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Carrer Sant Antoni, 13 

08394 Sant Vicenç de Montalt 

Tel. 93 791 05 11 - Fax: 93 791 29 61 

http://www.svmontalt.cat 

ACTA DE LA SESSIÓ PLE2018/2 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1a. CONVOCATÒRIA EL 22 DE 
FEBRER DE 2018.  
 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2018/2 
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 22 de febrer de 2018 
Horari: de 20:00 a 23.17 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: 
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O R D R E   D E L   D I A 
 
Primer.- ACTES PENDENTS D’APROVAR. 

 PLE2018/1 ORDINARI DEL DIA 25 DE GENER DE 2018. 
 
Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
 
Tercer.- PRP2018/166 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES DE LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE 
RECOLLIDA SELECTIVA I TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS DE 
SANT VICENÇ DE MONTALT. 
 
Quart.- PRP2018/199 MOCIÓ DE REBUIG A L’AUGMENT DE LES TARIFES 
I A L’ACTUAL SISTEMA DE FINANÇAMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC A 
LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA I ELS MUNICIPIS 
GESTIONATS PER L’AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ 
(ATM). 
 
Cinquè.- PRP2018/221 MOCIÓ DE SUPORT ALS PRESOS POLÍTICS. 
 
Sisè.- PRECS I PREGUNTES. 
 

 
Primer.- ACTES PENDENTS D’APROVAR. 

 PLE2018/1 ORDINARI DEL DIA 25 DE GENER DE 2018. 
 
El senyor Alcalde pregunta als assistents si tenen alguna objecció a l’acta de la 
sessió ordinària celebrada en data 25 de gener de 2018. 

VOTACIÓ 

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

 PLE2017/7 ORDINÀRIA 25/01/2018 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

CIU 6 SÍ 

9SV 2 SÍ 
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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 25 de gener de 2018. 

 

 
Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
 
 

 Publicació al BOPB del 2/02/2018 Informació pública del projecte 
executiu de reurbanització i millores del Parc dels Germans Gabrielistes. 

 Publicació al BOPB del 2/02/2018 Aprovació i convocatòria del Plec de 
clàusules administratives particulars i tècniques per a l’adjudicació d’un 
contracte de serveis d’arxiu. 

 Publicació al BOPB del 13/02/2018 Aprovació i convocatòria del Plec de 
clàusules administratives particulars i tècniques per a l’adjudicació de les 
obres incloses a la fase 2 del Projecte de reurbanització i millores del 
Parc dels Germans Gabrielistes. 

 Publicació BOE 16/02/2018 Notificació de diversos expedients 
sancionadors que no s’han pogut notificar. 

 Publicació BOPB 20/02/2018 Bases reguladores del procés de selecció 
per a la provisió en propietat de dues places d’administratiu, mitjançant 
el procediment de concurs oposició i pel sistema de promoció interna. 

 

 
Tercer.- PRP2018/166   APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLEC DE CLÀSULES 
ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES DE LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE 
RECOLLIDA SELECTIVA I TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS DE 
SANT VICENÇ DE MONTALT . 
    
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Amadeu Clofent 
Rosique,  portaveu del grup Municipal de CIU exposa l’assumpte. Explica que 
ha finalitzat el contracte amb l’ARCA del MAresme i cal tornar a licitar el servei. 
El senyor Clofent explica els punts principals de l’expedient: 
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El cost actual del servei de recollida selectiva i transport de residus mpals.: 
 

 ARCA DEL MARESME= 397.049,53€/any (IVA inclòs) 
 
Servei:  Pel que fa al servei de la recollida i transport es mantenen tan el 
sistema (recollida porta a porta a Supermaresme/Bilbenyes/la Ferrera i 
recollida en àrees d’aportació en total 86 àrees) com les freqüències i horaris 
de la recollida, creiem que el servei està ben dimensionat i per tant augmentar 
la freqüència no equival a un millor servei… 
El servei de reforç que es porta a terme en aquests moments, de 15/06 al 
15/09,  en 19 àrees d’aportació (les que hem vist que durant aquest període 
quedaven saturades) en la nova licitació l’empresa continuarà fent el  reforç 
en les 19 àrees que sabem problemàtiques; però ara, a més,  en totes 
aquelles que en moments puntuals ho requereixin.   
 
PRESSUPOST DE LA LICITACIÓ: màxim 414.920€/any (IVA inclòs) 
 
Serveis addicionals:  

1. Servei de manteniment i substitució de contenidors (fins ara es fa càrrec 
l’ajuntament de la compra de contenidors a més de petites reparacions 
que fa l’Agent Cívic)  

L’empresa adjudicatària es farà càrrec de substituir cada any fins un total de 
 18-20 contenidors (4.500€/any) a més de tots els recanvis de tapes, rodes, 
adhesius...  

2. Neteja de les àrees (s’hauran de mantenir netes) fins ara aquesta feina 
la feien en col·laboració amb l’Agent Cívic, però... l’un per l’altre i l’àrea 
sin barrer!  

3. Neteja dels contenidors per dins i per fora s’ha ampliat la periodicitat:  
FRACCIONS: organica-rebuig i envasos (fins ara a l’hivern cada 40 dies més 
o menys i a l’estiu 1 cop al mes) 
               En la nova licitació: a l’hivern 1 cop al mes i a l’estiu cada quinze dies 
                FRACCIONS: Paper i vidre (fins ara bimensual tot l’any) 
                En la nova licitació: 1 cop al mes tot l’any. 

