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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 PLE2019/2 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1a. CONVOCATÒRIA EL 28 de 
FEBRER de 2019   
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2019/2 
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 28 de febrer de 2019 
Horari: de 20:00 a 21:50 hores 
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Sant Vicenç de Montalt. 
 
 
Assistents 
 

- Sr.President JAVIER SANDOVAL CARRILLO (PSC) 
- Sr.Vocal AMADEU CLOFENT ROSIQUE  (CIU) 
- Sr.Vocal MARIA LLUÏSA GRIMAL I COLOMÉ  (CIU) 
- Sr.Vocal ENRIC MIRALLES TORRES  (CIU) 
- Sr.Vocal GEMMA DURAN FRANCH  (CIU) 
- Sr.Vocal ROBERT SUBIRON OLMOS  (CIU) 
- Sr. Vocal CRISTIAN GARRALAGA ALONSO (CIU) 
- Sr.Vocal JAUME ARCOS VINYALS  (9SV) 
- Sr.Vocal JAUME GUMÀ NOEL  (9SV) 
- Sr.Vocal BERTA SALA CASANOVAS (ESQUERRA + AM) 
- Sr.Vocal  ENRIC PARDO MATAS  (ESQUERRA + AM) 
- Sr.Vocal BENITO PÉREZ GONZÁLEZ  (CIUTADANS-PARTIDO DE LA 

CIUDADANÍA) 
- Sr.Vocal FRANCISCO GUILLEM MOLINS  (PP) 

 
 
 
 
Secretària accidental: 
 
- ANA TERESA MONTES MONTES, funcionària de la Corporació. 
 
 
Obre la sessió el senyor President per tractar els assumptes inclosos en el 
següent: 
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O R D R E   D E L   D I A 
 
Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR 
 

 PLE2019/1 ORDINÀRIA 31/01/2019 
 
Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’FOCICI. 
 
 
Tercer.- PRP2019/177   APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL PERI NUCLI HISTÒRIC REFERENT A LA CORRECCIÓ 
D'ERRADES AMB LES ALINEACIONS ILLA 8 C/ BAIX. 
 
 
Quart.- PRP2019/182 APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PLA LOCAL 
DE JOVENTUT 2019-2022. 
 
Cinquè.- LECTURA PER PART DE 9SV, ERC I PDCAT DEL MANIFEST 
ANOMENAT LLIBERTAT, JUSTICIA I DEMOCRÀCIA. 
 
Sisè.- PRECS I PREGUNTES. 
 
http://www.svmontalt.cat/llistardir.php?dir=cbc9fc2223fbaee9085cf062e9d385f7 

 

      

Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR 
 

 PLE2019/1 ORDINÀRIA 31/01/2019 
 

VOTACIÓ ACTA PLE2019/1 ORDINÀRIA 31/01/2019. 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

PSC 1 SI 

CIU 6 SI 

9SV 2 SI 

ERC+AM 2 SI 
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C’S 1 SI 

PP 1 SI 

 
S’acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió ordinària celebrada en 
data 31 de gener de 2019.  

    

 
Segon.- CORREPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
 
DOUE (Diari Oficial de la Unió Europea) 29/01/2019 anunci d’adjudicació del 
contracte de neteja d’immobles. 

Plataforma de contractació i seu electrònica 31/01/2019 Anunci de licitació per 
a l’adjudicació de l’obra d’urbanització, ampliació i millora de la vorera est del 
tram del c/ Costa Daurada entre les cruïlles dels c/Costa Brava i Mediterrani, 
per procediment obert. 

Seu electrònica, web municipal i cartelleres municipals 1/02/2019 Licitació 
Pública Horts Municipals. 
 
BOE 1/02/2019 Anunci de remissió en relació a la convocatòria per proveir 3 
places d’agent de policia mitjançant concurs oposició. 
 
BOE 1/02/2019 Anunci de remissió en relació a la convocatòria per proveir 3 
places d’auxiliar administratiu mitjançant concurs oposició. 
 
BOPB 4/02/2019 Informació pública aprovació inicial Projecte executiu per la 
renovació de dues calderes receptores de gas natural i millora d’instalꞏlació 
tèrmica del pavelló municipal Toni Sors. 
 
BOPB 11/02/2019 Bases reguladores del procés selectiu per cobrir dos llocs de 
treball d’agent de policia local responsable de torn, vacants a la relació de llocs 
de treball d’aquest ajuntament, mitjançant concurs específic de mèrits i 
capacitats. 
 
BOPB 12/02/2019 Anunci aprovació inicial de la modificació de la Relació de 
Llocs de Treball i la Plantilla de personal de l’any 2019. 
 
DOGC 15/02/2019 Anunci del Departament d’empresa i coneixement de la 
Generalitat de Catalunya per la qual es publiquen les dates afegides i/o 
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substituïdes al calendari de dies festius amb obertura comercial autoritzada de 
diversos municipis per a l’any 2019. 
 
Plataforma de contractació i seu electrònica 15/02/2019 Anunci de licitació per 
a l’adjudicació del contracte anomenat Projecte d’urbanització en plataforma 
única del c/ Major. 

BOPB 19/02/2019 Aclariments de les bases reguladores del procés de selecció 
i la convocatòria per a la cobertura de 3 places d’agent de Policia Local a Sant 
Vicenç de Montalt i la creació d’una borsa de reposició. 
 
DOGC 26/02/2019 Anunci de remissió d’ aclariments de les bases reguladores 
del procés de selecció i la convocatòria per a la cobertura de 3 places d’agent 
de Policia Local a Sant Vicenç de Montalt i la creació d’una borsa de reposició. 
 
Plataforma de contractació i seu electrònica 27/02/2019 Anunci de licitació per 
a l’adjudicació del subministrament de plantes solars fotovoltaiques de 
l’ajuntament per procediment obert. 

Es dona compte de la relació de decrets signats des del darrer Ple ordinari 
celebrat en data 31 de gener de 2019, que van del número 70 al 118,  es 
transcriu en l’acta el corresponent llistat com també es publica al portal de 
transparència. Del contingut íntegre de tots els decrets els regidors en són 
coneixedors per correu electrònic. 
 

