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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 PLE2019/11 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 
SANT VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1A. CONVOCATÒRIA EL 18 
DE SETEMBRE DE 2019 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2019/11 
Caràcter: EXTRAORDINÀRIA 
Data: 18 de setembre de 2019 
Horari: de 12.00 a 13.34 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) 
- Sra.Vocal LYDIA GERÓNIMO GUARDIOLA (JUNTS) 
- Sra.Vocal SONIA MIQUEL SUÑÉ (JUNTS) 
- Sr.Vocal SERGI RABAT FAJARDO (PRIMÀRIES) 
- Sra.Vocal EULÀLIA (LAIA) SORRIBES I VALLS (ERC) 
- Sr.Vocal  BENITO PÉREZ GONZALEZ (C’S) 
- Sra. 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 
 
 
Únic.- PRP2019/1352 PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LA MOCIÓ PRESENTADA PER A LA RECUPERACIÓ DE LES ESTELADES 
DELS MÀSTILS DEL TORREÓ DEL PARC DELS GERMANS 
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GABRIELISTES, EL CASAL DE CULTURA, EL CENTRE CÍVIC I LES 
ENTRADES AL MUNICIPI. 

 
En data 12 d’agost de 2019 es va presentar, amb registre d’entrada 2019/7032, 
una moció per a la recuperació de diverses estelades i solꞏlicitar un ple 
extraordinari. 
 
Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal de Junts per Sant Vicenç, 
senyor Miquel Àngel Martínez, qui cedeix la paraula al senyor Víctor Llasera 
Alsina, regidor, perquè doni lectura a la moció presentada pel seu grup, 
juntament amb Primàries Catalunya i Esquerra Republicana, per a la 
recuperació de les estelades dels màstils del Torreó del Parc dels Germans 
Gabrielistes, el Casal de Cultura, el Centre Cívic i les entrades al municipi. Es 
transcriu tot seguit el contingut íntegre de la moció: 
 
 “MOCIÓ A FAVOR DE RECUPERAR L’ESTELADA ALS MÀSTILS DEL 
TORREÓ DEL PARC DELS GERMANS GABRIELISTES, DEL CASAL DE 
CULTURA, DEL CENTRE CÍVIC I DE LES ENTRADES AL MUNICIPI DE 
SANT VICENÇ DE MONTALT. 
 
A l’actualitat, l’Estelada és un símbol present al carrer, als balcons, a les 
façanes de les cases i en festes populars, que representa la lluita del poble de 
Catalunya per la seva llibertat. Fou onejada per Francesc Macià quan el 14 
d’abril de 1931 es proclamà la República Catalana; així com també ho fou el 6 
d’octubre de 1934 quan va ser proclamat l’Estat Català pel President Lluís 
Companys. 
 
Atès que Sant Vicenç de Montalt existeix, des de fa molt de temps, un 
moviment polític i social favorable a la sobirania i al dret a decidir del Poble de 
Catalunya. 
 
Atès a que aquest moviment s’ha vist referendat pels vilatans de forma creixent 
en cadascuna de les eleccions dels darrers anys i que a les passades eleccions 
municipals la majoria de santvicentins/nes van tornar a mostrar el seu 
recolzament a partits independentistes i així queda reflectit en la composició 
d’aquest plenari, al que s’han incorporat 2 noves forces que defensen la llibertat 
del nostre país, revessant la suma de totes àmpliament la majoria absoluta. 
 
Atès a que els resultats als referèndums del 9 de novembre de 2014 i de l’1 
d’octubre de 2017 van confirmar aquesta voluntat de forma clamorosa al nostre 
municipi, amb el 85,5% de vots favorables el 9N sobre un total de 2.175 votants 
i del 92,5% favorables sobre un total de 2.581 votants. 
 
Atès a que Sant Vicenç de Montalt pertany a l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) des del 30 de març de 2012 i que ja en el seu moment, el 
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Ple de la Corporació va acordar en sessió plenària penjar les Estelades a les 
entrades del municipi, al Torreó dels Germans Gabrielistes, a la Casa de 
Cultura i al Centre Cívic. 
 