4. Servei de recollida selectiva a les GUINGUETES Fins ara aquest servei 
el porta a terme la brigada municipal amb un cost (només pel servei del 
cap de setmana de 9.576€/any) ho fan sense la formació, ni riscos 
laborals específics i a més no poden fer la recollida selectiva com 
caldria. 

5. S’obliga a l’empresa adjudicatària a l’adquisició d’un vehicle nou que cal 
adscriure al servei i que ha de tenir les característiques tècniques que 
l’Ajuntament indica. 
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Cal tenir present que les empreses que vulguin optar a la licitació, han de ser 
empreses d’Inserció Social. 
 
També cal destacar que s’obliga a l’adjudicatari a l’adquisició d’un vehicle nou 
adscrit al servei, les característiques del qual es detallen als plecs. 
 
Es transcriu íntegrament la proposta d’acord: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE SERVEIS MUNICIPALS 
Expedient:  2018/4 42 CMAJO  
Contingut: APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLEC DE CLÀSULES 
ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES DE LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE 
RECOLLIDA SELECTIVA I TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS DE 
SANT VICENÇ DE MONTALT  
 
Fets 
 
Des de la Regidoria de Medi Ambient  s’han elaborat els Plecs de Clàusules 
Administratives Particulars i Tècniques per a la contractació del Servei de 
recollida selectiva i transport de residus municipals de Sant Vicenç de Montalt i 
que consten íntegrament a l’expedient de referència. 
 
ES PROPOSA al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació del Servei consistent en la 
recollida selectiva i transport dels residus municipals de Sant Vicenç de 
Montalt. 
 
Segon.- Aprovar el Plec de clàusules Administratives Particulars i Tècniques 
així com tots els annexes, que consten a l’expedient, mitjançant procediment 
obert harmonitzat i reservat a empreses d’inserció laboral (regulades a la Llei 
44/2007, de 13 de novembre). 
 
Tercer.- Simultàniament obrir la licitació de referència, mitjançant procediment 
obert harmonitzat i reservat a empreses d’inserció laboral, i Publicar al Diari 
Oficial de la Unió Europea (DOUE), al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) i en el Perfil del Contractant l’anunci de licitació perquè, a 
comptar des del dia següent al de la tramesa de l’anunci al Diari Oficial de la 
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Unió Europea (DOUE) i durant el termini de quaranta dies, es presentin les 
proposicions que es considerin pertinents. 
 
B.- INTERVENCIONS: A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, 
de 28 novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària: 
 
El senyor Jaume Arcos Vinyals, regidor de 9SV, pregunta si la durada prevista 
és de quatre anys, amb possible pròrroga de 2 més. El senyor Clofent li respon 
afirmativament. 
El senyor  Arcos vol destacar el tema social de la present licitació, reservada a 
empreses d’inserció social. Potser estaria bé també en altres tipus de 
licitacions. 
 
El senyor Enric Pardo Matas, portaveu d’Esquerra Republicana, manifesta que 
les clàusules tècniques són responsabilitat del Govern, ells les revisen perquè 
afecta a tota la ciutadania. El que demana per a aquest tipus de contractes és 
tenir-ne la suficient vigilància d’aquests serveis, perquè són molt importants per 
a la ciutadania. Es necessita un bon servei a l’estiu, això és primordial, i que 
l’adquisició del vehicle vagi a càrrec de l’empresa. També destaca la clàusula 
12.1 “12.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DE L’ADJUDICATARI Complir les disposicions 

vigents en matèria fiscal, laboral, de seguretat social i de seguretat i prevenció de riscos laborals, 
d’integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, 

de protecció de dades personals, i en matèria mediambiental”, perquè li agrada. Votarà a 
favor. 
 
El senyor Benito Pérez González, regidor de Ciutadans, recorda que ja va 
preguntar a al Comissió Informativa si complia la normativa i se li va respondre 
que sí. Segur que el govern farà el seguiment adequat. Votarà a favor. 
 
El senyor Javier Sandoval Carrillo, regidor del PSC, votarà a favor de l’acord 
evidentment per les millores i sobretot pel tema de la reserva a empreses 
d’inserció social. Recalca que és molt important el control, és fonamental. Cal 
estar alerta perquè no passi el que va passar amb anterioritat. 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor del PP, es reitera amb el que han 
dit els companys del PSC i Esquerra. Cal control. Sembla que sobre el paper 
s’està millorant, però cal que facin bona feina. 
 
C.- VOTACIÓ 
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Finalment, es procedeix a la votació 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 

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

 
 
Quart.- PRP2018/199   MOCIÓ DE REBUIG A L'AUGMENT DE TARIFES I A 
L'ACTUAL SISTEMA DE FINANÇAMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC A LA 
REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA I ELS MUNICIPIS 
GESTIONATS PER L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ 
(ATM). 
    
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2018/231 33 GENSVM  
Contingut: MOCIÓ DE REBUIG A L'AUGMENT DE TARIFES I A L'ACTUAL 
SISTEMA DE FINANÇAMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC A LA REGIÓ 
METROPOLITANA DE BARCELONA I ELS MUNICIPIS GESTIONATS PER 
L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ (ATM) 
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  El Sr. Benito Pérez Gonzàlez, regidor 
del grup municipal Ciutadans (C’s) dóna lectura íntegra de la moció que es 
transcriu a continuació: 
 
“MOCIÓ DE REBUIG A L'AUGMENT DE LES TARIFES I A L'ACTUAL 
SISTEMA DE FINANÇAMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC A LA REGIÓ 
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METROPOLITANA DE BARCELONA I ELS MUNICIPIS GESTIONATS PER 
L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ ( ATM ) 
 
Atès que el sistema integrat de transport públic a la Regió Metropolitana de 
Barcelona està gestionat per l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), un 
consorci inaugurat l´any 1997 i del que en formen part la Generalitat de 
Catalunya amb una participació del 51%, l´Ajuntament de Barcelona amb una 
participació del 25% i l´Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) amb una 
participació del 24%, que es qui s'encarrega de garantir el finançament del 
sistema, conveniant les aportacions públiques i decidint les tarifes de preus.  
 
