prendre mesures.  
Quant a les barreres, n’hi ha de tota mena. L’any passat se’n van executar al 
voltant d’una trentena. Serà complicat poder arribar a les 150 actuacions. No es 
tracta només de rebaixos de voreres, hi ha altres tipus d’actuacions. Es va per 
les més prioritàries o a zones amb màxima afluència de persones, com voltants 
d’equipaments concorreguts, i on hi ha passos de vianants. La previsió és que 
aquest exercici es segueixi un ritme similar als anteriors. 
 
Quant a l’aparcament del Sot del Camp, el regidor de Serveis Municipals, 
Robert Subiron, explica que està programat el manteniment de l’espai cada tres 
mesos i si la meteorologia afecta, en la mesura del possible, s’arregla. 
 
Pel que fa a l’esplai, el senyor Clofent explica que s’han treballat les primeres 
bases, no obstant, prèviament s’ha de tenir l’espai físic on es pugui portar a 
terme. Es pensa en l’edifici del Cau, no en el propi Cau. Cal fer-hi obres. El 
2018 sembla que podria ser una realitat. 
 
Quant a la tinença responsable d’animals, la regidora de Sanitat explica que 
cada any es fan campanyes de xip i cens. Actualment tenim 857 gossos 
censats. El cens es va implantar l’any 2000. L’any 2017 es van portar a terme 
44 xips. Es van comprar 5 nous lectors de xips per a la Policia Local. L’any 
2018 es vol signar un conveni per obtenir informació de gossos xipats però 
censats fora del municipi.  
El senyor Sandoval pregunta si tots els gossos censats estan xipats. La 
regidora li respon que sí, tots els gossos censats a Sant Vicenç tenen xip. 
 
El Ple es dóna per assabentat del contingut de la proposta anteriorment 
transcrita. 
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Sisè.- PRP2018/23 PROPOSTA AL PLE, D'APROVACIÓ, SI ESCAU, PER AL 
NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT 2017-2021. 

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Amadeu Clofent 
Rosique,  portaveu del grup Municipal de CIU  exposa l’assumpte. Explica que 
van presentar la seva candidatura a Jutge de Pau substitut tres persones. S’ha 
consensuat que sigui la mateixa persona que fins ara ocupava el càrrec qui 
continuï amb la tasca, però que això no es perpetuï en el temps, sempre que hi 
hagi prou peticions. Tothom sap que és un acte de servei pur i dur a la societat 
del poble, que és una tasca de servei per al poble. 
Es transcriu la proposta d’acord: 
 
 
Identificació de l’expedient :  
Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2017/960 33 GENSVM  
Contingut: PROPOSTA AL PLE, D'APROVACIÓ, SI ESCAU, PER AL 
NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT 2017-2021 
 
Un cop transcorregut el termini per presentar les solꞏlicituds per al nomenament 
del Jutge de Pau substitut, el Ple de l'ajuntament ha d'escollir la persona que 
consideri idònia per ocupar el càrrec entre les persones que ho hagin solꞏlicitat i 
que reuneixen les condicions legalment establertes (pot ser escollit jutge de 
pau tot ciutadà espanyol, major d'edat i que no incorri en cap dels supòsits 
d'incapacitat que regula l'article 303 de la Llei orgànica del poder judicial).  
 
La Junta de Govern Local ha d’emetre proposta de nomenament, entre els/les 
candidats/es que consten a l’expedient, i es considera que ROSALIA OLLER 
BOADA és la persona idònia per tenir experiència degut a que ha desenvolupat 
les funcions derivades de Jutge de Pau substituta durant els darrers quatre 
anys, així com ésser coneixedora del municipi i dels seus vilatans ja que 
resideix a Sant Vicenç de Montalt des de fa més de 30 anys. 
 
 
Per tant, es PROPOSA AL PLE de la Corporació que adopti els acords 
següents, amb l’observança del quòrum necessari, 
 
Primer. Designar com a Jutgessa de Pau substituta de Sant Vicenç de Montalt 
a ROSALIA OLLER BOADA. 
 
Segon. Trametre el certificat de l'acord del ple al jutjat degà de Mataró. El 
certificat de l'acord del Ple ha d'acreditar les circumstàncies de l'elecció, el 
compliment del quòrum necessari per adoptar-lo i les dades d'identificació, de 
condicions de capacitat i de compatibilitat de les persones escollides. També 
cal adjuntar-hi una fotocòpia de l'anunci de la convocatòria publicat al Butlletí 
Oficial de la Província. El jutjat de primera instància i instrucció trametrà la 
documentació a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 
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Catalunya, que és l'òrgan competent per nomenar els jutges de pau a 
Catalunya.  
 
La Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya examina la 
documentació i comprova que les persones escollides per l'ajuntament 
reuneixen les condicions legals de capacitat i de compatibilitat per ser jutge de 
pau. En cas afirmatiu, nomenarà el jutge de pau substitut per un període de 
quatre anys.  
 
La Sala de Govern ordenarà la publicació dels nomenaments en el Butlletí 
Oficial de la Província i els comunicarà al Consell General del Poder Judicial i al 
jutjat de primera instància i instrucció que correspongui.  
 
Una vegada nomenat, el jutge de pau subsititut ha de jurar el càrrec davant el 
jutge degà i prendre possessió en el termini de 20 dies naturals des de la 
publicació del nomenament en el Butlletí Oficial de la Província. Si no ho fa i no 
hi ha cap causa que ho justifiqui, s'entén que la persona nomenada renuncia al 
càrrec.  
 
Les persones que ja hagin prestat jurament o promesa com a jutges de pau 
amb anterioritat no estan obligades a fer-ho.  
 
