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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 PLE2020/1 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1a. CONVOCATÒRIA EL 30 DE 
GENER DE 2020   
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2020/1 
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 30 de gener de 2020 
Horari: de 20.00 a 23.59 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 (Regidor no adscrit) 
- Sr.Vocal MIQUEL ROVIRA MARINÉ (CUP) 

 
 

 
Secretària: 
 
- CRISTINA MARÍN CARCASSONA, secretària accidental 
 
 
Obre la sessió el senyor President per tractar els assumptes inclosos en el 
següent: 
 
 
O R D R E   D E L   D I A 
 
Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR 

 PLE2019/15 ORDINÀRIA 28/11/2019 

 PLE2019/16 EXTRAORDINÀRIA 19/12/2019 



 

2 
 

 

Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 

Tercer.- PRP2020/66   DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET 

D'ALCALDIA NÚM. 1773 DE DATA 30 DE DESEMBRE DE 2019 DE 

CESSAMENT DEL REGIDOR FRANCESC GUILLEM MOLINS DEL GRUP 

POLÍTIC PARTIT POPULAR. 

Quart.- PRP2020/18   PROPOSTA AL PLE RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS 

ORDENANCES GENERALS 2020 I APROVACIÓ DEFINITIVA. 

Cinquè.- PRP2020/67   DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 

1710 DE DATA 13 DE DESEMBRE DE 2019 D'APROVACIÓ DE LA 

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 5/2019. 

Sisè.- PRP2020/64   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 

MOCIÓ DE REBUIG A LA RESOLUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL 

CENTRAL RESPECTE EL M.H PRESIDENT DE LA GENERALITAT QUIM 

TORRA I L'EURODIPUTAT ORIOL JUNQUERAS. 

Setè.- PRP2020/65   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 

MOCIÓ RELATIVA A LA CREACIÓ D'UNES JORNADES TEMÀTIQUES 

SOBRE EL MEDI AMBIENT. 

Vuitè.- PRECS I PREGUNTES. 

 

 
Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR 

 PLE2019/15 ORDINÀRIA 28/11/2019 

 PLE2019/16 EXTRAORDINÀRIA 19/12/2019 
 
 
El senyor alcalde pregunta si els assistents estan d’acord amb el contingut de 

les actes esmentades.  
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PLE2019/15 ORDINÀRIA DE 28/11/2019. 

VOTACIÓ  

Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  

 

GRUP Nº 

vots 

VOT 

PSC 3 SÍ 

JUNTS 4 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

Regidor no 

adscrit 

1 ABST 

CUP 1 SÍ 

 

S’acorda, per majoria absoluta, aprovar l’acta de la sessió ordinària celebrada 

en data 28 de novembre de 2019. 

 

 

PLE2019/16 EXTRAORDINÀRIA DE 19/12/2019. 

VOTACIÓ  

Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
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GRUP Nº 

vots 

VOT 

PSC 3 SÍ 

JUNTS 4 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

Regidor no 

adscrit 

1 SÍ 

CUP 1 SÍ 

 

S’acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió extraordinària celebrada 

en data 19 de desembre de 2019. 

 

 
Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 

 Publicació al BOPB 11/12/2019 Aprovació inicial de la Carta de Serveis 
de l’Oficina d’Atenció Ciutadana. 

 Publicació al BOPB 19/12/2019 Aprovació definitiva Ordenances fiscals 
any 2020. 

 Publicació al DOGC 31/12/2019 Aprovació inicial de l’annex de les bases 
generals dels processos de selecció i consolidació de places del règim 
funcionarial i del règim laboral. 

 Publicació al BOPB 31/12/2019 Aprovació definitiva Preus Públics de 
l’any 2020. 

 Publicació al BOPB 2/01/2020 Aprovació inicial del Pressupost General, 
les Bases d’execució del pressupost i la plantilla de personal. 

 Publicació al BOPB 2/01/2020  Aprovació inicial de l’annex de les bases 
generals dels processos de selecció i consolidació de places del règim 
funcionarial i del règim laboral. 

 Publicació al BOPB 2/01/2020 Aprovació inicial Relació de Llocs de 
Treball de l’any 2020. 
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 Publicació al DOGC 10/01/2020 del Calendari de dies festius amb 
obertura comercial autoritzada de l’any 2020. 

 Publicació al BOE 15/01/2020 de diversos expedients sancionadors. 

 Publicació al BOPB 20/01/2020 del nomenament de diversos Agents de 
Policia Local interins. 

 

Així mateix, es dóna compte de la relació de decrets signats des del darrer Ple 

ordinari que van del número 1636 al 1773 corresponents a l’any 2019 i del 

número 1 al 43 corresponents a l’any 2020,  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. 

