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ACTA DE LA SESSIÓ PLE2018/10 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 
SANT VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1A. CONVOCATÒRIA EL 24 
DE SETEMBRE DE 2018   
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2018/10 
Caràcter: EXTRAORDINÀRIA URGENT 
Data: 24 de setembre de 2018 
Horari: de 20.00 a 21.45 hores 
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Sant Vicenç de Montalt. 
 
 
Assistents 
 

- Sr.President JAVIER SANDOVAL CARRILLO  (PSC) 
- 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 FRANCISCO GUILLEM MOLINS  (PP) 
- Sr.Vocal MIQUEL ÀNGEL MARTÍNEZ I CAMARASA (Regidor no 

adscrit) 
 

 
 
Secretària: 
 
- CRISTINA MARÍN CARCASSONA, secretària accidental 
 
 
Obre la sessió el senyor President per tractar els assumptes inclosos en el 
següent: 
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O R D R E   D E L   D I A 
 
 
 
Primer.- RATIFICAR LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I 
URGENT DE LA SESSIÓ DE PLE DE DATA 24 DE SETEMBRE DE 2018. 
 
Segon. ACTES PENDENTS D'APROVAR 
 

 PLE2018/8 celebrat en data 26/07/2018. 
 
Tercer. DONAR COMPTE DEL DECRET DE MODIFICACIÓ DE LA 
COMPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU. 
 
Quart. DONAR COMPTE DEL DECRET DE NOMENAMENT DELS TINENTS 
D'ALCALDE I MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 
 
Cinquè. DONAR COMPTE DEL DECRET DE DELEGACIONS DE 
L'ALCALDIA ALS REGIDORS/ES. 
 
Sisè. MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL. 
 
Setè. DISSOLUCIÓ DEL CONSELL DE GOVERN I CREACIÓ DEL CONSELL 
DE TREBALL. 
 
Vuitè. CREACIÓ I MODIFICACIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES 
Novè. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS A ALTRES ÒRGANS 
COLꞏLEGIATS. 
 
Desè. APROVACIÓ DEL NOU DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS 
MEMBRES DE LA CORPORACIÓ I ASSIGNACIONS ALS GRUPS POLÍTICS. 
 
 
El senyor alcalde obre la sessió i pren la paraula el senyor Miquel Àngel 
Martínez Camarasa, qui vol comentar que les propostes d’acord inicials han 
estat modificades i que esperaba una manera de fer diferent. Pregunta a la 
senyora secretària si això es pot fer.  
 
La secretària recorda que en aquesta sessió, primer cal ratificar la seva 
urgència i després es pot tractar el ple. En el cas d’haver una modificació en la 
proposta d’acord, caldrà votar la urgència de la seva inclusió i després votar el 
punt. 
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El senyor alcalde recorda als assitents que cal demanar la paraula, seguir un 
ordre i guardar respecte.  
Primer.- PRP2018/1207 RATIFICAR LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE LA SESSIÓ DE PLE DE DATA 24 DE 
SETEMBRE DE 2018.    
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2018/1557 33 GENSVM  
Contingut: RATIFICAR LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I 
URGENT DE LA SESSIÓ DE PLE DE DATA 24 DE SETEMBRE DE 2018. 
 
 
Antecedents de fet: 
 
En data 21 de setembre de 2018 s’ha dictat decret d’alcaldia núm. 1023 de 
convocatòria de sessió de Ple extraordinari urgent per a adoptar els acords 
sobre la nova organització de l’Ajuntament. 
 
Fonaments de dret: 
 
L’article 79 del R. Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
estableix que les sessions extraordinàries i urgents les convoca l’Alcalde quan 
la urgència del assumpte a tractar no permet convocar la sessió amb el termini 
mínim de dos dies hàbils que exigeix la Llei 7/1985, de 2 d’abril. 
 
En aquest cas s’ha d’incloure com a primer punt de l’ordre del dia el 
pronunciament del Ple sobre la urgència.  
 
Per la qual cosa es PROPOSA AL PLE: 
 
Primer.- Ratificar la urgència de la convocatòria de la sessió extraordinària i 
urgent per a adoptar els acords sobre la nova organització de l’Ajuntament. 
 
 
VOTACIÓ 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

PSC 1 SÍ 

CIU 5 SÍ 
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9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 

C’S 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

REGIDOR NO 
ASCRIT 

1 NO 

 
S’acorda per majoria absoluta ratificar la urgència de la sessió. 
 
 
 
 
Segon.- Actes pendents d'aprovar 
 

 PLE2018/8 ORDINÀRIA 26/07/2018 
 
 
VOTACIÓ 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

PSC 1 SÍ 

CIU 5 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 

C’S 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

REGIDOR NO 
ASCRIT 

1 SÍ 

 
El Ple de la Corporació acorda per unanimitat aprovar l’acta de la sessió 
celebrada en data 26 de juliol de 2018.  
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Tercer.- PRP2018/1206   DONAR COMPTE DEL DECRET DE MODIFICACIÓ DEL 
GRUP MUNICIPAL DE CIU. 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2018/1574 33 GENSVM  
Contingut: DONAR COMPTE DEL DECRET DE MODIFICACIÓ DEL GRUP 
MUNICIPAL DE CIU 
 
El portaveu de CiU, senyor Amadeu Clofent Rosique explica que cal donar 
compte al Ple de la Corporació del decret d’alcaldia núm. 1022 de data 21 de 
setembre de 2018. A continuació es transcriu: 
 
“DECRET NÚM. 1022 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2018/1574 33 GENSVM  
Contingut: MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE 
CIU 
 
Vist que amb data 21 de setembre de 2018 va tenir entrada l'escrit de Sr. Amadeu 
Clofent i Rosique, portaveu del Grup Municipal de CIU, document en el qual solꞏlicita  
que el Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa deixi de pertànyer al Grup Municipal de 
CIU. 

Vist l'informe de Secretaria de data 21 de setembre de 2018 i de conformitat amb el 
que es disposa en l'article 50 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, en relació amb l'article 
21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 

RESOLC 
PRIMER. Prendre coneixement de que el Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa deixa 
de pertànyer al Grup Municipal de CIU d'aquest Ajuntament; quedant integrant com a 
regidor no adscrit.  

SEGON. Notificar aquesta resolució al Grup Municipal de CIU. 

TERCER. Que s'informi al Regidor Miquel Àngel Martínez i Camarasa que 
passa a ser Regidor no adscrit a cap grup polític i que continua gaudint dels 
drets i deures propis de tot regidor.” 
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El Ple de la Corporació es dóna per assabentat del contingut del decret 
d’alcaldia anteriorment transcrit. 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa demana la paraula per comunicar 
que demanarà la nulꞏlitat del punt i que l’impugnarà, basant-se en l’article 47.1 
e) de la Llei 39/2015, argumentant que els grups municipals són òrgans 
colꞏlegiats, que s’ha vulnerat el dret fonamental de l’article 23.2 de la 
Constitució perquè s’ha d’accedir en condicions d’igualtat, no s’ha donat tràmit 
d’audiència, afegeix que l’article 73 de la Llei de Bases de Règim Local diu que 
la seva representació política recau en el candidat i que l’expedient d’expulsió 
hauria d’haver estat tramitat des del PdCAt. Demana la retirada del punt per a 
un major estudi. 
 