Atès a que desprès de diversos actes vandàlics en els que es van despenjar 
per la força les Estelades de les entrades del poble, ocasionant desperfectes 
en els materials i es van substituir en aquests i als altres indrets mencionats per 
l’anterior consistori, sortit de la moció de censura, per la bandera del municipi o 
la senyera. 
 
Atès a que el passat febrer, davant d’aquesta situació, es va entrar una moció 
per part de dos forces presents al Consistori que, juntament amb l’ANC, 
reclamaven que es tornessin a penjar les Estelades als indrets senyalats, desig 
que és compartit per un important nombre de vilatans i d’amplis sectors del 
teixit associatiu santvicentí, quedant la votació en empat per la inexplicable 
absència de 4 regidors de la sala de plens en el moment de la seva votació i 
rebutjada pel vot de qualitat de l’Alcalde. 
 
És per tot això que els Grups Municipals de Junts per Sant Vicenç amb 
l’adhesió de Som-hi Sant Vicenç – Primaries Catalunya i Esquerra Republicana 
PROPOSEN AL PLE Municipal de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, al 
que demanem que es sumin la resta d’opcions independentistes, l’adopció del 
següent acord: 
 
Primer. Penjar de forma immediata, per tant no més enllà de les properes 24 
hores, les Estelades als màstils del Torreó del Parc dels Germans Gabrielistes, 
al casal de cultura, al Centre Cívic i a les entrades del municipi de Sant Vicenç 
de Montalt, tal qual es van aprovar en sessions plenàries d’aquest Consistori en 
el passat. El cost d’aquesta acció anirà a càrrec dels partits proponents de la 
moció. 
 
Segon. Reforçar les mesures de vigilància i control per evitar qualsevol acte de 
vandalisme que persegueixi la retirada de les Estelades en aquestes 
ubicacions. 
 
Tercer. Si a pesar d’aquestes mesures de vigilància i control es produeix la 
retirada de les estelades, restituir-les en el termini màxim de 48 hores des de la 
seva retirada en aquestes ubicacions. 
 
Quart. Denunciar i perseguir legalment des de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt qualsevol acte de retirada de les estelades, reclamant els danys 
materials que en aquest actes vandàlics es puguin ocasionar. 
 
Cinquè. Comunicar aquest acord a l’ANC, a l’AMI, a la Federació Catalana de 
Municipis, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de 
Catalunya.” 
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En data 10 de setembre de 2019, la secretària accidental ha emès informe, que 
consta degudament arxivat a l’expedient de referència en relació a la 
convocatòria del Ple extraordinari a solꞏlicitud de més d’una quarta part de 
membres del Plenari. 

 
B.- INTERVENCIONS. A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, 
de 28 novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària. 
 
La senyora Laia Sorribes Valls, portaveu d’ERC, pren la paraula per fer un incís 
molt curt. Vol fer constar que ha renunciat formalment per registre d’entrada a 
la remuneració per assistència a aquest ple extraordinari. La intenció era que 
es pogués celebrar aquest Ple abans del dia 11 de setembre. Era molt 
important per a Esquerra. 
 
Tot seguit, pren la paraula el senyor Sergi Rabat Fajardo, portaveu de 
Primàries Som-hi, qui manifesta que creuen fermament en la necessitat 
imperant que el ple es pronunciï sobre aquest aspecte. La voluntat democràtica 
s’ha de traduir en fets, més enllà que algú colꞏloqui o no unes estelades. La 
intenció de la moció és tenir recolzament institucional, no es buscava cap altra 
més objectiu que les estelades tornin a onejar a Sant Vicenç de Montalt. 
Afegeix que també renuncia a la seva remuneració per l’assistència a aquest 
ple extraordinari. 
No els interessa qui les posa o qui les treu. El que volen és que hi siguin. Vol 
donar una protecció amb una moció aprovada pel Ple ara que comença la 
legislatura. No n’hi ha prou amb ser de l’AMI, a banda de satisfer les quotes, 
s’ha de demostrar amb fets. No cal haver de fer les coses amb nocturnitat si es 
compta amb el recolzament del Ple. 
 