Una vegada el/la jutge/ssa pren possessió del càrrec, la Sala de Govern del 
Tribunal Superior de Justícia li expedeix el carnet que l’acredita, d'acord amb el 
model aprovat pel Consell General del Poder Judicial. 
 
Tercer. Donar publicitat de l’expedient a la pàgina web municipal per al seu 
general coneixement.  
 
Quart. Trametre una carta d’agraïment del Ple de la Corporació a tots els 
aspirants no proposats per al nomenament.  
 
 

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 Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària. 
 
 
El senyor Jaume Gumà Noel, portaveu de 9SV, vol agrair la tasca portada fins 
ara a la senyora Rosalia Oller. Li desitja molt encert en el futur. 
 
El senyor Enric Pardo Matas, portaveu d’ERC, també se suma a l’agraïment a 
la senyora Oller, li dóna la benvinguda de nou i també li desitja molt encert. 
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El senyor Benito Pérez González, regidor de C’s, demana que consti en acta la 
seva intervenció literal, que es transcriu tot seguit: 
 
“No estem en contra de la persona proposada. 
Ara bé, de la mateixa manera que en el procés que es va dur a terme per al 
Jutge de Pau l’any passat, des C’s volem expressar que, perquè el procés de 
selecció fos més equànime, transparent i amb igualtat d'oportunitat per a tots, 
entenem que s'haurien d'establir uns criteris el més objectius possibles, a part 
dels mínims legals, com ara: 
- limitació de mandats: 1 o 2. Criteri de rotació perquè més persones del poble 
que vulguin puguin participar d'aquesta tasca, 
- millor idoneïtat per formació / currículum relacionat amb coneixements mínims 
de dret, 
- d'integració en el teixit associatiu del poble, 
- que l'hagi solꞏlicitat diverses vegades.” 
 
Tot seguit, pren la paraula el regidor del PSC, senyor Javier Sandoval Carrillo, 
per sumar-se a 9SV, ERC i el Govern en felicitar la senyora Oller i desitjar-li el 
millor.  
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor del PP, reitera el mateix i comenta 
que li han parlat molt bé de la candidata, per la qual cosa mostra el seu 
agraïment. Li desitja molta sort en aquest treball que es fa per vocació. 
 
C.- VOTACIÓ 
 
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. 
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Setè.- PRP2018/17   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 
NOMENAMENT DE CRISTINA ROMERO PAREJA COM A SECRETÀRIA DE 
JUTJAT DE PAU I REGISTRE CIVIL DE SANT VICENÇ DE MONTALT    
 
Pren la paraula el senyor Amadeu Clofent Rosique, portaveu de CiU, per 
exposar la proposta que es transcriu tot seguit: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2018/17 33 GENSVM  
Contingut: APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL NOMENAMENT DE CRISTINA 
ROMERO PAREJA, COM A SECRETÀRIA DE JUTJAT DE PAU I REGISTRE 
CIVIL DE SANT VICENÇ DE MONTALT 
 
Fets 
 
Vist que en data 31 de desembre de 2017 la Sra. Cristina Gey Mateos, 
secretària de jutjat de pau ha causat baixa de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt amb motiu de la seva jubilació. 
 
Fonaments de dret 
 
Vista l’Ordre de 28 de maig de 1991, per la qual es regula el procediment 
d’aprovació dels nomenaments de secretaris de jutjats de pau de municipis de 
menys de 7.000 habitants, que disposa el següent: 
 

         En compliment de l’article 50.3 de la Llei de demarcació i planta 
judicial, els ajuntaments de municipis de menys de 7.000 habitants hauran 
de nomenar la persona que creguin idònia com a secretari del jutjat de 
pau o de l’agrupació de secretaris, sempre que la secretaria del jutjat de 
pau o de l’agrupació no hagi estat encarregada a un oficial al servei de 
l’Administració de Justícia. 
 
         El nomenament del secretari de jutjat de pau es realitzarà per acord 
de Ple de la Corporació municipal i, en el cas d’agrupacions de 
secretaries de jutjats de pau, el nomenament haurà de ser acordat per 
cada corporació. 
 
         Acordat el nomenament, l’ajuntament haurà de trametre al 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya certificació del 
secretari de l’Ajuntament, amb el vist-i-plau de l’Alcalde, de l’acord pres 
pel Ple municipal, el nom i les dades personals del secretari nomenat, 
com també qualsevol informació que hagi fonamentat l’acord. En la 
primera comunicació del nomenament de secretari d’ençà de l’entrada en 
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vigor d’aquesta ordre, també s’haurà de comunicar el nom i les dades 
personals de l’anterior secretari del jutjat de pau. 
 

 
Atès que s’ha considerat que la Sra. CRISTINA ROMERO PAREJA, és la 
persona més idònia per realitzar la tasca de Secretària de Jutjat de Pau, per la 
seva experiència i per haver portat a terme en altres ocasions tasques de jutjat 
de pau de forma satisfactòria, 
 
 
Es PROPOSA AL PLE, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Nomenar la Sra. CRISTINA ROMERO PAREJA, com a Secretària de 
Jutjat de Pau i Registre Civil, atès que es considera que és la persona més 
idònia per realitzar les tasques derivades d’aquest càrrec, des del dia 1 de 
gener de 2018. 
 
Segon.- Notificar el present acord al Departament de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya, als efectes adients. 
 
 

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 Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària. 
 
El senyor Jaume Gumà Noel, portaveu de 9SV, vol comentar el que ja va 
apuntar a la Comissió Informativa. Sap que la senyora Romero envia la 
documentació als regidors i a vegades ho fa amb endarreriment amb motiu de 
la important acumulació de tasques que porta a terme. Espera que aquest 
temps que ha de dedicar al jutjat de pau i registre no empitjori la situació. 
Demana que es busqui ajuda de fora per donar-li un cop de mà. 
 
