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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 PLE2019/10 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 
SANT VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1A. CONVOCATÒRIA EL 22 
DE JULIOL DE 2019   
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2019/10 
Caràcter: EXTRAORDINÀRIA 
Data: 22 de juliol de 2019 
Horari: de 20.00 a 22.25 hores 
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Sant Vicenç de Montalt. 
 
 
Assistents 
 

- Sr.President JAVIER SANDOVAL CARRILLO (PSC) 
- Sr.Vocal ROBERT SUBIRON OLMOS (PSC) 
- Sr.Vocal CRISTIAN GARRALAGA ALONSO (PSC) 
- Sr.Vocal MIQUEL ÀNGEL MARTÍNEZ CAMARASA (JUNTS) 
- Sr.Vocal VICTOR LLASERA ALSINA (JUNTS) 
- Sr.Vocal LYDIA GERÓNIMO GUARDIOLA (JUNTS) 
- Sr.Vocal SONIA MIQUEL SUÑÉ (JUNTS) 
- Sr.Vocal SERGI RABAT FAJARDO (PRIMÀRIES) 
- Sr.Vocal EULÀLIA (LAIA) SORRIBES I VALLS (ERC) 
- Sr.Vocal  BENITO PÉREZ GONZALEZ (C’S) 
- Sr.Vocal MARIA VILLALTA MORRO (9SV) 
- Sr.Vocal FRANCESC GUILLEM MOLINS (PP) 
- Sr.Vocal MIQUEL ROVIRA MARINÉ (CUP) 

 
 
 

Secretària: 
 
- CRISTINA MARÍN CARCASSONA, secretària accidental 
 
 
Obre la sessió el senyor President per tractar els assumptes inclosos en el 
següent: 
 
 

O R D R E   D E L   D I A 
 
 
Primer.- PRP2019/1028   DONAR COMPTE DE LA COMPOSICIÓ DELS 
GRUPS POLÍTICS I ELS SEUS PORTAVEUS. 
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Segon.- PRP2019/1008   APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL RÈGIM DE 
DEDICACIÓ DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ I ASSIGNACIONS ALS 
GRUPS POLÍTICS. 
 
Tercer.- PRP2019/1031   APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PERIODICITAT 
DE LES SESSIONS PLENÀRIES. 
 
Quart.- PRP2019/1011   DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE 
NOMENAMENT DELS TINENTS D'ALCALDE I MEMBRES DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
 
Cinquè.- PRP2019/1014   DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE 
DELEGACIONS DE L'ALCALDIA ALS REGIDORS/ES 
 
Sisè.- PRP2019/1032   APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL RÈGIM DE SESSIONS 
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 
 
Setè.- PRP2019/1005   APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CREACIÓ DE LES 
COMISSIONS INFORMATIVES 
 
Vuitè.- PRP2019/1033   APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL NOMENAMENT A 
ALTRES ÒRGANS COLꞏLEGIATS 
 
Novè.- PRP2019/1027   APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CREACIÓ DEL 
CONSELL ASSESSOR DEL GOVERN. 
 

 

Primer.- PRP2019/1028   DONAR COMPTE DE LA COMPOSICIÓ DELS 
GRUPS POLÍTICS I ELS SEUS PORTAVEUS. 
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr. Robert Subiron 
Olmos,  portaveu del grup Municipal del PSC, exposa l’assumpte: 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2019/1281 33 GENSVM  
Contingut: COMPOSICIÓ DELS GRUPS POLÍTICS I ELS SEUS PORTAVEUS. 
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En relació amb el funcionament de l'Ajuntament en aquesta Legislatura, es 
dona compte dels escrits presentats pels diferents grups polítics, de conformitat 
amb l'article 24 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.  

Composició grups polítics per ordre dels resultats en les eleccions municipals: 

- Grup Municipal Junts per Sant Vicenç de Montalt. 

- Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya 

- Grup Municipal Primàries Catalunya 

- Grup Municipal  d’Esquerra Republicana de Catalunya Sant Vicenç de 
Montalt. 

- Grupo Municipal Ciutadans-Sant Vicenç de Montalt (C’s). 

- Grup Municipal del Nou Sant Vicenç (9SV). 

- Grup Municipal del Partit Popular. 

- Grup Municipal CUP-AMUNT 

 

Essent els portaveus els següents: 

- Senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, pel Grup Municipal de Junts 
per Sant Vicenç de Montalt 

- Senyor Robert Subiron Olmos, pel Grup Municipal del Partit dels 
Socialistes de Catalunya 

- Senyor Sergi Rabat Fajardo, pel Grup Municipal Primàries Catalunya 

- Senyora Laia Sorribes Valls, pel Grup Municipal  d’Esquerra Republicana 
de Catalunya Sant Vicenç de Montalt. 

- Senyor Benito Pérez González, pel Grupo Municipal Ciutadans-Sant 
Vicenç de Montalt (C’s). 

- Senyora Maria Villalta Morro, pel Grup Municipal del Nou Sant Vicenç 
(9SV). 

- Senyor Francesc Guillem Molins, pel Grup Municipal del Partit Popular. 

- Senyor Miquel Rovira Mariné, pel Grup Municipal CUP-AMUNT 

La Corporació es DONA PER ASSABENTADA. 
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Segon.- PRP2019/1008   APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL RÈGIM DE 
DEDICACIÓ DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ I ASSIGNACIONS ALS 
GRUPS POLÍTICS. 
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr. Robert Subiron 
Olmos,  portaveu del grup Municipal del PSC, exposa l’assumpte. Explica que 
s’ha optat per proposar una sola persona amb dedicació exclusiva, i que la 
retribució de l’alcalde no ha variat. També que s’ha proposat una indemnització 
per assistència a Junta de Govern com fa dues legislatures de 325 euros, i que 
s’ha optat per crear un Consell assessor, que funciona de forma similar al 
Consell de Govern. L’import del ple es manté i l’import per assistència a les 
comissions informatives també es manté, 100 euros per la de Ple i 50 per la 
resta. La retribució dels grups polítics també es manté, però s’arrodoneixen els 
imports. 
 
Es transcriu la proposta tot seguit: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2019/1270 33 GENSVM  
Contingut: APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS 
MEMBRES DE LA CORPORACIÓ I ASSIGNACIONS ALS GRUPS POLÍTICS. 
 
Un cop constituït el nou Ajuntament i proposat el nou Cartipàs Municipal, 
resulta indispensable procedir a l’establiment del règim de dedicació dels 
membres polítics d’aquesta Corporació, així com el seu règim de retribucions i 
indemnitzacions. 

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 
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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. 

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: 

A) Amb dedicació exclusiva: 
 

1. Javier Sandoval Carrillo,  3.411,37 euros/mes/x14 pagues, fent un total 
de 47.759,30 euros anuals. 

B) Sense dedicació exclusiva  
 

325 euros per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local. 

275 euros per assistència a les sessions del Consell Assessor del Govern 

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

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

50 euros per assistència a les sessions de la resta de Comissions Informatives 

L’import a percebre per cada regidor membre del Consell Assessor del Govern 
serà d’un màxim de 4 sessions al mes per l’assistència efectiva a aquest òrgan 
colꞏlegiat, sense perjudici de la percepció d’altres indemnitzacions a les que si 
escau puguin tenir dret, per la seva assistència efectiva. 

Els regidors membres de la Junta de Govern Local, alhora membres del 
Consell Assessor del Govern percebran com a màxim per l’assistència efectiva 
a aquests òrgans colꞏlegiats l’import corresponent a dues Juntes de Govern al 
mes i dues sessions de Consell assessor de Govern al mes, sense perjudici de 
la percepció d’altres indemnitzacions a les que si escau puguin tenir dret, per la 
seva assistència efectiva. 