El senyor alcalde recorda que es tracta d’un punt on només es dóna compte. 
 
El senyor Jaume Gumà Noel, portaveu de 9SV, pregunta si cal que el senyor 
Martínez segui juntament amb els membres del grup de CiU, quan ara és 
regidor no adscrit. 
 
El senyor Martínez pregunta si el Decret és efectiu i per la seva legalitat. 
 
La senyora secretària exposa que el Decret és efectiu, que el Ple només n’ha 
pres raó i que si hi ha un recurs, un cop es donés el cas, si s’estimés, caldria 
veure si retorna al seu lloc. Ara però ha de seure en el lloc que correspon als 
regidors no adscrits. 
 
Es fa un recés de dos minuts a petició del senyor Gumà per fer el canvi de 
seients i que el senyor Martínez s’assegui al lloc reservat per als regidors no 
adscrits. 
 

 
 
Quart.- PRP2018/1196   DONAR COMPTE DEL DECRET DE NOMENAMENT DELS 
TINENTS D'ALCALDE I MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.    
 
El senyor Amadeu Clofent Rosique, portaveu de CiU, explica que aquest punt 
s’enretira de l’ordre del dia per a un major estudi. 
 

 
Cinquè.- PRP2018/1195   DONAR COMPTE DEL DECRET DE 
DELEGACIONS DE L'ALCALDIA ALS REGIDORS.    
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Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2018/1556 33 GENSVM  
Contingut: DONAR COMPTE DEL DECRET DE DELEGACIONS DE 
L'ALCALDIA ALS REGIDORS. 
 
El senyor Amadeu Clofent Rosique, portaveu de CiU, exposa que cal donar 
compte al Ple de la Corporació que en data 21 de setembre de 2018 s’ha dictat 
Decret d’alcaldia que es transcriu a continuació: 

“DECRET NÚM. 1019 
 
Identificació de l’expedient :  
Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2018/1556 33 GENSVM  
Contingut: DELEGACIONS DE L'ALCALDIA ALS REGIDORS/ES 
 
Com a Alcalde President de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, nomenat 
en sessió plenària de data 21 de setembre de 2018 i de conformitat amb els 
articles 51.2 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, i 43 i 120 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Corporacions locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 
de novembre i 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, 
 
RESOLC 
 
Primer.- Nomenar, d’acord amb l’article 120 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals els/les següents 
Regidors/des Delegats/des que ostentaran les competències pròpies d’aquesta 
Alcaldia que es deleguen mitjançant aquest nomenament: 
 

 Regidor delegat de Participació Ciutadana, Cultura i Biblioteca 
Municipal i Gestió Econòmica, senyor Amadeu Clofent i Rosique. 

 
 Regidor delegat de Serveis Municipals i Esports, senyor Robert 

Subiron i Olmos. 
 

 Regidora delegada de Sanitat, Salut i Consum i d’Ensenyament, 
senyora Maria Lluïsa Grimal i Colomé. 

 
 Regidora delegada de Promoció Econòmica i Ocupació, Comerç i 

Turisme, Gent Gran i Joventut, senyora Gemma Duran i Franch. 
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 Regidor de Noves Tecnologies, Gestió Energètica i Urbanisme, 
senyor Enric Miralles i Torres. 

 
Segon.- Donar l’oportuna publicitat mitjançant publicació del corresponent 
edicte al BOPB i donar compte del contingut d’aquest Decret al Ple en la 
propera sessió que se celebri.” 
 
El Ple es dóna per assabentat del contingut del decret de delegacions de 
l’Alcaldia als Regidors. 

 

 
Sisè.- PRP2018/1197   MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS DE LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL.    
 
Atès que la proposta inicial tramesa juntament amb la convocatòria de la sessió 
plenària ha estat modificada, cal aprovar la urgència d’incloure aquesta 
modificació: 
 
 
VOTACIÓ 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

PSC 1 SÍ 

CIU 5 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 

C’S 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

REGIDOR NO 
ASCRIT 

1 NO 

 
El senyor Miquel Àngel Martínez vol manifestar que es va perdut als plens si et 
van canviant les propostes constantment. 
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S’aprova, per majoria absoluta, incloure les modificacions a la proposta inicial 
tramesa juntament amb la convocatòria de la sessió que han estat 
comunicades a tots els regidors. 
 
El senyor Amadeu Clofent Rosique, portaveu de CiU, exposa l’assumpte. 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2018/1571 33 GENSVM  
Contingut: MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL. 
 
El dia 21 de setembre de 2018 ha estat aprovada una moció de censura contra 
l’anterior alcalde, cosa que suposa una nova organització municipal. Els nous 
òrgans de govern han proposat un nou règim de sessions, i aquest nou règim 
afecta les sessions de la Junta de Govern Local. 

El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en el seu article 48.1.b) estableix 
que serà obligatòria l’existència de la Junta de Govern Local en els municipis 
de més de cinc mil habitants, per tant, es tracta d’un òrgan obligatori a Sant 
Vicenç de Montalt. 

A tenor del que estableix l’article 52 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 20.1b de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i concordants, 
es PROPOSA AL PLE de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords, relatius 
al règim de sessions de la Junta de Govern Local: 

Primer. Celebrarà les seves sessions ordinàries un dijous cada mes, 
concretament el dijous no festiu anterior al de la celebració de la Comissió 
Informativa de Ple, a les 18:15 hores de la tarda, prèvia convocatòria a l’efecte 
realitzada per l’Alcaldia. 

Segon. Es faculta el Sr. Alcalde perquè, en cas que així ho considerés oportú, 
pugui suspendre la celebració de les Juntes de Govern, com a conseqüència 
del període vacacional, quan això no menyscabi la gestió dels principals 
assumptes, així com posposar o avançar/retardar les seves sessions ordinàries 
per un termini no superior a 8 dies, quan el dia fixat sigui festiu, o es trobi inclòs 
en un període vacacional. 
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Tercer. La votació dels acords de la Junta de Govern Local  seguirà el sistema 
de votació directa, una persona un vot. Podran assistir-hi com a convidats tots 
els regidors de la corporació que formin part del CT i aquells tècnics o personal 
qualificat que l’alcalde consideri oportú en funció dels punts a tractar.  

Quart. La Junta de Govern Local, a banda de les seves funcions executives, 
serà l’òrgan que determinarà els punts que es presentaran a la Comissió 
Informativa perquè es portin a debatre al Ple Municipal. Amb caràcter previ, 
aquests punts hauran d’haver estat aprovats en el si de la Comissió de Treball. 

 
 
VOTACIÓ 
 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

PSC 1 SÍ 

CIU 5 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 

C’S 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

REGIDOR NO 
ASCRIT 

1 NO 

 
El Ple de la Corporació acorda, per majoria absoluta, aprovar la proposta 
d’acord anteriorment transcrita. 
 
 
Setè.- PRP2018/1199   DISSOLUCIÓ DEL CONSELL DE GOVERN I CREACIÓ DEL 
CONSELL DE TREBALL.    
 