Codi Data resolució Títol 
2019/70 28/01/2019 CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI 31 DE GENER DE 2019. 
2019/71  28/01/2019  APROVACIÓ  DEL  PLEC  DE  CONDICIONS  PER  A  L'ADJUDICACIÓ  DE  L'OBRA 
D’URBANITZACIÓ AMPLIACIÓ I MILLORA DE LA VORERA EST DEL TRAM DEL CARRER DE COSTA DAURADA 
ENTRE LES CRUÏLES DELS CARRERS DE COSTA BRAVA I DEL MEDITERRANI 
2019/72 29/01/2019 RESOLUCIO TANCAMENT EXPEDIENT 
2019/73 29/01/2019 COMPENSACIÓ DIES DE VACANCES DE 2018 NO GAUDITS 
2019/74 29/01/2019 PROPOSTA DECRET INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
2019/75 29/01/2019 DEVOLUCIO FIANÇA RESIDUS ESPLAIMAR 10 
2019/76  29/01/2019  ACORD  D'ADHESIÓ  CONVENI  COL.LABORACIÓ  PER  A  IMPULSAR  PROJECTE 
EUROPEU ASSIST 
2019/77 29/01/2019 APROVACIO I PAGAMENT NOMINA GENER 2019 
2019/78 29/01/2019 APROVACIÓ AJUT LLOGUER VIVENDA 
2019/79 29/01/2019 APROVACIO RELACIÓ DE PAGAMENTS T/2019/1 
2019/80  30/01/2019  PROPOSTA  DECRET  INICI  EXPEDIENT  SANCIONADOR  2019/112  56  SANCRES 
ABOCAMENT RESIDUS AREA CONTENIDORS 
2019/81 31/01/2019 ADJUDICACIÓ CONTRACTE DEL SERVEI D’ASSESSORIA JURÍDICA LEGAL PER DUR A 
TERME LES GESTIONS NECESSÀRIES PER A LA DEFENSA DELS  INTERESSOS MUNICIPALS EN RELACIÓ AL 
PROCEDIMENT  D’ATORGAMENT  I  CESSIÓ  D’UN  DRET  DE  SUPERFÍCIE  SOBRE  LA  PARCEL∙LA  1 
D’EQUIPAMENTS DEL PPO 13 GOLF MARESME, DESIGNACIÓ LLETRAT I PROCURADOR 
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2019/82 01/02/2019 CONTRACTACIO CONSERGE PER A LA CASA DE CULTURA AMB MOTIU DEL PUNT 
D'INFORMACIÓ DEL POUM 
2019/83 01/02/2019 APROVACIÓ BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER COBRIR DOS LLOCS 
DE TREBALL D’AGENT DE POLICIA LOCAL RESPONSABLE DE TORN, VACANTS A LA RELACIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL D'AQUEST AJUNTAMENT, MITJANÇANT CONCURS ESPECÍFIC DE MÈRITS I CAPACITATS. 
2019/84  01/02/2019  ADJUDICACIÓ  DELS  TREBALLS  D'OBRA  PER  INSTAL.LACIO  DE  CAMERES  DE 
VIGILANCIA AL PARC DELS GERMANS GABRIELISTES 
2019/85 01/02/2019 ADJUDICACIÓ CONTRACTACIÓ MENOR SERVEI CONCERT FESTA MAJOR ESTIU 
2019/86 01/02/2019 ADJUDICACIO ADEQUACIO PER APARCAMENT SITUAT ENTRE ELS CARRERS COSTA 
DAURADA ‐ MONTNEGRE I MARESME 
2019/87  01/02/2019  CONTRACTE MENOR  PEL  SUBMINISTRAMENT  I  INSTAL∙LACIÓ DE  15  RADIADORS 
ALS VESTUARIS DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL 
2019/88 01/02/2019 PROPOSTA RESOLUCIO DEFINITIVA EXPEDIENT SANCIONADOR 2019/6 56 SANCCI 
GOS VIA PÚBLICA SENSE ANAR ACOMPANYAT D'UNA PERSONA 
2019/89 01/02/2019 PROPOSTA RESOLUCIO DEFINITIVA EXPEDIENT 2018/1551 56 SANCCI ABOCAMENT 
RESIDUS AREA CONTENIDORS 
2019/90 01/02/2019 BAIXA DE REBUTS DIVERSOS DE L'ESCOLA ESPORTIVA DEL MES DE FEBRER 2019 
2019/91 01/02/2019 DEVOLUCIO FIANCES OBRA MAJOR EXP. 30/2016 VISTAMAR 18 
2019/92 01/02/2019 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19004766 
2019/93 01/02/2019 CONTRACTACIÓ SERVEI DISTRIBUCIÓ BUTLLETÍ MUNICIPAL 
2019/94  06/02/2019  ADJUDICACIÓ  DELS  TREBALLS  D'INSTAL∙LACIÓ  D'UN  MÒDUL  AL  PARC  DELS 
GERMANS GABRIELISTES QUE FUNCIONARÀ COM A BAR‐RESTAURANT 
2019/95 07/02/2019 CONCESSIO LLICENCIA OBRES MENORS 43/2018 OLIVERS 1 
2019/96  07/02/2019  RECONEIXEMENT  DEL  TEMPS  TREBALLAT  A  L'ADMINISTRACIÓ  E  EFECTE  DE 
TRIENNIS 
2019/97 07/02/2019 AL∙LEGACIONS DENUNCIA 1677 
2019/98 07/02/2019 AL∙LEGACIONS DENUNCIA 18‐717 
2019/99 07/02/2019 CONCESSIO LLICENCIA PRIMERA OCUPACIO 30/2016 VISTAMAR 18 
2019/100 07/02/2019 RESOLUCIO AL∙LEGACIONS DENUNCIA 18‐643 
2019/101 07/02/2019 AL∙LEGACIONS DENUNCIA 18‐666 
2019/102 07/02/2019 AL∙LEGACIONS DENUNCIA 18‐249 
2019/103 07/02/2019 AL∙LEGACIONS DENUNCIA 18‐126 
2019/104 07/02/2019 ADJUDICACIO OBRES DE FORMACIO MUR DE CONTENCIO PARKING BIBLIOTECA 
LA MUNTALA 
2019/105 07/02/2019 AL∙LEGACIONS DENUNCIA 18‐403 
2019/106 08/02/2019 APROVACIÓ AJUT ECONÒMIC PER MENJADOR I SORTIDES ESCOLARS 
2019/107 08/02/2019 APROVACIÓ COL∙LCOCACIÓ LAPIDA DEFINITIVA NINXOL 34 AMPLIACIÓ 
2019/108 08/02/2019 ADJUDICACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT DE 75 CONTENIDORS DE RESIDUS DE 1100 
LITRES 
2019/109  08/02/2019 DEVOLUCIÓ  AVAL DIPOSITAT  EN  CONCEPTE  D'ADJUDICACIÓ  DEL  SERVEI  DE  LA 
NETEJA DELS IMMOBLES MUNICIPALS. 
2019/110 08/02/2019 DEVOLUCIO FIANÇA DE RESIDUS M JACINT VERDAGUER 16 
2019/111 08/02/2019 DENEGACIÓ AJUT LLOGUER SOL.LICITAT 
2019/112 08/02/2019 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19006305 
2019/113 08/02/2019 CONCESSIO LLICENCIA TERRASSA MONTSENY 1 LOCAL 6 
2019/114 08/02/2019 ADJUDICACIO CONTRACTE MENOR PEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL∙LACIÓ D'UN 
NOU TANCAMENT PEL PIPICAN DEL PARC DE CAN BOADA 
2019/115 08/02/2019 PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19004100 
2019/116  08/02/2019  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEIS  D’ASSISTÈNCIA  EN  MATÈRIA  DE  RELACIONS 
LABORALS I FUNCIONARIALS, ASSISTÈNCIA A LA COMISSIÓ NEGOCIADORA I SEGUIMENT DEL PROCÉS DE 
VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DURANT L’ANY 2019. 
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2019/117 08/02/2019 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19007554 
2019/118 08/02/2019 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19006829 

 

 

Tercer.- PRP2019/177 PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ INICIAL, SI 
ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL PERI NUCLI HISTÒRIC 
REFERENT A LA CORRECCIÓ D'ERRADES AMB LES ALINEACIONS ILLA 
8 C/ BAIX. 
 
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr. Amadeu Clofent,  
portaveu del grup Municipal de CiU, exposa l’assumpte, cedint a continuació la 
paraula al senyor Enric Miralles (CiU), Regidor d’Urbanisme, que ofereix una 
explicació del punt a tractar, indicant que la formulació de la Modificació puntual 
del PERI ve motivada per tal de corregir una errada material existent dins de la 
seva pròpia documentació escrita i gràfica quant a la fondària edificable que 
poden assolir les parcelꞏles corresponents a l’illa núm. 8, entre els números 23 
al 29, del carrer de Baix. Explica que es tracta d’unificar els criteris que 
estableixen les Normes Subsidiàries de Planejament amb el redactat de la 
memòria i el plànol d’ordenació número 7 del PERI. Tot seguit, dona lectura a 
la proposta d’acord. 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: REGIDORIA D'URBANISME 
Expedient:  2018/1666 38 PLANE  
Contingut: APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL PERI 
NUCLI HISTÒRIC REFERENT A LA CORRECCIÓ D'ERRADES AMB LES 
ALINEACIONS ILLA 8 C/ BAIX. 
 
VISTA la sol.licitud presentada amb registre d’entrada número 2018/973 a nom 
de FERNANDO GARCIA SUBIZA, instant la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
PLA ESPECIAL DE REFORMA DEL NUCLI HISTÒRIC PER LA CORRECCIÓ 
D’ERRADA D’ALINEACIONS, ILLA NÚM 8 (CARRER DE BAIX, TORRENT 
DEL GORG. 
 
