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ACTA DE LA SESSIÓ PLE2018/4 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EL 4 D’ABRIL DE 2018 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2018/4 
Caràcter: EXTRAORDINÀRIA 
Data: 4 d’abril de 2018 
Horari: de 12.00 a 13.23 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 BENITO PÉREZ GONZÁLEZ  (CIUTADANS-PARTIDO DE LA 

CIUDADANÍA) 
- Sr Vocal JAVIER SANDOVAL CARRILLO  (PSC) 
- Sr Vocal FRANCISCO GUILLEM MOLINS  (PP) 

 
Excusa la seva absència: 
 

- Sr Vocal  ENRIC PARDO MATAS  (ESQUERRA + AM) 
 
Secretària: 
 
- CRISTINA MARÍN CARCASSONA, secretària accidental 
 
 
Obre la sessió el senyor President per tractar els assumptes inclosos en el 
següent: 
 
 

O R D R E   D E L   D I A 
 

 
ÚNIC. ANÀLISI DE LES CAUSES DE L’AUGMENT DE ROBATORIS 
OCORREGUTS EN HABITATGES DE SANT VICENÇ DE MONTALT I 
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PROPOSTES D’ACTUACIÓ PER FER FRONT A AQUESTA ONADA 
DELICTIVA. 
 
INTERVENCIONS. A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades de 
cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària. 
 
El senyor Jaume Gumà Noel, portaveu de 9SV, pren la paraula per donar 
lectura a la següent intervenció: 

Bon dia. 

Primer de tot, vull aprofitar el nostre torn de paraula per agraïr que se’ns convidés a 
tota la oposició a la Junta Municipal de Seguretat, on vam poder assabentar-nos, de 
primera ma, tant per part dels mossos com de la policia local, de la realitat dels 
robatoris al municipi, del modus operandum, de les característiques dels lladres i de tot 
alò que es fa per mirar de palꞏliar aquest greu problema. 

Com a breu introducció, us volia comentar que vam demanar aquest Ple Extraordinari 
per que ens preocupa la seguretat del nostre poble. No ha sigut en cap cas un intent 
de res, més enllà que el de poder disposar d’un espai on proposar i debatre propostes 
amb l’únic objectiu de que entre tots plegats trobéssim solucions a un greu problema 
que pateix el nostre municipi.  

La nostra proposta de Ple extraordinari sembla que no va assentar gaire bé al govern 
o més concretament a l’alcalde. Amb un ànim que desconeixem, l’alcalde va deixar 
que s’esgotés tot el termini de temps per que aquest Ple s’auto-convoqués tot sol per 
avui a les 12:00h del migdia. Com sabeu, el nostre horari habitual per fer plens son els 
dijous a les 20:00h però mogut per ves a saber quines intencions, l’alcalde ha preferit 
que es fes en un migdia enlloc d’un vespre com és l'habitual. Darrera d’aquesta 
decisió, només podem pensar que o ha tingut l’intenció de dificultar-nos l’assistència 
als regidors o de dificultar l’assistència del públic interessat, ja que alguns no podran 
venir com era la seva intenció degut a l’hora de la convocatòria. (O potser, s’ha degut 
a totes dues intencions, no ho sabem) No volem entrar en cap guerra política sobre 
aquests “tempos”, la nostra única intenció és buscar solucions en el tema de seguretat 
en favor del nostre poble. 