Segon.- Establir amb efectes del dia 15 de juny de 2019, data de constitució 
d’aquest Ajuntament, a favor dels diferents Grups Polítics Municipals, una 
indemnització mensual per a despeses realitzades en l’exercici de les seves 
funcions, de les quantitats següents: 

Una quantitat fixa per cada formació política de 60 EUROS i una quantitat de 
150 EUR per cada regidor de la formació, amb el següent detall: 
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JUNTS PER SANT VICENÇ 660 EUROS/MES

PARTIT SOCIALISTA CATALUNYA 510 EUROS/MES

PRIMÀRIES CATALUNYA 210 EUROS/MES

ESQUERRA REPUBLICANA CAT 210 EUROS/MES

CIUDADANOS CIUTADANS 210 EUROS/MES

NOU SANT VICENÇ 9SV 210 EUROS/MES

PARTIT POPULAR 210 EUROS/MES

CUP-AMUNT 210 EUROS/MES
 

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

Quart.- Publicar aquest acord íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i 
fixar-se en el tauler d'anuncis de la Corporació, no a efectes constitutius del 
dret sinó per al seu general coneixement, donada la seva transcendència,  

 
 
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, portaveu de JxSVM, manifesta que 
quan algú vol aprovar un punt important, parla normalment amb tots els partits 
polítics. Ningú no l’ha trucat ni li ha dit res per aprovar el cartipàs. Això entén 
que és menyspreu. El senyor Sandoval havia fet diferents afirmacions en el seu 
discurs de presa de possessió i en el butlletí del tipus que seria un govern amb 
la mà estesa, però no se sap qui el configura, que tindria mà estesa, amb 
esperit de diàleg i entesa, i en canvi, ningú els ha trucat. També va assegurar 
que la seva voluntat de govern era tenir el màxim consens, es posa a disposició 
de tots els partits polítics, per tant no ha fet garant d’allò que va dir en el seu 
moment. Ell recorda que va parlar amb tots quan era alcalde. El senyor 
Sandoval va demanar una retribució de 100 euros per a l’assistència a les 
Comissions Informatives de Ple, per votar-hi a favor. Després però, va votar en 
contra. Cadascú és esclau de les seves paraules. Recorda que el senyor 
Subiron ha dit que l’alcalde cobra el que cobrava l’anterior, que és el topall 
màxim, però sí que s’ha augmentat. Ells no li discutiran això, ho diran els 
ciutadans i ells amb el temps si se’ls guanya o no, res a dir. Però abans 
l’alcalde cobrava 30.149,98 euros i per tant, s’ha incrementat un 58,4% en el 
pressupost de l’Ajuntament. No discuteix però el sou de l’alcalde, però vol que 
la gent estigui informada del que ell cobrava i del que ara vol cobrar aquest 
senyor. L’import de les juntes passa de 275 a 325 euros, augmentant 50 euros, 
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que suposa un 18% més. El consell assessor, res a dir, però té un caràcter no 
decisori, mai resolutori, és informatiu. El Ple en canvi, que és el màxim òrgan 
municipal, el deixen en 250 euros, no hi està d’acord. Hi veu un intent d’ofegar 
o no sap per què. Un regidor que hagi donat suport a l’alcadia rebrà uns 1450-
1500 euros al mes. Ho hi estan en contra, perquè són regidors amb 
responsabilitat, són faves comptades. El seu sentit del vot és negatiu per les 
formes i les maneres, han d’aprendre que en un govern s’ha de tenir la mà 
estesa. Quatre anys són molts anys. Es dirigeix a l’alcalde i li diu que quan hi 
hagi temes importants, s’acostumi a no menysprear els 908 ciutadans que el 
van votar. Si vol que votin a favor, ha d’arribar al consens. Li aconsella que els 
truqui per explicar-los les coses. 
 
El senyor Javier Sandoval Carrillo, alcalde, li contesta que ha pensat si ha estat 
en la política municipal amb anterioritat i es pregunta si reconeix els seus 
defectes. Ell ha menyspreat a totes les forces polítiques amb anterioritat. 
Accepta les crítiques, però que no li doni lliçons. Li agrada rectificar i tornar a 
començar. Recorda que li va votar en contra del cartipàs perquè va aprovar els 
plens bimensuals. També li demana que expliqui per què cobrava 30.000 euros 
i era perquè la diferència l’obtenia del Consell Comarcal, cobrant en total 
60.000 euros l’any. Sempre ha estat partidari que els regidors han de cobrar. Li 
diu que no li vingui amb demagògia barata, quan ell ha de mirar enrere i veure 
la política que ha fet. Ell no farà política dictatorial, cosa que sí acusa d’haver 
fet el senyor Martínez. La documentació ha arribat en ordre i tampoc ha 
preguntat res. Ha fet una exposició dolenta i poc preparada. 
 
  
El senyor Martínez diu que no ha cobrat 60.000 euros del Consell Comarcal, 
tant de bo. Li agrada que reconegui que s’ha equivocat, l’honora. En cap 
moment ha dit que s’hagi apujat el sou, que sí ho ha fet. L’únic és que abans 
l’alcalde cobrava 30.000 i ara 47.000, però si es guanya el sou, se’l mereix, 
però és una despesa més gran per l’Ajuntament, concretament 17.609,32 euros 
de més.  
 
El senyor Sandoval li respon que quan el van nomenar president del Consell va 
aprovar una retribució del 75% a Sant Vicenç i un 25% al Consell. Després va 
augmentar el percentatge del Consell fins el 33%, passant a Sant Vicenç al 
67%, sumant 60.000 euros. No passa res. Facilita a la secretària accidental el 
BOPB de 30/01/2017  on apareix la retribució del Consell aprovada. 
 
El senyor Subiron pren la paraula per manifestar que el senyor Martínez diu 
mitges veritats, com sempre. Al principi es va aprovar la dedicació del 100% del 
poble. Ha enganyat perquè fa dues legislatures es cobraven 325 euros per 
Junta i es va abaixar l’import perquè n’hi havia 4 al mes. A més, hi ha més 
portaveus de partits, cosa que fa augmentar el pressupost de retribucions. 
 
El senyor Martínez diu que podria explicar però no val la pena. 
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El senyor Sandoval li manifesta que li sorprèn que vingui a donar lliçons. 
 
Tot seguit pren la paraula el senyor Sergi Rabat Fajardo, portaveu de 
Primàries.  Manifesta que ell no cobrava res la passada legislatura. A nivell de 
dedicació, no tenen clar que aquest Ajuntament requereixi dedicació exclusiva, 
perquè compta amb una estructura que funciona sola. Això els fa posicionar-se 
en l’abstenció. Va parlar amb ells sobre el consell assessor, però no sobre les 
comissions informatives, que per cert, en troben a faltar algunes. Van mantenir 
dues reunions per parlar del consell assessor. Necessiten però dades fefaents 
per  emetre un vot positiu. 
 
La senyora Laia Sorribes Valls, portaveu d’ERC, manifesta que sí que s’han 
reunit amb ella però no per parlar d’això. En una població de 10.000 habitants 
l’alcalde cobraria el mateix, com ja ha passat en altres legislatures. En canvi, el 
que es cobra per assistència al Ple i Juntes hauria d’haver pujat i no ho ha fet. 
Per tot això, el seu vot serà l’abstenció. 
 
A continuació, el senyor Benito Pérez González, portaveu de C’s, pren la 
paraula. És un problema o una sort haver estat a la legislatura anterior. Ell 
manté el mateix criteri que fa quatre anys, quan el govern era del senyor 
Martínez. No es van negociar ni preus ni imports. Li recorda que a l’oposició es 
va limitar a explicar-li l’estructura i la periodicitat de les sessions. El seu grup 
sempre han cregut que les persones han de ser valorats èticament i 
econòmicament. No van menysprear llavors el govern de Convergència la 
legislatura passada. En canvi, pel que fa a la periodicitat dels plens, el govern li 
va dir que no calia la periodicitat mensual dels plens, que no era necessari i per 
diverses circumstàncies els plens acabaven a les dotze de la nit. Després d’un 
any va demanar plens mensuals i li van dir que no calia. Després ja va perdre 
la majoria i es va veure obligat a canviar-ho. Es pot arribar a dir que aquest 
cartipàs menysprea l’oposició, però el de fa quatre  anys menyspreava molt 
més, tot i que pensa que no es menysprea ara, perquè hi ha sessions 
mensuals plenàries i de comissions informatives i es retribueixen les 
comissions. 
 
C.- ACORDS 
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

PSC 3 SÍ 

JUNTS 4 NO 
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PRIMÀRIES 1 ABST 

ERC 1 ABST 

C’S 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

CUP 1 SÍ 

 
Finalment, s’acorda per majoria absoluta, aprovar els acords detallats 
anteriorment. 
 