VIST l’informe emès al respecte per l’Arquitecte Municipal German M Pérez, 
que assenyala, però, les següents prescripcions: 
 
INFORME URBANÍSTIC 

EXP: 2018/1666 

RE I DATA: 973 de 01/02/2019 
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SOLꞏLICITANT: Fernando Garcia Subiza 
ADREÇA SOLꞏLICITANT: Carrer Can Bernat,33– 08358 Arenys de Munt (Barcelona) 
SOLꞏLICITUD: Donar per presentat el document de Modificació puntual del PERI 
del nucli històric a l’illa 8, carrer de Baix, Torrent del Gorg amb les correccions als 
informes emesos 
 
 

El que subscriu en qualitat d’arquitecte municipal i en relació a l’assumpte de 
referència, emet el següent INFORME: 

 

ANTECEDENTS 
En data 20 de novembre de 2018 i en representació de l’interessat, l’arquitecte 
Francesc Xavier Ros Novell ha presentat Modificació puntual del PERI del nucli 
històric a l’illa 8. L’esmentat document pretén corregir una suposada errada 
continguda en el PERI del nucli històric de Sant Vicenç de Montalt aprovat 
definitivament per la Comissió Provincial d’Urbanisme en sessió de data 13 de 
febrer de 2002 i publicat al DOCG núm. 3607 de data 3 d’abril de 2002, en 
relació a la fondària de les edificacions a l’illa 8 descrita a la memòria del pla. 

 

PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
De la documentació que consta en els nostres arxius se’n dedueix que el 
planejament d’aplicació és el següent: 

GENERAL: - Normes Complementàries i Subsidiàries de Planejament de 
Sant Vicenç de Montalt (NNSS-1986), aprovades definitivament 
per la Comissió Provincial d’Urbanisme de Barcelona en sessió 
de 12 de febrer de 1986 (DOGC núm. 685 de 14/05/1986). 

 - Pel que fa a la Normativa Text Refós de les normes 
urbanístiques del planejament general, amb conformitat de la 
CTU de BCN en sessió de 18 de maig de 2005 (DOGC 4435 de 
27/07/2005). 

 
DERIVAT: - PERI del nucli històric de Sant Vicenç de Montalt aprovat 

definitivament en data 13 de febrer de 2002 i publicat al DOCG 
núm. 5016 de data 26 de novembre de 2007. 

 - Modificació del PERI del nucli històric de SANT Vicenç de 
Montalt  
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OBJECTIUS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

La formulació de la Modificació puntual de PERI ve motivada per tal de corregir 
una errada material existent dins de la seva pròpia documentació escrita i 
gràfica en quan a la fondària edificable que poden assolir les parcelꞏles 
corresponents a l’illa núm. 8, entre els números 23 al 29 del carrer de Baix. 

Es tracte d’unificar els criteris que estableixen les Normes Subsidiàries de 
Planejament amb el redactat de la memòria i el plànol d’ordenació núm. 7 del 
PERI. 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

La proposta de Modificació puntual del PERI es basa en el fet de que la 
descripció per a l’illa 8 de la memòria del PERI és coincident amb el plànol 
d’ordenació de les Normes Subsidiàries. Totes dues mantenen com a fondària 
edificable la línia resultant de igualar les parcelꞏles incloses als números 23 al 
29 del carrer de Baix, amb la del núm. 21 (Can Campeny). 
 
La proposta manté aquesta alineació i modifica el plànol núm. 7 del PERI 
d’acord amb la descripció que fa la memòria i el plànol d’ordenació de les 
Normes Subsidiàries. 
 
La proposta adjunta documentació justificativa dels motius abans esmentats, 
amb la incorporació dels plànols de les Normes Subsidiàries, el text de la 
memòria que avala el canvi i el plànol del PERI objecte de modificació. 
 
 

DOCUMENTACIÓ PRESENTADA 

La documentació presentada de la Modificació puntual del Pla Especial de 
Reforma Interior del nucli històric a l’illa 8, entre els números 23 al 29 del carrer 
de Baix, Torrent del Gorg, consta dels següents documents: 

 Memòria d’objectius i criteris de la Modificació 

 Memòria de proposta de Modificació 

 Delimitació de l’àmbit de suspensió de llicències 
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 Documentació gràfica 

No s’adjunta Normativa Urbanística, atès que l’única documentació que es veu 
modificada del PERI és el plànol núm. 7. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

La normativa legal d’aplicació ve determinada pel Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 
22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, i per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de 
mesures fiscals i financeres. Així mateix, és d’aplicació el Decret 305/2006, de 
18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme. 

L’art. 96 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC) preveu 
que la modificació d’una figura de planejament queda subjecta a les mateixes 
disposicions que en regeixen la formació. A més, i d’acord amb l’art. 97, se n’ha 
de justificar la necessitat de la iniciativa, i l'oportunitat i la conveniència amb 
relació als interessos públics i privats concurrents. 

L’article 101.1 del TRLUC estableix que la iniciativa privada pot formular plans 
especials urbanístics, plans de millora urbana i plans parcials urbanístics 
d'acord amb el planejament urbanístic general aplicable. 

Aquesta modificació puntual no està sotmesa avaluació ambiental en el marc 
de l’addicional vuitena 6 c de la Llei 16/2015 per afectar únicament al sòl urbà i 
no constituir variacions fonamentals d’estratègies, directrius i propostes de les 
NNSS. 

La Modificació puntual ha de contenir la documentació que estableix l’article 91 
del TRLUC. 

VALORACIÓ DE LA PROPOSTA 

Analitzada la documentació presentada i atenent a les consideracions anteriors 
s’informa de forma favorable a la tramitació per a l’aprovació inicial de la 
Modificació puntual del PERI del nucli històric a l’illa 8, carrer de Baix, Torrent 
del Gorg, en relació a la modificació de les fondàries edificables a l’illa 8 del 
PERI del nucli antic de Sant Vicenç de Montalt com a resultat d’igualar les 
parcelꞏles incloses als números 21 al 29 del carrer de Baix, amb la del núm. 21 
(Can Campeny). 
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VIST l’informe emès per part de l’Assessor Urbanístic Josep Maria Pesquer, el 
qual té el següent contingut: 
 
INFORME JURÍDIC 

ASSUMPTE: Modificació puntual del Pla especial de reforma interior del Nucli 
Històric, correcció d’errada d’alineacions, Illa núm. 8 (carrer de Baix, Torrent del 
Gorg. 

EXPEDIENT: 2018/1666 

I. ANTECEDENTS 

1. En data 20 de novembre de 2018 es presenta a l’Ajuntament el document de 
la Modificació puntual del Pla especial de reforma interior del Nucli Històric, 
correcció d’errada d’alineacions, Illa núm. 8 (carrer de Baix, Torrent del Gorg), 
promogut pel Sr. Fernando García Subiza i subscrit per l’arquitecte Sr. F. 
Xavier Ros Novell. 

2. La referida modificació puntual pretén resoldre les pròpies contradiccions 
existents entre el plànol normatiu núm. 7 i la memòria del Pla especial en 
relació amb la fondària edificable de la Illa núm. 8, finques situades al carrer de 
Baix, núm. 21, 23, 25, 27 i 29, que s’iguala amb la del núm. 21 (Can Campeny), 
tal com preveuen les Normes subsidiàries i complementàries de planejament 
de 1986, avui vigents. 

La modificació afecta només a la Illa núm. 8 i es coherent amb el model 
d’ordenació previst en el planejament general aplicable. La proposta no 
comporta modificació dels sistemes urbanístics i tampoc suposa un increment 
del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat, ni una 
transformació d’usos. 

3. Consta a l’expedient informe emès per l’arquitecte municipal en data 7 de 
febrer de 2018, mitjançant el qual s’informa favorablement la proposta. Segons 
aquest informe: 

“La proposta de Modificació puntual del PERI es basa en el fet de que la 
descripció per a l’illa 8 de la memòria del PERI és coincident amb el plànol 
d’ordenació de les Normes Subsidiàries. Totes dues mantenen com a fondària 
edificable la línia resultant de igualar les parcelꞏles incloses als números 23 al 
29 del carrer de Baix, amb la del núm. 21 (Can Campeny). 
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La proposta manté aquesta alineació i modifica el plànol núm. 7 del PERI 
d’acord amb la descripció que fa la memòria i el plànol d’ordenació de les 
Normes Subsidiàries”. 

II. FONAMENTS JURÍDICS 

1. L’article 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme (en endavant TRLU), i l’article 117.3 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme (en endavant RLU), estableixen que la modificació de qualsevol 
dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a les 
mateixes disposicions que en regeixen la formació. De conformitat amb el que 
preveu l’article 101.3 del TRLU, la iniciativa privada es troba legitimada per 
formular plans especials urbanístics i plans de millora urbana d'acord amb el 
planejament urbanístic general aplicable, així com propostes per a llur 
modificació, com succeeix en el present cas. 