El senyor Enric Pardo Matas, portaveu d’Esquerra, vol complementar les 
paraules del seu company. La senyora Romero reuneix tots els requisits de 
professionalitat de ben segur. Ara bé, les necessitats de les seves funcions que 
no es vegin perjudicades. Cal posar reforços o motivar amb algun complement, 
perquè la professionalitat està assegurada, però no la sobrecarreguem. Quan 
abans millor s’ha de proveir la plaça vacant. 
 
El senyor alcalde pren la paraula per explicar que rebrà una remuneració 
simbòlica del Ministeri de Justícia. Que de moment, serà una prova pilot. 
Afegeix que es convocaran dues places d’administratiu per promoció interna i 
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això facilitarà que hi hagi dues places d’auxiliar administratiu vacants. Aquests 
processos estan contemplats i s’hi està treballant. 
 
C.- VOTACIÓ 
 
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. 
 
 
 
Vuitè.- PRP2018/56 PROPOSTA AL PLE PER ESTABLIR LA PERIODICITAT 
DE LES SESSIONS DE PLE. 

 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Amadeu Clofent 
Rosique,  portaveu del grup Municipal de CIU exposa l’assumpte. Hi ha hagut 
aquest debat tota la legislatura i els arguments de l’oposició s’han considerat 
raonables, ja que abans es miraven els punts que havien d’anar a ple per 
norma, i ara es mirarà el ple com un punt d’informació, de debat i de conciliació 
entre els partits polítics. 
 
Es transcriu la proposta íntegrament: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2018/50 66 GENSVM  
Contingut: PROPOSTA AL PLE PER ESTABLIR LA PERIODICITAT DE LES 
SESSIONS DE PLE. 
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El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 2 de juliol de 2015, va aprovar entre 
d’altres, l’acord relatiu a la periodicitat de les sessions plenàries, en el següent sentit: 

“1. Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació, que se 
celebraran amb caràcter bimestral, tindran lloc l’últim dijous, no festiu, de cada 
mes, a les 20:00 hores, a la Sala de Sessions de l’Ajuntament, o lloc habilitat a 
l’efecte. 

2. Facultar el Sr. Alcalde perquè, en cas que així ho considerés oportú, pugui 
suspendre la celebració dels Plens, com a conseqüència del període 
vacacional, quan això no menyscabi la gestió dels principals assumptes, així 
com posposar o avançar/retardar les sessions ordinàries del Ple per un termini 
no superior a 8 dies, quan el dia fixat sigui festiu, o es trobi inclòs en un període 
vacacional. 

3.- Comunicar aquest acord a tots els Regidors i Regidores afectats dels 
diferents Serveis Municipals, per al seu coneixement i efectes.” 

Amb motiu de l’acord entre totes les forces polítiques del Consistori, es PROPOSA AL 
PLE DE LA CORPORACIÓ, que s’adopti l’acord següent: 

A tenor del que estableix l’article 38 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, en concordança amb l’article 46.2 a) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es proposa al 
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 

1. Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació, que se 
celebraran amb caràcter mensual, a excepció dels mesos d’agost i desembre, 
tindran lloc l’últim dijous, no festiu, de cada mes, a les 20:00 hores, a la Sala de 
Sessions de l’Ajuntament, o lloc habilitat a l’efecte,  

2. Facultar el Sr. Alcalde perquè, en cas que així ho considerés oportú, pugui 
posposar o avançar/retardar les sessions ordinàries del Ple per un termini no 
superior a 8 dies, quan el dia fixat sigui festiu. 

3.- Comunicar aquest acord a tots els Regidors i Regidores afectats dels 
diferents Serveis Municipals, per al seu coneixement i efectes.” 

 
 

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 Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària. 
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En primer lloc, pren la paraula el portaveu de 9SV, Jaume Gumà Noel, qui dóna 
les gràcies. Estan agraits perquè se’ls senti més sovint. 
 
El senyor Enric Pardo Matas, portaveu d’ERC, també vol agrair i dóna la 
benvinguda a la proposta. El millor és la transparencia i la informació perquè 
l’òrgan superior de la Corporació pugui lluir. 
 
El senyor Benito Pérez González, regidor de Ciutadans, fa la següent 
intervenció: “Queremos hacer un recordatorio histórico de nuestra postura. Al 
inicio de la Legislatura estábamos de acuerdo en el reconocimiento de la tasca 
de los integrantes del Equipo de Gobierno, de todas las tareas de los 
Regidores que es más trabajo de lo que parece. Ahora bien nos quejamos de 
que no hubiese una correspondencia similar hacia la oposición. Pedimos 
sesiones mensuales. El Alcalde dijo que podíamos probar un año y luego 
valorar. Lo hicimos pero la postura del Alcalde no cambió. 
Nos congratulamos que aunque sea el tercer curso político se haya rectificado.” 
 
El senyor Javier Sandoval Carrillo, regidor del PSC, manifesta que era una 
reclamació del PSC. Era qüestió de principis polítics. Es torna a la línia que 
s’havia canviat . Dóna les gràcies perquè l’oposició podrà fer més política. 
 
El regidor del PP, senyor Francesc Guillem Molins, comparteix l’opinió del 
Consistori. Hi haurà més comunicació, més fluïdesa i més transparencia. El seu 
predecesor tenia una altra tendencia. També agraeix la proposta. 
 
 
C.- VOTACIÓ 
 
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 
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El Ple acorda, per unanimitat, aprobar els acords detallats anteriorment. 
 