 
TERCER.- PRP2019/1031   APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PERIODICITAT 
DE LES SESSIONS PLENÀRIES.    
 
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr. Robert Subiron 
Olmos,  portaveu del grup Municipal del PSC, exposa l’assumpte. Llegeix la 
proposta íntegrament. 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2019/1295 33 GENSVM  
Contingut: APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PERIODICITAT DE LES 
SESSIONS PLENÀRIES. 
 
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 els seus articles 97 i 98 
estableix el règim de sessions del Ple de la Corporació. 

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

Primer.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació, que se 
celebraran amb caràcter mensual, tindran lloc l’últim dijous, no festiu, de cada 
mes, a les 20:00 hores, a la Sala de Sessions de l’Ajuntament, o lloc habilitat a 
l’efecte, amb data d’inici el mes de setembre de 2019. 
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Segon.- Facultar el Sr. Alcalde perquè, en cas que així ho considerés oportú, 
pugui suspendre la celebració dels Plens, com a conseqüència dels períodes 
vacacionals (agost i desembre), quan això no menyscabi la gestió dels 
principals assumptes, així com posposar o avançar/retardar les sessions 
ordinàries del Ple per un termini no superior a 8 dies, quan el dia fixat sigui 
festiu, o es trobi inclòs en un període vacacional. 

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

 
B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Real Decreto 2568/1986, 
de 28 novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària. 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, portaveu de JxSVM, pren la 
paraula per preguntar per què s’inicien les sessions ordinàries al setembre. Si 
es treu la “coletilla” aquesta, votarien a favor de la proposta. 
 
El senyor alcalde li respon que ell va aprovar un ple cada dos mesos i ara vol 
un ple d’aquí tres dies.  
 
El senyor Martínez li diu que un quart del ple pot demanar sessions 
extraordinàries. Si no treu aquest punt, aquests quatre regidors presentaran 
constantment solꞏlicitud de plens extraordinaris.  
 
El senyor Robert Subiron Olmos, portaveu del PSC, manifesta que ara no dona 
temps d’omplir de contingut el plenari. Aquest punt parla de les sessions 
ordinàries del plenari, li sembla molt bé que convoqui sessions extraordinàries. 
Però farà pujar el pressupost de l’Ajuntament. 
 
El senyor Martínez afirma que parla un altre llenguatge. Hi havia 30 dies per 
convocar aquest ple extraordinari. Demana un ple ordinari a final demes. Té 
moltes preguntes de la ciutadania. El vot de la gent val per molt. Un quart de 
regidors poden demanar plens extraordinaris. Pregunta si hi ha hagut alguna 
Junta de Govern abans d’avui.  
 
Se li respon que no s’ha celebrat cap Junta de Govern. 
 
El senyor Rabat assegura que no se li pot recordar la política. Afirma que punts 
per un ple sí que n’hi ha d’haver perquè hi ha inquietuds dels ciutadans també, 
hi ha hagut moviments que tothom vol conèixer i són dignes de ser exposats. 
És encertat decretar agost com a període vacacional. Però no entén que també 
es decreti desembre, ell treballa al desembre, tot i que hi ha dies que sí 
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funcionen, no entén aquesta distinció. Saben de sobra que falta de punts no 
n’hi ha. Demana aclariment sobre l’assumpte. 
 
El senyor alcalde agraeix les aportacions. Primer li comenta que al desembre 
sempre hi ha un ple, on s’aprova el pressupost. Respon també que si l’oposició 
té punts importantíssims i al govern se li ha passat per alt i volen convocar un 
ple extraordinari, entra dins la normalitat i ho han de fer. Avui comença una 
nova etapa pels regidors i regidores, avui començaran a treballar les seves 
àrees i començar la maquinària en marxa per presentar punts al ple. Sembla 
que l’alcalde no vulgui convocar un ple, però no és cert. No s’ha convocat cap 
junta i cap comissió i abans de passar els punts per ple s’han d’informar, és 
materialment impossible, en tres dies no estan a temps. 
 
El senyor Martínez respon que els punts poden anar directament a ple. 
 
El senyor alcalde li recorda que hi ha ordre de paraula. 
 
La senyora Laia Sorribes Valls, portaveu d’ERC, pren la paraula per assegurar 
que està contenta pels plens mensuals. Troba encertat que es celebri una 
sessió extraordinària al desembre. S’hauria d’haver planificat millor perquè al 
setembre tindrem un ple que no sabem quan s’acabarà. 
 
C.- ACORDS 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

PSC 3 SÍ 

JUNTS 4 NO 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

C’S 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

CUP 1 SÍ 

 
Finalment, s’acorda per majoria absoluta, aprovar els acords detallats 
anteriorment. 
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QUART.- PRP2019/1011   DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE 
NOMENAMENT DELS TINENTS D'ALCALDE I MEMBRES DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
    
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr. Robert Subiron 
Olmos,  portaveu del grup Municipal del PSC, dona lectura íntegra del decret 
de l’alcaldia del qual es dona compte en aquest punt i que es transcriu tot 
seguit: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2019/1273 33 GENSVM  
Contingut: DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE NOMENAMENT DELS 
TINENTS D'ALCALDE I MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Es dona compte del Decret de nomenament dels Tinents d’Alcalde i membres 

de la Junta de Govern local. El Ple es dona per assabentat. 

“Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2019/1273 33 GENSVM  
Contingut: NOMENAMENT DELS TINENTS D'ALCALDE I MEMBRES DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Javier Sandoval Carrillo, Alcalde President de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 

Montalt, de conformitat amb l’article 46 i concordants del Reglament 

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions locals, 

aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,  

RESOLC 

Primer.- Nomenar els/les següents regidors/es com a Tinents d’Alcalde 

 1r Tinent d’Alcalde, senyor Robert Subiron Olmos 

 2n Tinent d’Alcalde, senyor Cristian Garralaga Alonso 
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Aquests dos regidors doncs, seran els integrants, juntament amb la 

presidència, de la Junta de Govern Local de Sant Vicenç de Montalt. 

Segon.- D’aquest Decret se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que 

se celebri i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 

sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent a la seva signatura.” 

 

El Ple es dona per assabentat del contingut del decret de nomenament dels 

tinents d’alcalde i membre de la Junta de Govern Local. 

 
 
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, portaveu de JxSVM, troba estrany 
que la Junta de Govern la formi només el Partit Socialista. El 3r tinent d’alcalde 
no hi és. Per llei és un terç i per tant, falta el tercer regidor. El senyor alcalde li 
apunta que poden ser fins a quatre regidors. Pregunta als altres partits si no 
han demanat una tinença d’alcaldia. Quan hi ha pacte de governabilitat, el que 
es negocia són els eixos programàtics i també les tinences d’alcaldia. No ho 
entén, ja ho aclariran. Els dirigeix al senyor Rovira i li diu que no volia tenir un 
investigat al govern. La Junta de Govern és executiva, en canvi el Consell 
Assessor és informatiu. Demana un aclariment. 
 
El senyor Alcalde li respon si no sap com funciona l’administració, 
l’organigrama de l’Ajuntament. Si està interessat en ser tinent d’alcalde, li diu 
que li presenti una proposta i l’estudiaran. Hi ha alcalde i Junta de Govern. Al 
municipi de Sant Vicenç de Montalt hi ha un govern en minoria del Partit 
Socialista. Parlant de pactes de governabilitat , ara ha vist el que va signar amb 
el PP antic que li va costar molt de veure. Ells donaran llum al pacte de 
governabilitat, perquè no amaguen res. Ell li va dir fa temps que “ni te lo doy ni 
te lo daré por mucho que lo pidas”, en canvi, ells el penjaran al portal de 
transparència. Creu que aquesta política de Junts no va bé. 
 
El senyor Miquel Rovira Mariné, portaveu de CUP-AMUNT, per alꞏlusions, li diu 
al senyor Martínez que ell no farà sang de la seva situació jurídica en aquest 
ple, no ho farà per ètica política, tot i que no tingui experiència política, ni del  
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senyor Subiron, perquè una de les coses que farà la CUP, perquè forma part 
dels seus eixos importants, serà el tema la transparència i la corrupció, sigui qui 
sigui.  
 