Segons es desprèn de la memòria descriptiva i justificativa de la modificació 
puntual, per raó del seu contingut, objecte i finalitats no resulten d’aplicació a la 
mateixa els articles 98, 99 i 100 del TRLU. Tal com assenyala l’informe de 
l’arquitecte municipal, aquesta modificació tampoc es troba sotmesa a 
avaluació ambiental. 

2. L’article 8.5.a) del TRLU disposa que en la informació pública dels 
instruments de planejament urbanístic, cal exposar un document comprensiu 
dels extrems següents: a) Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a 
suspensió de llicències i de tramitació de procediments, i concreció del termini 
de suspensió i de l’abast de les llicències i tramitacions que es suspenen; així 
com, b) Un resum de l’abast de llurs determinacions i, en el cas que es tracti de 
la revisió o modificació d’un instrument de planejament urbanístic (com és el 
cas), plànol d’identificació dels àmbits en els que l’ordenació proposada altera 
la vigent i resum de l’abast d’aquesta alteració. 

No s’aprecia que la proposta contingui aquest document comprensiu. L’informe 
de l’arquitecte municipal no fa referència a la seva absència malgrat que 
relaciona la documentació presentada. Caldrà doncs que l’arquitecte municipal 
complementi el seu informe en aquest apartat i, cas que no s’hagi incorporat el 
document comprensiu, requerir al promotor perquè el presenti abans del tràmit 
d’informació pública. 

Pel que fa a l’extrem relatiu a l’àmbit subjecte a suspensió de llicències, la 
proposta no considera necessària la mesura atès que “si es presenta una 
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llicència d’obres es pot donar en base al planejament vigent que inclou l’error i 
que és més restrictiu que la modificació que vol tramitar aquest pla especial”. 
No obstant això, l’article 73.2 del TRLU disposa que l'aprovació inicial dels 
instruments de planejament urbanístic obliga l'administració competent a 
acordar-la en els àmbits en què les noves determinacions comportin una 
modificació del règim urbanístic. L’informe de l’arquitecte municipal no fa cap 
valoració al respecte, però informa la proposta favorablement. 

3. Els articles 69 i 70 del TRLU i els articles 91 i 94 del RLU estableixen les 
determinacions i la documentació que han d’incorporar els plans especials 
urbanístics i els plans de millora urbana. L’article 118.1 del RLU disposa que 
les modificacions dels plans urbanístics han de contenir les determinacions 
adequades a llur finalitat específica, d'entre les pròpies de la figura de 
planejament modificada i l’apartat 4 del mateix precepte preveu que les 
modificacions dels plans urbanístic han d'estar integrades per la documentació 
adequada a llur finalitat, contingut i abast. 

L’informe de l’arquitecte municipal analitza la documentació presentada i 
informa favorablement la proposta de modificació, de manera que s’ha de 
considerar suficient. 

4. El procediment a seguir per a l’aprovació de la present modificació puntual 
és el següent: 

(i) Segons estableix l’article 85.1 en relació amb l’article 96 del TRLU, 
l’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels plans urbanístics derivats i de les 
seves modificacions, quan afecten al territori d’un únic municipi pertoca a 
l’Ajuntament corresponent. 

L’òrgan competent per adoptar l’acord d’aprovació inicial és l’Alcalde, d’acord 
amb el que disposa l’article 53.1.s) 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, així com l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local. 

L’òrgan competent per adoptar l’acord d’aprovació provisional és el Ple, segons 
allò previst a l’article 52.2.c) 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, així 
com l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local. 
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(ii) Tal com disposa l’article 85.4 del TRLU, una vegada acordada l’aprovació 
inicial, el document de la modificació puntual s’ha de sotmetre a informació 
pública per un termini d’un mes, a fi i efecte que qualsevol ciutadà el pugui 
consultar i alꞏlegar el que consideri convenient. Els edictes de convocatòria de 
la informació pública s’han de trametre en el termini de deu dies des de 
l’adopció de l’acord d’aprovació inicial.  

D’acord amb allò previst a l’article 23 del RLU, els anuncis d’informació pública 
s'han de publicar al diari o butlletí oficial que correspongui i a un dels diaris de 
premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal o supramunicipal al 
qual es refereixi el projecte en tramitació. Per tal de garantir-ne la màxima 
difusió resulta convenient també donar a conèixer la proposta de modificació 
puntual per mitjans telemàtics, a través de la pàgina web municipal, i al tauler 
d’anuncis municipals. 

(iii) Simultàniament amb el tràmit d’informació pública s’ha de solꞏlicitar, 
conforme a l’article 85.5 del TRLU, informe als organismes que puguin resultar 
afectats per raó de les seves competències sectorials, els quals l’han d’emetre 
en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg. En 
el present supòsit, l’arquitecte municipal ha de determinar els informes 
sectorials que, en el seu cas, s’hagin de solꞏlicitar per raó de la naturalesa i 
objecte de la present modificació. 

(iv) L’article 80 en relació amb l’article 81 del TRLU atribueix la competència per 
a l’aprovació definitiva de la modificació a la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona. 

(v) L’article 107.1 del TRLU estableix que els acords d'aprovació definitiva de 
tots els instruments del planejament urbanístic s'han de publicar en el diari o 
butlletí oficial corresponent i que els anuncis han d'indicar expressament el lloc i 
els mitjans adequats perquè es puguin exercir correctament els drets de 
consulta i d'informació. 

III. CONCLUSIONS 

Vist tot l’anterior i sense perjudici del que s’ha senyalat a l’apartat segon de la 
fonamentació jurídic en relació amb el document comprensiu, s’informa 
favorablement l’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla especial de 
reforma interior del Nucli Històric, correcció d’errada d’alineacions, Illa núm. 8 
(carrer de Baix, Torrent del Gorg). És per això, que es proposa al Ple l’adopció 
dels següents, 
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Per tant, ES PROPOSA AL PLE DE LA CORPORACIÓ, adoptar els següents 
acords: 

PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla especial de 
reforma interior del Nucli Històric, correcció d’errada d’alineacions, Illa núm. 8 
(carrer de Baix, Torrent del Gorg). 

SEGON.- Sotmetre la modificació puntual inicialment aprovada al tràmit 
d’informació pública pel termini d’un (1) mes, a comptar des de la seva 
publicació mitjançant edictes al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, a un diari de premsa periòdica de més 
divulgació a l’àmbit municipal, i a la web municipal de l’Ajuntament, per tal que 
es puguin presentar alꞏlegacions. 

TERCER.- Simultàniament al tràmit d’informació pública, requerir, en el seu 
cas, informe als organismes afectats per raó de les seves competències 
sectorials, segons allò assenyalat mitjançant informe emès a l’efecte per 
l’arquitecte municipal. 

 
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. 
 
Intervé el senyor Jaume Gumà, portaveu de 9SV, per manifestar que tota 
l’explicació proporcionada pel regidor d’Urbanisme ja se’ls hi va facilitar a la 
Comissió Informativa d’Urbanisme i que no se’ls hi plantegen dubtes, perquè 
van ser resolts en el transcurs de la citada comissió. 
 
 
C.- VOTACIÓ 
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

PSC 1 SI 

CIU 6 SI 
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9SV 2 SI 

ERC+AM 2 SI 

C’S 1 SI 

PP 1 SI 

 
S’acorda, per unanimitat, aprovar els acords transcrits anteriorment. 

 

 
 
Quart.- PRP2019/182 APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PLA LOCAL 
DE JOVENTUT 2019-2022. 
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació, la Sra. Gemma Duran 
(CiU), regidora de Joventut, exposa l’assumpte explicant el procés que s’ha 
seguit per a l’elaboració del Pla Local de Joventut. Indica que se sent satisfeta 
per la bona feina realitzada pel dinamitzador de l’Espai Jove. Subratlla que, 
gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona, s’ha comptat amb 
assessorament i acompanyament en les tasques d’elaboració i revisió del nou 
Pla que segueix les Polítiques de Joventut a nivell nacional i que ha estat 
treballat amb tots els regidors i regidores del plenari. 
 
La regidora informa que el Pla Local de Joventut arrenca amb una diagnosi que 
s’inclou com a annex del document definitiu i detalla que aquesta és el resultat 
d’unes enquestes treballades en tres grups de discussió, integrats per joves de 
diferents edats i dinamitzats per personal extern. També indica que, tot i la 
baixa afluència d’assistents a les trobades, en total hi van participar una 
trentena de joves que van expressar les seves necessitats i inquietuds, així 
com la seva visió del poble.  
 