Atès que la proposta inicial tramesa juntament amb la convocatòria de la sessió 
plenària ha estat modificada, cal aprovar la urgència d’incloure aquesta 
modificació: 
 
VOTACIÓ 
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GRUP Nº 
vots 

VOT 

PSC 1 SÍ 

CIU 5 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 

C’S 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

REGIDOR NO 
ASCRIT 

1 NO 

 
 
S’aprova, per majoria absoluta, incloure les modificacions a la proposta inicial 
tramesa juntament amb la convocatòria de la sessió que han estat 
comunicades a tots els regidors. 
 
El senyor Amadeu Clofent Rosique, portaveu de CiU, llegeix íntegrament la 
proposta d’acord que es transcriu tot seguit: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2018/1572 33 GENSVM  
Contingut: DISSOLUCIÓ DEL CONSELL DE GOVERN I CREACIÓ DEL 
CONSELL DE TREBALL. 
 
A la vista de la nova composició dels òrgans de govern després de la tramitació 
de la moció de censura aprovada pel Ple de la Corporació de data 21 de 
setembre de 2018, amb la intenció d’enriquir la participació de tots els regidors 
en busca d’un símil d'un govern de concentració que sigui molt més 
representatiu tal i com el poble es mereix, es proposa la creació del Consell de 
Treball, òrgan consultiu i assessor de l’Alcaldia, així com de la Junta de Govern 
Local sobre les matèries que s’han delegat en regidors de l’Equip de Govern i 
en assumptes que hagin d’ésser tractats en el Ple municipal. 

Composició: Tots els membres signants de l’acord de legislatura i tots els 
membres de l’Equip de Govern. 
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Règim de sessions: Cada dijous a 19:00 hores, excepte el dijous que se celebri 
sessió plenària, que es traslladarà a les 18:30 hores, amb un màxim de 4 
sessions mensuals. 

Atribucions: 

En el si de la Comissió de Treball es determinaran les propostes dels regidors, 
es debatran i es votaran per tal de decidir quines d’elles es presentaran a la 
JGL perquè les presenti a la Comissió Informativa del Ple o hagin de ser 
tramitades per l’òrgan competent. L’objectiu d’aquest CT és la de crear un 
espai de treball on els regidors facin, defensin i votin les propostes que 
considerin adients. 

Règim de votacions: els acords a què arribi aquest consell seran aprovats amb 
la majoria simple dels assistents, no essent possible delegar el vot. El còmput 
dels vots equival a una persona és igual a un vot. 

Règim de retribucions.  
 
Els regidors que no tinguin aprovada una retribució amb dedicació exclusiva o 
parcial: 

 
 275 euros per assistència efectiva a les sessions del Consell de treball. 

 

Els tinents d’Alcalde renuncien expressament a percebre la retribució de dos 
dels consells de treball mensuals que se celebrin i que els correspondria. Els 
regidors signants de l’acord de legislatura membres del consell renuncien de 
facto com a mínim a 75 euros per sessió. 

Per tot el que ha estat esmentat es PROPOSA AL PLE l’adopció dels 
següents: 

ACORDS 

Primer.- Dissoldre el Consell de Govern, atès que quedarà substituït per un 
nou òrgan consultiu. 
 
Segon.- Aprovar la creació del Consell de Treball, segons el que es detalla a la 
part expositiva. 
 
 
 
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 
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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 Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, intenta parlar, 
però el senyor alcalde cedeix el torn de paraula al senyor Jaume Gumà Noel, 
portaveu de 9SV. 
 
El senyor Jaume Gumà Noel, portaveu de 9SV, explica que els regidors de 
l’oposició han signat un acord de legislatura, els mateixos que han signat la 
moció, on es contemplava la creació d’una Comissió de Treball, per aparcar la 
manera errònia de fer política, per acostar posicions i que tots els regidors 
poguessin de manera activa fer propostes i debatre-les. Els regidors creien que 
podien fer més, a banda de presentar propostes per la via de les mocions. No 
es tracta d’un espai només per fer propostes, aquest no és l’esperit, sinó que 
es puguin presentar prou interessants que s’hagin estudiat, treballat i que 
puguin arribar fins el ple. Això té molt poc a veure amb la feina feta fins ara. 
Comenta el tema de les retribucions, vol aclarir que els regidors  que han 
signat l’acord de legislatura renuncien a 75 euros de la retribució de 275 euros 
per assistència a la Comissió de Treball, a més, no tots tenen el mateix temps 
per a dedicar a treballar propostes, per tant, deixen en mans dels propis 
regidors la decisió sobre si renuncien a més, a part de la retribució per 
assistència que en principi els correspondria, en cas d’assistir-hi. No té per què 
ser una quantitat fixa ni preestablerta. Intentaran ser justos amb ells mateixos i 
amb l’ajuntament. El fet de treballar molt més és normal que porti implícit rebre 
més diners. 
 
A continuació, obté el torn de la paraula el regidor d’ERC, Enric Pardo Matas. 
Manifesta que el Consell de Treball és un tema que els va agradar. Esquerra 
sempre ha lluitat per la transparencia i per la no opacitat. Esquerra fins ara 
havia de fer les propostes al torn de precs i preguntes. Amb aquest consell es 
vol sacsejar tot això. Que l’oposició sigui activa. Demanen això al senyor 
alcalde. Han de lluitar contra el relat fàcil. Si al final resulta que no funciona el 
Consell de Treball, no tirarà endavant, però ERC creu que és una bona eina 
per a la millora del poble, si funcionarà o no, ja es veurà. 
 
El senyor Benito Pérez González, regidor de Ciutadans, parla a continuación. 
Coincideix amb les raons donades sobre la conveniència del consell. C’s des 
d’un principi reconeix que cal retribuir els polítics per l’assistència i dedicació. 
Els regidors amb cartera han de tenir més reconeixement. En aquell moment, 
després de les eleccions, es va queixar que el règim de sessions era massa 
poc, però això es va arreglar fa cosa d’un any.  Ha d’haver-hi un equilibri entre 
el reconeixement i les retribucions. Entén que la retribució no és una barbaritat, 
al final, quedaran similars a les que ja hi havia aprovades. 
 
Tot seguit, pren la paraula el senyor Francesc Guillem Molins, regidor del PP, 
qui manifesta que el Consell de Treball serà una eina molt gratificant, ja que els 
regidors estan al servei dels vilatans. S’hi poden presentar propostes de tot 
tipus. Demana que no es quedin amb el tema econòmic i ho posin en una 
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balança. S’ha de valorar la feina feta amb el cost que ha tingut. El senyor 
Martínez es queixa del que es queixaven abans. 
 
A continuació, el senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, té 
el torn de paraula. Expressa que s’ha queixat perquè s’han modificat les 
propostes que anaven al ple i no havia passat mai. Els polítics amb experiència 
saben que els punts de ple han d’anar a ple. Li sembla que es buida de 
competències l’alcalde i adverteix al nou alcalde sobre això. Quant a la 
retribució, pregunta si hi ha diferents vares de retribució. 
 
El senyor Gumà li respon que no. 
 
El senyor Martínez assenyala que ha passat de 5 a 12 membres i que aquests 
7 membres de més farà incrementar la partida de retribucions dels càrrecs 
electes. 
 