ANY 2019 

Codi Data resolució Títol 

2019/1636 26/11/2019 INCENTIUS PODA 

2019/1637 26/11/2019 AJUT ECONÒMIC PER PAGAMENT MENJADOR ESCOLAR 

2019/1638 26/11/2019 

INCENTIU SUBSTITUCIO CAP BRIGADA  

2019/1639 27/11/2019 LLICENCIA OBRES MENORS MONTSENY, 1 LOCALS 10 11 

2019/1640 27/11/2019 RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 2019/1585 56 SANCCI 

2019/1641 27/11/2019 
RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 2019/1587 56 SANCCI LLENÇAR PETARDS A LA 
PLATJA 

2019/1642 27/11/2019 LLICENCIA D´OBRES MENOR CAMI DELS BOIXETS, 18 

2019/1643 27/11/2019 LLICENCIA OBRES MENORS MILANS DEL BOSCH 6-12 

2019/1644 27/11/2019 

APROVACIO FACTURES NOVEMBRE 2019 II  

2019/1645 27/11/2019 

APROVACIO I PAGAMENT COTITZACIONS ENDARRERIMENTS GENER 2019  

2019/1646 27/11/2019 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19059931 

2019/1647 28/11/2019 

GRATIFICACIONS PER TASQUES DE REDACCIÓ DE DIVERSOS PROJECTES (PUOSC)  

2019/1648 28/11/2019 LLICÈNCIA DE GUAL CARRER SUPERMARESME 78 

2019/1649 28/11/2019 ADQUISICIÓ I PAGAMENT JOGUINES PEL CAGA TIÓ 

2019/1650 28/11/2019 APROVACIO I PAGAMENT NOMINA NOVEMBRE 2019 

2019/1651 28/11/2019 
ATORGAMENT LLICÈNCIA DE GOS PERILLÓS NÚM. 78, AMB NÚM. DE XIP 
985113001533622 

2019/1652 28/11/2019 
LLICENCIA PER PASSEJAR GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS PER 
LA VIA PÚBLICA. 

2019/1653 28/11/2019 APROVACIO RELACIO DE PAGAMENTS NÚM T/2019/12 

2019/1654 28/11/2019 

LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS, NOMENAMENT DE TRIBUNAL 
QUALIFICADOR I INICI DE LES PROVES SELECTIVES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DEL 
CONCURS DE MOBILITAT HORITZONTAL PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA D'AGENT DE 
POLICIA LOCAL. 
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2019/1655 03/12/2019 CANVI NUMERACIÓ PLACA DE GUAL 

2019/1656 03/12/2019 PROPOSTA DEVOLUCIÓ FIANÇA ARBOÇ 48 

2019/1657 03/12/2019 INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ Nº 19060655 

2019/1658 03/12/2019 LLICENCIA D'OBRES MENORS NÚMERO 2019/2145 C BOIXETS 18 

2019/1659 03/12/2019 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19060404 

2019/1660 03/12/2019 PROPOSTA DEIXAR SENSE EFECTE RESOLUCIO 1521 CAMI DEL PADRO 43 

2019/1661 03/12/2019 PROPOSTA DEVOLUCIÓ FIANÇA MONTNEGRE, 63 

2019/1662 03/12/2019 PROPOSTA DEIXAR SENSE EFECTE RESOLUCIO 1528 CAN PATOI, 5-7 

2019/1663 03/12/2019 
DEIXAR SENSE EFECTE LA RESOLUCIÓ NÚMERO 2019/1642 DE DATA 27 DE NOVEMBRE 
DE 2019 

2019/1664 03/12/2019 PROPOSTA SANCIÓ RELACIÓ Nº 19060654 

2019/1665 03/12/2019 PROPOSTA DEVOLUCIÓ FIANÇA MONTNEGRE 65 

2019/1666 04/12/2019 

FIXACIÓ CALENDARI DE LES PROVES SELECTIVES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DEL 
CONCURS DE MOBILITAT HORITZONTAL PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA D'AGENT DE 
POLICIA LOCAL. 

2019/1667 04/12/2019 PROPOSTA APROVACIÓ CALENDARI PROVES 

2019/1668 05/12/2019 CONTRACTE MENOR SERVEI MANTENIMENT I REPARACIÓ MAQUINA ESCOMBRADORA 

2019/1669 05/12/2019 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19061121 

2019/1670 05/12/2019 AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 6400 

2019/1671 05/12/2019 PROPOSTA DEIXAR SENSE EFECTE RESOLUCIO 1524 ARBOÇ 18 

2019/1672 05/12/2019 PROPOSTA LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ CAMÍ DEL MIG 11 