La Sra. Gemma Duran continua explicant que, a més dels grups de discussió i 
debat amb joves, s’ha treballat de manera tranversal amb tècnics municipals de 
diferents àrees per recollir les actuacions realitzades i com es treballa amb els 
joves des de les respectives àrees. Remarca que, també van realitzar reunions 
de discussió i debat amb el polítics.   
 
La regidora destaca que el Pla Local de Joventut s’estructura en tres eixos:  
acompanyament juvenil, dinamització juvenil i comunicació juvenil, i apunta que 
el punt més feble és la comunicació, ja que costa arribar al jovent. 
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La Sra. Gemma Duran conclou la seva intervenció informant que, gràcies a una 
altra subvenció de la Diputació de Barcelona, es podrà fer el seguiment i 
avaluació del Pla amb un programa gestor i que el Pla Local de Joventut es 
podrà consultar al web municipal. 
 
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 alcalde (PSC) agraeix la feina de la regidora, del tècnic, dels joves 
que han participat en l’elaboració del Pla i també dels regidors i regidores de la 
corporació, destacant que l’oposició va presentar esmenes que han estat 
recollides en el document final i que, per tant, es una Pla fruit del consens. 
 
Jaume Gumà, portaveu de 9 SV, manifesta que han estat al corrent de tot el 
procés d’elaboració del Pla i felicita a la regidora perquè s’ha fet una feina bona 
i molt acurada. Tanmateix, es lamenta que no hi hagi hagut més participació del 
joves. També comenta que li hauria agradat que s’hagués aprofitat el projector 
de la sala per presentar el Pla perquè el públic assistent pogués seguir 
l’explicació facilitada per la regidora acompanyada d’imatges. Finalment, 
avança que hi votaran a favor. 
 
La regidora de Joventut li respon que el Pla estarà penjat a la web municipal a 
disposició de tota la ciutadania. 
 
El senyor alcalde, per la seva banda, recull el prec del Sr. Gumà i proposa a la 
regidora de Joventut i al regidor de Participació Ciutadana que busquin una 
data per fer una presentació pública, com s’ha fet amb l’Avanç del POUM o 
l’Inventari de Camins, perquè els joves i els pares coneguin la feina que fa 
l’Ajuntament en l’àmbit de Joventut. 
 
La senya Berta Sala, regidora d’ERC, felicita a la regidora per la tasca que s’ha 
realitzat, incidint en la importància d’engrescar al jovent, escoltar-lo i donar 
resposta a les seves necessitat. També destaca la participació i el consens de 
tots el membres del Ple en l’elaboració del Pla  Local de Joventut.  
 
Continua la seva intervenció dient que celebra que es tracti d’un document de 
llarg recorregut, viu, dinàmic i atractiu, que s’ha de poder modificar. Tot seguit, 
demana que s’incideixi en la comunicació, utilitzant els canals que fan servir els 
joves, i que es treballi per incrementar la participació. Finalitza la seva 
intervenció, indicant que s’ha d’aconseguir que els joves no marxin i que trobin 
a Sant Vicenç un espai bo i atractiu d’esbarjo. 
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Pren la paraula el senyor Benito Pérez, portaveu de C’s, per reconèixer la tasca 
de la regidora i del tècnic. També destaca el consens assolit i palesa el seu 
desig que tingui continuïtat i es porti a terme, ja que és pel període 2019-2022. 
Per acabar, referma que resulta complicat que el jovent de 16 anys en 
endavant participi, però que al menys s’intenta. 
 
El senyor Amadeu Clofent, portaveu de CiU, felicita a la regidora, i destaca la 
dificultat d’estar al capdavant d’una regidoria com Joventut; dificultat que coneix 
bé perquè ell en va ser regidor durant una legislatura i també li va tocar tirar 
endavant un Pla Local de Joventut. 
 
Continua la seva intervenció, manifestant que els plans de Joventut són 
necessaris i primordials pel municipi, però pensa que comparteix amb la resta 
de regidors i regidores del consistori, que l’objectiu del municipi és l’habitatge. 
Insisteix que quan més fàcil es posi als joves que es puguin quedar al poble, 
més fàcil serà trobar-los i que participin. Tot seguit, passa a llegir els acords.   
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: REGIDORIA DE JOVENTUT 
Expedient:  2019/262 46 GENSVM  
Contingut: APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 
2019-2022. 
 
S’ha redactat per part de la Diputació de Barcelona, en colꞏlaboració amb la 
Regidoria de Joventut i treballat amb tots els Regidors del Consistori, el Pla 
Local de Joventut 2019-2022 que consta degudament arxivat a l’expedient de 
referència. 

Per tant, es PROPOSA AL PLE de la Corporació: 

Primer. Aprovar inicialment el Pla Local de Joventut de Sant Vicenç de Montalt 
2019-2022 que consta degudament arxivat a l’expedient de referència. 
 
Segon. Sotmetre’l a exposició pública durant un termini de 30 dies hàbils, amb 
l’objecte de presentació de possibles alꞏlegacions, observacions o 
suggeriments mitjançant inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al web municipal. 
El termini d’exposició pública començarà a comptar a partir de l’endemà de la 
publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  En cas 
que, transcorregut el termini anterior no s’haguessin presentat alꞏlegacions, 
s’entendrà aprovat definitivament. Contràriament, caldrà adoptar un nou acord 
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plenari en el cas d’haver-hi alꞏlegacions i caldrà aprovar el document 
definitivament. 
 
Tercer. Donar trasllat dels antecedents acords a la Secretaria General de 
Joventut de la Generalitat de Catalunya i a la Regidoria de Joventut. 
 
Un cop finalitzada la lectura dels acords, intervé de nou el senyor Jaume Arcos, 
regidor de 9SV, per manifestar que està bé que el Pla es pengi a la web, però 
insisteix que s’estan utilitzant mitjans que el jovent no utilitza. Indica que el Pla 
no és un document polític, sinó tècnic, i que hauria de ser la ‘bíblia’ i els usuaris 
haurien de fer-se’l seu. En aquest sentit, proposa que a més de les vies 
tradicionals, el dinamitzador de l’Espai Jove pogués penjar a Instagram o a 
Youtube vídeos protagonitzats per joves per poder arribar a aquest colꞏlectiu 
utilitzant les seves eines. 
 
La regidora de Joventut comparteix l’opinió del senyor Arcos i indica que hauria 
de ser una iniciativa del propis joves que donessin a conèixer les diferents 
accions i/o actuacions entre els seu colꞏlectiu. Tanmateix, insisteix en la 
necessitat que el Pla estigui disponible en paper a l’Espai Jove, concretament a 
la zona habilitada per a la lectura i l’estudi, perquè els joves puguin consultar-lo.  
 
El senyor Arcos insisteix que han de ser els joves els que ho expliquin i ho 
visquin, utilitzant les seves vies habituals de comunicació. 
 
La regidora de Joventut, Gemma Duran, es compromet a traslladar la proposta 
al dinamitzador. 
 
A continuació, intervé el senyor alcalde per demanar al jovent que siguin més 
protagonistes i convidant-los a formar part del Consell de Joves, un projecte 
que espera que sigui realitat en un temps breu. 
 
Finalment, pren la paraula de nou el senyor Arcos per manifestar que la 
màxima expressió de participació és el Ple i encoratja a les persones que han 
d’elaborar les llistes electoral a ser valents i comptar amb el jovent per tenir 
regidors i regidores joves la propera legislatura. 
 
 
C.- VOTACIÓ 
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 
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PSC 1 SI 

CIU 6 SI 

9SV 2 SI 

ERC+AM 2 SI 

C’S 1 SI 

PP 1 SI 

 
S’acorda, per unanimitat, aprovar els acords transcrits anteriorment. 