Dit això, des de la oposició hem estat treballant per tal d’intentar aportar el nostre gra 
de sorra i mirar d’ajudar amb les nostres propostes a reduir tant com sigui possible els 
robatoris. Sabem que no és una tasca gens fàcil però hem de mirar de trobar 
propostes que allunyin tot el possible els lladres de Sant Vicenç de Montalt. Us 
explicaré una cosa. Diuen que dos alpinistes van arribar al cim d’una muntanya, van 
seure per descansar i mentre ho feien va aparèixer un lleó disposat a atacar-los. Un 
d’ells es va treure les botes d’escalada i es va posar unes sabatilles esportives. Quan 
l’altre el va veure li va preguntar: De veritat creus que amb unes sabatilles esportives 
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podràs corre més que el lleó? I aquest li va contestar: No em poso les sabatilles per 
corre més que el lleó, me les poso per corre més que tú. Potser això és el que hem de 
fer. Posar-nos les sabatilles abans que els nostres municipis veïns i així corre més que 
ells. No es que no ens preocupi el que passi als pobles del costat però el que de debò 
ens preocupa és el que passa a Sant Vicenç de Montalt. Ja sabem que si uns lladres 
fixen un objectiu difícilment ho podrem evitar però si que cal que fem el que sigui per 
que si han de triar prefereixin anar a un altre lloc a fer els robatoris abans de venir al 
nostre poble. 

Ens hem de fixar l’objectiu de 0 robatoris, Serà molt i molt complicat arribar-hi però ens 
hi hem d’apropar tant com podem per que només que hi hagi un sol robatori ja tindrem 
una família santvicentina atemorida, preocupada i angoixada per viure a la seva pròpia 
casa. I això no ho podem permetre. 

Feta aquesta introducció, li passaré la paraula als meus companys de la oposició per 
que puguin fer les primeres propostes concretes de cara a que les podem debatre i 
entre tots plegats mirem de trobar la millor solució. 

Moltes gràcies.” 

En segon lloc, pren la paraula el senyor Benito Pérez González, regidor de 
Ciutadans, qui recorda que la Junta Local de Seguretat es va celebrar el mes 
de gener. Les dades que van treballar eren relatives al 2017, tant d’actuacions 
dels Mossos com de la Policia Local. L’any passat va haver-hi 90 robatoris, 
distribuits per tot el territorio. A finals de gener hi havia més de 12 robatoris. 
Està clar que els culpables són els autors, però cal adoptar mesures de 
coordinació amb els Mossos. Tot i la feina que es fa, es segueixen produint. 
Està bé qüestionar-se si les mesures són suficients i si són eficaces, per veure 
si es podria fer alguna cosa més per a millorar. Una de les potes sobre les 
quals se sustenta l’estat de dret és el respecte a la propietat privada. S’ha 
valorat la Policia de Proximitat? Seria possible implementar-la? També es 
podria posar una subseu de la Policia Local a la part propera al Sorli.  

A continuació, pren la paraula el regidor del PSC, senyor Javier Sandoval 
Carrillo. Agraeix en primer lloc els esforços de l’Equip de Govern i de la Policia 
Local per a disuadir tot el viscut i ampliant el servei a nivell local i comarcal. 
Recorda que el PSC ja demanava actuacions l’any 2014 davant una situació 
idéntica. Per tant, és un problema que no s’ha tractat com la necessitat que el 
poble requereix. Alguna cosa falla. Vol saber quines mesures hem tocat en 
quatre anys. Ha observat altres Policies i per exemple la Policia Local de 
Mataró té flexibilitat d’horaris. Els policies s’apunten a tenir horari flexible a 
canvi de 100 euros mensuals, es tracta de flexibilitat voluntària. No es tracta 
d’un ple demagògic, la seguretat és un tema que ocupa i preocupa els 
ciutadans de Sant Vicenç de Montalt. Es treballa molt però el que passa a les 
comissions la gent no se n’assebenta. Cal que també es vegi que les propostes 
de l’oposició també es porten a terme. El sistema de càmeres s’ha estudiat i els 
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8km2 de poble fan que sigui complicat de controlar. Hi ha zones que estan molt 
vigilades amb lectors de matrícules i càmeres d’ambient i, en canvi, hi ha zones 
descuidades de seguretat com la zona de Coma de Bo o el Cementiri, entre 
d’altres. Aquestes zones ja van ser castigades el 2014 i no s’ha fet res. Estan 
molt bé les càmeres i aquest sistema de videovigilància, però costa de creure 
que no s’hagi enxampat els lladres. El PSC ja va presentar uana proposta a 
una comissió i a la Junta Local de Seguretat, es tracta d’un tema de personal. 
No s’arriba a tot per la perifèria que tenim. A la reunió de la Junta de Seguretat 
va semblar que la culpa fos dels mateixos ciutadans, no se’ls pot donar la 
culpa. No enten que any rere any segueixi el problema. No sap si el problema 
és intern, que el cap que tenim no funciona (això ho hauria de dir l’alcalde) o 
que hi ha un alcalde/regidor que no funciona. S’ha donat a dos guàrdies 
funcions de responsabilitat i pregunta quin és el perfil escollit i quin procediment 
s’ha seguit. 