Atès que els mecanismes de finançament del transport públic divergeixen molt 
entre els municipis segons població; més o menys de 50000 habitants, i segons 
si estan consorciats o mancomunats, ja sigui a l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona ( antiga EMT, corresponent als 18 municipis de la zona 1 de l'ATM ) 
o a l'Agrupació de Municipis amb Transport Urbà ( AMTU, Associació voluntària 
de municipis amb transport urbà de la corona 2 a 6 de l'ATM), provocant 
greuges comparatius entre els municipis.  
 
Atès que els municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ( mancomunitat de 
municipis de la primera corona ) disposa d'una font de finançament del 
transport públic molt particular, el Tribut Metropolità ( abans Tribut de Mobilitat 
). Un impost articulat com a recàrrec de l'IBI calculat en base al valor cadastral 
de l'habitatge o de l'espai d'activitat econòmica. Aquest tribut aporta de mitjana 
una aportació anual de 40 euros per habitatge i de 35 euros per local no 
residencial. 
 
Atès que el Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità ha 
pres com a solució del desequilibri traslladar la pressió sobre les tarifes dels 
preus del transport, augmentant el seu cost per a l´usuari, dificultant 
l´accessibilitat al transport públic dels treballadors i les treballadores i dificultant 
la mobilitat de la ciutadania en els seus desplaçaments quotidians cap a la 
feina o els centres d´estudi. 
 
Atès que en aquestes circumstàncies el transport públic és fonamental per a 
garantir el dret a la mobilitat dels treballadors, especialment d'aquells que estan 
a l'atur, i en general de veïns i veïnes sabent que els transports públics són, a 
més, un dels principals elements vertebradors del territori. I atès que unes 
tarifes a preus més reduïts han estat llargament reivindicades pels sindicats i 
les associacions d'usuaris. 
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Atès que el transport públic és el quart pilar de l'Estat del Benestar, juntament 
amb l'habitatge, la sanitat i l'educació. Ho és pel fet que és l'eina que dóna 
accés tant al dret d'habitatge, sanitat i educació com a les oportunitats laborals i 
d'oci que es generen arreu del territori, sense exclusió del 50% de la població 
catalana que no té permís de conduir. 
 
Atès que el preu de serveis bàsics com la llum, l'aigua o el transport no han 
parat de pujar, no és comprensible socialment apujar les tarifes, sinó plantejar-
se un nou model tarifari en base a les necessitats de les persones. L'any 2018 
moltes d'aquestes hauran de destinar una major part del pressupost familiar per 
finançar la necessitat d'utilitzar els transports públics en els seus 
desplaçaments habituals. 
 
Atès que segons l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en el seu article 48 "els 
poders públics han de promoure polítiques de transport i de comunicació 
basades en criteris de sostenibilitat que fomentin la utilització del transport 
públic i la millora de la mobilitat”. 
 
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la moció 89/X, 
sobre l´increment de les tarifes del transport metropolità i el finançament del 
transport públic, la realitat és que la majoria de la població continua havent de 
fer un esforç econòmic considerable per desplaçar-se habitualment en transport 
públic. 
 
Atès que l’increment continu del preu del transport a Barcelona, la seva Àrea 
Metropolitana i els municipis gestionats per l'Autoritat del Transport Metropilità, 
no fomenta la utilització del transport públic, així com tampoc la millora de la 
mobilitat,. 
 
Atès que l'increment del preu del transport combinat, sobretot la T-10 afecta no 
només als pobles vinculats directament a l'Àrea Metropolitana, sino a tots els 
demés que conformen la corona de Barcelona, com ara Sant Vicenç de 
Montalt, 
 
És per tot això que PROPOSEM AL PLE Municipal l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
PRIMER. Manifestar el desacord i rebuig per l’increment de les tarifes del 
transport metropolità per l’any 2018 que ha aprovat el Consell d’Administració 
de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM). 
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SEGON: Reclamar a l'ATM que congeli les tarifes de transport per l'any 2018 i 
demanar a l'ATM un replantejament de l'actual model de zones tarifàries. 
TERCER: Proposar a l’ATM millorar i, en el seu cas, ampliar els títols de 
transport de caràcter social, de forma que les persones aturades que busquen 
treball; els joves i estudiants; els pensionistes i les persones amb discapacitat, 
disposin de títols específics a preus més reduïts,. Així com un tracte preferent 
tan per a les persones que es desplacen diàriament per causes de mobilitat 
obligada. 
QUART: Demanar a l'ATM que apliqui als títols de més utilització, especialment 
la targeta T-10, la rebaixa que es consensuï amb la Taula Social del Transport 
Públic, per tal que es corresponguin més amb la variació del cost de la vida i de 
les condicions salarials de l’any anterior. 
CINQUÈ: Traslladar aquests acords a l'ATM, a l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona, als grups parlamentaris, a la Generalitat de Catalunya, a 
l'Administració General de l'Estat, a l'Associació per la promoció del Transport 
Públic i a la CONFAVC. 
 