 
 
Novè.- PRP2018/67 MOCIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE 
MONTALT PER EXIGIR A LA GENERALITAT L'ABONAMENT DEL DEUTE 
PENDENT DE LES ESCOLES BRESSOL PRESENTADA PEL GRUP 
MUNICIPAL DEL PSC. 

 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Javier Sandoval 
Carrilo,  portaveu del grup Municipal PSC  exposa l’assumpte. Explica que a la 
Comissió Informativa es va consensuar una proposta. Que amb posterioritat el 
PP i ell mateix van proposar una esmena. El Govern va modificar l’esmena i 
incialament va dir que endavant, però el seu grup ha acabat decidint que no a 
l’esmena del govern, que la moció la proposa amb l’esmena que ell i el regidor 
del PP van passar a tots els regidors. 
 
Llegeix la moció de forma íntegra, a petició dels regidors d’Esquerra 
Republicana, per situar tothom. 
 
Es transcriu íntegrament: 
 
“MOCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT  PER 
EXIGIR A LA GENERALITAT L’ABONAMENT DEL DEUTE PENDENT DE 
LES ESCOLES BRESSOL PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC. 
 
Atès que en l’àmbit educatiu, amb els darrers Governs de la Generalitat de 
Catalunya, el més rellevant han estat les retallades salvatges i discriminatòries, 
essent l’anulꞏlació de l’aportació econòmica del Govern de la Generalitat al 
sosteniment de les escoles bressol de les més contraproduents per preservar el 
dret a l’educació, la igualtat d’oportunitats, la convivència i la diversitat. 
Atès que segons l’article 84.2 i 131 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i 
l’article 198 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, recullen que 
l’ensenyament de 0-3 anys és de competència exclusiva de la Generalitat de 
Catalunya, obligació que s’ha d’articular mitjançant convenis amb els ens 
locals. 
 
Atès que la relació convenial entre la Generalitat i els ajuntaments es va trencar 
al curs 2012-2013 quan la Generalitat va deixar de complir amb les previsions 
pressupostàries de la institució passant a ser els ajuntaments, amb l’ajut de les 
famílies, qui estan suportant el sosteniment del servei d’escoles bressol 
municipals. (Actualment, les famílies i els ajuntaments costegen un 83% del 
cost, mentre que els 17% restant es finança a través de les diputacions) 
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Atès que el finançament de les places de 0 a 3 anys ha passat en els últims 
anys de 1.800 euros per alumne i any a zero per part del Govern autonòmic . 
 
Atès que la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupost de la Generalitat de 
Catalunya per al 2017 recollia a la Disposició Addicional 49 que el Govern de la 
Generalitat havia de garantir un finançament de les escoles bressol que cobrís, 
com a mínim, un mòdul econòmic de 1.600 euros per plaça i any, i s’havia de 
comprometre a augmentar-lo progressivament fins als 1.800 euros per plaça i 
any i aquest mandat no s’ha complert per part del Govern de la Generalitat. 
 
Atès que en els darrers dies hem conegut que el TSJC ha condemnat per 
primer cop a la 
Generalitat de Catalunya per no finançar el cost de la gestió de les escoles 
bressol, donant la raó a un seguit de municipis que havien interposat demanda 
individual (Cornellà de Llobregat, Esplugues, L’Hospitalet de Llobregat, 
Sabadell, Sant Joan Despí, i Terrassa) i una de col.lectiva (amb 30 consistoris) 
contra la Generalitat de Catalunya, exigint el pagament del deute contret amb 
les escoles bressol. Unes inversions que el Departament d’Ensenyament no va 
abonar, tot i haver-s’hi compromès, entre els anys 2012 i 2015. 
 
Per tot l’exposat, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament 
de 
Sant Vicenç de Montalt  els acords següents: 
 
1). Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que doni compliment 
immediat a la 
sentència del TSJC per la qual li obliga a pagar les subvencions de tres cursos 
als 36 
ajuntaments que van presentar una reclamació pel deute contret i pendent 
d’abonar per la gestió del servei de les escoles bressol del municipi. 
 
2). Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que d’acord amb l’escrit de 
la sentència del TSJC retorni també el deute contret i pendent d’abonar per la 
gestió del servei de les escoles bressols a aquest municipi, que tot i no 
plantejar-li amb anterioritat cap recurs directe per la via judicial des d’aquest 
consistori al Govern de la Generalitat, si que hi ha pendent un deute per 
aquesta gestió pels mateixos cursos escolars del 2012 a 2015, i que preveu 
aquesta sentència. 
 
3).Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis 
de Catalunya i a les escoles bressol del municipi.” 
 
L’esmena que presenten conjuntament els regidors del PSC i PP es transcriu 
tot seguit: 
 
Afegir un punt 4) amb el següent text: “Els serveis jurídics de l'Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt, iniciaran els tràmits necessaris per poder presentar 
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una demanda contra el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya 
per rescabalar-nos dels incompliments en el finançament de la Guarderia 
Municipal de Sant Vicenç de Montalt.” 
 
L’esmena que proposa en canvi l’Equip de Govern es transcriu tot seguit: 
 
Afegir un punt 4) amb el següent text: “Els Serveis Jurídics de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt estudiaran els tràmits administratius i jurídics a portar a 
terme, a fi i efecte de presentar, si escau, les reclamacions corresponents.” 
 

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 Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària. 
 
El senyor Jaume Arcos Vinyals, regidor de 9SV, assenyala que potser es 
podria treure els qualificatius “salvatges i discriminatòries”.  
 
El senyor Javier Sandoval Carrillo, regidor del PSC, manifesta que cal ser més 
acurats, tal i com es demana amb la primera esmena.  
 