Pren la paraula el senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, portaveu de Junts 
per Sant Vicenç de Montalt. Exposa que l’objectiu d’aquest Ple extraordinari és 
restituir les estelades on fa un any ja hi eren. Pel mig hi ha hagut un joc d’ara hi 
són, ara no hi són. El fet és que avui no onegen. Per tant, això justifica el Ple 
d’avui. A més, no hi ha hagut Ple ordinari des del 15 de juny. El dia del Ple en 
què es va aprovar el cartipàs, se li va demanar un compromís perquè l’últim 
dijous de cada mes hi hagués ple ordinari i es va denegar. Molts municipis, 27 
dels 30 del Maresme, van tenir ple ordinari després del cartipàs. Ells ja van 
advertir, van anar de cara, van avisar que demanarien plens extraordinaris. 
L’alcalde no va convocar el Ple i ha quedat convocat automàticament. L’alcalde 
va demanar en el seu escrit que no fos retribuït. No estan aquí per les 
retribucions, no els mou l’aspecte econòmic, el que volen és que es restitueixin. 
Vol que la ciutadania sàpiga que he durant 6 mesos hi ha hagut diferents dates 
de celebracions del plens. Tard o d’hora les estelades onejaran, 5 grups del 
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Consistori són independentistes, de 13 regidors, 8 són independentistes. De les 
passades eleccions, 1988 vots van ser independentistes. Demana al Plenari 
que reflexioni, que pensin en la votació del poble. 
 
A continuació, pren la paraula el senyor Miquel Rovira Mariné, portaveu de 
CUP-AMUNT. Manifesta que troba bé que no es cobri per la celebració 
d’aquest Ple, ja que li semblaria un atracament a mà armada. Com a 
consideració prèvia, troba incongruent que a la moció es digui que demanen 
que se sumin altres forces i en canvi ningú els ha dit res ni convidat, tant a ells 
com a 9SV. Considera que aquesta moció no era per un tema urgent. No calia 
celebrar un ple extraordinari. Es tracta d’una despesa addicional, que li resulta 
incongruent amb l’argument del senyor Miquel Àngel Martínez quan demanava 
despesa continguda. No calen plens extraordinaris per estelades. 9SV i CUP ja 
n’han penjades. Està molt bé demanar unitat independentista i anar per 
separat, era molt més fàcil penjar-les junts. Quant al format de la moció, el 
redactat conté moltes faltes i errades sintàctiques. Considera que això és una 
falta de respecte cap als votants i l’electorat. Troba que és un document amb 
falta de consistència. Dit això, li han sorgit dubtes i fa una sèrie de preguntes 
als grups que han presentat la moció. En el cas que s’aprovi la moció, les 
estelades s’han de reposar en 24 hores. Pregunta si ja les tenen. Quan fa 
referència a sessions plenàries anteriors, ells no les han trobades. Demana 
quins plens van ser els que van aprovar la colꞏlocació de les estelades. Quan 
parla de restitució als edificis públics, apareix el Centre Cívic, torna a ser una 
inconsistència, perquè no hi ha estat mai. Legalment també considera que la 
moció conté inconsistències. Quan es parla de les entrades al municipi, 
pregunta quines entrades. També pregunta si els partits que presenten la 
moció les posaran la primera vegada o també les futures reposicions. Qui les 
hauria de posar, els partits, els treballadors de l’Ajuntament? Explica que quan 
es produeix una sostracció d’estelades, no es compta amb els elements 
substantius perquè es tracti d’un ilꞏlícit penal. Llavors incrementem la despesa 
en càmeres i seguretat tot i que després no és delicte? Què es persegueix? 
Quin és l’objectiu perseguit amb els punts 3 i 4? Cas que algú les tragués, la 
moció diu que en 48 hores caldria reposar-les, s’han de tenir en estoc i qui 
l’hauria de tenir? L’Ajuntament, els partits? Són tot de preguntes que es fan. 
Tenen entès que Som-hi ha presentat una altra moció, molt millor fonamentada 
i tècnicament molt més correcta perquè no presenta aquesta sèrie 
d’incorreccions. Pregunta si no seria més correcte que es retiri aquesta i que 
l’altra s’aprovi al proper ple ordinari. Els agradaria que els proposants 
poguessin respondre les seves qüestions. 
 