B.- INTERVENCIONS: A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, 
de 28 novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària: 
 
Pren la paraula el senyor Jaume Gumà Noel, portaveu de 9SV, qui vol aclarir 
que les preguntes que farà no són represàlia perquè el senyor Pérez va votar 
en contra de la moció de 9SV del ple passat sobre els actes vandàlics. 
Necessiten aclarir dubtes per veure si poden o no donar-hi recolzament. No 
entén per què fa referència a treballadors, especialment en atur. El senyor 
Benito Pérez aclareix que feia referència als qui estan en disposició de poder 
treballar. No té cap problema en treure “especialment”.  
El senyor Gumà manifesta que el 4t pilar de l’estat del benestar és el treball. 
Quan a la moció diu “ho és pel fet que dóna accés”, no ho entén. Quan es fa 
refència a l’Estatut, pregunta quin. El senyor Pérez respon que fa referència al 
vigent. 
El senyor Gumà també li pregunta al senyor Pérez si sap quin percentatge 
d’increment ha patit el servei, ja que hi està en desacord.  
El regidor de C’s li respon que la majoria de tarifes han pujat, entre un 2-3  per 
cent, tot i que no totes, però sobretot la T-10. 
El senyor Gumà tot i estar desacord amb els increments, si està per sota del % 
d’increment de la vida, el pot entendre.  
Quant al punt 3r de l’acord, “ampliar els títols de transport de caràcter social, de 
forma que les persones aturades que busquen treball; els joves i estudiants; els 
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pensionistes i les persones amb discapacitat, disposin de títols específics a 
preus més reduïts”, diria que ja existeixen. 
 
El senyor Benito Pérez explica que si el debat s’hagués tingut abans, s’hagués 
pogut debatre i millorar. 
 
El senyor Gumà llegeix el punt 4t “Demanar a l'ATM que apliqui als títols de 
més utilització, especialment la targeta T-10, la rebaixa que es consensuï amb 
la Taula Social del Transport Públic, per tal que es corresponguin més amb la 
variació del cost de la vida i de les condicions salarials de l’any anterior”, 
pregunta quin és el diferencial d’augment. No li han sabut trobar a la moció que 
s’ajusti a les necessitats dels vilatans de Sant Vicenç, tot i que fer pressió per 
abaixar els preus sempre està bé. Li planteja la possibilitat que retiri la moció i 
la torni a presentar amb els ajustos pertinents. 
 
El senyor Enric Pardo Matas, portaveu d’Esquerra Republicana, manifesta que 
els preus han pujat una mitjana del 1,86% més que l’any anterior. No varien ni 
laT jove ni la que T mes que té bonificacions per a aturats. Ho volia aclarir. Ha 
de confessar al Regidor de C’s, ho manifesta amb inicials perquè ell sempre 
parla de ERC en comptes d’Esquerra, que inicialment li va donar curiositat, 
perquè està d’acord en refusar aguments de preus al transport públic. 
D’entrada li agradava perquè fer que la càrrega a la ciutadania baixi i que es 
fomenti l’ús del transport. Però a mida que va anar llegint, es va recordar de 
Franz Kafka, perquè la situació és kafkiana tenint en compte el grup municipal i 
partit que presentava la moció. Fan referència a l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya en la moció. En alguns moments recorren a l’Estatut d’Autonomia i 
en aplicació del 155 CE, se’l passen a la torera juntament amb el Partit Popular 
i el Partit Socialista. Aquesta és la primera situació kafkiana. Per una altra 
banda, li reclamen als poders públics i a les institucions catalanes, deixin que 
s’investeixi el president i tenir Generalitat i després tornin a presentar la moció.  
Esquerra Republicana l’únic que no està d’acord amb l’Estatut és amb el que 
no posa, els articles que s’han carregat. 
El transport té un pes en l’estat del benestar, però hi ha moltes situacions 
kafikianes a la moció. Esquerra té molts dubtes, perquè cal baixar la 
contaminació de l’àrea metropolitana i les baixades de preus els agraden. Però 
no acaba de veure que tingui relació amb Sant Vicenç, tal i com Ciutadans 
critica quan es presenten mocions. Sincerament si Ciutadans aboga per 
aquesta moció i mantenir-la, pot tirar endavant o no, en qualsevol cas li 
agradaria que constés que totes les mocions que es presenten, totes són 
importants i totes poden afectar la ciutadania.  
Les tarifes es van aprovar el 28/12 (ja sota aplicació del 155CE). La moció 89/X 
es va aprovar pel Ple de 13/03/2014. Què ha passat amb C’s que se’n recorden 
ara? Té dubtes sobre el sentit del seu vot, si votar en contra o abstenir-se. 
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El senyor Javier Sandoval Carrillo, regidor del PSC, manifesta que es tracta 
d’una moció que no representa el municipi. Tothom sap què pensa sobre 
aquest tipus de moció. Prefereix que C’s dediqui els seus esforços en presentar 
mocions en benefici de Sant Vicenç. No anem enlloc. Si la retira i rectifiques, 
segurament votarà que sí, però però no l’interessa al municipi. Ell està aquí per 
defensar el municipi. Creu que aquest debat no toca aquí, tot i que l’accepta i el 
respecta.  
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor del PP, opina el mateix que el 
company del PSC. Tot i que pugui representar estalvi per a les famílies, entén 
que aquesta moció s’hauria de debatre al Parlament de Catalunya, no que sigui 
competència municipal. Així el que s’aconsegueix és que el regidor d’Esquerra 
parli del 155CE, de l’Estatut, etc. 
 