El senyor Amadeu Clofent Rosique, portaveu de CiU, comenta que en un 
Ajuntament el tema de les retribucions genera interès. Es tracta d’aprovar la 
mateixa retribució que hi havia fins ara. El Consell de Treball és una aposta 
arriscada, però no els fa por. Prefereixen arriscar-se i rectificar. Són gent 
divergent, no els fa por dir-ho, però capaç d’arribar a acords que el que fan és 
enriquir. Tenen l’esforç, la complicitat de tots i la confiança de tothom. Faran tot 
el que estigui en les seves mans perquè prosperi la nova forma de treballar en 
benefici del poble. Són diferents maneres de pensar que el que fan és enriquir 
el debat i aposten per la nova forma de treballar. 
 
Finalment, pren la paraula el senyor alcalde qui manifesta que també és part 
impulsora d’aquesta manera de fer política, que és bona pel poble, i n’està 
content. Ocupar la cadira només queixant-se no porta enlloc, vol aprofitar tots 
els regidors. Sempre s’ha d’innovar, s’han de fer canvis en política per 
beneficiar els ciutadans i el temps els dirà si finalment funciona. Apunta que no 
li han tret cap competència i que farà feina conjunta amb tots els regidors. 
 
El senyor Gumà vol emprar la paraula per alusions. Li diu al senyor Martínez 
que allà on veu ell un alcalde buit de competències, ells veuen una nova 
manera de fer política. Es tracta d’una altra manera de fer política, posa com a 
exemple la primera ordre que va donar com a alcalde el senyor Sandoval va 
ser treure la reserva d’aparcament de l’alcaldia del pàrquing de l’Ajuntament.  
 
 
VOTACIÓ 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

PSC 1 SÍ 
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CIU 5 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 

C’S 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

REGIDOR NO 
ASCRIT 

1 ABST 

 
El Ple de la Corporació acorda per majoria absoluta l’aprovació de la proposta 
d’acord anteriorment transcrita. 
 
 
 
Vuitè.- PRP2018/1184   CREACIÓ I MODIFICACIÓ DE LES COMISSIONS 
INFORMATIVES.    
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2018/1559 33 GENSVM  
Contingut: CREACIÓ I MODIFICACIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES 
 
A. PRESENTACIÓ PROPOSTA El senyor Alcalde procedeix a donar 
lectura de la següent proposta d’acord: 

“En exercici de la potestat d’autoorganització que l’article 8.1 a), 48.1b),  48.2 f), 
54 i concordants del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, l’Equip de Govern 
creu necessària la constitució dels següents òrgans colꞏlegiats permanents: 

A) COMISSIÓ INFORMATIVA  

1.- MEMBRES: 

President: L’Alcalde, Javier Sandoval Carrillo 
Substitut: Sr. Enric Miralles Torres, 3r Tinent d’Alcalde 
 
Vocals:  
 
1) Sr. Amadeu Clofent i Rosique, 1r Tinent d’Alcalde (CIU) 
 Substituta: Sra. Maria Lluïsa Grimal Colomé, 2a Tinent d’Alcalde 
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(CIU) 
 
2) Sr. Jaume Gumà Noel (9SV) 
 Substitut: Sr. Jaume Arcos Vinyals (9SV) 
 
3) Sr. Enric Pardo Matas (ERC) 
 Substituta: Sra. Berta Sala Casanovas (ERC) 
 
4) Sr. Benito Pérez González (C’s) 
5) Sr. Francesc Guillem Molins (PP) 
6)  Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, Regidor no ascrit 
 
Actuarà com a Secretari: El del la Corporació o membre que legalment el 
substiueixi. 
 

2.- ATRIBUCIONS: 

L’estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos 
a la decisió del Ple de la Corporació, així com els assumptes que hagin 
de ser sotmesos a decisió de la Junta de Govern Local per delegació del 
Ple, sempre que no hagin de ser sotmesos a qualsevol altra comissió 
informativa específica. 

  

3.-  RÈGIM DE SESSIONS: 

Celebrarà les seves sessions el dijous anterior a cada sessió plenària,  a 
les 19:00 hores de la tarda, prèvia convocatòria a l’efecte realitzada per 
l’Alcaldia. 

4.- RÈGIM DE VOTACIONS: 

La votació dels acords de la Comissió Informativa  seguirà el sistema de 
vot ponderat; de manera que cadascun dels assistents votarà en nom 
dels que representa: 

Alcalde President: un vot. 

CIU, cinc vots. 

9SV, dos vots. 

ERC, dos vots 

C’s, un vot 

PP, un vot. 

Regidor no adscrit, un vot 
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B) COMISSIÓ INFORMATIVA D’ URBANISME. 

1.- MEMBRES: 

President: L’Alcalde, Sr. Javier Sandoval Carrillo 

Substitut: Sr. Amadeu Clofent i Rosique, 1r Tinent d’Alcalde 

Vocals: 

1) Sr. Enric Miralles Torres, 3r Tinent d’Alcalde (CIU) 

 Substitut: Sr. Robert Subiron Olmos (CIU) 

2) Sr. Jaume Gumà Noel (9SV) 

Substitut: Sr. Jaume Arcos Vinyals (9SV) 
 
3) Sr.  Enric Pardo Matas (ERC) 
 Substitut: Sra. Berta Sala Casanovas (ERC) 
 
4) Sr. Benito Pérez González (C’s) 
5) Sr. Francesc Guillem Molins (PP) 
6)  Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, Regidor no adscrit 
 

Actuarà com a Secretari, el de la Corporació, o persona nomenada que 
legalment el substiueixi. 
 

2.- ATRIBUCIONS: 

Emissió, amb caràcter preceptiu i no vinculant, d’informe en les següents 
matèries: 
 

Planejament urbanístic. Aprovacions, modificacions i revisions de Plans 
Generals, Normes Complementàries i Subsidiàries de Planejament, 
Plans Parcials, Plans d’Actuació Urbanística, Plans Especials, així com 
els projectes d’equidistribució destinats a l’execució del planejament. 
Qüestions d’interès que afectin el nostre Municipi, per planejament 
aprovat per d’altres. 

Execució de l’edificació i construcció: Obres de nova construcció, obres 
públiques i grans reformes d’habitatges consolidats. 

Aquelles qüestions que, sent competència de la Junta de Govern Local o 
de l’Alcaldia, li siguin expressament sotmeses a informe. 
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3.-  RÈGIM DE SESSIONS: 

Celebrarà les seves sessions el segon dimecres de cada mes,  a les 
19:00 hores de la tarda, prèvia convocatòria a l’efecte realitzada per 
l’Alcaldia.  

4.- RÈGIM DE VOTACIONS: 

La votació dels acords de la Comissió Informativa d’urbanisme seguirà el 
sistema de vot ponderat; de manera que cadascun dels assistents votarà 
en nom dels que representa: 

Alcalde President: un vot. 

CIU, cinc vots. 

9SV, dos vots. 

ERC, dos vots 

C’s, un vot 

PP, un vot. 

Regidor no adscrit, un vot 

 

C) COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 

1.- MEMBRES: 

President: L’Alcalde, Sr. Javier Sandoval Carrillo  
Substitut: Sr. Enric Miralles Torres, 3r Tinent d’Alcalde 
 
Vocals:  
 
1) Sr. Amadeu Clofent i Rosique, 1r Tinent d’Alcalde (CIU) 
 Substituta: Sra. Maria Lluïsa Grimal i Colomé, 2a Tinent d’Alcalde 
(CIU) 
  
2) Sr. Jaume Gumà Noel (9SV) 

Substitut: Sr. Jaume Arcos Vinyals (9SV) 
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3) Sr.  Enric Pardo Matas (ERC) 
 Substitut: Berta Sala Casanovas (ERC) 
 
4) Sr. Benito Pérez González (C’s) 
5) Sr. Francesc Guillem Molins (PP) 
6)  Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, Regidor no adscrit 
 
 
Actuarà com a Secretari: El del la Corporació o membre que legalment el 
substiueixi. 