El senyor Amadeu Clofent Rosique, portaveu de CiU, afirma que quants menys 
litigis millor. No diu que no s’anirà a litigi, sinó que cal esgotar abans les vies 
possibles.  A més, cal explorar la via d’anar de forma col·lectiva. No es vol 
defugir el tema, ni molt menys, però potser s’hauria de parlar amb la Diputació i 
veure què es pot fer. 
 
El senyor Enric Pardo Matas, portaveu d’Esquerra, afirma que les escoles 
bressols fomenten la igualtat. Els ajuntaments però han de tenir finançament 
suficient i la Generalitat ha de garantir aquests recursos. Recorda que va ser 
amb polítiques del tripartit, quan Esquerra tenia la conselleria d’Educació, quan 
es van icrementar les ajudes als Ajuntaments. Ara veu les sentències a què fa 
referència la moció com a sospitoses i emparades en el 155CE. Aquesta falta 
de finançament de la Generalitat segurament ve fonamentada en la situació 
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pressupostària que pateix, perquè el govern del PP ha deixat d’ingressar 17 M 
d’Euros i Zapatero va eliminar la gratuïtat de l’educació infantil i primària amb 
57M d’euros. La situació és crítica. La majoria de contenciosos provenen de 
municipis socialistes. Defensa que cal demanar a la Generalitat que pagui la 
quantitat fins a arribar als 1600 euros per alumne tal i com es va comprometre, 
però el govern de la Generalitat ha estat desmantellat i caldria esperar a la 
formació del nou govern. Cal una negociació política per tenir un nou acord 
marc i que els ajuntaments que no hagin presentat demanda també puguin 
aconseguir la quantitat que els deuen. Cal anar per aquesta via. A més, no se 
sap el recorregut que pot tenir la demanda, el cost, troba molt millor opció la 
negociació per tal d’exigir que no es perjudiqui els ajuntaments que no han 
presentat demanda. 
 
El senyor Sandoval li recrimina que critiqui el partit socialista quan abans n’era 
militant, que en coneix perfectament els moviments. També critica que defensi 
la postura de l’equip de govern i que argumenti el seu vot defensant-lo 
 
El senyor alcalde li recrimina en canvi al senyor Sandoval que hagi canviat les 
regles del joc, perquè a última hora canvia el sentit de l’esmena. Per què no ho 
havia dit abans? L’alcalde defensa la manera d’argumentar el seu vot 
d’Esquerra Republicana. 
 
El senyor Sandoval vol fer constar que no entén que es vulgui aprovar l’esmena 
del govern, perquè la moció és la mateixa.  
 
El senyor alcalde manifesta que en la filosofia i el fons de la moció tothom hi 
està d’acord, tots la veuen clara. No cal aprovar la moció ara, es pot posposar i 
aquest mes de marge donarà per veure què fan la resta d’Ajuntaments i la 
Diputació al respecte.  
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El senyor Benito Pérez González, regidor de Ciutadans, manifesta que veu bé 
que es treguin les expressions “salvatges i discriminatòries”. 
 
El senyor Jaume Gumà Noel, portaveu de 9SV, afirma que tot el que suposi 
aconseguir diners pel poble els sembla perfecte. 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor del PP, també manifesta que si hi 
ha diners pel poble, benvinguts siguin. Pregunta si el deute està quantificat. 
 
El senyor Clofent li exposa detalladament l’estat del deute per anys. 
 
El senyor Pardo afirma que s’han de demanar els diners del poble, però cal 
veure el recorregut del possible recurs, mirar els esforços que representa que 
són diners i és millor posar a la moció “s’estudiarà”.  
 
El senyor Sandoval reitera diverses vegades que no troba prou acurat dir 
“s’estudiarà” i el terme “si escau”, li dóna la sensació que es vol fugir de la 
reclamació. 
 
El senyor Jaume Arcos Vinyals, regidor de 9SV, es dirigeix al regidor del PSC 
per dir-li que si vol que s’aprovi la moció ha de cedir, sinó, que la retiri, perquè 
hi perdran tots.  
 
El regidor del PSC manifesa que potser no hi ha volutat de demandar.  
 
La regidora d’Esquerra, senyora Berta Sala Casanovas, manifesta que cal 
defensar els drets de l’Ajuntament però s’ha d’estudiar, defensa la utilització de 
l’expressió “si escau”, perquè si estudiat l’assumpte, es creu que cal anar al 
contenciós, s’hi ha d’anar. 
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El senyor Jaume Gumà Noel, portaveu de 9SV, vol tirar una llança a favor del 
senyor Sandoval perquè tampoc està a favor de les ambigüitats. 
 
El senyor Clofent assegura que es lluitarà fins l’últim cèntim. 
 
C.- VOTACIÓ 
 
En primer lloc, es procedeix a la votació de la inclusió de l’esmena proposada 
pel Govern i l’eliminació dels qualificatius “salvatges i discriminatòries” amb el 
següent resultat:  
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

CIU 6 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 

C’s 1 ABST 

PSC 1 SÍ 

PP 1 ABST 

 

El Ple acorda per majoria absoluta incloure a la moció l’esmena proposada pel 
govern i transcrita a la part expositiva, així com treure les expressions 
“salvatges i discriminatòries”. 
 
Finalment, es procedeix a la votació de la moció, amb el següent resultat: 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

CIU 6 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 

C’s 1 SÍ 

PSC 1 SÍ 

PP 1 SÍ 
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El Ple acorda per unanimitat aprovar la moció presentada pel PSC amb la 
inclusió de la moció presentada per l’equip de govern i l’eliminació de les 
expressions “salvatges i discriminatòries”. 
 
Es transcriu tot seguit el text definitiu de la moció aprovada: 
 
“MOCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT  PER 
EXIGIR A LA GENERALITAT L’ABONAMENT DEL DEUTE PENDENT DE 
LES ESCOLES BRESSOL PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC. 
 