Finalment, intervé el senyor Amadeu Clofent Rosique, portaveu de CiU. 
Manifesta que el seu grup no hi està d’acord per dos punts bàsics, que no s’han 
dit. Sant Vicenç està a adherit a l’AMTU, que està integrada a l’ATM, som 
membres amb un pes molt petit. Pels pobles de fora de l’Àrea Metropolitana, el 
debat no és aquest, són les corones. El que es vol reclamar és que es repensi 
el sistema de les corones, des d’aquí s’han de passar tres corones tarifàries per 
arribar a Barcelona. A més, cal remarcar que el transport públic és deficitari 
sempre. 
L’altre punt a tenir en compte és que aquest tipus de moció generen feina, 
perquè s’han d’enviar a diversos destinataris, cosa que suposa molt esforç 
municipal. No poden donar-hi suport. Recomana que es retiri, per no haver de 
votar-la en contra. 
 
El senyor Gumà aprofita per preguntar si és veritat que en el trajecte Mataró-
Barcelona el tren triga més que abans. Se li respon que sí, per tant, potser 
també aquest podria ser el debat. 
 
El senyor Benito Pérez González, regidor de C’s, manifesta que si ja saben que 
no li donaran suport, tot i que la retiri i la perfeccioni, que es voti ara.  
Aclareix que mai ha fet alusió a Esquerra com ERC amb caire despectiu. Creu 
que els d’Esquerra sempre aprofiten per treure el tema i no té res a veure. Ell sí 
que creu que la moció té a veure amb el poble. Ara fa 2 anys es va parlar de 
les corones tarifàries. No entén la crítica pel punt final de trasllat dels acords, 
perquè sempre es posa.  
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El senyor Jaume Arcos Vinyals, regidor de 9SV, intervé per explicar que no es 
tracta d’un tema de matís, és que ja s’estaria plantejant una nova moció. Per no 
allargar el tema, proposa que es voti. 
 
El senyor Pérez manifesta que creia que volien que la perfeccionés. 
 
Finalment, el senyor alcalde afirma que s’adhereixen a les paraules de 9SV. 
Estan en contra de tota la moció, tot i estar a favor en la rebaixa de les tarifes. 
 
C.- VOTACIÓ 
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

CIU 6 NO 

9SV JGumà 1 ABST 

9SV JArcos 1 NO 

ERC+AM EPardo 1 NO 

ERC+AM BSala 1 ABST 

C’s 1 SÍ 

PSC 1 ABST 

PP 1 NO 

 
El Ple acorda per majoria absoluta, desestimar l’aprovació de la moció 
anteriorment transcrita. 
 

 
Cinquè.- PRP2018/221   MOCIÓ DE SUPORT ALS PRESOS POLÍTICS 
 
Identificació de l’expedient :  
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2018/255 33 GENSVM  
Contingut: MOCIÓ DE SUPORT ALS PRESOS POLÍTICS 
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A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació, la senyora Berta Sala 
Casanovas, regidora d’Esquerra Republicana, dóna lectura íntegra a la moció 
que tot seguit es transcriu: 
 
“Els Grups Municipals de 9SV, ERC i CiU, a l’empara del que disposa el 
Reglament d’Organització i Funcionament de Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, sotmetem a la consideració del Ple Municipal la següent 

 

MOCIÓ DE SUPORT ALS PRESOS POLÍTICS 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

El 16 d’octubre de 2017 la Jutgessa de l’Audiència Nacional espanyola Carmen 
Lamela, a instàncies de la Fiscalia, va decretar presó provisional sense fiança a 
Jordi Sànchez, President de l’ANC i a Jordi Cuixart, President d’Òmnium 
Cultural. D’altra banda, el 2 de novembre de 2017 dictava també presó 
incondicional per al Vicepresident i Consellers destituïts Oriol Junqueras, Jordi 
Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Raül Romeva, Joaquim Forn, Carles Mundó i 
Meritxell Borràs, a més d’emetre  una ordre de detenció internacional contra el 
President Carles Puigdemont i els Consellers Comín, Serret, Puig i Ponsatí, 
actualment exiliats a Bèlgica.  

Amb aquestes actuacions, l’Estat espanyol tancava tota negociació al diàleg 
proposada per la Generalitat i s’iniciaven les passes cap a la supressió de 
l’autogovern, l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola i detenia a 
persones per la seva ideologia política, un fet insòlit a l’Europa del segle XXI. I 
el més greu, creuava una línia vermella posant en dubte els valors en qualsevol 
democràcia al món empresonant a líders polítics per a manifestar-se 
pacíficament, donar veu al poble a les urnes i complir amb el seu mandat 
democràtic. D’aquesta manera els acusava d'un delicte de sedició i rebel·lió de 
l'article 544 del codi penal, argumentant que ‘les seves aportacions 
estaven directament vinculades a una explosió violenta’. 

Els arguments de la jutgessa instructora per acordar l’empresonament es 
basaven en el risc de fuga, de reiteració delictiva i l’alta probabilitat de 
destrucció i ocultació de proves durant els fets del 20 de setembre davant del 
Departament d’Economia de la Generalitat on, segons ells, ‘es varen alçar com 
a principals promotors de les concentracions de caire sediciós i tumultuós’.  