 

 
 
Cinquè.- LECTURA PER PART DE 9SV, ERC I PDCAT DEL MANIFEST 
ANOMENAT LLIBERTAT, JUSTICIA I DEMOCRÀCIA. 
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  El regidor de 9SV, Jaume Arcos, 
explica que aquest manifest es va llegir al Saló de Cent abans de l’inici del 
judici al ‘procés’ i a continuació es procedeix a la lectura, per part dels regidors i 
regidores dels grups municipals proposants, 9SV, ERC i CiU, als quals 
s’afegeix l’alcalde i regidor del PSC, del manifest que tot seguit es reprodueix: 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2019/251 33 GENSVM  
Contingut: LECTURA PER PART DE 9SV, ERC I PDCAT DEL MANIFEST 
ANOMENAT LLIBERTAT, JUSTICIA I DEMOCRÀCIA 
 
El regidor de 9 SV, Jaume Arcos, explica que aquest manifest es va llegir al 
Saló de Cent abans de l’inici del judici al ‘procés’ i a continuació es procedeix a 
la lectura, per part dels regidors i regidores dels grups municipals de  9SV, 
ERC, CiU i PSC del manifest que tot seguit es reprodueix: 

 “LLIBERTAT, JUSTÍCIA, DEMOCRÀCIA 

El paper dels òrgans judicials no pot en cap cas modificar l’expressió del poble. 

(Tribunal Europeu dels Drets Humans) 
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El mes d’abril d’aquest any commemorarem els 40 anys d’Ajuntaments democràtics. 
Un fet clau per al desenvolupament i el progrés de la nostra societat. Un fet que cal 
recordar i reivindicar, precisament, perquè no oblidem mai, ningú, que les fites de 
dignitat humana que entre tots hem anat assolint són irrenunciables. 

Des de setembre de 2017, com a reacció al procés d’autodeterminació de Catalunya, 
l’Estat ha emprès mesures excepcionals com són l’aplicació de l’article 155 de la 
Constitució espanyola i l’aplicació forçosa i desproporcionada del dret penal. Aquestes 
mesures afecten greument els drets fonamentals i les llibertats del conjunt de la 
ciutadania i, en especial, dels dirigents polítics i socials empresonats, que ara 
afrontaran un judici al Tribunal Suprem. 

Aquesta aplicació desproporcionada de la legislació penal suposa una situació de 
suspensió de drets fonamentals i de les llibertats públiques de la nostra societat. De 
fet, l’empresonament provisional dels diferents dirigents polítics i socials al llarg 
d’aquests mesos constitueix, per si mateix, una vulneració flagrant dels seus drets 
fonamentals, agreujant, així, el preocupant procés d’erosió de l’Estat de Dret. 

Totes les accions penals iniciades contra els membres del govern destituït, la 
presidenta i tres membre de la mesa del Parlament, els dirigents de les principals 
organitzacions independentistes, desenes  d’alts càrrecs de la Generalitat, més de 700 
alcaldes i alcaldesses, entre d’altres, representa una greu vulneració dels drets i les 
llibertats de la ciutadania. 

Tal com es destaca en diversos informes civils i en l’informe del Síndic de Greuges de 
Catalunya, les accions penals portades a terme han vulnerat la inviolabilitat 
parlamentària, el drets al jutge ordinari predeterminat per llei, el dret a la defensa, el 
dret a la legalitat penal, el dret al jutge ordinari predeterminat per llei, el dret a la 
defensa, el dret a la legalitat penal, el dret a la imparcialitat judicial, el dret de llibertat 
individual, el dret a la tutela judicial efectiva, el dret de participació política, el dret de 
llibertat d’expressió i d’informació, el dret de reunió i manifestació. 

Per altra banda, volem recordar que tal com dicta la sentència del Tribunal Europeu 
dels Drets Humans en referència al cas d’un diputat kurd empresonat a Turquia, “la 
prolongació de l’empresonament provisional té per objecte asfixiar el pluralisme i 
limitar el lliure joc de debat polític”. En el mateix sentit s’han expressat més d’un 
centenar de professors de Dret Penal de les universitats espanyoles que han fet un 
manifest en què qualifiquen la presó provisional de les persones citades de “greument 
desproporcionades” i sense “ suficient justificació”. Ens fem nostres aquestes 
afirmacions”. 

Així mateix, diversos organismes internacionals i entitats de drets humans han 
denunciat que la instrucció dels procediments judicials al Tribunal Suprem i l’Audiència 
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Provincial de delictes com el de rebelꞏlió o sedició, vulneren el principi de legalitat, al 
fonamentar-se en uns fets manifestament distorsionats, que no responen a una 
adequada previsió legal. Tot apunta que amb aquests procediments judicials es busca 
càstigs exemplaritzants i un efecte dissuasiu de determinades posicions polítiques en 
el futur, que de cap manera responen a una aplicació ajustada del dret. Especialment 
significatives i preocupants han estat les manifestacions públiques per part de 
membres del poder judicial que s’han produït al llarg dels darrers mesos i que posen 
en qüestió la necessària imparcialitat. 

En aquest sentit, cal recordar que el delicte de convocatòria i organització de 
referèndums per part d’autoritats sense competència per fer-ho va ser expressament 
exclòs del Codi Penal. L’exposició de motius de la Llei orgànica2/2005 és contundent i 
clarificadora al justificar la derogació perquè “es refereixen a conductes que no tenen 
la suficient entitat per merèixer la persecució penal, i menys encara si la pena que es 
preveu és de presó”. 

Els dirigents socials i polítics que s’enfronten al judici ho fa amb unes acusacions que 
consideren infundades i clarament desproporcionades en el marc d’una jurisdicció 
clarament incompetent per enjudiciar aquests fets. No se’ns escapa que estem davant 
d’un retrocés en l’Estat de Dret, que respon més a la voluntat de venjança que no pas 
a la voluntat de fer justícia. L’exigència de responsabilitats penals ha de fer-se amb 
respecte estricte de les lleis penals i processals d’obligat compliment. Estem davant 
d’una desviació flagrant del dret penal enfront d’uns fets que s’ha demostrat que no 
són constitutius de delicte en altres països europeus. Els diferents tribunals europeus 
que han intervingut en aquest conflicte han posat en relleu aquesta realitat. 

Davant d’aquesta situació d’erosió de drets d’injustícia els electes municipals de 
Catalunya, 

RECLAMEM 

1. Un judici just i imparcial, com reconeix a l’article 10 de la Declaració Universal 
dels Drets Humans. 

2. L’alliberament immediat de totes les persones encausades perquè puguin 
assistir en llibertat al judici. 

3. Respecte als drets fonamentals com són el dret de reunió i manifestació, el dret 
de participació política i la llibertat d’expressió i d’informació. 

 

i, MANISESTEM 

1. El nostre suport, escalf i acompanyament a tots els  dirigents politics i socials 
perseguits amb acusacions infundades i especialment als que han de ser jutjats 
les properes setmanes enfrontant-se a unes acusacions clarament 
desproporcionades. Així com a les seves famílies i amistats. 

2. Que posar urnes perquè la gent s’expressi democràticament no es cap delicte. 
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3. Que cal una solució política i democràtica al conflicte entre Catalunya i 
Espanya a través del diàleg sense condicions. 

4. Que des del món local enfortirem les garanties per assegurar l’exercici dels 
drets i llibertats de la ciutadania i el dret a decidir lliurement el nostre futur. i fem 
una crida als catalans i als ciutadans del conjunt de l’estat perquè responguem 
d’una manera pacífica i ferma en defensa dels valors democràtics amenaçats i 
l’exercici dels drets fonamentals.” 

  

B.- INTERVENCIONS. No es produeixen intervencions 
 
  
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA  
  
Fora de l’ordre del dia es proposa tractar la moció presentada per 9SV i ERC 
que porta per títol ‘Moció a favor de recuperar l’estelada del torreó del parc dels 
Germans Gabrielistes, del Casal de Cultura i a les entrades al municipi de Sant 
Vicenç de Montalt’. 
 
Els senyor Jaume Arcos, regidor de 9SV, justifica la urgència explicant que els 
grups sobiranistes estaven a l’espera de mantenir una reunió amb l’alcalde, 
però vist que finalment no s’ha convocat per motius d’agenda, calia presentar 
aquesta moció perquè ja són molts dies sense estelades al poble. 
 
Tot seguit, es vota la urgència:  
 
GRUP Nº vots VOT 

PSC 1 SI 

CIU 6 SI 

9SV 2 SI 

ERC+AM 2 SI 

C’S 1 NO 

PP 1 NO 

 

S’acorda, per majoria absoluta, amb els vots a favor de CiU (6), 9 SV (2), ERC 
(2) i PSC (1) i els vots en contra de C’s (1) i PP (1) tractar el següent punt fora 
de l’ordre del dia.  