L’alcalde dóna la paraula al portaveu de Junts per Sant Vicenç. 
 
El senyor Martínez respon amb dues preguntes al senyor Rovira. Quan va 
penjar estelades, es va plantejar aquestes preguntes? Vol votar a favor de la 
moció o no? 
 



 

  ‐ 6 ‐ 

El senyor alcalde li recorda que ha de complir les normes del Ple.  
 
El senyor Martínez li respon que pot fer servir el seu torn de paraula pel que 
cregui oportú. 
 
El senyor Rovira li respon que ell no cal que es faci aquestes preguntes quan 
pren una decisió personal. Afegeix que no es podrà complir mai aquesta moció. 
Es dedicaran càmeres i policies? S’està enganyant a la ciutadania. No es podrà 
perseguir res, no es pot fer res legalment. 
 
Tot seguit, pren la paraula el senyor Sergi Rabat Fajardo, portaveu de Som-hi 
Primàries Catalunya, qui manifesta que es té dues opcions. La primera és 
aferrar-se a qüestions formals merament, que poden acordar-se, mai han 
volgut imposar. Anima a fer una reflexió i mirar el fons, el que es volia era 
traslladar al plenari la voluntat del 60% del municipi, però aquestes propostes 
no són invariables. La segona opció és poder saber qui ha estat, a banda de 
tenir el coneixement que pots servir per saber si hi ha altres conductes que sí 
que puguin ser ilꞏlícit penal, o potser susceptibles de sanció administrativa, les 
càmeres no només estarien per veure si algú treu o no estelades, servirien per 
protegir la ciutadania en general. Som-hi va presentar una altra moció i en 
funció de com vagi avui, la retiraran o no. La seva voluntat és que les estelades 
tornin a onejar. Estan oberts a parlar-ne, volen un compromís ferm del plenari 
perquè es tornin a restituir les estelades. 
 
La senyora Laia Sorribes Valls, portaveu d’Esquerra, pren la paraula. Vol 
puntualitzar que la voluntat era que onegessin les estelades per donar-li 
visibilitat. Els agradaria que es recuperessin allà on ja hi eren, però si hi ha més 
llocs, es pot parlar. El que compta és la intenció i la voluntat. Qui les penjarà? 
Ja es veurà. Segur que això no serà un problema. No fer malbé l’estelada 
potser no és infracció, però sí ho és fer malbé un màstil municipal.  
 
El senyor Rovira proposa si estan disposats a polir la moció perquè no es 
sostinguin coses que no es podrien complir mai. No pot enganyar la ciutadania. 
 
El senyor Martínez afirma que el senyor Rovira vol traslladar a l’altra banda de 
la taula el problema. La voluntat és que les estelades tornin a onejar allà on 
eren. Que sàpiga el plenari que si aquesta moció no s’aprova en el proper 
demanaran el suport a la de Som-hi. Presentaran totes les mocions de l’AMI 
cada Ple perquè no hi hagi tantes faltes i errades. Al Ple del cartipàs ja li van 
preguntar si voltaria a favor de les mocions independentistes. 
 
El senyor Rovira replica que no vol caure en la trampa política. Estan cansats ja 
de la divisió entre bons i mals santvicentins, bons i mals independentistes. 
Votaran a favor de la moció, però s’ha de passar pàgina i lluitar per les 
polítiques de poble, que són les que necessita. 
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El senyor alcalde agraeix el comportament del senyor Rovira perquè creu que 
les serves respostes són amb criteri. 
 