Atès que en l’àmbit educatiu, amb els darrers Governs de la Generalitat de 
Catalunya, el més rellevant han estat les retallades, essent l’anulꞏlació de 
l’aportació econòmica del Govern de la Generalitat al sosteniment de les 
escoles bressol de les més contraproduents per preservar el dret a l’educació, 
la igualtat d’oportunitats, la convivència i la diversitat. 
Atès que segons l’article 84.2 i 131 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i 
l’article 198 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, recullen que 
l’ensenyament de 0-3 anys és de competència exclusiva de la Generalitat de 
Catalunya, obligació que s’ha d’articular mitjançant convenis amb els ens 
locals. 
 
Atès que la relació convenial entre la Generalitat i els ajuntaments es va trencar 
al curs 2012-2013 quan la Generalitat va deixar de complir amb les previsions 
pressupostàries de la institució passant a ser els ajuntaments, amb l’ajut de les 
famílies, qui estan suportant el sosteniment del servei d’escoles bressol 
municipals. (Actualment, les famílies i els ajuntaments costegen un 83% del 
cost, mentre que els 17% restant es finança a través de les diputacions) 
 
Atès que el finançament de les places de 0 a 3 anys ha passat en els últims 
anys de 1.800 euros per alumne i any a zero per part del Govern autonòmic . 
 
Atès que la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupost de la Generalitat de 
Catalunya per al 2017 recollia a la Disposició Addicional 49 que el Govern de la 
Generalitat havia de garantir un finançament de les escoles bressol que cobrís, 
com a mínim, un mòdul econòmic de 1.600 euros per plaça i any, i s’havia de 
comprometre a augmentar-lo progressivament fins als 1.800 euros per plaça i 
any i aquest mandat no s’ha complert per part del Govern de la Generalitat. 
 
Atès que en els darrers dies hem conegut que el TSJC ha condemnat per 
primer cop a la 
Generalitat de Catalunya per no finançar el cost de la gestió de les escoles 
bressol, donant la raó a un seguit de municipis que havien interposat demanda 
individual (Cornellà de Llobregat, Esplugues, L’Hospitalet de Llobregat, 
Sabadell, Sant Joan Despí, i Terrassa) i una de col.lectiva (amb 30 consistoris) 
contra la Generalitat de Catalunya, exigint el pagament del deute contret amb 
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les escoles bressol. Unes inversions que el Departament d’Ensenyament no va 
abonar, tot i haver-s’hi compromès, entre els anys 2012 i 2015. 
 
Per tot l’exposat, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament 
de 
Sant Vicenç de Montalt  els acords següents: 
 
1). Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que doni compliment 
immediat a la 
sentència del TSJC per la qual li obliga a pagar les subvencions de tres cursos 
als 36 
ajuntaments que van presentar una reclamació pel deute contret i pendent 
d’abonar per la gestió del servei de les escoles bressol del municipi. 
 
2). Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que d’acord amb l’escrit de 
la sentència del TSJC retorni també el deute contret i pendent d’abonar per la 
gestió del servei de les escoles bressols a aquest municipi, que tot i no 
plantejar-li amb anterioritat cap recurs directe per la via judicial des d’aquest 
consistori al Govern de la Generalitat, si que hi ha pendent un deute per 
aquesta gestió pels mateixos cursos escolars del 2012 a 2015, i que preveu 
aquesta sentència. 
 
3).Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis 
de Catalunya i a les escoles bressol del municipi.” 
 
4) Els Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt estudiaran 
els tràmits administratius i jurídics a portar a terme, a fi i efecte de presentar, si 
escau, les reclamacions corresponents.” 
 

El senyor Benito Pérez González, regidor de C’s, demana que consti en l’acta, 
la seva intervenció a la qual dóna lectura, relativa a l’explicació del sentit del 
seu vot i així mateix es transcriu: 
 
“Según la Llei d'Educació la Generalitat ha de ayudar económicamente  en la creación y 

sostenimiento  de  las  guarderías.  En  el  2011  se  llegó  a  la  cifra  de  1.800€  por  niño. 

Después se rebajó   a 875€, un 51%, alegando  la crisis. Y en el 2016  la Generalitat ha 

eliminado  totalmente  la  subvención  (!?),  alegando  que    no  hi  han  diners  (però  pel 

"prusés" si hi han hagut  i molts!).   El Parlament a principis de 2016 instó al Govern a 

complir amb la LLei. Per això, al 2017 el Govern va incloure pel 2018.  

Gracias a la Diputación se ha podido compensar parte de dicha subvención. 
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El  año  pasado  Cs  presentó  una  Moción  en  términos  similares  en  el  apartado 

económico para que el Ayuntamiento reclamara a la Generalitat el cumplimiento de la 

Llei d'Educació y un acuerdo del Parlament de Cat. Dicha Moción no consiguió llegar al 

Pleno porque, además del tema económico, incluía también que se pudiera garantizar 

la  presencia  normalizada  del  catalán  y  del  español,  para  aquellos  padres  que  así  lo 

desearan. 

Otros  ayuntamientos  iniciaron  reclamación  económica  y  los  tribunales  han  dado  la 

razón. Ahora se ha presentado otra moción reclamando sólo  la parte económica y  la 

apoyamos; pero entendemos que se ha perdido un tiempo precioso.” 

 
 
 
Desè.- PRP2018/69 EL GRUP MUNICIPAL DE 9SV, D’ACORD AMB EL QUE 
DISPOSA LES NORMES DE FUNCIONAMENT DEL PLE, PRESENTEM AL 
PLE D’AQUESTA CORPORACIÓ DEL MES DE GENER DE 2018 LA 
SEGÜENT MOCIÓ DE REBUIG ALS ACTES DE COACCIÓ A LA LLIBERTAT 
D’EXPRESSIÓ QUE ELS DARRERS MESOS S’HAN PRODUÏT A LA 
NOSTRA VILA I A FAVOR DE LA PRESERVACIÓ DE LES LLIBERTATS 
DEMOCRÀTIQUES. 
 