A. PROPOSTA D’ACORD 
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El Sr. Jaume Arcos, regidor de 9 SV, lliura una còpia de la moció als 
membres del Ple i, a continuació, llegeix la citada moció que es transcriu tot 
seguit: 
 
‘MOCIÓ A FAVOR DE RECUPERAR L’ESTELADA DEL TORREÓ DEL 
PARC DELS GERMANS GABRIELISTES, DEL CASAL DE CULTURA I A 
LES ENTRADES AL MUNICIPI DE SANT VICENÇ DE MONTALT. 

 
Atès que en els darrers anys l’estelada ha estat onejant al torreó del parc 
dels germans Gabrielistes, al casal de cultura i a les entrades del nostre 
municipi vinculada a la defensa de la democràcia i a la llibertat nacional de 
Catalunya. 

 
Atès que l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt forma part de l’Associació 
de Municipis per a la Independència. 

 
Atès que a les últimes eleccions municipals  la majoria de santvicentins/nes 
van mostrar el seu recolzament a partits independentistes i així queda 
reflexat en la composició d’aquest plenari. 

 
Atès que tenim el compromís verbal de l’actual alcalde de Sant Vicenç de 
Montalt de respectar (“ni treure ni posar de més”) les estelades que ja 
estaven penjades a la nostra vila abans de la seva elecció com alcalde. 

 
És per tot això que els Grups Municipals d’ERC i 9SV  proposen al Ple 
Municipal de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, l’adopció del següent 
acord: 

 
Primer. Penjar l’Estelada al torreó del parc dels germans Gabrielistes, al 
casal de cultura i a les rotondes de l’entrada del municipi de Sant Vicenç de 
Montalt en un termini màxim d’una setmana. El cost d’aquesta acció anirà a 
càrrec dels partits proponents de la moció.’ 
 
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. 
 
Pren la paraula el senyor Benito Pérez, portaveu de C’s, per manifestar que 
van signar un acord de legislatura i que C’s ho ha respectat i es manté en 
aquesta postura. Incideix en el fet que van acordar que només presentarien 
propostes relacionades amb temes de gestió municipal i que deixarien de 
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banda les relacionades amb temes identitaris. Explica que, des del partit 
se’ls ha indicat que havien de presentar mocions d’aquest darrers tipus i 
que ell no las ha presentat perquè volia respectar el pacte. 
 
A continuació, intervé el senyor Francesc Guillem, portaveu del PP, per 
corroborar les paraules del senyor Pérez en el sentit que a l’acord de 
legislatura signat amb l’objectiu de tirar endavant la moció de censura 
contra l’anterior alcalde es recollia que només es presentarien mocions 
sobre temes del poble, excloent-hi qualsevol ideologia. També explica que, 
com en el cas de C’s, ell podria haver presentat una moció amb motiu de la 
commemoració del 40è Aniversari de la Constitució Espanyola, i no ho va 
fer per respectar l’acord signat i retreu als partits proponents de la moció 
que no l’hagin respectat ni en aquest Ple ni en l’anterior. 
 
Finalitza la seva intervenció, preguntant si un cop exhaurit el termini que es 
dona al manifest per reposar les estelades, no es posen, tornaran a 
rebentar els cadenats del torreó per treure la senyera i plantar l’estelada? 
 
Tot seguit, pren la paraula el senyor Amadeu Clofent, portaveu de CiU, per 
manifestar que el seu grup està d’acord amb que s’hagi presentat la moció, 
tot i la urgència, perquè són conscients de la situació que viu el país. 
Tanmateix, explica que votar aquesta moció seria reiterar el que porten 
dient des de fa molt de temps els cinc regidors de CiU i, aclareix que allibera 
al sisè regidor del seu grup, senyor Christian Garralaga, perquè s’ha 
incorporat recentment i no voldria vincular-lo a les seves paraules. 
 
Continua la seva intervenció, explicant que les estelades, la incorporació a 
l’AMI i moltes actuacions que s’han portat a terme, s’han fet estan els 5 
regidors de CiU al govern i creu que tornar a votar a favor de les estelades 
és totalment innecessari en el seu cas, ja que el seu compromís amb el 
poble i el país és visible i està demostrat.  
 
També indica que el que s’està discutint avui és un problema del pacte de 
govern, en el qual no hi van participar perquè legalment no podien formar 
part d’una moció de censura contra el seu alcaldable, i apunta que hagués 
valgut la pena que els compromisos verbals haguessin quedat recollits per 
escrit i així s’haurien estalviat aquesta proposta per recuperar unes 
estelades que es van posar estan ells al govern. 
 
Finalitza la seva intervenció, avançant que no volen reiterar-se una vegada 
més perquè ho han fet sobradament aquest anys i que ells cinc, i el senyor 
Christian Garralaga si ho estima convenient, no volen participar en aquesta 
votació i sortiran de la sala quan arribi el moment de votar i es tornaran a 
reincorporar un cop hagi finalitzat la votació.  
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En aquest punt, la secretària accidental fa un aclariment legal, indicant que 
el Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals 
(ROF), en el seu article 100, punt 1, estableix que a efectes de la votació, es 
considerarà que s’abstenen els membres de la corporació que s’hagin 
absentat de la sala un cop iniciada la deliberació de l’assumpte i no 
estiguessin presents en el moment de la votació, i que per tant, en el cas 
que els regidors de CiU abandonin la sala en el moment de votar, es 
considerarà que han votat i el seu vot ha estat d’abstenció. 
 
Pren la paraula el portaveu de 9 SV, Jaume Gumà, per agrair l’aclariment i, 
tot seguit, indica que malgrat que la llei és clara pel que acaba de llegir la 
secretaria accidental, entén que per a ell i per a molta gent, no és el mateix 
l’abstenció quan s’aixeca la mà en el moment de votar que quan la llei diu 
que si no hi ets quan es vota, el teu vot es una abstenció. 
 
Continua la seva intervenció, indicant que no voldria entrar en un debat, 
però que malgrat que el partits unionistes diguin que han trencat un acord 
del pacte de governabilitat, no ho han fet, i aclareix que es va arribar a 
l’acord de no presentar mocions de caire independentista per intentar 
mantenir la governabilitat del poble però que en cap lloc del pacte es diu 
que no es presentaran quan no s’hagin respectat els acords als que ja 
s’havia arribat. 
 
Tot seguit, demana als regidors unionistes si podria invertir la preguntar i 
dir-li on diu en el pacte de governabilitat que es poden retirar les estelades 
que ja hi son al municipi?. També precisa que  entén que si el pacte no diu 
que s’han de retirar les estelades que ja hi ha al poble, es pot arribar a 
l’acord de signar no presentar-ne més, però que no poden acceptar que es 
treguin coses que ja hi són, i remarca que la moció parla de recuperar. 
 
En resposta a la pregunta del senyor Guillem sobre què passarà després 
d’una setmana?, el senyor Gumà li respon que es veurà després d’una 
setmana, i explica que fixar un termini màxim va lligat al fet de veure si 
passat aquest termini es compleix el que es demana a la moció, en cas que 
s’aprovi. 
 
El senyor Gumà finalitza la seva intervenció, dient que no s’ha rebentat cap 
cadenat i que, per tant, no poden acceptar que els partits unionistes els 
acusin de rebentar cadenats. 
 
A continuació pren la paraula el senyor Enric Pardo, portaveu d’ERC, per 
manifestar que pot entendre la postura dels senyors i senyores de CiU però 
que no la comparteix, perquè no es pot mirar cap a una altra banda quan 
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han repetit que les estelades es van posar estant els 5 regidors de CiU al 
govern.  
 
Conclou la seva intervenció dient que entén que no volen les estelades als 
llocs on ja hi eren i que espera que ho aclareixin perquè estan quedant 
retratats i s’estan posicionant d’una banda. 
 
Li respon el senyor Amadeu Clofent, portaveu de CiU, que tothom es lliure 
d’interpretar el que vulgui. Tanmateix, insisteix que ells no es desdiuen de 
res i repeteix que aquest és un tema intern dels grups que van signar l’acord 
de governabilitat que ara volen traspassar al plenari.  
 
El senyor Clofent finalitza la seva intervenció reiterant el compromís dels 
regidors del seu grup i manifestant que el fet que es pugui dubtar d’ells no 
els altera la consciència, ni els fa perdre de vista el sentiment de país i el 
seu grau d’implicació. 
 