El senyor Subiron vol aclarir les coses. L’únic investigat per denúncies d’un 
treballador és un, el senyor Martínez. La diferència és que ell (Subiron) està 
investigat, segons manifesta, perquè un jutge creu que la seva declaració és 
important per saber si el senyor Martínez és un lladre o no.  
 
El senyor Martínez es dirigeix al senyor Miquel Rovira per dir-li que si no volia 
cap imputat al govern, quan el senyor alcalde estigui de vacances, tindrà al 
senyor Subiron i afirma que té proves que el senyor Subiron està en dues 
causes, una civil i una penal. 
 
El senyor alcalde li recorda que aquest no era el tema del ple, que l’ha tret ell. 
 
El senyor Martínez nega que el seu pacte fos de governabilitat, sinó que era de 
colꞏlaboració, que és diferent. 
 
El senyor Sergi Rabat Fajardo, portaveu de Primàries manifesta que en aquest 
punt no té res a dir. 
 
La senyora Laia Sorribes Valls, portaveu d’Esquerra, tampoc té res a dir, 
perquè la decisió de qui governa és seva. 
 
L’alcalde dona les gràcies per la confiança. 
 
 
 
 
 
CINQUÈ.- PRP2019/1014   DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE 
DELEGACIONS DE L'ALCALDIA ALS REGIDORS/ES    
 
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr. Robert Subiron 
Olmos,  portaveu del grup Municipal del PSC, exposa l’assumpte. Llegeix 
íntegrament la proposta d’acord. 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2019/1275 33 GENSVM  
Contingut: DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE DELEGACIONS DE 
L'ALCALDIA ALS REGIDORS/ES 
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Es dona compte del Decret de delegacions de l’alcaldia als regidors/es. El Ple 

es dona per assabentat. 

 
“DECRET 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2019/1275 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 15 de juny de 2019 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 de gestió, assessorament, direcció i comandament sense incloure 
signatura de resolucions, que es deleguen mitjançant aquest nomenament: 
 

- Regidor delegat de Serveis Municipals, Medi ambient i Esports, 
senyor Robert Subirón Olmos. 
 

- Regidor delegat de Gestió Econòmica, RRHH, Solidaritat i 
Cooperació, senyor Cristian Garralaga Alonso 
 

- Regidor de Noves Tecnologies, Gestió Energètica i Sostenibilitat 
i Gent Gran, senyor Benito Pérez González. 
 

- Regidora delegada de Sanitat, Salut i Consum, Igualtat i 
d’Ensenyament, senyora Maria Villalta Morro. 
 

- Regidor de Governació, Mobilitat i Comerç i Turisme, senyor 
Francesc Guillem Molins. 
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- Regidor delegat de Participació Ciutadana, Serveis Socials, 
Promoció Economica i Joventut , senyor Miquel Rovira Mariné. 

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

 
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, portaveu de JxSV, apunta que hi 
ha regidors delegats i no delegats, però no sap si formen part del govern o no.  
 
El senyor alcalde li respon que això és donar compte. Són delegacions 
d’alcaldia que es poden delegar a qualsevol regidor. 
 
El senyor Martínez li diu que no li ha contestat la seva pregunta. 
 
El senyor alcalde li pregunta al senyor Martínez si de debò pregunta què és un 
regidor delegat. 
 
El senyor Martínez demana a la Secretària accidental que faci un informe sobre 
el tema. Ella li explica que les competències que la Llei estableix per a 
l’alcaldia, excepte aquelles que ja marca com a indelegables, poden ser 
delegades en algun regidor o regidora del Consistori, que esdevindrà regidor/a 
delegat/da.  
 
El senyor Martínez es dirigeix a l’alcalde i li assenyala que no ha delegat ni 
Cultura, ni Comunicació ni Urbanisme. Per tant, entén que a l’acte de la Flama 
del Canigó, serà ell qui com a regidor de Cultura, llegirà el manifest. 
 
El senyor alcalde li contesta que mirarà si podrà assistir-hi o no. Entén que es 
tracta d’un ple seriós i ara aquest tema no toca.  
 
El senyor Sergi Rabat Fajardo, portaveu de Primàries Catalunya, no té cap 
comentari sobre aquest punt. 
 



 

  ‐ 17 ‐ 

La senyora Laia Sorribes Valls, portaveu d’ERC, entén que aquestes 
delegacions s’han fet per governar, tots els qui han donat suport.  
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor del PP, pren la paraula per 
demanar al senyor alcalde que apliqui l’article del ROM següent, que regula el 
desenvolupament de les sessions “Cap Conseller pot parlar sense haver 
demanat i obtingut del President la paraula. Ningú no podrà ésser interromput 
quan parli, sinó pel President, per a comunicar-li que ha exhaurit el temps, per 
a demanar-li que es limiti al tema objecte de discussió o bé per a enretirar-li la 
paraula. 

Obert el debat, el ponent farà la presentació de l’afer.  

Tot seguit, si hi hagués  vots particulars, es donarà la paraula als esmentats, 
per ordre dels vots obtinguts a les eleccions per cada grup. 

Cada esmenat disposarà de dos minuts per tal d’argumentar la seva  esmena, 
que podran ésser prorrogats, per part del President, si la complexitat del tema 
ho requereix.” 

Ho demana perquè els plens no es converteixin en patètics. 
 
 
 

 
Sisè.- PRP2019/1032   APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL RÈGIM DE SESSIONS 
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.    
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr. Robert Subiron 
Olmos,  portaveu del grup Municipal del PSC, dona lectura a la proposta 
d’acord que es transcriu tot seguit: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2019/1296 33 GENSVM  
Contingut: APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL RÈGIM DE SESSIONS DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL. 
 
 
Un cop celebrades les Eleccions Municipals i constituït el nou Ajuntament, es fa 
necessari procedir, d’acord amb la legislació vigent i amb el Reglament Orgànic 
Municipal, a l’establiment de la periodicitat de les sessions. 
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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 tot l’anteriorment exposat, 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 el primer i tercer dijous no 
festius de cada mes, principalment a les 18:00 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 (agost i desembre), 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. 

Tercer. La votació dels acords de la Junta de Govern Local  seguirà el sistema 
de votació directa, una persona un vot, i podran assistir, a instància de la 
presidència, altres regidors i regidores i tècnics/es i assessors/es municipals, 
amb veu però sense vot en qualitat de “convidats”. 

 
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, portaveu de JxSVM, comenta si no 
seria més lògic que el Consell assessor fos abans de la Junta de Govern, ja 
que assessora la Junta. 
 
C.- ACORDS 
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 
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PSC 3 SÍ 

JUNTS 4 NO 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

C’S 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

CUP 1 SÍ 

 
Finalment, s’acorda per majoria absoluta, aprovar els acords detallats 
anteriorment. 
 
 
Setè.- PRP2019/1005   APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CREACIÓ DE LES 
COMISSIONS INFORMATIVES    
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr. Robert Subiron 
Olmos,  portaveu del grup Municipal del PSC, llegeix íntegrament la proposta 
d’acord, que es transcriu tot seguit: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2019/1256 33 GENSVM  
Contingut: APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CREACIÓ DE LES COMISSIONS 
INFORMATIVES 
 
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: 
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President: L’Alcalde, Sr. Javier Sandoval Carrillo 
Substitut: Sr. Cristian Garralaga Alonso 
 
Vocals:  
 
1) Sr. Miquel Àngel Martínez Camarasa (JxSVM) 
 Substitut: Sr. Víctor Llasera Alsina (JxSVM) 
2) Sr. Robert Subiron Olmos, 1r Tinent d’Alcalde (PSC) 
 Substitut: Sr. Cristian Garralaga Alonso, 2n Tinent d’Alcalde (PSC) 
3) Sr. Sergi Rabat Fajardo (Primàries) 
4) Sra. Laia Sorribes Valls (ERC) 
5) Sr. Benito Pérez González (C’s) 
6) Sra. Maria Villalta Morro (9SV) 
7)       Sr. Francesc Guillem Molins (PP) 
8)       Sr. Miquel Rovira Mariné (CUP) 
 
Actuarà com a Secretari: El/la del la Corporació o membre que legalment 
el substitueixi. 
 