El senyor Francesc Guillem Molins, regidor del PP, pren la paraula per donar 
lectura a la següent intervenció: 

“Bona  tarda,  Francesc  Guillem  del  Partit  Popular  i  veí  de  la  zona  amb  més  afectacío  pels 

robatoris, el Golf. 

Hem  de  pensar  i  és  més  voldria  que  fos  aixís  que  tots  els  membres  del  Consistori,  volem 

aconseguir arribar a  la  fita  comentada per el  Sr. Gumà, ROBOS 0,  sabem que és molt difícil, 

peró no  impossible  i  lo que està molt  clar es que només amb declaracions d´intencions  tal  i 

com hem sentit  per part  del  Sr. Alcalde darrerament  a una  reunió  amb els  veins del Golf  el 

passat mes de Febrer, no aconsseguirem res, amb comentaris tals com….., 

 FAREM TOTS ELS ESFORÇOS POSSIBLES. 

 I DEDICAREM MOLTS MES ESFORÇOS. 

 TENEN LA MEVA IMPLICACIÓ I EL MEU COMPROMÍS. 

 SEGUIREM DEDICANT MOLTES MES HORES EXTRES. 

Doncs segons el DECRET Número 184 del passat 21 de Febrer, en el mes de Gener i de Febrer 

del 2018 s’han fet tant sols 100 hores extres per operatiu especial de reforç en robatoris amb 

un  total  d´uns  escasos  2.000€  de  cost.  Aixó  és  un  gran  esforç,  gastar  tant  sols  2.000€  en  2 

mesos amb un pressupost que tenim per l´any 2018 de més de 8 millions i mig d’euros?  

El Partit Popular ja ho ha comentat infinitat de vegades, sembla més important gastar 40.000€ 

en un nou parc perquè juguin els nostres gossos, sembla més important gastar 13.000€ en un 

nou  Tòtem  Informatiu,  que  en  la  Seguretat,  senyors  del  Govern,  LA  SEGURETAT  ES  EL MÉS 

IMPORTANT PER ALS NOSTRES VEïNS I VEïNES. 

La gent està angoixada totalment i no viu tranquila, mirin els    llegiré algun missatge de veins 

d´un grup de whattsapp: 
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 En  los gráficos que mostraron  los Mossos  los  robos caían drásticamente a  finales de 

febrero y remontaban en  junio. Según eso, tendremos unos meses tranquilos y si no 

hacemos nada volveremos a retomar el tema en verano. 

 Hoy hemos  sido 8  vecinos que hemos  salido de nuestras  casas.  La policía  local  y  los 

Mossos que estaban ahí lo han valorado y apoyado ya que ellos no tienen suficientes 

efectivos.  Seguro  que  la  próxima  seremos  más.  Hay  que  salir  y  hacer  ruido.  Esta 

situación no se arregla de otra forma. 

 Los Mossos y policía  local  con  los que estoy aquí hablando están de acuerdo en que 

HAY QUE LIARLA, de otra forma no se soluciona. 