A continuació, pren la paraula el senyor Benito Pérez González, portaveu de 
Ciutadans. Intentarà ser respectuós, com sempre. Té la sensació d’estar 
permanentment en el dia de la marmota. S’ha fet un Ple monogràfic per tractar 
aquest únic punt, quan es podria arribar a pensar que algunes forces polítiques 
són “cansinas”. La moció es pot tractar des de dues vessants, la política i la 
legal. Quant a la vessant política, l’argument emprat de “com la majoria és 
independentista, es pot fer el que ells diguin” comportaria fer servir la 
democràcia de forma parcial. S’ha d’estar dins l’ordenament jurídic. 
En l’àmbit privat cadascú pot fer el que vulgui, ell defensa la llibertat en l’àmbit 
privat. Però en seus públiques, en principi, ja el sentit comú et diu que no 
hauria de ser i legalment, també. Pel que fa a la urgència, no la veuen en 
aquest cas. Tenen tot el dret de presentar la moció, encara que no els sembli 
que sigui el millor tema. 
 
Quant a l’aspecte legal, l’alcalde no està obligat a complir aquesta moció i no 
és d’interès públic. Posa un exemple extrem per intentar explicar l’assumpte. Si 
el ple en majoria aprovés l’esclavitud, no seria legal. Hi ha sentències que 
diuen que es poden aprovar mocions polítiques, però no tenen per què complir-
se. L’acte administratiu l’hauria de portar a terme l’alcalde o la Junta de Govern. 
Les mocions no són resolutives, es tracta d’un tema polític. A més, l’ocupació 
de l’espai públic no es decideix en els plens municipals. És una regulació que 
ve del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals i s’articula a través de les 
ordenances municipals d’ocupació i ús de la via pública i l’espai públic. 
 
 
Tot seguit, és el senyor Sergi Rabat qui pren la paraula de nou per replicar. 
Manifesta que té raó en el fet que si s’aprovés la moció faltaria l’acte 
administratiu de l’alcaldia o de la Junta de Govern perquè fos ferm. En són 
conscients. Això no treu que si s’aprova una moció i l’alcaldia creu convenient 
no donar-hi continuïtat, endavant, ho pot fer. Sobre el caràcter resolutiu o no de 
les mocions, podrien entrar en una divergència de conceptes tècnics que podria 
avorrir el ciutadà amb tecnicismes que no porten enlloc, perquè ell, igual que 
gran part de la doctrina, són de l’opinió que hi ha mocions resolutives i altres 
que no ho són. 
 
Pren la paraula a continuació la senyora Maria Villalta Morro, portaveu de 9SV. 
Li alegra molt que el senyor Miquel Àngel Martínez quan era alcalde fes els 
plens cada dos mesos i ara hagi reflexionat i en demani fins i tot 
d’extraordinaris. Si n’haguessin parlat abans, s’haurien estalviat els debats 
actuals. La moció parla de recuperar, quan al Centre Cívic no hi ha hagut mai 
l’estelada. Pel que fa a la menció d’acords plenaris on s’hagués aprovat la 
colꞏlocació d’estelades, caldria haver especificat a quins acords concrets es fa 
referència. Ells no els han sabut trobar.  Pel que fa a la vigilància i a les 24 i 48 
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hores, està totalment d’acord amb la intervenció del senyor Rovira. També vol 
emfatitzar el que ha dit el senyor Rovira sobre la ortografia i l’ús del llenguatge. 
Els ciutadans de Sant Vicenç no s’ho mereixen. La Llengua Catalana no es pot 
maltractar d’aquesta manera, es tracta del símbol d’identitat més important de 
Catalunya. Tal i com està plantejada ara mateix, no hi votarà a favor. Si es 
presenta una altra moció en uns altres termes, ajustada a la realitat, hi votaran 
a favor. 
 
El senyor Martínez respon que quan ell era alcalde els plens de mes a mes es 
van anar normalitzant. Ells mateixos van presentar una moció en termes 
similars i no els sorprèn que ara no hi votin a favor.  
 
La senyora Villalta replica que no voten a favor de textos on hi ha mentides i 
incorreccions. 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, Portaveu del PP, pren la paraula a 
continuació. Es transcriu la seva intervenció: 
 
“No, no i no, aquest serà el vot del Partit Popular. Que ho tingui clar només per 
començar. 