 

2.- ATRIBUCIONS: 

La Comissió Especial de Comptes, assumirà les competències que 
l’article 116 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local i l’article 58 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, en harmonia amb l’article 212.2 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, li atribueix, constituint-se a aquests 
efectes per a les seves funcions com a Comissió Especial de Comptes. 

La funció d’aquesta Comissió, de caràcter permanent, serà l’estudi i 
dictamen previ dels comptes perquè es sotmetin a l’aprovació del Ple. 

3.-  RÈGIM DE SESSIONS: 

Celebrarà les seves sessions prèvia convocatòria a l’efecte realitzada 
per l’Alcaldia. 

4.- RÈGIM DE VOTACIONS: 

La votació dels acords de la Comissió Especial de Comptes seguirà el 
sistema de vot ponderat; de manera que cadascun dels assistents votarà 
en nom dels que representa: 

Alcalde President: un vot. 

CIU, cinc vots. 

9SV, dos vots. 

ERC, dos vots 

C’s, un vot 

PP, un vot. 

Regidor no adscrit, un vot 
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D) COMISSIÓ INFORMATIVA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

1.- MEMBRES: 

President: Sr. Amadeu Clofent i Rosique, 1r Tinent d’Alcalde 

Substitut: Sr. Enric Miralles Torres, 3r Tinent d’Alcalde 
 

Vocals:  
 

1) L’alcalde, Sr. Javier Sandoval Carrillo (PSC)  
2) Sr. Robert Subiron i Olmos (CIU) 
 Substituta: Sra. Gemma Duran i Franch (CIU) 
3) Sr. Sr. Jaume Arcos Vinyals (9SV) 

Substitut: Sr. Jaume Gumà Noel (9SV) 
4) Sra. Berta Sala Casanovas (ERC)) 
 Substitut: Sr. Enric Pardo Matas (ERC) 
5) Sr. Benito Pérez González (C’s) 
6) Sr. Francesc Guillem Molins (PP) 
7)  Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, Regidor no adscrit 
 

 

Actuarà com a Secretari/ària: El/la funcionari/ària adscrit/a a la Regidoria 
de Participació Ciutadana o membre que legalment el substiueixi. 

 

2.- ATRIBUCIONS: 

 Revisió del Reglament de Participació Ciutadana i tots els temes 
susceptibles de ser  tractats pel Consistori. 

3.-  RÈGIM DE SESSIONS: 

Celebrarà les seves sessions prèvia convocatòria a l’efecte realitzada 
pel seu President. 

 

4.- RÈGIM DE VOTACIONS: 

La votació dels acords de la Comissió Informativa de Participació 
Ciutadana seguirà el sistema de vot ponderat; de manera que cadascun 
dels assistents votarà en nom dels que representa: 

Alcalde: un vot. 

CIU, cinc vots. 

9SV, dos vots. 

ERC, dos vots 
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C’s, un vot 

PP, un vot. 

Regidor no adscrit, un vot 

 

E) COMISSIÓ INFORMATIVA DE SEGUIMENT DEL CARRER DE 
LLEDONERS 

1.- MEMBRES: 

 
President: L’Alcalde, Sr. Javier Sandoval Carrillo 

Substitut: Sr. Amadeu Clofent i Rosique, 1r Tinent d’Alcalde 

Vocals: 

1) Sr. Enric Miralles Torres, 3r Tinent d’Alcalde (CIU) 

 Substitut: Sr. Robert Subiron Olmos (CIU) 

2) Sr. Jaume Gumà Noel (9SV) 

Substitut: Sr. Jaume Arcos Vinyals (9SV) 
 
3) Sr.  Enric Pardo Matas (ERC) 
 Substitut: Sra. Berta Sala Casanovas (ERC) 
 
4) Sr. Benito Pérez González (C’s) 
5) Sr. Francesc Guillem Molins (PP) 
6)  Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, Regidor no adscrit 
 

Actuarà com a Secretari/ària: El/la funcionari/ària adscrit/a a la Regidoria 
d’Urbanisme o membre que legalment el substiueixi. 
 

2.- ATRIBUCIONS: 

 Es tractarà, s’informarà i es treballarà en el sentit de donar solucions a la 
problemàtica urbanística i veïnal del Carrer Lledoners i zones adjacents. 

3.-  RÈGIM DE SESSIONS: 

Celebrarà les seves sessions prèvia convocatòria a l’efecte realitzada 
pel seu President. 

4.- RÈGIM DE VOTACIONS: 
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La votació dels acords de la Comissió Informativa de seguiment del 
carrer Lledoners seguirà el sistema de vot ponderat; de manera que 
cadascun dels assistents votarà en nom dels que representa: 

Alcalde President: un vot. 

CIU, cinc vots. 

9SV, dos vots. 

ERC, dos vots 

C’s, un vot 

PP, un vot. 

Regidor no adscrit, un vot 

 

F) COMISSIÓ INFORMATIVA D’INVESTIGACIÓ I ANTI CORRUPCIÓ 

1.- MEMBRES: 

President: L’Alcalde, Sr. Javier Sandoval Carrillo 

Substitut: Sr. Amadeu Clofent i Rosique, 1r Tinent d’Alcalde 

Vocals: 

1) Sr. Robert Subiron Olmos (CIU) 

 Substitut: Sr. Enric Miralles Torres, 3r Tinent d’Alcalde (CIU) 

2) Sr. Jaume Gumà Noel (9SV) 

Substitut: Sr. Jaume Arcos Vinyals (9SV) 
 
3) Sr.  Enric Pardo Matas (ERC) 
 Substitut: Sra. Berta Sala Casanovas (ERC) 
 
4) Sr. Benito Pérez González (C’s) 
5) Sr. Francesc Guillem Molins (PP) 
6)  Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, Regidor no adscrit 
 

Actuarà com a Secretari/ària: L’interventor o membre que legalment el 
substiueixi. 

 

 

2.- ATRIBUCIONS: 
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 S’impulsarà la investigació de fets que puguin ser constitutius 
d’infraccions principalment penals, així com les administratives o laborals 
i de qualsevol altra índole, de qualsevol persona membre de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, que ho hagi fet en ús de les 
seves atribucions, que pugui menyscabar el nom de la institució. 

3.-  RÈGIM DE SESSIONS: 

Celebrarà les seves sessions prèvia convocatòria a l’efecte realitzada 
pel seu President. 

4.- RÈGIM DE VOTACIONS: 

La votació dels acords de la Comissió Informativa d’Investigació i Anti 
corrupció seguirà el sistema de vot ponderat; de manera que cadascun 
dels assistents votarà en nom dels que representa: 

Alcalde President: un vot. 

CIU, cinc vots. 

9SV, dos vots. 

ERC, dos vots 

C’s, un vot 

PP, un vot. 