A continuació intervé el senyor Benito Pérez, portaveu de C’s, per matissar 
que no s’haurien de fer interpretacions de la frase respecte i neutralitat 
institucional. Significa el que significa clarament. També reitera que es 
manté en la seva posició i insisteix que entén que es tracta d’un tema 
sentimental i de lluita política d’un sector que respecten a nivell particular i 
en espais privats però que en espais públics s’ha de respectar la legalitat 
vigent.  
 
Finalitza la seva intervenció, deixant clar que no hi ha odi, ni venjança, ni 
rancor, simplement es tracta de respectar els espais públics. 
 
Pren la paraula el senyor Francesc Guillem, portaveu del PP, per respondre 
a la pregunta del senyor Gumà, que demanava en quin lloc del pacte es 
deia que es podien retirar les estelades?, afirmant que hi ha moltes coses 
que no estan escrites al pacte però, en tot cas, s’han de dur a terme les que 
sí estan escrites i signades, i posa com a exemple que al pacte no es diu 
que es pot omplir el poble de banderes espanyoles i ell no ho demana. 
 
Per acabar, el senyor Guillem manifesta que si ell fos l’alcalde donaria per 
tancada aquesta ronda però que, en tot cas, és una competència del alcalde 
i reitera que està totalment en contra que hi haguessin o hagin estelades i 
que la bandera que ha d’estar és la senyera. 
 
Tot seguit, intervé el senyor Cristhian Garralaga, regidor de CiU per agrair al 
seu portaveu que l’hagi donat llibertat per decidir sobre aquest tema i 
avança que no abandonarà la sala i participarà en la votació. 
 



 

27 
 

A continuació, intervé el senyor alcalde, per indicar que aquest es un tema 
cabdal per a molta gent, però que com alcalde li agradaria no haver de 
parlar de banderes i poder dedicar-se més a treballar pel poble i, precisa 
que la bandera que més l’importa és la bandera social de les persones. 
 
El senyor alcalde explica que aquesta moció es posa sobre la taula perquè 
hi ha hagut moviment de banderes però, manifesta que ell no ha trencat 
l’acord, ja que ni ha posat, ni ha tret cap bandera. Precisa que on hi havia 
estelades, ara hi ha senyeres perquè des de la seva posició d’alcalde, no 
pot haver altra opció que la senyera, i insisteix que si volen que l’alcalde 
posi estelades, no ho farà de la mateixa manera que no las ha tret. 
 
Continua el senyor alcalde precisant que quan si s’han de reposar banderes 
en equipaments i/o espais públics, ho faran els operaris municipals i que 
hauran de posar la senyera que representa a tots els catalans, tant si als 
independentistes com als que no ho són, amb tot el respecte a les 
estelades. També explica que té amics independentistes que tenen 
l’estelada a casa seva i no li molesta, ans al contrari, perquè respecta la 
seva opinió i la seva manera diferent de veure Catalunya i, subratlla que ells 
no és independentista però tampoc antiindependentista. 
 
Es senyor alcalde afegeix que si aquesta moció pretén que l’alcalde posi 
estelades allà on eren i tregui senyeres, tindrem un problema d’aquí a una 
setmana. També apunta que aquest és un debat que se’n va del Ple perquè 
s’entraria en altres maneres de fer les coses que no vol valorar però que 
cadascú és lliure de fer el que cregui convenient, tot i que, ell farà el que li 
toca fer com a alcalde, encara que no agradi. 
 
Tot seguit, manifesta que li sap greu que els partits independentistes li 
retreguin que ha traït el pacte de legislatura, cosa que entén que no ha fet, i 
que no vol crear malestar amb la ciutadania ni amb els companys. 
 
Continua dient que creu que la moció arriba al ple no només perquè els 
companys de 9 SV i ERC volen les estelades sinó perquè hi ha un punt més 
de pressió per part de la ciutadania independentista envers als grups que 
han presentat la moció. Afegeix que quan estan les estelades, ell també rep 
un munt de trucades i queixes de ciutadans que no volen les estelades als 
espais públics, i que el tema de les banderes el desvia i li resta temps 
d’altres assumptes perquè ell, en definitiva, el que vol és dedicar temps a 
treballar pel poble.  
 
El senyor alcalde finalitza la seva intervenció manifestant que es manté en 
la seva postura i que, per tant, no traurà estelades per posar senyeres, ni 
traurà   senyeres per posar estelades. Pensa que és el que ha de fer com 
alcalde i li sap greu que alguns companys no ho entenguin. 
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A continuació, demana la paraula el senyor Jaume Arcos, regidor de 9 SV, 
per aclarir que no li demanen a l’alcalde que posi ell les estelades, el que 
demanen és que el Ple es manifesti i que si s’aprova la moció seran els 
mateixos regidors proponents els que pengin les estelades perquè estaran 
complint un acord de Ple. Tanmateix, indica que l’Ajuntament no haurà de 
gastar un euro en aquesta acció, ja que ho pagaran els partits. 
 
El senyor Arcos finalitza la seva intervenció manifestant que creu que 
l’actitud de l’alcalde ha estat coherent i que està convençut que ell no ha tret 
les estelades. Explica que una se la va endur el vent i les altres les van 
arrencar, i que no li demana que les posi, només volen que aquest Ple que 
és el reflex de la majoria independentista que hi ha al poble, es manifesti 
per fer valdre aquesta majoria. 
 
Abans de la votació, quan són les 21.09 hores, abandonen la sala els 
regidors i regidores de CiU que es relacionen tot seguit: senyors Amadeu 
Clofent, Robert Subiron i Enric Miralles i senyores, Ma. Lluïsa Grimal i 
Gemma Duran. 
 
C.- VOTACIÓ: 
 
 

GRUP Nº vots VOT 

PSC 1 NO 

CIU 5 ABS. 

CIU (Sr. Garralaga) 1 NO 

9SV 2 SI 

ERC+AM 2 SI 

C’S 1 NO 

PP 1 NO 

 
La secretaria accidental intervé per indicar que s’ha produït un empat en la 
votació, ja que hi ha hagut 4 vots a favor de 9 SV (2) i ERC (2), 4 vots en 
contra del regidor de CiU, Christian Garralaga, C’s (1), PSC (1) i PP (1), i 5 
abstencions dels regidors i regidores de CiU, senyors Amadeu Clofent, 
Robert Subiron i Enric Miralles i senyores, Ma. Lluïsa Grimal i Gemma 
Duran. 
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Tot seguit, explica que tal i com estableix el Reial decret 2568/1986, de 28 
de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals (ROF), en el seu article 100, punt 2, en 
haver-se produït un empat cal efectuar una nova votació i si persistís 
l’empat, decidirà el vot de qualitat de l’alcalde. 
 
Tot seguit es torna a votar amb el resultat següent: 
 

GRUP Nº vots VOT 

PSC 1 NO 

CIU 5 ABS. 

CIU (Sr. Garralaga) 1 NO 

9SV 2 SI 

ERC+AM 2 SI 

C’S 1 NO 

PP 1 NO 

 
 
Es desestima la moció per majoria simple amb 5 vots en contra del 
regidor de CiU, Christian Garralaga, C’s (1), PSC (1) i PP (1), més el vot de 
qualitat de l’alcalde, 4 vots a favor de 9 SV (2) i ERC (2), i 5 abstencions 
dels regidors i regidores de CiU, senyors Amadeu Clofent, Robert Subiron i 
Enric Miralles i senyores, Ma. Lluïsa Grimal i Gemma Duran. 
 
Un cop finalitzades les votacions, a les 21:12 hores retonen a la sala i es 
reincorporen a la sessió els regidors i regidores de CiU, senyors Amadeu 
Clofent, Robert Subiron i Enric Miralles i senyores, Ma. Lluïsa Grimal i 
Gemma Duran. 

 
 

 
Sisè.- PRECS I PREGUNTES.  
 
https://www.svmontalt.cat/fitxes.php?categoria=231 
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No havent més assumptes a tractar, a les 21.50 hores, l’alcalde dona per 
acabada la sessió i l’aixeca, de la qual estenc, com a secretària accidental, 
aquesta acta. 
 

La secretària accidental              Vist i plau, 

    L’alcalde president 

 

 