Posteriorment, el 4 de desembre de 2017, el jutge del Tribunal Suprem Pablo 
Llarena aixecava la mesura de presó provisional per a tots els consellers 
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excepte per al Vicepresident, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, i els presidents 
de l'ANC i Òmnium Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, actualment en presó. 

Finalment, el fet que el Ministre de l’Interior espanyol Juan Ignacio Zoido 
ordenés lliurar la medalla al mèrit policial a la jutgessa Carmen Lamela uns dies 
abans que es fes càrrec de la investigació i empresonament afegeix un 
reguitzell de dubtes sobre la neutralitat i imparcialitat de l’estament judicial en la 
lluita contra el procés, la qualitat democràtica de l’Estat i la independència de 
poders amb la coordinació gairebé mil·limètrica entre la Fiscalia i el Govern 
espanyol.  

A més, el darrer 31 de gener del present, en l'Índex de la Democràcia, que 
cada any elabora l’influent ‘think tank’ britànic ‘The Economist Intelligence Unit’, 
 la qualificació d’Espanya el 2017 s’ha rebaixat de 8,30 a 8,08 punts, al límit 
entre “democràcia plena” i “imperfecta”.El rànquing posa en relleu que la 
democràcia espanyola està en les seves hores més baixes de les últimes 
dècades degut a l'actuació repressiva del govern espanyol contra 
l'independentisme i utilitzant la força repressiva al referèndum de l'1 d'octubre, 
per la suspensió de l’autogovern, l’empresonament i penes que poden 
comportar 30 anys de presó si són declarats culpables i la preocupació pels 
delictes de rebel·lió i sedició, que no existeixen en altres democràcies europees 
i amb els que es prova d'aturar la via independentista. 

Per tot això, davant d’aquests fets, es proposen els següents  

ACORDS: 

 

1. Expressar el nostre suport als Presidents de l’ANC i Òmnium Cultural, 
Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, al Vicepresident del Govern de la 
Generalitat Oriol Junqueras i al Conseller Joaquim Forn, empresonats a 
Soto Del Real i Estremera per pressumptes delictes de sedició, rebel·lió i 
considerant que "les seves aportacions estan directament vinculades a 
una explosió violenta”. 

2. Exigir la seva immediata posada en llibertat ja que el delicte pel qual 
se’ls acusa és inexistent. 

3. Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús 
partidista de les Institucions Judicials i emet judicis polítics contra els 
nostres representants pacífics. 

4.  Instar a les Institucions i organismes europeus a reaccionar davant de la 
vulneració flagrant dels principals fonaments d’un estat de dret, la manca 
de separació de poders i per tal de garantir les llibertats bàsiques de la 
ciutadania europea. 
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5. Mostrar públicament la nostra solidaritat i suport als presos polítics, 
injustament empresonats, col·locant una pancarta i llaços grocs a la 
façana del nostre consistori, tal  com ja han fet els dels pobles veïns de 
Sant Andreu de Llavaneres o Caldes d’Estrac. 

6. Per reafirmar el nostre compromís instal·lar a les entrades del poble la 
placa de “Municipi adherit a l’Associació de Municipis per la 
Independència” AMI. 

7. L’Ajuntament no es farà càrrec de cap despesa que es desprengui 
d’aquesta moció, essent els partits que la proposen i la societat civil qui 
se’n faran càrrec. 

8. Trametre els acords d’aquesta moció a la Presidència dels Governs de 
Catalunya, de l’Estat Espanyol, de la Comissió Europea i al Consell 
d’Europa. També a les Presidències del Parlament de Catalunya i 
Europeu.” 

 
B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, 
de 28 novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària: 
 
El primer que exerceix el seu torn de paraula és el senyor Jaume Arcos 
Vinyals, regidor de 9SV. Manifesta que no hi ha equidistància possible, o hi 
estàs a favor o en contra. No hi ha mitges tintes, o estàs amb els carcellers i 
amb els qui volen la llibertat. Mostra el seu agraïment a la senyora Sala. 
 
El senyor Enric Pardo Matas, portaveu d’ERC, pren a continuació la paraula, 
per fer la reflexió sobre qui presenta la moció. Es tracta de 9SV, que és un 
partit local, sorgit al territori. El PdCAt i Esquerra són partits sorgits del territori. 
No s’hi ha adherit ningú més. Li trenca el cor que no s’hi hagi adherit el PSC i 
també li va trencar el cor que el PSC de Barcelona no votés a favor de 
l’acostament a Catalunya dels presos polítics perquè estiguin a prop de les 
famílies, cosa que el partit socialista d’Euskadi sí va fer amb els etarres. La 
seva direcció estratègica està a Catalunya, no a Espanya. Aquí cal afegir els 
mecànics que no han volgut reparar un vehicle de la guàrdia civil, els 
condemnats per delictes d’odi, els 200 que van denunciar la violència de l’1 
d’octubre, etc. Els responsables d’aquesta moció perquè volen tenir rèdit a 
Espanya, carregant contra els catalans. Els senyors de Ciudadanos, PP i una 
mica menys el PSC, han de donar les gràcies a què existeixin els 
independentistes. Sense ells no tindrien rèdit polític. El resultat del 21 de 
desembre ha estat un “bluf” perquè eren gairebé unes eleccions plebiscitàries. 
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Al final la justícia els acabarà donant la raó, si no és la nacional, serà la 
internacional. La moció és perquè els catalans recuperin els seus drets, per  
recuperar les institucions, per seguir treballant pel seu camí, i per recuperar la 
llibertat. 
 