Regidor no adscrit, un vot 

 

En aquest sentit, de conformitat amb l'article 125 del Reial decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, cal que els Portaveus dels 
diferents grups polítics presentin un escrit a l'Alcalde, per tal de donar compte al 
Ple, sobre l'adscripció concreta a cada Comissió dels membres de la 
Corporació que hagin de formar part de la mateixa en representació de cada 
grup. 

Així mateix, l'Ajuntament proposa facultar el Sr. Alcalde perquè, en cas que així 
ho considerés oportú, pugui suspendre la celebració de les Comissions, com a 
conseqüència del període vacacional, quan això no menyscabi la gestió dels 
principals assumptes, així com posposar o avançar/retardar les sessions 
ordinàries  per un termini no superior a 8 dies, quan el dia fixat sigui festiu, o es 
trobi inclòs en un període vacacional.” 
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LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

La Legislació aplicable és la següent: 

— L'article 60 del Text Refós de la Llei Municipal i del Règim Local de 
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 

— L'article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local. 

— Els articles 123 a 126 i 134 a 138 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre. 

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la 
tramitació establerta, procedint la seva aprovació pel Ple d'aquest Ajuntament, 
de conformitat amb el previst en els articles 60 del Text Refós de la Llei 
Municipal i del Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d'abril i 124.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre. 

Per això, de conformitat amb el que estableix l'article 175 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, es PROPOSA AL PLE l’adopció 
dels següents acords: 

Primer.- Constituir les comissions informatives detallades a la part expositiva i 
que estarà integrada pels membres també detallats a la part expositiva. 

Segon.- Les Comissions informatives permanents constituïdes ajustaran el seu 
funcionament al que es disposa en els articles 123 a 126 i 134 a 138 del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals 
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. La Comissió celebrarà 
sessions ordinàries amb periodicitat mensual. 

Tercer. Comunicar aquest Acord als diferents Grups Polítics Municipals. 

 
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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El senyor Beniro Pérez González, regidor de Ciutadans, demana si finalment 
les comissions d’Urbanisme seran al matí.  La resposta és que en principi 
queden com estaven. 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, assenyala que 
les comissions estan retribuides, quan abans només la de ple. Celebra que hi 
hagi una comissió d’investigació. Ha hagut d’anar a la justicia i pagar de la seva 
butxaca perquè s’investigui tot el que ha succeit. Abans l’oposició no anava a 
les comissions, ara les coses canvien. Apunta que és perillós crear una 
comissió del carrer Lledoners, abans hagués preferit fer un grup de treball. 
Quan els veïns d’altres carrers demanin una comissió, què faran. Quan es faci 
balanç econòmic a final d’any es veurà si les retribucions són més o menys. Hi 
ha comissions que no tenen data fixada de celebració, s’haurà de fer un 
calendari. Ell s’abstindrà. Ja parlarà després de les retribucions. 
 
El senyor Enric Pardo Matas, regidor d’Esquerra Republicana, manifesta que la 
Comissió de Participació ja existia i celebrarà que es facin, sobretot per parlar 
del tema del POUM. Creu que el Reglament de Participació s’hauria de revisar. 
Comenta que és normal que hi hagi comissions fora de calendari. A més, 
justifica els 50 euros de remuneració amb la feina que comporta. També 
celebra la comissió d’investigació, ja que el poble necessita respostes. Aquesta 
comissió s’havia de fer i calia que dimitís perquè era la persona investigada. No 
se sap si finalment els fets s’acabaran esclarint. El calendari l’ha de decidir 
l’alcalde en funció de les necessitats. La comissió de Lledoners es va acordar 
crear pel Ple per unanimitat, serà ara aquesta i potser després es crearà la d’un 
altre carrer, tots són santvicentins. 
 
El senyor Jaume Gumà Noel, portaveu de 9SV, vol aclarir al senyor Martínez 
que ell volia la comissió d’investigació per saber d’on havia sortit la gravació. 
Ara s’incopora la paraula anticorrupció i la volen tots. Li demana aclariment 
sobre el que ha dit sobre pagar de la seva butxaca anar a la justicia. El que ha 
dit sobre que era perillós crear la comissió del carrer Lledoners, el senyor 
Pardo ho ha deixat claríssim, es va crear per unanimitat al Ple. Vol aclarir que 
el seu grup municipal va decidir en el seu moment no assistir a les Comissions 
d’Urbanisme arrel de l’anulꞏlació del POUM. 9SV va preguntar l’antic secretari 
la situació pels representants de la Comissió Informativa d’Urbanisme, ja que 
proposaven no votar i se’ls va respondre que el sentit de vot és sí, no o 
abstenció. No tenien prou coneixement de la situació legal i van comunicar que 
fins que no els quedés clara la situació legal de la normativa del poble, no 
acudirien a les comissions d’Urbanisme i no volien votar. Un cop van haver 
vingut els especialistes pertinents arrel del Ple extraordinari per tractar el 
POUM, un cop se’ls van resoldre els seus dubtes, van decidir tornar-se a 
incorporar, assistint amb regularitat a les reunions. Fins i tot aquest mes de 
setembre van preguntar a l’àrea d’Urbanisme per què no s’havia convocat la 
sessió ordinària, cosa que se’ls va respondre i era la manca d’arquitecte 
municipal. Opina que el senyor Martínez ha fet molta demagògia. 
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El senyor Martínez afirma que ell va proposar una comissió antifrau. No només 
per saber l’origen de la cinta, sinó perquè s’hi tractessin tots els temes que 
calgués. Si estigués creada la comissió, no hagués hagut de pagar un advocat 
per tramitar la denúncia penal que ha hagut de presentar. Ha dit que era 
perillós posar el nom d’un carrer a una comissió, tot i que es va aprovar per un 
plenari. No obstant, celebra que es tiri endavant.  
 
El senyor Benito Pérez pregunta si la resta de comissions tenen l’horari fixat. 
 
El senyor alcalde li respon que no. 
 
 
VOTACIÓ 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

PSC 1 SÍ 

CIU 5 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 

C’S 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

REGIDOR NO 
ASCRIT 

1 ABST 

 
 
El Ple de la Corporació acorda per majoria absoluta, aprovar la proposta 
d’acord anteriorment transcrita en tots els seus extrems. 
 
 
 
Novè.- PRP2018/1201   NOMENAMENT DE REPRESENTANTS A ALTRES 
ÒRGANS COLꞏLEGIATS.    
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2018/1573 33 GENSVM  
Contingut: NOMENAMENT DE REPRESENTANTS A ALTRES ÒRGANS 
COLꞏLEGIATS. 
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Cal procedir a nomenar representants als òrgans colꞏlegiats en què 
l’Ajuntament té algun representant que hi ha d’assistir. El senyor Amadeu 
Clofent Rosique, portaveu de CiU, procedeix a donar la seva lectura íntegra  i 
són: 
 

1. CONSORCIS 

a. Museu del Pessebre de Catalunya 

Sr. Amadeu Clofent Rosique 

Suplent, Sra. Maria Lluïsa Grimal Colomé 

b. Promoció Turística Costa del Maresme 

Sra. Gemma Duran Franch 

Suplent, Sr. Amadeu Clofent Rosique 

c. Comunicació Local  

Sr. Javier Sandoval Carrillo 

Suplent, Sr. Enric Miralles Torres 

Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme 

Sr. Javier Sandoval Carrillo 

Suplent, Sr. Robert Subiron Olmos 

d. Localret 

Sr. Enric Miralles Torres 

Suplent, Sr. Javier Sandoval Carrillo 

 