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. 
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JxSVM, quatre vots 
PSC, dos vots 
Primàries, un vot 
ERC, un vot 
C’s, un vot 
9SV, un vot 
PP, un vot 
CUP, un vot 
 

 

B) COMISSIÓ INFORMATIVA D’ URBANISME. 

1.- MEMBRES: 

President: L’Alcalde, Sr. Javier Sandoval Carrillo 
Substitut: Sr. Cristian Garralaga Alonso 
 
Vocals:  
 
1) Sr. Miquel Àngel Martínez Camarasa (JxSVM) 
 Substitut: Sr. Víctor Llasera Alsina (JxSVM) 
2) Sr. Robert Subiron Olmos, 1r Tinent d’Alcalde (PSC) 
 Substitut: Sr. Cristian Garralaga Alonso, 2n Tinent d’Alcalde (PSC) 
3) Sr. Sergi Rabat Fajardo (Primàries) 
4) Sra. Laia Sorribes Valls (ERC) 
5) Sr. Benito Pérez González (C’s) 
6) Sra. Maria Villalta Morro (9SV) 
7)       Sr. Francesc Guillem Molins (PP) 
8)       Sr. Miquel Rovira Mariné (CUP) 
 
Actuarà com a Secretari: El/la del la Corporació o membre que legalment 
el substitueixi. 
 

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. 
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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. 

  

3.-  RÈGIM DE SESSIONS: 

Celebrarà les seves sessions el segon dimecres de cada mes,  a les 
19:15 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. 

JxSVM, quatre vots 
PSC, dos vots 
Primàries, un vot 
ERC, un vot 
C’s, un vot 
9SV, un vot 
PP, un vot 
CUP, un vot 
 

 

C) COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 

1.- MEMBRES: 
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President: Sr. Cristian Garralaga Alonso  
Substitut: Robert Subiron Olmos, 1r Tinent d’Alcalde (PSC)  
  
Vocals:  
 
1) Sr. Miquel Àngel Martínez Camarasa (JxSVM) 
 Substitut: Sr. Víctor Llasera Alsina (JxSVM) 
2) Sr. L’Alcalde, Sr. Javier Sandoval Carrillo  (PSC) 
 Substitut: Robert Subiron Olmos, 1r Tinent d’Alcalde (PSC) 
3) Sr. Sergi Rabat Fajardo (Primàries) 
4) Sra. Laia Sorribes Valls (ERC) 
5) Sr. Benito Pérez González (C’s) 
6) Sra. Maria Villalta Morro (9SV) 
7)       Sr. Francesc Guillem Molins (PP) 
8)       Sr. Miquel Rovira Mariné (CUP) 
 
Actuarà com a Secretari: El/la del la Corporació o membre que legalment 
el substitueixi. 
 

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: 

President: un vot. 
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JxSVM, quatre vots 
PSC, dos vots 
Primàries, un vot 
ERC, un vot 
C’s, un vot 
9SV, un vot 
PP, un vot 
CUP, un vot 
 

D) COMISSIÓ INFORMATIVA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

1.- MEMBRES: 

President: L’Alcalde, Sr. Javier Sandoval Carrillo 
Substitut: Robert Subiron Olmos, 1r Tinent d’Alcalde (PSC) 
 
Vocals:  
 
1) Sr. Miquel Àngel Martínez Camarasa (JxSVM) 
 Substitut: Sr. Víctor Llasera Alsina (JxSVM) 
2) Sr. Sr. Cristian Garralaga Alonso, 2n Tinent d’Alcalde (PSC) 
 Substitut: Robert Subiron Olmos, 1r Tinent d’Alcalde (PSC) 
3) Sr. Sergi Rabat Fajardo (Primàries) 
4) Sra. Laia Sorribes Valls (ERC) 
5) Sr. Benito Pérez González (C’s) 
6) Sra. Maria Villalta Morro (9SV) 
7)       Sr. Francesc Guillem Molins (PP) 
8)       Sr. Miquel Rovira Mariné (CUP) 

 

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

 

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: 
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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: 

President: un vot. 

JxSVM, quatre vots 
PSC, dos vots 
Primàries, un vot 
ERC, un vot 
C’s, un vot 
9SV, un vot 
PP, un vot 
CUP, un vot 

 

E) COMISSIÓ INFORMATIVA D’INVESTIGACIÓ I ANTI CORRUPCIÓ 

1.- MEMBRES: 

President: L’Alcalde, Sr. Javier Sandoval Carrillo 
Substitut: Sr. Cristian Garralaga Alonso 
 
Vocals:  
 
1) Sr. Miquel Àngel Martínez Camarasa (JxSVM) 
 Substitut: Sr. Víctor Llasera Alsina (JxSVM) 
2) Sr. Robert Subiron Olmos, 1r Tinent d’Alcalde (PSC) 
 Substitut: Sr. Cristian Garralaga Alonso, 2n Tinent d’Alcalde (PSC) 
3) Sr. Sergi Rabat Fajardo (Primàries) 
4) Sra. Laia Sorribes Valls (ERC) 
5) Sr. Benito Pérez González (C’s) 
6) Sra. Maria Villalta Morro (9SV) 
7)       Sr. Francesc Guillem Molins (PP) 
8)       Sr. Miquel Rovira Mariné (CUP) 
 

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

 

2.- ATRIBUCIONS: 

 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. 
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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: 

President: un vot. 

JxSVM, quatre vots 
PSC, dos vots 
Primàries, un vot 
ERC, un vot 
C’s, un vot 
9SV, un vot 
PP, un vot 
CUP, un vot 

 

F) COMISSIÓ INFORMATIVA DE SEGUIMENT DELS NOUS EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS I INFRAESTRUCTURES PÚBLIQUES. 
 
1. MEMBRES: 

President: L’Alcalde, Sr. Javier Sandoval Carrillo 
Substitut: Sr. Robert Subiron Olmos, 1r Tinent d’Alcalde (PSC) 
 
Vocals:  
 
1) Sr. Miquel Àngel Martínez Camarasa (JxSVM) 
 Substitut: Sr. Víctor Llasera Alsina (JxSVM) 
2) Sr. Cristian Garralaga Alonso, 2n Tinent d’Alcalde (PSC) 
 Substitut: Sr. Robert Subiron Olmos, 1r Tinent d’Alcalde (PSC) 
3) Sr. Sergi Rabat Fajardo (Primàries) 
4) Sra. Laia Sorribes Valls (ERC) 
5) Sr. Benito Pérez González (C’s) 
6) Sra. Maria Villalta Morro (9SV) 
7)       Sr. Francesc Guillem Molins (PP) 
8)       Sr. Miquel Rovira Mariné (CUP) 

 
 
Actuarà com a Secretari/ària: L’interventor o membre que legalment el 
substitueixi. 
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2.- ATRIBUCIONS: 
Emissió d’informe previ a l’aprovació per l’òrgan competent, amb caràcter 
preceptiu i no vinculant, dels projectes d’obres municipals de construcció 
d’equipaments, així com grans reformes i rehabilitacions dels equipaments i 
espais públics amb un pressupost d’execució superior a 200.000 euros. 
L’informe haurà de tractar sobre la idoneïtat de l’obra, la seva viabilitat, fonts de 
finançament i futur manteniment. 
 
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 seguiment dels nous 
equipaments municipals seguirà el sistema de vot ponderat; de manera que 
cadascun dels assistents votarà en nom dels que representa: 
 

President: un vot. 

JxSVM, quatre vots 
PSC, dos vots 
Primàries, un vot 
ERC, un vot 
C’s, un vot 
9SV, un vot 
PP, un vot 
CUP, un vot 

 
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. 
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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 estaran integrades pels membres que també hi ha estat detallats. 
 
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.  
 
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. 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, portaveu de JxSVM, demana 
modificar l’horari de la Comissió Informativa d’Urbanisme i que sigui a les 19.15 
en comptes de les 19.00 hores. Celebra que hi hagi comissió anti corrupció, no 
comissió contra Miquel Àngel. Demana que es doni tràmit a una instància que 
havien presentat. Celebra la comissió dels equipaments, que tots els partits 
portaven al seu programa. Troba a faltar en canvi una comissió contra la 
violència masclista o per treballar el pla d’igualtat, o comissió de la dona, per 
exemple. També troba a faltar la temporalització d’algunes comissions, per 
poder-se organtizar millor. Veu que ha desaparegut la comissió del carrer 
Lledoners sense explicació. 
 