I aixís podriem estar hores llegint més missatges de veins indignats, preocupats i espantats. 

Doncs el Partit Popular, el PSC, Ciudadanos i el 9 Sant Vicenç no volem que els veïns LA LIEN i 

és  per  això  que  a  més  agafant  unes  paraules  del  Sr.  Alcalde  a  la  reunió  esmentada 

anteriorment, ell mateix va dir, però no ha  fet  fins el moment.   ENS ESTEM PLANTEJANT EL 

CONTRACTAR UNA EMPRESA DE SEGURETAT PRIVADA. 

Doncs  els  4  partits  solicitants  d’aquest  Ple  Extraordinari,  propossem  a  mode  de  prova 

contractar  durant  2 mesos  a  una  empresa  de  Seguretat  Privada,  que  ens  ofereix  el  següent 

servei després de fer visita amb nosaltres al nostre poble. 

 Servei de 1 vigilant de seguretat uniformat amb vehicle retulat, fent servei de dilluns a 

diumenge  de  18  hores  a  5  hores,  és  a  dir  un  total  de  11  hores  diàries,  fent  rondes 

discontínues  en  els  punts  i  zones  que  se’ls  indiqui.  Sempre  amb  la  coordinació 

indispensable de la Policia Local i els Mossos.  

 Aquest servei tindrà un cost de 6.978,40€ mensuals més IVA. Resultant per 2 mesos un 

total  de  13.956,80€  més  IVA.  Això  suposa  menys  d’un  0,20%  sobre  el  total  del 

pressupost  del  nostre  poble  pel  2018.  El  Govern  no  estarà  disposat  a  fer  front  a 

aquesta minsa despesa? 

 Externalitzant  el  servei  no  tindrem  problemes  de  baixes,  absentismes,  cursets,  test 

psicotècnics  ni  altres  excuses  ni  aconteixements  per  part  de  la  nostra  plantilla  de 

Policia Local, per no posar més operatius al carrer. 

 Amb aquesta  prova pilot  veurem quines  sensacions  i  quins  resultats  en  treiem  i  així 

podrem  valorar  el  treure  un  concurs  a  licitació  per  contractar  un  servei  extern  de 

seguretat per tot  l´any. HEM DE PREVENIR ELS ROBATORIS, NO HEM D´ACTUAR UNA 

VEGADA ENS HAGIN ROBAT. 

Moltes gracies per la seva atenció.” 

Tot seguit, pren la paraula el senyor alcalde. Manifesta que no té encara 
propostes. Està esperant. Ha entès per què demanen el plenari. S’està 
banalitzant i polititzant la seguretat, aquesta és la seva impressió. Afegeix que 
havent-hi un ple ordinari cada mes, no calia la celebració d’aquest ple 
extraordinari. Se’ls ha ofert participar en la Junta Local de seguretat, reunions 
amb veïns afectats, reunions informatives amb el govern. Quan més informació 
se’ls dona, més s’utilitza en contra. De la seguretat i les mesures adoptades se 



 

6 
 

n’ha parlat a plens i comissions informatives anteriors. Ofereix formar una 
comissió on tractar el tema de la seguretat. Assegura que els únics que han 
portat propostes i han treballat han estat els membres del govern. Els veïns 
tenen la responsabilitat de l’alcalde. S’ha designat dos responsables de torn, 
amb la conseqüent càrrega econòmica. Els robatoris han descendit, al març 
només n’hi ha hagut un. En resposta al senyor Guillem, li manifesta que li 
aportarà els números i comptes dels diners que l’Ajuntament gasta en 
seguretat. Explica que la policia té una bossa de 194 hores. Assegura que 
l’Ajuntament no està coix en seguretat, hi ha una ràtio de 2,75 policies per cada 
1.000 habitants, per sobre de la mitjana del país i de la comarca.  A l’expedient 
de modificació de crèdit es veurà l’increment en hores extres de la policia i 
l’increment de càmeres al municipi. Tenim el municipi amb més càmeres per 
km2 del país.  