Per respecte a la companya, regidora del 9 Sant Vicenç, la Sra. Maria Villalta i 
al company regidor de la CUP, el Sr. Miquel Rovira, no entraré a parlar sobre 
banderes segons vostès, draps segons altres o altres qualificatius que em 
venen al cap que per respecte als company no diré….. Sr. Martínez, no es 
dóna compte que cansen, sempre igual, amb el mateix i més encara sent vostè 
el promotor d’aquest ple extraordinari que costarà diners inútilment al poble, per 
la seva culpa. Vostè, una persona que per activa i per passiva s’ha desmarcat 
del món independentista i per cert, tampoc va signar el decret d’ocupació 
d’espais municipals el passat 1 d’octubre de 2017…… per què no el va signar?, 
ja li dic jo, per covardia, perquè quan una persona vol liderar algun projecte, 
agafa el timó i va fins al final, assumint totes les conseqüències, no com vostè.  
Com poden veure, jo sempre vaig de cara i dic les coses tal i com les penso, 
sempre després d’analitzar-ho fredament. 
Bé…., seguiré Sr. Martínez i li diré el següent…… 
Jo l’admirava com a polític i li he dit més d’un cop i és més, diguéssim (paraula 
que li agrada molt a vostè i repeteix molt), pensava que vostè era una persona 
molt intelꞏligent, Sr. Martínez, però ja veig que no, no és gens intelꞏligent, és un 
egoista, un supremacista i un “españolazo” com jo, Sr. Martínez. 
Sr. Martínez no aboqui als seus companys novells d’aquest plenari a 
l’abisme…… Sr. Llasera pensava i segueixo pensant que vostè sí que es 
intelꞏligent i, és mes, també li vaig dir, que no entenia com va anar de número 2 
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del Sr. Martínez. Vostè em sembla una persona amb molt de seny, com entenc 
que també ho són les 2 regidores de Junts per Sant Vicenç.  
Sr. Martínez, al passat ple del cartipàs del passat 22 de juliol, vostè va dir 
textualment “jo parlo un altre vocabulari, parlo diguéssim un altre llenguatge, no 
sé exactament el què”, quina raó tenia quant ho va dir Sr. Martínez…. 
Miri, fer perdre el temps a la gent i aquí incloc al Sr. Rabat que en el mateix ple, 
va dir textualment en referència a no fer un ple al desembre…” perquè jo el 
desembre treballo, no se vostès, potser no, quina sort, però jo sí”, doncs avui 
entre tots, ens estan fent perdre el temps tractant temes inútils i no podent anar 
a treballar i m’és indiferent que alguns de vostès hagin renunciat al cobrament 
d’aquest ple (què es pensen, que així són més solidaris de cara a la galeria?), 
doncs jo el penso cobrar, perquè això que estem debatent avui és una 
pantomima brutal. 
Per què no entren, pel bé de Sant Vicenç de Montalt, una moció per demanar 
més ajudes en beques, més partides econòmiques a Benestar Social, millores 
a l’àrea de Joventut, Gent Gran, Esports, Comerç, Turisme o Governació; àrea 
per cert, que vostè es va negar a dotar de més partida econòmica per donar 
més seguretat al nostre poble… 
Deixant de banda els plens extraordinaris convocats després de l’1 d’octubre 
per tractar la situació que es viu a Catalunya, l’oposició a l’última legislatura tan 
sols va convocar 2 plens extraordinaris. Un quant varen tombar el POUM i 
l’altre, per tractar el tema de la Seguretat, degut a la gran quantitat de robatoris 
que teníem en aquell moment i que vostè com a alcalde no volia adoptar 
mesures preventives suficients. Aquest 2 plens sí que tenien argument per ser 
solꞏlicitats. 
Amb el cost d’aquest ple tan inútil provocat per vostès, per poder “para marcar 
paquete”, 16 famílies podrien pagar el rebut de l’aigua de 1 any, 7 famílies 
podrien pagar el rebut de la llum de 1 any i moltes famílies no poden gastar 
aquest import anual per menjar, que ridícul Sr. Martinez i “sus secuaces”. 
Bé……acabo tal i com he començat amb un no, no i no aquest serà el vot del 
Partit Popular.” 