El senyor alcalde li respon que no creu que hi hagi problema per canviar l’horari 
de la Comissió d’urbanisme. Pel que fa a la Comissió de la Dona, com bé sap, 
s’ha creat una regidoria nova, la d’Igualtat. Li dona la paraula a la senyora 
regidora perquè expliqui una mica els seus objectius. 
 
La senyora Maria Villalta Morro, regidora delegada d’Igualtat, manifesta que 
des de la seva regidoria es vol vetllar per la igualtat, manifesta que quan 
arrenqui la feina i pugui tenir el pla de treball detallat, espera també trobar 
maneres de colꞏlaborar que siguin més àgils que les comissions per treballar 
aquestes tasques. 
 
El senyor alcalde li respon al senyor Martínez que la comissió  de Lledoners es 
va crear i es va tancar el tema i es va decidir cancelꞏlar amb el consentiment 



 

  ‐ 29 ‐ 

dels veïns. Això no vol dir que si uns veïns demanen la creació de comissions 
per resoldre temes, s’estudiarà i es farà. 
 
El senyor Martínez pregunta com va acabar. 
 
El senyor alcalde li respon que és un tema afectat, i li diu que el coneix 
perfectament aquest tema. 
 
El senyor Sergi Rabat Fajardo, portaveu de Primàries Catalunya, li semblen bé 
les comissions i agrairia també aquesta modificació en l’horari. Manifesta que la 
Llei recomana que hi hagi tantes comissions com regidories, tot i que no sigui 
obligatori. En l’estat d’emergència en el que vivim amb el canvi climàtic, creu 
que caldria una regidoria i també una comissió de Medi Ambient, Sostenibilitat i 
Eficiència Energètica, que també tractés el tema de l’aigua, que és 
importantíssim. Per acostar la ciutadania a al Política, demanaria que les 
comissions fossin públiques, que les entitats hi poguessin venir i participar, per 
aportar tots els seus coneixements. 
 
El senyor alcalde li respon que segur que el regidor de Participació Ciutadana 
segur que ho veurà perfecte. Hi ha un regidor també que portarà el tema de la 
Sostenibilitat i Gestió Energètica, poden parlar amb ells i colꞏlaborar i si un 
tema s’ha de portar a participació, es farà sense problema. 
 
El senyor Rabat torna a agafar el torn de paraula i creu que potser no s’ha 
explicat bé. Sap que hi ha regidoria de participació ciutadana. Demana que 
perquè sigui exitosa vingui des de dalt, de tot el Consistori. La millor manera 
d’implantar una participació real i no simulada, posant a la disposició de totes 
les forces i ciutadans, es facin més comissions. Tot i que a nivell logístic sigui 
difícil que n’hi hagin tantes com regidories. Hi ha una recomanació legal, 
potestativa, però que quedi clar que aquest govern no l’ha seguida, de crear 
tantes comissions com regidories. Es necessita adoptar mesures de consens 
en temes tan importants, que no s’arreglen amb una regidoria o dues. Hi ha 
aspectes que hi ha interacció entre diferents regidories, cal adoptar mesures de 
consens. S’arregla amb treball coral de tot el Consistori, el Medi Ambient és el 
que és i la situació és prou preocupant. Els regidors van i venen, les polítiques 
implantades per un consistori, per un grup coral, estaran recolzades per tots, 
les polítiques es portaran a terme, independentment de la força que governi. 
Parla sobre el conegut com Paquet Hivern, que diu que al 2030, hi ha d’haver 
una eficiència energètica del 32,5%, nosaltres estem molt lluny d’aquests 
barems i l’única solució que tenim és posar-nos a treballar tots ja, no només el 
regidor de torn. S’aconsegueix establint una Comissió informativa, establint uns 
protocols i implementant directrius.  
 
El senyor alcalde es mostra d’acord amb ell en polítiques mediambientals i molt 
sensibilitzats. 
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Dona la paraula al regidor de Participació Ciutadana, per si vol afegir alguna 
cosa. 
 
El senyor Miquel Rovira Mariné, regidor delegat de Participació Ciutadana, 
manifesta que comparteix fil per randa tot el que ha dit el senyor Rabat i apunta 
que la participació és important, ell afegiria que també ho és la transparència, 
cal mostrar a la ciutadania tot el que es fa a l’Ajuntament. 
 
La senyora Laia Sorribes Valls, portaveu d’ERC, pren la paraula per manifestar 
que li hagués agradat que s’hagués consensuat aquest punt amb tots els 
regidors i regidores. La proposta de Primàries és molt interessant i també la de 
creació de la Comissió d’Igualtat. És un tema transversal al Consistori i a la 
població, que afecta a tots i totes, i també a totes les regidories. 
 
 
C.- ACORDS 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

PSC 3 SÍ 

JUNTS 4 ABST 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 ABST 

C’S 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

CUP 1 SÍ 

 
Finalment, s’acorda per majoria absoluta, aprovar els acords detallats 
anteriorment. 
 
 
 
Vuitè.- PRP2019/1033   APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL NOMENAMENT A 
ALTRES ÒRGANS COLꞏLEGIATS 
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A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr. Robert Subiron 
Olmos,  portaveu del grup Municipal del PSC, exposa l’assumpte. Fa un breu 
resum dels objectius i funcions dels òrgans colꞏlegiats dels quals l’Ajuntament 
forma part. 
 
Es transcriu íntegrament la proposta d’acord: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2019/1298 33 GENSVM  
Contingut: APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL NOMENAMENT A ALTRES 
ÒRGANS COLꞏLEGIATS 
 
A. PRESENTACIÓ PROPOSTA. Des de l’Alcaldia, es proposa el 
nomenament dels següents representants en òrgans colꞏlegiats: titulars i 
suplents 

 

1. CONSORCIS 

a. Museu del Pessebre de Catalunya 

Sr. Javier Sandoval Carrillo 

Suplent, Sr. Robert Subiron Olmos 

b. Promoció Turística Costa del Maresme 

Sr. Francesc Guillem Molins 

Suplent, Sr. Miquel Rovira Mariné 

c. Comunicació Local  

Sr. Javier Sandoval Carrillo 

Suplent, Sr. Robert Subiron Olmos 

Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme 

Sr. Sr. Robert Subiron Olmos  

Suplent, Javier Sandoval Carrillo 

d. Localret 

Sr. Javier Sandoval Carrillo 

Suplent, Sr. Benito Pérez González 
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2. FUNDACIONS 

a. Fundació privada Toni Sors 

Sr. Javier Sandoval Carrillo 

Suplent, Sr. Robert Subiron Olmos 

3. JUNTES DE COMPENSACIÓ  

a. Golf Maresme 

Sr. Javier Sandoval Carrillo 

Sr. Cristian Garralaga Alonso 

b. El Pedró 

Sr. Javier Sandoval Carrillo 

Sr. Cristian Garralaga Alonso 

c. Can Boada 

Sr. Javier Sandoval Carrillo 

Sr. Cristian Garralaga Alonso 

d. La Costa 

Sr. Javier Sandoval Carrillo 

Sr. Cristian Garralaga Alonso 

 

4. CONSELLS ESCOLARS 

a. Escola Sant Jordi 

Sra. Maria Villalta Morro 

Suplent, Sr. Javier Sandoval Carrillo 

b. Escola Sot del Camp 

Sra. Maria Villalta Morro 

Suplent, Sr. Javier Sandoval Carrillo 

c. Escola Bressol 
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Sra. Maria Villalta Morro 

Suplent, Sr. Javier Sandoval Carrillo 

d. Institut 

Sra. Maria Villalta Morro 

Suplent, Sr. Javier Sandoval Carrillo 

e. Escola de Música 

Sra. Maria Villalta Morro 

Suplent, Sr. Javier Sandoval Carrillo 

f.  Consell Escolar Municipal (CEM) 

Sra. Maria Villalta Morro 

Suplent, Sr. Javier Sandoval Carrillo 

Representants de l’Ajuntament: 

 Sra. Lydia Gerónimo Guardiola (JxSVM) 
 Sr. Robert Subiron Olmos, 1r Tinent d’Alcalde (PSC) 
 Sr. Sergi Rabat Fajardo (Primàries) 