El senyor Benito Pérez González, regidor de Ciutadans, fa la següent 
intervenció: 
 
“Votaremos No porque nosotros no entendemos el relato tal como lo cuentan.  
Mezclan diferentes causas y complejas. En realidad los Sres. Junqueras y Forn 
son acusados por una denuncia previa de VOX desde hacía 1 año por las 
declaraciones del ex-juez Sr. Vidal. Que luego se complicó el día del registro en 
setiembre pasado y por eso también se implicó a los "JORDIS".  Después está 
el tema del 6-7 de setiembre conculcando de facto la Autonomía y la 
Constitución. Luego lo del 1-oct, luego la declaración de la República...etc. 
Tampoco apoyamos porque a los que están prófugos de la justicia Uds. les 
dicen "exiliados" y a los políticos presos les llaman "presos políticos". 
Por otro lado utilizan como justificante la condecoración de una Jueza por el 
Ministro de Interior; pero también se condecoró a Mossos en Octubre a pesar 
de la todo, y antes de ayer otra vez a ocho.  
Soy respetuoso con quien tiene la idea de una Cataluña independiente, es una 
idea legítima. Yo no la comparto en absoluto porque me parece que en una 
actualidad tan intercomunicada y global es un contrasentido y no es viable y 
tiene más contras que pros. Pero puedo entender que haya gente que la 
defienda. 
Y hay gente de a pié válida en otros ámbitos de la vida y de las profesiones; 
pero la gran mayoría de sus dirigentes están demostrando un nivel de 
cobardía, incompetencia y picaresca elevado, casi artístico. 
 
¿Iban a dar un golpe de Estado con la esperanza de ser recibidos entre 
mimos por parte de del Estado? ¿de que no iba a pasar nada? Pero si no están 
dispuestos a pagar de su bolsillo ni una multa de 100  (lo pagan las ANC, 
Omnium, etc infladas de dinero público). Eso es jugar con ventaja. "Donarem la 
vida si és necessari" decían algunas-os; bueno la vida no, la hacienda, bé els 
diners propis tampoc, la "resistència", bé no això tampoc que hem desdic i ara 
tot era virtual. Bueno hay que reconocer una excepción, el Sr. Junqueras ha 
demostrado un mínimo de coherencia. 
 
¿Se imaginan que en Madrid se hubiese hecho lo que aquí porque han estado 
en prisión los Ignacio González, Enrique Granados, Bárcenas, etc., 
manifestaciones por la libertad de sus "Presos Políticos"?.  
El golpe de estado del 1981  los supuestos cabecillas fueron encarcelados 
preventivamente, se juzgaron.  ¿No les pareció eso bien? 
Tampoco estamos a favor de poner indefinidamente símbolos partidistas. 
Entendemos que es una alteración estética de espacios públicos del pueblo. 
Para las fiestas y navidad se ponen señeras, banderolas y luego se recogen. 
No se dejan indefinidamente. Si se pusieran lo mismo de España, Tabarnia, o 
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la independencia de les 3 viles de Cataluña  durarían pocos días. De oficio el 
Ayuntamiento se encargaría de retirarlo. 
Para acabar sólo comentar que en la Moción anterior que hemos presentado 
sobre tarifas de transporte público han alegado que no la votaban a favor 
porque no tenía que ver con temas que afectan al Municipio. Pues qué decir de 
esta y otras tantas que presentan un Pleno sí y otro no. 
También han alegado en la anterior Moción de que es un esfuerzo 
administrativo el tener que trasladarla a las instituciones, organismos, 
entidades. ¿Y de estas no?” 
 
El senyor Javier Sandoval Carrillo, regidor del PSC, manifesta que intentarà 
aclarir el seu vot. El PSC no ha votat en contra del trasllat de presos, això ho ha 
fet el PSC de Barcelona. Cal matisar. Reitera el que ja ha dit al company de 
Ciutadans, referent a les mocions que no estan relacionades directament amb 
el municipi. Té ganes que tot això s'acabi perquè li agradaria que es pogués 
començar a treballar en polítiques socials que beneficiïn a les persones. Li 
agrada molt la presència de públic als plens, però, li agradaria més que la 
societat civil dediques els seus esforços a reclamar, a manifestar-se en què 
es fessin polítiques per afavorir els drets de les persones. El PSC també és un 
partit de Catalunya, recorda al regidor d'Esquerra el seu passat socialista i li diu 
que quan mira al públic, veu molts independentistes d'arrel, però quan li mira a 
ell, veu un independentista nouvingut. Li costa entendre que es fiqui tant amb el 
PSC. Ell reitera la seva posició davant totes les mocions 
de caire independentista que és l'abstenció. Donarà lectura al posicionament 
del Partit Socialista de Sant Vicenç en relació a la moció, que es transcriu tot 
seguit: 
 
“Des del PSC de Sant Vicenç de Montalt, com ja hem manifestat reiteradament, 
en anteriors plens,  considerem desproporcionades les acusacions dels delictes 
de sedició i rebel·lió a les accions dels dos líders de l'ANC i Ómnium i al Vice-
president del Govern de la Generalitat Oriol Junqueras i al Conseller Joaquim 
Forn. Per tant, tampoc estem a favor de la presó provisional dictada pel jutge. 
Considerem que no es donen les condicions per privar-los de la llibertat: ni 
fuga, ni reiteració de la conducta, ni destrucció de proves. Fem una crida a 
favor de la normalització de la situació política, amb la investidura per part del 
Parlament d'un Govern a la Generalitat i de la recuperació de la convivència a 
Catalunya.” 