El senyor Martínez manifesta que l’oposició ja ha dit que no cobrava aquest ple. 
Pregunta qui el cobrarà. 
 
La senyora Maria Villalta afirma que ella mateixa. 
 
El senyor Martínez diu que només li han contestat dues persones. 
 
El senyor Rabat exposa que ha canviat un dia de feina per un dia de vacances. 
Perquè ell no creu que es tracti de cap tonteria. No calen adjectius de caire 
negatiu ni menyspreu. L’oposició es limita a traslladar la voluntat manifestada 
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anteriorment. Renuncia a la remuneració. Les valoracions sobre remuneracions 
a altres òrgans colꞏlegiats també podrien ser qüestionables i no hi entrarà. 
 
El senyor Guillem manifesta que volen abanderar la llibertat d’expressió. Ha dit 
el que pensava. Utilitza els qualificatius que consideri necessaris. 
 
La senyora Sorribes vol recalcar que avui el Ple és a les 12 del migdia per dues 
raons. La primera és que no hi va haver ple ordinari el mes de juliol. La segona 
és que l’alcalde no va convocar el ple extraordinari solꞏlicitat i per tant, va 
quedar automàticament convocat. 
 
El senyor Robert Subiron Olmos, portaveu del PSC, pren la paraula. Es dirigeix 
al senyor Martínez per preguntar-li si li respondrà les preguntes que li farà. Li 
diu que amb l’experiència política que té hauria de saber que si presenta una 
moció s’ha d’assegurar que li votaran a favor. Li pregunta en quina sessió 
plenària es va aprovar el que diu en la moció. Li pregunta si és independentista 
i li demana que ho argumenti. 
 
El senyor Martínez respon que no li pensa contestar. 
 
A continuació, el senyor Subiron pregunta al senyor Víctor Llasera, Lydia 
Gerónimo, Sònia Miquel, Sergi Rabat, Laia Sorribes, Miquel Rovira i Maria 
Villalta si són independentistes. Tothom respon a la pregunta, excepte el 
senyor Llasera que diu que no és moment per contestar-ho. 
Pel que fa a la vigilància que demana la moció, es tracta d’un cost innecessari 
quan no es pot fer res, per ell seria prioritari gastar en formació per als 
treballadors.   
Des que aquest Consistori ha començat a caminar, ja s’han reposat dues 
vegades.  
Es dirigeix al senyor Martínez per dir-li que va reposar els plens cada dos 
mesos perquè l’oposició li va demanar, no per voluntat. 
Pel que fa al famós decret de cessió dels espais per a l’1 d’octubre, va penjar a 
instagram una foto signat un decret que no era oficial, expliqui-ho a la gent. 
També demana que expliqui com feia comandes d’estelades posant en el 
concepte que eren senyeres. Demana que ho expliqui, tan independentista que 
és. 
 
El senyor Martínez li respon que al final votarà en contra de la moció buscant 
raonaments i justificacions. Quan ell era alcalde hi havia estelades i es va votar 
el dia del referèndum i ell n’era el responsable. S’estan buscant arguments i 
justificacions per votar que no. 
 
El senyor Subiron li replica que es va obrir gràcies a l’empenta de la gent. Els 
alcaldes de convicció van signar el decret tot i els informes desfavorables de 
les secretaries. Aquests són els que han anat a declarar. El que va fer és una 
pantomima. Li diu que està enganyant a la gent. 
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El senyor Martínez li diu que ell s’està aprofitant de la situació. 
 
El senyor Subiron li qüestiona sobre quina situació. 
 