En relació amb la proposta de  ple extraordinari, manifesta que ha d’haver-hi un 
expedient i un argumentari, que no hi és. No ha pogut veure les solucions que 
proposen. Cada dia hi ha controls policials i cada dia està en contacte amb la 
policia. Ha mantingut reunions amb els veïns del golf i amb els responsables 
del golf. S’ha netejat la zona i s’hi ha posat més ilꞏluminació. Es va fer una 
reunió oberta a la ciutadania al Centre Cívic amb els mossos. Es va demanar 
que els ciutadans extremessin les mesures de seguretat, que no vol dir que la 
ciutadania fos culpable. No es va dir que fos culpa seva que patissin robatoris. 
També s’ha fet patrullatge aeri, va costar molt i va ser gràcies a la gestió del 
govern. També han donat el seu fruit altres mesures. Això no vol dir que no es 
poden produir més robatoris. Ha parlat amb alcaldes de la zona i pateixen entre 
13-16 robatoris mensuals. També s’han realitzat detencions i se suposa que 
són els que estaven actuant per aquí. El principal problema és el legislador, 
perquè al cap de quatre dies els detinguts són lliures. Això desencisa moltíssim.  

Pel que fa a la possibilitat de contractació d’una empresa privada, a Premià de 
Dalt no ha donat resultat. A Supermaresme en tenen i a Supermaresme Golf 
també i també hi ha robatoris. La seguretat privada no va armada i no pot 
detenir. Aquest és un govern seriós i cada dia despatxa amb el cap de la 
Policia i té a la seva disposició el parte d’incidències. Cal remarcar que la 
Policia Local no només fa aquesta tasca, en fa moltíssimes més.  

Els robatoris preocupen a tots, el govern està fent la feina que ha de fer des de 
fa temps. Els modus operandi dels lladres és variant. Si es presenta una 
proposta bona que es pugui aplicar, endavant. La vigilancia privada no acaba 
de funcionar. Quan es reforcen els serveis de la Policia es generen hores 
extres. Si les idees que es proposen són assenyades, cabals, que es puguin 
portar a terme, els primers interessats en què funcionin són els membres de 
l’Equip de Govern. Ara els delinqüents han marxat cap al Maresme Sud. Això 
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no vol dir però que no tornin. Estan permanentment en contacte amb els 
Mossos d’Esquadra.  Els lladres vénen per temporada i marxen al seu país. 
Cada dia es fan controls i s’han enxampat delinqüents. La seguretat és la seva 
prioritat. Es treballa des del primer dia fins l’últim. Els partes d’incidències li 
arriben cada dia. Es fa tot i més amb el que es van comprometre. 

A continuació, el senyor Jaume Gumà, portaveu de 9SV, pren la paraula. 
Expressa que el senyor alcalde sembla molt enfadat. Creu que no ha entès res. 
L’alcalde surt amb què cal fer un expedient i fer-li bronca a la secretària. No pot 
dir que no han fet cap proposta quan tots els grups n’han dit alguna. Se’ls ha 
acusat de de banalitzar els robatoris i politizar-los. És clar que els polititzen, no 
hi ha una altra manera. S’han de prendre mesures i cal polititzar el problema o 
no es pot fer res. Quant al ple mensual, l’alcalde es va anticipar, però era una 
mesura que els partits de l’oposició haguessin aprovat, però cal recordar que el 
ple de febrer va ser el primer que es feia i que no “tocava”. Era un ple d’onze 
punts i a les 23h no eren hores per posar-se a parlar de seguretat. Agraeix que 
se’ls convidés a la Junta Local de Seguretat, és el que ha dit primer. No fa 
política en contra de ningú, que es digui que fan servir les dades per anar 
contra el govern li sorprèn. S’intenta fer propostes i es va amb bona voluntat. 
L’alcalde s’ho està agafant a la tremenda. Simplement es vol veure si les 
propostes que ells presenten són tan bones com les seves. Si ve un altre amb 
una proposta millor, potser es pot tirar endavant. La frase que amb més 
informació, pitjor, millor esborrar-la si volem ser més transparents. Que als 
altres municipis hi ha més robatoris no ens ha d’importar, el que hem de 
treballar és perquè no n’hi hagi cap. Han mirat el projecte de les càmeres i no 
troben les 66 que diuen que hi ha, en troben 51. Quant a la ràtio de 2,75 
policies per cada 1.000 habitants, creu que seria millor mirar la ràtio de policia 
per km2 de municipi, ja que 8km2 de municipi no són pocs. Pel que fa a les 
mesures portades a terme pel govern, ningú ha criticat les mesures, estan bé, 
no hi tenen res en contra, el que demanen és aportar-ne més. La seguretat és 
la seva prioritat. Els números canten i 10.000 euros en vigilància creu que es 
pot augmentar la partida traient-ho d’un altre lloc. Si vol poden parlar de les 
propostes fetes. 