    
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Jaume Gumà 
Noel,  portaveu del grup Municipal 9SV, fa la introducció de la proposta. Exposa 
que la moció no prové del seu partit, sinó d’un colꞏlectiu de Sant Vicenç que ha 
volgut fer-la arribar al ple a través d’ells. La moció l’ha escrita el poble perquè 
els regidors puguin parlar-ne i votar-la. Explica que si hagués estat redactada 
pel seu grup, s’hi hagués intentat defensar els interessos de tots els 
santvicentins en conjunt, perquè com a regidors és el que han de fer, mirar per 
l’interès colꞏlectiu de tots els santvicentins, siguin del color que siguin. Però en 
aquest cas, té sentit que es vulgui defensar els drets d’un colꞏlectiu, ja que la 
moció prové d’un colꞏlectiu i no de cap partit del Consistori, que serien els qui 
han de vetllar pels interessos de tots. Vol agrair la confiança que ha dipositat 
aquest colꞏlectiu en 9SV i manifesta que per ell és un orgull que 9SV sigui el 
seu altaveu. 
 
El senyor Gumà llegeix la moció íntegrament i es transcriu tot seguit: 
 
 “MOCIÓ de rebuig als actes de coacció a la llibertat d’expressió que els 
darrers mesos s’han produït a la nostra vila i a favor de la preservació de 
les llibertats democràtiques 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
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Primerament argumentar que, des de fa uns mesos, s’han comès una sèrie 
d’actes vandàlics en contra de símbols sobiranistes i independentistes, tal com 
arrencada de banderes, llaços grocs i domassos fins a rebentada de rodes a 
domicilis on tenen símbols d’aquests. El problema el veiem en el moment que, 
no és una acció comesa al carrer, sinó que accedeixen dins el domicili i 
ocasionen algunes destrosses; alhora que no son casos aïllats sinó accions 
organitzades i premeditades. 

Tots aquests actes vandàlics en habitatges o béns intenten coaccionar la 
llibertat d’expressió i la ideologia de les persones i això recorda altres temps de 
règims totalitaris. Moments de la història que hem de retenir a la nostra 
memòria perquè no es tornin a repetir.  

Som conscients que estem immersos en un moment polític complex, però hem 
de fer un esforç per viure-ho des del respecte. Tothom té dret a expressar-se, 
però sempre d’una manera pacífica i cívica, sense vulnerar un principi bàsic de 
convivència: el respecte. 

Per últim, insistim en la condemna d’aquest tipus d’accions per marcar 
intencionadament les tendències polítiques de la ciutadania i refermem el 
nostre compromís en la lluita de la preservació de les llibertats democràtiques. 
Per tot això: 

ACORDEM 

PRIMER. Expressar el rebuig contundent als actes vandàlics contra la llibertat 
d’expressió que han patit, a casa seva o a les seves propietats, alguns veïns de 
Sant Vicenç de Montalt aquests darrers mesos. 
  
SEGON. Deixar clar que aquests actes de coacció a la llibertat d’expressió no 
canviaran la voluntat del nostre poble i de la nostra ciutadania d’apostar pels 
valors que potenciïn el respecte a totes les formes de pensar. 
  
TERCER. Ratificar la voluntat d’aquest ajuntament de continuar treballant per la 
cohesió social, la convivència i el civisme de la nostra vila. 
 
QUART. Adoptar les mesures necessàries per a protegir a les ciutadanes i 
ciutadans davant d’aquest tipus d’atacs. 

CINQUÈ. Donar trasllat d’aquest acord a la Policia Local de Sant Vicenç de 
Montalt, als Mossos d’Esquadra i a la Junta local de Seguretat.” 

 

B.- INTERVENCIONS. A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Real Decreto 2568/1986, 
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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 portaveu d’ERC, Enric Pardo Matas, manifesta que cal denunciar sempre les 
accions violentes. Agraeix a 9SV que s’hagin eregit com a defensors d’aquest 
tema. Des d’Esquerra es condemna qualsevol tipus d’acte violent, ja sigui físic 
o psicològic, robatoris, bretolades i especialmente aquests, perquè salvant 
etiquetes, els qui els porten a terme busquen fractures socials. Sant Vicenç és 
un poble de convivència. No s’ha agafat els culpables. Des de l’Ajuntament no 
es pot permetre cap conducta que busqui la fracció social, cap acció violenta. 
Agraeix les mobilitzacions de la ciutadania, celebra la moció i hi votarà a favor. 
 
El senyor Benito Pérez González, regidor de C’s, demana de mirar de fer un 
redactat més genèric. Li sembla molt bé que ciutadans del poble, entès com a 
vilꞏla, no com a volk, presentin propostes al Ple. Cal donar suport i tenir 
solidaritat amb els veïns que han patit actes vandàlics en general, i en concret, 
per temes polítics. Per suposat, els preocupen els recents casos de robatoris i 
vandalisme. Des de C’s rebutgen i condemnen qualsevol acte que es produeixi 
contra la llibertat de tots els ciutadans i de les seves propietats, siguin del color 
polític que siguin. Si el contingut de la moció fos així, sí que han dit que li 
donarien suport. Però hi ha part del contingut que entenen per les 
investigacions de la Policia Local, expressades a la Comissió de Seguretat de 
la setmana passada. La Policia ha dit que no està demostrat que sigui res 
polític ni organitzat, només s’ha donat un cas. La seva posició serà l’abstenció. 
 