2. CONSELLS ESCOLARS 

a. Escola Sant Jordi 

Sra. Maria Lluïsa Grimal Colomé 

Suplent, Sra. Gemma Duran Franch 

b. Escola Sot del Camp 

Sra. Maria Lluïsa Grimal Colomé 

Suplent, Sra. Gemma Duran Franch 
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c. Escola Bressol 

Sra. Maria Lluïsa Grimal Colomé 

Suplent, Sra. Gemma Duran Franch 

d. Institut 

Sra. Maria Lluïsa Grimal Colomé 

Suplent, Sra. Gemma Duran Franch 

e. Escola de Música 

Sra. Maria Lluïsa Grimal Colomé 

Suplent, Sra. Gemma Duran Franch 

f.  Consell Escolar Municipal (CEM) 

Presidenta: Maria Lluïsa Grimal Colomé 

Suplent, Sra. Gemma Duran Franch 

 Representants de l’Ajuntament: 

 Sr. Jaume Arcos Vinyals (9SV) 
Sr. Benito Pérez González (C’s) 
Sra. Berta Sala Casanovas (ERC)  
Sr. Javier Sandoval Carrillo (PSC)  
Sr. Francesc Guillem Molins (PP) 

  

5. Associació de Municipis per la Mobilitat i Transport Urbà (AMTU) 

 Sr. Javier Sandoval Carrillo 

 Suplent, Sr. Amadeu Clofent Rosique 

6. Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge (XSLH) 

 Sr. Enric Miralles Torres 

 Suplent, Sr. Robert Subiron Olmos 

7. Associació de Municipis per la independència (AMI) 

 Sr. Amadeu Clofent Rosique  

Suplent, Sr. Enric Miralles Torres 

 

En el cas de les Juntes de Compensació que no han estat formalment 
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dissoltes, tot i que inactives, es proposa que el representant de la Corporació 
que hauria d’assistir en cas de reunió seria: 

  Sr. Enric Miralles Torres 

  Suplent, Javier Sandoval Carrillo 

Per tot l’exposat, es PROPOSA AL PLE l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Aprovar el nomenament dels representants a altres òrgans colꞏlegiats 
tal com es detalla a la part expositiva. 

Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 

 
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 Enric Pardo Matas, regidor d’Esquerra, pren la paraula per resaltar 
que només s’estan asentant les bases de l’organització municipal, s’està 
continuant el que ja hi havia, no estan canviant el món. 
 
 
VOTACIÓ 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

PSC 1 SÍ 

CIU 5 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 

C’S 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

REGIDOR NO 
ASCRIT 

1 ABST 
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El Ple de la Corporació acorda per majoria absoluta, aprovar la proposta 
anteriorment transcrita en tots els seus extrems. 
 
 
 
 
Desè.- PRP2018/1189   APROVACIÓ DEL NOU RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS 
MEMBRES DE LA CORPORACIÓ I ASSIGNACIONS ALS GRUPS POLÍTICS    
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  Atès que la proposta inicial tramesa 
juntament amb la convocatòria de la sessió plenària ha estat modificada, cal 
aprovar la urgència d’incloure aquesta modificació: 
 
 
VOTACIÓ 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

PSC 1 SÍ 

CIU 5 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 

C’S 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

REGIDOR NO 
ASCRIT 

1 NO 

 
S’aprova, per majoria absoluta, incloure les modificacions a la proposta inicial 
tramesa juntament amb la convocatòria de la sessió que han estat 
comunicades a tots els regidors. 
 
Exposa l’assumpte el portaveu de CiU, senyor Amadeu Clofent Rosique, qui 
llegeix la proposta de forma íntegra. 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2018/1567 33 GENSVM  
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Contingut: APROVACIÓ DEL NOU RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS MEMBRES 
DE LA CORPORACIÓ I ASSIGNACIONS ALS GRUPS POLÍTICS 
 
El dia 21 de setembre de 2018 ha estat aprovada una moció de censura contra 
l’anterior alcalde, cosa que suposa una nova organització municipal. Els nous 
òrgans de govern han proposat un nou règim de dedicació dels membres de la 
Corporació i assignacions als grups polítics. 

Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, els membres de les 
Corporacions Locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici dels seus 
càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva, així com a 
percebre indemnitzacions per raó de la quantia i condicions que estableixi el 
Ple de la Corporació, en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a 
les sessions dels òrgans colꞏlegiats dels quals formen part, inclosos els 
Organismes Autònoms. 

Atès que en conformitat amb el que disposen els articles 23 i següents del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els Grups Polítics 
Municipals tenen dret a disposar d’una infraestructura mínima de mitjans 
materials i personals per a l’exercici del càrrec, el que, donades les possibilitats 
funcionals d’aquest Ajuntament, aconsella la necessitat d’assignar una quantia 
econòmica de caràcter mensual en concepte d’indemnització per les despeses 
realitzades en el desenvolupament de les seves funcions. 

A l’expedient administratiu figuren arxivats els corresponents informes, dels 
quals es desprèn que l’expedient està tramitat d’acord amb la normativa vigent. 

Es PROPOSA AL PLE de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents: 

Primer.- Establir a favor dels membres de la Corporació que a continuació es 
detallen, el règim d’indemnitzacions següent: 

- Regidors i Regidores de l'Equip de Govern 
  

A) Amb dedicació parcial (efectes 24 de setembre de 2018): 
 

1. Alcaldia, senyor Javier Sandoval Carrillo 

Règim de dedicació: 90% 

Salari a dedicació total:  3.214,28 euros/mes/x14 pagues 

Salari del 90% de dedicació: 2.892,85 euros/mes/ x 14 pagues 

 

B) Sense dedicació exclusiva ni parcial (efectes 24 de setembre de 2018): 
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275 euros per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local. 

250 euros per assistència a les sessions del Ple de la Corporació 

275 euros per assistència a les sessions del Consell de Treball 

100 euros per assistència a les sessions de la Comissió Informativa de Ple 

50 euros per assistència a la resta de Comissions Informatives  

 

- Resta de regidors i regidores (efectes 24 de setembre de 2018): 

250 euros per assistència a les sessions del Ple de la Corporació 

275 euros per assistència a les sessions del Consell de Treball 

100 euros per assistència a les sessions de la Comissió Informativa de Ple 

50 euros per assistència a la resta de Comissions Informatives  

 

Segon.-  La indemnització mensual per a despeses realitzades en exercici de 
les seves funcions a favor dels diferents grups polítics segueix sent una 
quantitat fixa per cada formació política de 58,70 EUROS i una quantitat de 
151,20 EUR per cada regidor de la formació. Atesa la modificació de la 
composició del grup municipal de CiU, varia la quantitat mensual assignada, 
quedant el repartiment total de la següent manera: 

CIU   814,70 euros/mes 

9SV   361,10 euros/mes 

ERC   361,10 euros/mes 

PSC   209,90 euros/mes   

C’s   209,90 euros/mes  

PP               209,90 euros/mes  

 

Tercer. Notificar aquest acord als portaveus dels diferents Grups Polítics 
Municipals. 