A continuació, pren la paraula el senyor Benito Pérez, regidor de Ciutadans. 
Dóna les gràcies perquè a un ple es parla de seguretat. S’han donat una sèrie 
d’informacions, la majoria vénen de la Junta Local de Seguretat. Va demanar 
l’informe o el power point de l’exposició i se li va dir que no podia ser perquè 
era delicat. Ell volia només la part estadística. L’alcalde ha dit que ja hi havia 
hagut experiència de seguretat privada i que el resultat no havia estat bo, 
demana explicació. Prossegueix dient que malgrat tota la feina feta, el 
problema existeix, no és un retret al govern, simplement vol posar-se al dia de 
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les actuacions fetes i fer un seguiment del resultat de les actuacions. Manifesta 
que es va produir un intent de robatori al bar de les 3 Viles i les versions amb 
l’alcalde són diferents, ja que ha dit que no hi havia hagut cap trucada del Bar a 
la Policia Local, i que aquests es van enterar pels Mossos d'Esquadra; però el 
propietari del Bar diu que sí que van trucar a la Policia Local. 

Tot seguit, la regidora d’Esquerra Republicana, senyora Berta Sala Casanovas, 
pren la paraula. Tots condemnen els robatoris. El regidor de Governació, en 
aquest cas l’alcalde, ha de posar tots els mitjanr per aconseguir la fita. Tothom 
ha de fer el màxim possible. Els veïns afectats estan dolguts i cal ser 
constructius. Cal ser conscients que no ha una vareta màgica, creu que la 
millor opció és una comissió de treball per pensar les propostes. 

A continuació, pren la paraula el senyor Javier Sandoval, regidor del PSC, qui 
assegura que no han vingut a criticar. Han vingut a presentar propostes, encara 
que no li agradin a l’alcalde. Està content amb el canvi d’actitud de l’alcalde i 
l’Equip de Govern. Ell sap el que és viure amb un Equip de Govern hermètic 
durant un any. Els problemes són polítics perquè són els polítics els 
representants del poble. Ja durant l’any 2014 recorda que hi havia 15 robatoris 
en un mes. Espera que es prenguin mesures adequades. És impossible que la 
policia doni abast amb aquesta superfície. Ningú posa en dubte els nostres 
guàrdies. Ells mateixos ho van reconèixer a la Junta Local de Seguretat. El 
PSC va proposar ampliar la plantila i l’alcalde el va cridar. Pel que fa a les 
càmeres, creu que hi ha moltes càmeres però estan mal ubicades, hi ha zones 
on falten i zones on n’hi ha moltes. Ha proposat que es porti a terme la 
flexibilitat horària dels guàrdies com a Mataró, es podria estudiar. Els plens 
extraordinaris es fan per debatre en el màxim òrgan del municipi coses 
importants, les comissions se lse emporta al seu terreny i després al bulletí no 
apareix tota la informació. Pregunta quins criteris s’han seguit per agafar els 
dos responsables de la Policia.  