El senyor Javier Sandoval Carillo, regidor del PSC, manifesta estar d’acord 
amb ERC. Cal estar units. La moció ha d’estar al Ple perquè és el màxim òrgan 
de representació de l’Ajuntament. Donaran suport a la moció i espera que fets 
com aquests no tornin a succeir. Sap que la Policia fa tot el que pot amb els 
mitjans que té, cal donar-li suport i ser colꞏlaboradors. 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor del PP, dóna lectura a la següent 
intervenció: 
 
“Companys del 9 Sant Vicenç, tal i com els hi vaig comentar a la Comissió Informativa de Ple,  la 

pasada setmana, els hi recordo la nostra posició al respecte aquesta moció. 

Vostès  només  fan  menció  a  condemnar  actes  contra  gent  amb  ideologiaa  sobiranista  i 

independentista,  i  jo  els  hi  pregunto….,  és  que  la  gent  d´altres  ideologies  del  poble  no  ens 

mereixem el respecte com vostès demanen?  

Els hi vaig dir també i s´han negat, que si a  la moció feien menció a CONDEMNAR ELS ACTES 

VANDALICS  I  LA  LLIBERTAT  D´EXPRESSIÓ  CONTRA  QUALSEVOL  TIPUS  D´IDEOLOGIA,  el  Partit 

Popular, no tant sols la votaria a favor, sinó que si vostès volien, la pressentavem conjuntament 
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I  NO  HAN  VOLGUT,  pregunti’s  el  perquè  no  han  volgut.  AIXÒ  ÉS  UNA  MOSTRA  QUE  SÓN 

VOSTÈS ELS QUE NO VOLEN DIÀLEG. 

Saben  tots  vostès  que  jo  personalment  i  el  nostre  partit  rebutgem  aquests  tipus  d´actes  i 

respectem  el  que  pugui  pensar  cada  persona,  però  creiem  que  vostès  NO  FAN  EL  MATEIX 

PRESSENTANT AQUESTA MOCIÓ. És que els veïns de Sant Vicenç que no som independentistes 

no som normals?, no ens mereixem el  respecte  igual que vostès? És que vostès volen fer una 

llista negra registrant als NO INDEPENDENTISTES del poble? 

A  la  seva moció  fa  referencia a moments de  la història que no volen que es  tornin a  repetir, 

està clar i és evident que vostès amb aquesta moció volen discriminar als no independentistes. 

La nostra intenció de vot hauria de ser CLARAMENT EN CONTRA per només incloure a la moció 

a una part de la població.  

Volem que quedi molt clar que nosaltres SÍ que condennem els actes vandàlics i la coacció a la 

llibertat d´expressió i ens interessem per aquest greu problema tal i com jo he fet personalment 

en els actes que s´han produit al nostre poble.  

Dit  tot  l’anterior  i  agafant  una  posició  política  i  de  respecte,  veurem  quina  intenció  de  vot 

agafem definitivament.” 

 
El senyor Amadeu Clofent Rosique, portaveu de CiU, vol refermar les paraules 
del senyor Pardo. Vol agrair que surti una moció de la societat civil. Un pais es 
fa des del respecte o no es fa. S’ha de reclamar el respecte amb la boca més 
plena. Afirma que l’estat no ens respecta, tenint empresonats, no es respecten 
les institucions, ni els resultats electorals. Manifesta que tothom té dret a 
defensar les seves idees, i respectar-ho és obligació de la resta. Els fets 
ocorreguts són preocupants. No s’ha de fer guerra ni amb llengües ni bandere. 
S’ha perdut el respecte a les institucions i les persones. Sant Vicenç no ha de 
caure en aquest parany. Dóna les gràcies per la moció i manifesta que el seu 
grup votarà a favor perquè malauradament és necessària. 
 
El senyor Jaume Gumà Noel, portaveu de 9SV, vol donar les gràcies als partits 
que han manifestat recolzament a la moció. Explica que a la Comissió 
Informativa de Ple ja es va fer una reforma de la moció i que la van maquillar 
perquè fos políticament correcta i totes les forces s’hi poguessin sentir 
còmodes. Si 9SV hagués estat el seu redactor, hagués fet referència a actes 
vandàlics contra qualsevol símbol. Als partits els toca jugar a una altra lliga. El 
colꞏlectiu que ha presentat la moció no entén per què han de pensar en tots, no 
és la seva feina. Si altres grups han sofert violència, que facin arribar la seva 
moció. No cal fer tanta tinta per temes independentistes. Els polítics han de 
defensar els drets de tots. Li sap greu que no siguin capaços de condemnar-ho 
unànimement. Posa un exemple: si s’hagués apallissat un noi amb una 
bandera, mai s’haguessin preguntat quina bandera era la que portava. Caldria 
que tots es replantegessin la seva postura. 
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El senyor Benito Pérez replica que si no importen les banderes, no tenia sentit 
incloure-ho a la moció. 
 
El senyor Gumà li respon que entendria la seva postura si estiguéssin tenint 
una conversa en un bar però no la seva posició fent-ho com a Regidor. 
 
El senyor Guillem manifesta que com en l’argumentari de la moció veu que el 
missatge és condemnar, finalment hi votarà a favor. 
 
C.- ACORDS 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

CIU 6 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 

PSC 1 SÍ 

C’s 1 ABST 

PP 1 SÍ 

 
El Ple acorda, per majoria absoluta, aprobar els acords de la moció detallada 
anteriorment. 
 
 
 
Onzè.- PRECS I PREGUNTES. 

http://www.svmontalt.cat/fitxes.php?categoria=204 

 

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

La Secretària              Vist i plau, 

    L’alcalde president 