Quart.- Publicar aquest acord de ple íntegrament en el Butlletí Oficial de la 
Província i fixar-se en el tauler d’anuncis de la Corporació. 
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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 Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, manifesta que li 
estan canviant tot i no sap ben bé on es troba. Cal veure la nova organització. 
Els regidors que ell i el seu partit li havien donat l’oportunitat estan donant 
suport a un alcalde del 155, havent tingut l’oportunitat de passar a l’oposició. 
Agraeix no obstant el canvi de les propostes. Celebra que no hi hagi dues 
dedicacions. No li extranya que hagin retirat el punt quart, encara no s’han 
posat d’acord amb el cartipàs una hora abans del ple. Ell ha estat alcalde i creu 
que l’alcaldia es mereix una retribució i la que han proposat no és exagerada. 
No s’hi ficarà. Ell tenia un percentatge del Consell Comarcal i que el nou 
alcalde s’apliqui un 90% no hi té res en contra. L’alcalde té una responsabilitat 
molt important. Agrairia que els regidors del govern fitxessin. Pel que fa al 
Consell de Treball també hi ha hagut canvi d’última hora, de 200 a 275 euros. 
Aquí s’han repartit el pastís, a ningú se li escapa.  Dotze membres a cada 
comissió incrementarà la partida de retribucions.  
Ja es veurà què fa el grup de CiU amb la retribució del grup, qui es quedarà 
l’assignació. La represntació del partit la té ell, ja es veurà. 
 
El senyor Robert Subiron Olmos, regidor de CiU, interromp el discurs. 
 
El senyor alcalde manifesta que continua amb el torn de paraula el senyor 
Martínez. 
 
El senyor Martínez anuncia que el dia 1 d’octubre deixarà l’acta de regidor. No 
oblida. 
 
El senyor alcalde, Javier Sandoval Carrillo, manifesta que no és 
independentista, però tampoc és antiindependentista. El pitjor és no ser-ho i 
anar amb la bandera. Ell com a persona sempre ha estat present en els actes 
contra la violència de l’1 d’octubre. El tema dels grups polítics és un tema 
intern.  
 
El senyor Amadeu Clofent Rosique, portaveu de CiU, afirma que l’aportació al 
grup polític mai se l’han quedada, va pel partit i sempre hi ha anat. Quant al 
tema de la possible dedicació del senyor Subiron, han fet càbales. Ell ho sap 
perquè amb l’anterior govern també passaven situacions similars. Que hi hagi 
rectificacions no té per què ser un desastre, al final del que es tracta és 
d’arribar a acords. Si ha decidit deixar l’acta de regidor el dia 1 d’octubre, li 
desitgen sort. Ell no és el PdCat, en forma part, fins a dia d’avui ells també en 
formen part, el PdCat són tots. 
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El senyor Jaume Gumà Noel, portaveu de 9SV, voldria fer dues consideracions 
al senyor Martínez. No hi ha 12 membres a cada comissió, hi ha titulars i 
suplents. El convida a què suggereixi al seu substitut que renunciï als 50 euros. 
Troba que és una cosa fantàstica que deixi l’acta de regidor el dia 1 d’octubre. 
El dia 1 d’octubre de 2017 es celebra que l’alcalde no va signar el decret de 
cessió dels espais, va ser miserable durant tot el seu mandat. No només no va 
signar el decret, sinó que va enganyar els regidors unionistes per una banda i 
els independentistes per una altra. Es va fer una foto signant una carta i li 
demana que expliqui que la carta no va sortir mai de l’Ajuntament. Tot això 
demostra la mena de persona que és. 
 
El senyor Martínez li respon que segueix sent un maleducat. S’ha de saber 
estar al lloc. El dia 11 de setembre la ciutadania va veure el seu tarannà. Es fan 
afirmacions sobre l’1 d’octubre que ni coneix. Ell no li donarà consells, però les 
persones han de ser educades, ell no li ha faltat mai al respecte. No sap si és 
per enveja o per què li té ficat el dit a la llaga. Mail ha fet res ni dit res en contra 
de la seva persona, en canvi ell li ha faltat i ara ho ha tornat a fer. Si va així per 
la vida malament. 
 
El senyor Gumà li replica que porta molta vida ja anant com va. No té cap 
interès en la seva persona, ningun. El seu interès és fer fora un alcalde que 
s’ha endut material de l’Ajuntament. Li va donar l’esquena el dia 11 de 
setembre, li sorprenen aquells a qui els sap greu que la gent li doni l’esquena i 
els molesti tan poc que els robin a la cara.  
 
El senyor Martínez l’acusa d’estar sempre faltant.  
 
El senyor Gumà afirma preferir ser maleducat a lladre. 
 
El senyor Martínez demana que consti aquesta afirmació en acta. 
 
El senyor Enric Pardo Matas, regidor d’Esquerra, manifesta que el dia 1 
d’octubre és del poble, és de molt mal gust fer-ne ús per estratègia política. És 
una data a recordar que és important per Sant Vicenç. No obstant, respecta la 
seva decisió personal. L’1 d’octubre és un símbol que s’ha de respectar.  
Tots han fet càbales, igual que quan ell governava, per intentar quadrar les 
retribucions. Els polítics han de tenir retribucions per la feina que fan, hi ha 
moltes responsabilitats. És una feina no reconeguda per la ciutadania, però és 
normal. Troba de mal gust que li digui que els representants polítics hagin de 
fitxar. Caldrà mirar resultats, si fan bé o no la seva feina. Intenta ser respectuós 
amb tots i tothom, tots són éssers humans i per sobre són representants 
polítics. Cal que donin exemple a la ciutadania. Li recorda al senyor Martínez 
que ell ha tingut intervencions bones i brillants i d’altres no. Esquerra demana 
que les coses s’arreglin buscant sempre el màxim consens possible. 
 
El senyor alcalde fa un prec a tots els regidors, que fitxin al carrer, que és on 
han d’estar, als parcs, a les escoles, amb la brigada. La gent els necessita. A 
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l’ajuntament han d’estar-hi els tècnics, aquí els polítics només han de 
despatxar.  
 
El senyor Robers Subiron, regidor de CiU, afirma que ell ha estat el primer que 
no ha volgut dedicació. També recorda que abans l’alcalde mai havia fitxat. 
Demana al senyor Martínez que respongui la pregunta de la cessió dels locals 
del dia 1 d’octubre de 2017. 
 
El senyor Martínez respon que si no s’hagués autoritzat no s’hagués pogut 
celebrar el dia 1 d’octubre, com sí es va fer.  
 
El senyor alcalde explica que el senyor Subiron no va acceptar que s’aprovés 
una dedicació per ell, no se li havia consultat. Hi havia vàries propostes, però la 
final és la que s’ha sotmès a aprovació. 
 
El senyor Martínez celebra que no hi hagi dues dedicacions. 
 
El senyor Subiron li respon que llegeixi l’última proposta no la primera. 
 
El senyor Gumà pregunta a la secretària accidental si es va signar un decret de 
cessió de local pel dia 1 d’octubre. 
 
La secretària accidental respon que per decret no es va fer ni li consta de 
manera oficial, tot i que segurament es fes per una altra via. 
 
 
 
Finalment, la proposta al ple NO SE SOTMET A VOTACIÓ. 

 

 

 
 
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 

 