Sra. Laia Sorribes Valls (ERC) 
Sr. Benito Pérez González (C’s) 
Sra. Maria Villalta Morro (9SV) 
Sr. Francesc Guillem Molins (PP) 
Sr. Miquel Rovira Mariné (CUP) 

 
  

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

 Sr. Javier Sandoval Carrillo 

 Suplent, Sr. Robert Subiron Olmos 

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

 Sr. Javier Sandoval Carrillo 

 Suplent, Sr. Robert Subiron Olmos 

7. Fons Català de Cooperació al desenvolupament 

    Sr. Cristian Garralaga Alonso 

 Suplent, Sr. Javier Sandoval Carrillo  
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8. Federació de les ADF del Maresme 

     Sr. Sr. Robert Subiron Olmos  

 Suplent, Javier Sandoval Carrillo 

9. Associació de Municipis per la independència (AMI) 

 Sr. Miquel Rovira Mariné 

 Suplent, Sra. Laia Sorribes Valls 

 
 Suplent, Sra. Laia Sorribes Valls 

 

Per tot el que s’ha exposat es PROPOSA AL PLE de la Corporació: 
 
Primer.- Nomenar els representants titulars i suplents a altres òrgans 
colꞏlegiats detallats a la part expositiva. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als portaveus dels diferents Grups Polítics de la 
Corporació. 

 

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, portaveu del Grup Municipal de 
JxSVM, pren la paraula per manifestar que estan igual que al principi. No els 
han dit res. Tenien l’esperança que els diguessin alguna cosa, però no. 
Manifesta que al Consell Escolar la persona representant de Junts per Sant 
Vicenç serà la senyora Lydia Gerónimo. Celebra que el representant a l’AMI 
sigui en Miquel Rovira, ho farà molt bé, es congratula. 
 
El senyor Miquel Rovira Mariné, portaveu del Grup Municipal CUP-AMUNT, 
respon que no en tingui cap dubte. 
 
El senyor Sergi Rabat Fajardo, portaveu del Grup Municipal Primàries 
Catalunya, no té cap objecció ara. No obstant, es dirigeix al senyor alcalde i li 
manifesta que tingui bé a prendre nota de les propostes rebudes si té la mà 
estesa. 
 
El senyor alcalde respon que se li va oferir entrar al Consell Assessor del 
Govern per treballar pel poble. Ja li ha contestat abans. El regidor ha pres nota 
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per treballar per tot el que calgui. Cal l’escenari adient, s’ha de regular per part 
de la regidoria. Estan oberts al poble, no només ho està Primàries. Quan va 
entrar d’alcalde va portar tots els veïns implicats en un assumpte i ells van 
decidir la solució a un assumpte. Això és participació i escoltar el poble.  
 
El senyor Rabat es mostra realment preocupat perquè no s’ha explicat gaire bé. 
El felicita per les iniciatives preses en bé del poble, no té problema, li dona 
l’enhorabona i l’anima a què ho continuï fent. Ell el que demanava és una 
comissió informativa de Medi Ambient, Sostenibilitat i Eficiència Energètica, que 
sigui oberta al públic, com haurien de ser totes les comissions, i això és decisió 
de l’alcalde i no del Regidor de participació ciutadana. Presentarà una proposta 
al Ple. 
 
L’alcalde es mostra d’acord i treballarà la proposta. 
 
La senyora Laia Sorribes Valls, portaveu del Grup Municipal d’ERC, manifesta 
que se li va oferir ser la representant de l’Ajuntament suplent a l’AMI i ha 
acceptat encantada. Desitja que les propostes de l’AMI es puguin tirar endavant 
i que es noti que l’Ajuntament forma part de l’AMI. 
 
C.- ACORDS 
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

PSC 3 SÍ 

JUNTS 4 NO 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

C’S 1 ABST 

9SV 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

CUP 1 SÍ 

 
Finalment, s’acorda per majoria absoluta, aprovar els acords detallats 
anteriorment. 
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Novè.- PRP2019/1027   APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CREACIÓ DEL 
CONSELL ASSESSOR DEL GOVERN.    
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr. Robert Subiron 
Olmos,  portaveu del grup Municipal del PSC, procedeix a donar lectura de la 
proposta d’acord. 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, portaveu de JxSVM, manifesta 
que, pel que fa al seu grup, no cal que la llegeixi sencera. 
 
Es transcriu íntegrament la proposta tot seguit: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2019/1277 33 GENSVM  
Contingut: APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CREACIÓ DEL CONSELL 
ASSESSOR DEL GOVERN. 
 
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local així com 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 reconeixen als municipis, com a 
administracions públiques territorials, en l’àmbit de llurs competències, la 
potestat reglamentària i d’autoorganització. 

Atesos els resultats de les Eleccions Municipals del dia 26 de maig de 2019 i la 
gran fragmentació del vot, es fa necessària la colꞏlaboració entre diferents 
forces polítiques per assolir els reptes que Sant Vicenç de Montalt ha de tirar 
endavant. 

Fruit d’aquesta colꞏlaboració, en el marc de la proposta d’acord plenari que 
regula el cartipàs municipal, es defineixen els òrgans de govern municipals, així 
com els òrgans complementaris, d’acord amb els articles 20 de la Llei 7/1985, 
reguladora de les Bases de Règim Local i 48 i ss 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 aquest marc, per tal de dotar l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt de la 
màxima eficàcia, garantint la coordinació de l’activitat dels regidors i regidores 
amb projectes, àrees i competències delegades i per assolir  la màxima 
eficiència de l’acció de govern i l’administració municipal, s’ha decidit crear un 
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òrgan per a la coordinació i assessorament de l’acció de govern, que 
s’anomenarà Consell assessor del Govern.  

Per l’exposat es PROPOSA AL PLE que adopti els acords següents: 

Primer. La creació d’un òrgan municipal complementari, anomenat CONSELL 
ASSESSOR DEL GOVERN, que tindrà el següent Reglament regulador:  

Naturalesa i finalitats 

El Consell de Govern és un òrgan municipal complementari, constituït a 
l’empara de l’article 49 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, de 
caràcter consultiu i no executiu, i que té com a finalitat la coordinació de 
l’exercici del conjunt de les competències de l’Alcalde i dels regidors delegats, 
per tal d’assolir la màxima eficàcia en l’acció de govern i l’administració 
municipal. 

Composició 

El Consell assessor del Govern serà presidit per l’Alcalde i, a manca d’aquest, 
pel Tinent d’Alcalde de major rang i estarà integrat per tots els regidors i 
regidores amb delegacions específiques i genèriques de l’Alcaldia. 

El President podrà demanar l’assistència a les reunions del Consell assessor 
del Govern del personal funcionari, laboral o eventual de l’Ajuntament que sigui 
necessari per raó dels assumptes a tractar. 

El President podrà requerir també l’assistència a les reunions del Consell 
assessor del Govern de personal extern quan consideri necessària la seva 
presència per a assessorar al Consell. 

Objectius i funcions 

El Consell té com a missió l’estudi, informe i consulta dels assumptes que han 
de ser sotmesos als diferents òrgans de govern de l’Ajuntament. 

Coordinació de l’activitat dels regidors i regidores amb projectes, competències 
i àrees delegades.  

Vetllar per l’eficàcia i l’eficiència en l’acció de govern i l’administració municipal. 

Crear un espai de comunicació i debat de tots els temes de rellevància 
municipal. 
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Seguiment de les actuacions de l’alcalde i dels regidors i regidores amb 
projectes, competències i àrees delegades.  

Funcionament 

El Consell es reunirà de forma ordinària un cop per setmana, concretament els 
dijous a les 19.30 hores, prèvia convocatòria per part de l’alcaldia, amb un 
màxim de 4 sessions mensuals, i de forma extraordinària, sempre que l’alcaldia 
el convoqui, amb una antelació mínima de 48 hores.  

Per a la seva vàlida celebració, requerirà l’assistència de la meitat més un dels 
regidors i regidores que l’integren.  

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 i regidores que no tinguin aprovada una retribució amb dedicació 
exclusiva o parcial: 

 
275 euros per assistència efectiva a les sessions del Consell assessor del 
Govern. 