El senyor Alcalde modera la situació. Afegeix que s’ha convocat un ple d’acord 
amb la Llei, tot i que no sigui quan ha volgut l’oposició. Ell sempre s’ha 
abstingut en aquests assumptes. Ell està per altres coses pel poble. El que no 
farà és saltar-se la Llei, no li dirà a ningú que no la posi, es manté al marge. La 
moció diu coses que no s’ajusten a la realitat. No hi ha acords de ple que hagin 
acordat el que diu la moció. El centre cívic no ha tingut mai estelada. Però ara a 
pressionar. Li diu al senyor Martínez que l’1 d’octubre va fer postureo. Li diu 
que no és independentista però no ho vol dir. Mai s’ha saltat conscientment la 
legalitat, com fa ell, però en canvi, se n’amaga. Li diu que va governar amb el 
PP però d’amagat. Es tracta d’un tema seriós, ell respecta tothom. Li sap greu 
que s’aprofiti de la sensibilitat de la gent, el sentiment, per treure rèdit polític. 
Això és la seva valoració, la seva reflexió. La moció està mal redactada i hi ha 
coses que no són certes. Pregunta qui l’ha redactada. 
 
El senyor Rabat puntualitza que no es tracta de cap on es podrien invertir 
recursos. Si entrem en judicis de valor per qüestionar en què es gasten els 
diners, entrem en tot. Però ara no toca. Resulta curiós que en una moció que 
tracta d’estelades, es parli del passat. 
 
L’alcalde li respon que no es parla del passat. Ha preguntat qui lidera la moció, 
però l’està liderant algú que no ha estat mai independentista. Es sotmet a 
votació coses que no són reals, això és el que li sorprèn. 
 
El senyor Rabat creu que parlar, es pot parlar tot, es pot comentar tot el que 
conté la moció i treballar-ho.  
 
L’alcalde li respon que aprovaran una moció que conté coses errònies, que no 
existeixen. Això li sorprèn. 
 
El senyor Martínez pren la paraula per afirmar que l’objectiu que els mou és 
que onegin les estelades. Estan buscant justificants, mirar el passat i l’ADN de 
les persones per no aprovar-la. Recorda que l’alcalde va enviar un escrit 
demanant que el ple no fos retribuït i l’oposició ha renunciat a la retribució. 
Veuran el què. A l’alcalde no li va donar la real gana de convocar-lo i ara 
busquen excuses per no aprovar la moció. 
 
El senyor alcalde apunta que ja que convoquen el ple extraordinari, va demanar 
que no es cobrés, també hi havia la proposta d’incloure el punt a l’ordre del dia 
ordinari i no van voler. Pregunta a la secretària accidental si han fet alguna 
cosa malament i se li respon que no. Hi havia personal de vacances i no calia 
un ple extraordinari per això. Li diu al senyor Martínez que és un crack perquè 
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presenta una moció al ple mal redactada i amb incongruències i  li votaran a 
favor. 
 
El senyor Robert Subiron Olmos, portaveu del PSC, fa una proposta seva 
personal. Manifesta que si es retira la moció i se’n prepara una conjunta hi 
votarà a favor. Han renunciat a remuneració Esquerra i Primàries per registre 
d’entrada. Fins que no ho ha vist, els de Junts per Sant Vicenç no ho havien fet 
i ho ha dit amb la boca petita. 
 
El senyor Martínez li replica que no ofèn qui no pot. 
 
La senyora Maria Villalta Morro, portaveu de 9SV, manifesta que ella 
s’abstindrà en la votació, no està d’acord en aprovar una moció on hi ha punts 
erronis i temes de difícil compliment. Si apareix una altra moció, on tot 
l’esmentat es subsani, li donaran suport. 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, portaveu del PP, es dirigeix al senyor 
Martínez. Quan una persona lidera, va fins el final amb totes les 
conseqüències. Li pregunta al senyor Martínez per què quan ell era alcalde feia 
les comandes d’estelades i el que constava eren senyeres. 
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, manifesta que votarà 
en contra de la moció. 
 
 
 
C.- VOTACIÓ 
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
 
GRUP Nº vots VOT 

PSC 2 NO 

1 (Robert 
Subiron) 

ABST 

JUNTS 4 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

C’S 1 NO 
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9SV 1 ABST 

PP 1 NO 

CUP 1 SÍ 

 
S’acorda, per majoria absoluta, aprovar els acords transcrits anteriorment. 

 
 
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 