El senyor Francesc Guillem, regidor del PP, no entén la reflexió de l’alcalde 
sobre la politització del tema. El motiu del ple extraordinari és suficientment 
important com per tractar-lo de forma exclusiva. Hagués estat més còmode que 
se’ls hagués convocat a les 20 hores que no pas a les 12 del migdia. Sobre 
l’intent de robatori al bar 3 Viles, a les 22.16h el propietari va parlar amb la 
policia local. Si miren el raport d’ahir veuran 5 minuts de trucada. La policia no 
hi ha anar. Manifesta que tot i estar en pols oposats quant a ideologies, els 
partits han treballat per un obljectiu comú, treballar pel poble i la seguretat. Les 
mesures adoptades són la seva obligació, s’han fet bé, però calen més 
mesures. No s’ha de baixar la guàrdia, s’ha de prevenir, no curar. Si curem, 
que sigui una petita ferida. Estan sent constructius, l’únic que s’ha enfadat i ha 
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estat destructiu ha estat l’alcalde. El seu partit ha presentat una proposta que 
repeteix, que s’estudiï la contractació de vigilància externa. 

El senyor alcalde repren la paraula i es manifesta d’acord en celebrar una 
comissió i quadrar agenda. Aclareix que es va consignar la partida amb 10.000 
euros però ja van dir que no es tancaven a possibles modificacions.  

El senyor Jaume Arcos Vinyals, regidor de 9SV, pren la paraula per comentar 
que la primera intervenció del senyor alcalde havia estat agressiva i agrateix el 
canvi de to. Estratègicament no era oportú i de seguida s’ha ventilat les 
propostes de l’oposció. Demana que es valorin les propostes, que es vagi a la 
una, perquè és el que demanen els veïns. Si d’aquí surt alguna proposta, ja 
haurà valgut la pena. Cal plantejar-ho diferent, tot i que les comissions fan una 
mica de por. Proposa que a cada ple ordinari s’hi inclogui un punt de seguiment 
del tema, sense fer pública cap cosa privada o sensible. Afirma que ha estat 
molt més afortunada la segona intervenció de l’alcalde, sense acritud. 

El senyor alcalde li manifesta que prefereix una comissió perquè s’han de 
parlar coses a porta tancada. Aquesta proposta ja l’havia feta abans. Després 
de tota la feina feta, no veu la necessitat d’un ple extraordinari. Hi ha reunions 
de ple suficients, però ja està, fantàstic i fabulós que hi hagi una comissió. Cal 
decidir si es reuniran de forma mensual o bimensual.  

A continuació, pren la paraula la regidora d’Esquerra, senyora Berta Sala, per 
afegir més propostes. Creu que es podria donar més informació a la ciutadania 
davant períodes de vacances de quines mesures de prevenció cal adoptar. 
També caldria potenciar la policia de proximitat. Es podrien fer convenis amb 
les Tres Viles per treballar conjuntament. Caldria donar més informació als 
regidors sobre seguretat, caldria celebrar una comissió informativa de 
seguretat, també es podria reforçar la policia local en períodes estacionals. 
S’ha de treballar per Sant Vicenç i mai abaixar la guàrdia.  

El senyor Francesc Guillem, regidor del PP, es dirigeix a la senyora Sala per 
dir-li que es va comunicar a ERC perquè junt amb la resta de l’oposició 
presentés la sol.licitud de Ple Extraordinari i es van negar, possiblement per 
estar el PP a la sol.licitud i ara es volen afegir carro. No obstant, està content 
que s’hi afegeixin. Però no varen voler estar inicialment a la sol.licitud de Ple 
Extraordinari. 

 

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

    L’alcalde president 