Actes de les sessions 

De cada sessió del Consell es redactarà l’acta per part d’un dels membres del 
Consell assessor del Govern, que actuarà com a Secretari.  A l’acta s’hi farà 
constar, com a mínim, la data i hora de començament i finalització de la sessió, 
relació dels assumptes tractats, els acords adoptats i el resultat de la votació, si 
n’hi ha i la relació dels assistents. 

 

Segon. Comunicar aquest acord a tots els regidors i regidores que formen part 
del Consell assessor del Govern, pel seu coneixement i efectes i publicar-lo al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Tauler d’anuncis municipal, per 
al seu general coneixement. 
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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 Robert Subiron Olmos, portaveu del PSC, dona les explicacions 
oportunes. El govern el formen  els membres de la Junta de Govern Local i hi 
ha una sèrie de regidors i regidores amb delegacions de carteres que formen el 
Consell Assessor del Govern. De les reunions de coordinació i propostes al 
govern que es faran en el si d’aquest Consell sortiran molts dels acords que 
aniran a la Junta de Govern.  La retribució per assistència al Consell és 
equivalent al Consell de Govern que existia en el mandat del senyor Martínez.  
Amb números globals, la diferència entre el govern anterior i la colꞏlaboració del 
Consell assessor ve a ser de 34.650 euros. D’aquest import, 17.600 és la 
diferència del que es deixava de pagar  a l’alcalde perquè només tenia un 67% 
de jornada i la resta s’explica perquè abans el govern estava en minoria amb 6 
persones al consell de govern i ara, el consell assessor el formen 7 persones, 
com també hi ha 6 portaveus de partits polítics en aquesta legislatura, que 
abans no hi havia. A més, es retribueix l’assistència a totes les comissions, com 
es venia fent al final de la darrera legislatura. 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, portaveu del Grup Municipal de 
JxSVM, troba estrany un govern format per tres persones, amb el tema dels 
regidors delegats que ja quedarà aclarit. Ha desaparegut el famós Consell de 
Treball tan fantàstic i han deixat fora de tot això a Junts per Santvicenç. Aquell 
òrgan era de participació dels regidors. Es felicita perquè no hi ha assessor 
amb càrrec de gerència. Tenen molts dubtes sobre la legalitat d’aquest òrgan. 
Potser presentaran un Recurs de Reposició, ja ho valoraran, i fins i tot, potser 
un Contenciós. La diferència amb la seva legislatura és que els dos membres a 
banda de l’alcalde i tinents d’alcalde, que formaven part del Consell, eren 
membres del govern. 
 
El senyor Subiron contesta que a les legislatures de 2007-11 i 2011-15 es van 
aprovar dues dedicacions, i han estat les úniques vegades, ningú més. Si creia 
que llavors feia falta per l’increment de volum, ara li sobta que li preocupi 
aquesta possibilitat. Afegeix que, com bé sap, el Consell de Treball es donava 
perquè es tractava d’una situació extremadament atípica, després d’una moció 
de censura, que sap per què va tirar endavant, i la situació va durar 8 mesos, 
calia tirar endavant la legislatura i lluitar contra el desgovern que hi havia hagut 
just abans de la moció i tots els regidors es van posar d’acord per fer-ho. Quant 
al Consell Assessor del Govern li sobta molt que ell aprovés el mateix i ara ho 
critiqui. L’únic que han fet és posar-li el nom “assessor”, però és exactament 
igual que el que es feia a la legislatura en què el senyor Martínez era alcalde fa 
4 anys. La feina del consell és la mateixa que abans tenia el Consell de 



 

  ‐ 40 ‐ 

Govern. Ningú va dubtar llavors que no fos legal. El senyor Sandoval en el Ple 
de 28 de setembre de 2015, en el punt de creació del Consell de Govern li va 
donar suport a la creació del Consell de Govern dient textualment “que si es un 
requeriment de l’alcaldia no veu cap inconvenient, parlant de la seva etapa al 
govern defensa el treball que es realitza des de l’equip de govern i està d’acord 
en la remuneració d’aquesta tasca. Creu que la creació d’aquest Consell de 
Govern es beneficiós i demana que es faci constar en acta la present 
intervenció.” Ara espera que el senyor Martínez en un acte de responsabilitat 
doni suport a al proposta actual. 
 
El senyor Martínez també manifesta que o no l’han entès o no s’ha explicat bé. 
Celebra que no hi hagi càrrec de confiança assessor o gerent. No ha parlat de 
dedicacions parcials. Celebra que no n’hi hagi. Quan es va crear el Consell de 
Govern el formaven membres de l’Equip de Govern. Aquesta és la diferència i 
dubta que això sigui o no legal. Si tenen raó, endavant. Si no, presentaran el 
recurs de reposició que correspongui. No pot votar a favor perquè els seus 
serveis jurídics estudiaran la presentació d’un recurs i si vota a favor no podria. 
 
El senyor alcalde explica que fa uns anys, a petició del regidor Pere Orts, es va 
haver de crear un espai perquè els regidors que tenien carteres poguessin 
cobrar. Hi ha un informe de secretaria que avala la proposta actual. El Consell 
de Treball era fàcil d’encaixar perquè la situació era especial. La situació actual 
passa perquè no es vol governar amb una persona imputada. Per això han 
creat un àmbit on hi participin regidors i regidores amb delegacions d’alcaldia. 
Van oferir entrar-hi a Primàries i a Esquerra i ells van decidir no participar-hi. 
Ells no han traspassat la línia vermella que tenien, però estan oberts a treballar 
dins aquest àmbit. No és res personal, però es van marcar aquesta línia. 
 
El senyor Sergi Rabat Fajardo es disculpa per haver fet servir l’expressió “un tal 
Sandoval”. Cal mantenir el tracte respectuós i la cortesia. 
Continua manifestant que ells van ser molt clars, es van expressar públicament. 
No parlen ni de diners ni de legalitat, en parlarà més endavant. Creuen que es 
tracta d’un govern encobert. No entendria que es pugui treballar en un espai si 
hi ha incomoditats amb companys de viatge. Creu que és una manera de 
governar en encobert. Si els membres del govern assisteixen al Consell 
Assessor, es donarà la casualitat que els membres del govern s’estaran 
assessorant a ells mateixos, és curiós. Ells votaran que no perquè creuen que 
és un govern encobert i ells tenen molt clares les seves conviccions. 
 
La senyora Laia Sorribes Valls, portaveu del Grup Municipal d’ERC, explica que 
és cert que van estar parlant amb l’alcalde per entrar al Consell Assessor o 
portar alguna regidoria. Ells entenen que això serà govern, perquè assessoren 
per prendre decisions. Sí que haguessin entrat en un Consell de Treball on hi 
entrés tothom. Entenien que era entrar a governar. Creu que per poder-ho tirar 
endavant cal tenir un pacte de governabilitat. 
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El senyor alcalde repeteix que el consell està obert per a Primàries i Esquerra. 
 
El senyor Miquel Rovira Mariné, portaveu de CUP-AMUNT, es dirigeix a la 
senyora Sorribes i li pregunta que no entén la seva postura. Si hagués entrat a 
un Consell de Treball, que hi formarien part tots, no el considera govern 
encobert, en canvi, si només hi entren els regidors amb cartera, el considera un 
govern encobert. 
 
La senyora Sorribes respon que el Consell de Treball era de totes les forces 
polítiques, en canvi el Consell Assessor és un govern amb un alcalde del 155. 
 
El senyor Rovira li replica que si hi hagués entrat ella, quina diferència hi ha? 
 
El senyor Martínez pregunta si el govern té la mà estesa a tots els partits. 
 
El senyor alcalde recorda les línies vermelles que cada força s’ha posat. En el 
cas que s’hagués creat un Consell de Treball l’alcalde també hagués estat 
socialista. 
 
 
C.- ACORDS 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

PSC 3 SÍ 

JUNTS 4 NO 

PRIMÀRIES 1 NO 

ERC 1 NO 

C’S 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

CUP 1 SÍ 

 
Finalment, s’acorda per majoria absoluta, aprovar els acords detallats 
anteriorment. 
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No havent més assumptes a tractar, l’alcalde dona per acabada la sessió i 
l’aixeca, de la qual estenc, com a Secretària, aquesta acta. 
 

La Secretària              Vist i plau, 

    L’alcalde president 