A continuació, pren la paraula el senyor Francesc Guillem Molins, regidor del 
PP. Manifesta que es tracta d’una moció clarament presentada pels partits 
independentistes del municipi. No es tracta de política municipal, estan 
dedicant-se a fer política per una part dels veïns del municipi, no tots els veïns 
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de Sant Vicenç són independentistes. Si els Jordis i els presos fossin de Sant 
Vicenç, encara ho entendria. El PP votarà en contra. 
 
Finalment, pren la paraula el senyor Amadeu Clofent Rosique, portaveu de CiU. 
S’està parlant de 4 persones empresonades que no han comès cap delicte. La 
justícia es permet el luxe de tractar millor els xoriços que aquells que defensen 
les idees. Els independentistes no són millors que la resta. Una cosa té clara, si 
els presos polítics fossin d’altres forces, tots aprovarien la moció. El temps 
acaba posant tothom al seu lloc, però els qui estan fomentant l’odi i la fracció 
social no són els independentistes, són els qui volen separar per idiomes els 
escolars, per exemple. Recorda que el símbol del català és un ruc, un animal 
treballador, constant i rematadament tossut. Això sí, en primer lloc, es van 
equivocar pensant-se que a l’altra banda s’hi asseuria algú amb qui es podria 
parlar. Es van refiar, els ha costat molt car, recorda hi ha gent empresonada. 
Han après la lliçó i no tenen pressa. Els independentistes pensen que en 
aquest pais tothom hi té cabuda. Dóna un consell, si algú s’ha de posar davant 
la justícia que sigui un fet delictiu, per xoriço, perquè si ho fan per expressar les 
seves idees, perquè l’estat el reprimirà i li passarà factura.   A aquest estat se li 
hauria de caure la cara de vergonya per mantenir presos polítics amb les 
condicions que els està mantenint. 
 
El senyor Pardo es congratula que el PSC de Sant Vicenç no pensi igual que el 
de Barcelona, tot i que recorda que és la ciutat més important de Catalunya. 
 
El senyor Pardo replica que és independentista d’arrel , que no té guerra amb 
el PSC, però que té el lligam del PSOE i no el comparteix. 
 
El senyor Gumà demana que consti en acta que el regidor de Ciutadans ha 
manifestat en la seva intervenció que l’ANC està nodrida de diners públics. Es 
tracta d’una acusació sense proves. Està molt d’acord amb la intervenció del 
senyor Clofent. Afirma ser independentista, però si li diguessin que si per ser 
independents s’havia d’empresonar Albiol i Arrimadas, deixaria de ser-ho 
immediatament, perquè ell no vol un pais que es prengui la justícia d’aquesta 
manera.  
 
El senyor Pérez, per alusions, voldria comentar que abans hi havia una moció 
que en part afectava la gent del poble i no la recolzaven perquè no tenia res a 
veure amb el poble. Aquesta moció tampoc tracta directament amb el poble, 
com moltes altres que darrerament es presenten. Ell com a representant de 
Ciutadans vota a favor a les comissions informatives perquè es discuteixin al 
Ple. Aquesta moció també fa referència a què es traslladi a altres institucions, 
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quan a la seva se li ha criticat que era massa feina. Vol donar la raó al regidor 
d’Esquerra, quan afirma que els partits com ciutadans tenen èxit gràcies a 
l’independentisme, però de les seves paraules s’entén com si els qui no són 
catalanistes no són catalans. Aquest relat el va iniciar Jordi Pujol. A Madrid 
també s’ho han tragat. Hi ha altres catalans, com el títol d’un llibre. També vol 
recordar al portaveu de CiU que també utilitza el concepte de poble català com 
si només fossin els catalanistes. Això ha fet que la resta de catalans hagin dit 
prou. Vol aclarir que quan parlava que l’ANC es nodria de les administracions 
públiques era directament o no directament potser també, a través de 
fundacions, etc per exemple.  
 
Quan són les 21.25h el senyor Francesc Guillem s’absenta de la sessió. Es 
torna a incorporar a les 21.28 hores. 
 
El senyor Sandoval s’abstindrà, però comparteix molt de la intervenció del 
senyor Clofent. Aprofita per a expressar que sempre ha defensat i li agradaria 
tenir un grup parlamentari propi. 
 
El senyor Clofent recorda les paraules de l’ex president Jordi Pujol que definien 
el català com aquell que treballa i viu a Catalunya i vol ser-ho. Repeteix que vol 
un pais per tothom, tothom hi ha de tenir cabuda. Si no es planteja així, 
s’equivoquen. No s’ha de fer divisió entre catalans bons i dolents. El temps 
posa tothom al seu lloc. Per sort, la vida porta a això. Li manifesta al senyor 
Pérez que ell és tan català com qualsevol altre, com ell mateix. Ell respectarà 
sempre tant a ell, com a tothom. Vol un pais que es basi en la justícia, en la pau 
social, la llibertat i que defensi els drets de tothom.  
 
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 ABST 



 

1 
 

C’s 1 NO 

PP 1 NO 

 
 
El Ple acorda, per majoria absoluta, aprovar la moció transcrita anteriorment. 
 

 
L’alcalde proposa un recés de 5 minuts, sol·licitat pels regidors de l’oposició 
des de les 21.35 hores. 
 
Es reprèn la sessió a les 21.43 hores i el Ple excusa la regidora Gemma Duran 
Franch perquè pugui marxar perquè es troba indisposada. 
 

 
Sisè.- PRECS I PREGUNTES. 
 
https://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 

 