2019/1673 05/12/2019 AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 6162 

2019/1674 05/12/2019 PROPOSTA LLICÈNCIA D´OBRES MENORS DE LA COSTA, 2 

2019/1675 05/12/2019 PROPOSTA CONCESSIÓ LLICÈNCIA RASA CARRER D´EN ROCÀ 2 

2019/1676 05/12/2019 AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 5897 

2019/1677 05/12/2019 PROPOSTA LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ CAMÍ DEL MIG 9 

2019/1678 05/12/2019 AJUT ECONÒMIC PER MENJADOR ESCOLAR 

2019/1679 05/12/2019 AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 6498 

2019/1680 05/12/2019 

AMPLIACIO DE JORNADA D'UNA MONITORA PER AUGMENT D'INSCRIPCIONS  

2019/1681 05/12/2019 
APROVACIÓ PLEC ADMINISTRATIU I TÈCNIC PER A LA CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT DE GASOIL 

2019/1682 05/12/2019 APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ PROJECTES EDUCATIUS ANY 2019 

2019/1683 05/12/2019 
DECRET INICI EXP. SANCIONADOR 2019/2332-1357 NO RECOLLIR ELEMENTS TERRASSA 
FINALITZADA L'ACTIVITAT 

2019/1684 05/12/2019 LLICÈNCIA DE GUAL CAMÍ DEL PADRÓ 

2019/1685 05/12/2019 
CONTRACTTACIO CONSERGE PER A LA CASA DE CULTURA DURANT FESTES 
NADALENQUES I FESTA MAJOR D'HIVERN 

2019/1686 05/12/2019 AUTORITZACIÓ INSTAL.LACIÓ DE GAS C AVETS NÚMERO 27  
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2019/1687 09/12/2019 
ADJUDICACIÓ DE L'OBRA DE CONSOLIDACIÓ I SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA I 
ADAPTACIÓ DE L'ÚLTIMA PLANTA DE LA CASA DE LA VILA. 

2019/1688 09/12/2019 INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ RELACIÓ Nº 19061927 

2019/1689 09/12/2019 
CONTRACTACIÓ SERVEI DE DINAMITZACIÓ DE LA FIRA DE NADAL 2020 A L'EMPRESA OH 
SHOW & EVENTS  

2019/1690 09/12/2019 RECURS REPOSICIÓ DENÚNCIA EXP. 18-1507 

2019/1691 09/12/2019 PROPOSTA SANCIÓ RELACIÓ Nº 19061928 

2019/1692 09/12/2019 
LLICÈNCIA DE GOS CONSIDERAT POTENCIALMENT PERILLÓS NÚM. 90, AMB NÚM. DE XIP 
977200009278213 

2019/1693 09/12/2019 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19061688 

2019/1694 09/12/2019 CONVOCATÒRIA COMISSIÓ INFORMATIVA PLE 12/12/2019 

2019/1695 09/12/2019 AJUT ECONÒMIC PER DESPESES ESCOLARS, VIVENDA I SUBMINISTRES 

2019/1696 11/12/2019 PROPOSTA DEVOLUCIÓ FIANÇA CARRER DE DALT 26 

2019/1697 11/12/2019 PROPOSTA DEIXAR SENSE EFECTE RESOLUCIÓ 1522 AV. MONTALMAR, 18 

2019/1698 11/12/2019 

LLISTAT PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS, NOMENAMENT TRIBUNAL 
QUALIFICADOR I INICI DE LES PROVES SELECTIVES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A 
LA COBERTURA EN PROPIETAT D'UNA PLAÇA VACANT A LA PLANTILLA D'AUXILIAR 
ADMINISTRATIU MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ I CREACIÓ DE BORSA DE TREBALL 

2019/1699 11/12/2019 APROVACIÓ PAGAMENT SUBVENCIÓ ADF SERRALADA DEL MONTALT 2019 

2019/1700 11/12/2019 AJUT MENJADOR ESCOLAR 

2019/1701 11/12/2019 AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 6033 

2019/1702 11/12/2019 
RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR 2019/1807 56 SANCCI CONDUCTA ATEMPTA CONTRA 
CONVIVÈNCIA CIUTADANA 

2019/1703 11/12/2019 
RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR 2019/2165 56 SANCCI CONDUCTA ATEMPTA CONTRA 
CONVIVÈNCIA CIUTADANA 

2019/1704 13/12/2019 
DECLARACIÓ PROCÉS DE SELECCIÓ DESERT CONCURS DE MOBILITAT HORITZONTAL 
PER PROVEIR UNA PLAÇA D'AGENT DE POLICIA LOCAL 

2019/1705 13/12/2019 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19062430 

2019/1706 13/12/2019 
PAGAMENT A JUSTIFICAR VALES DE MEDIA MARK PELS USUARIS ADOLESCENTS DE 
SERVEIS SOCIALS 

2019/1707 13/12/2019 PERMIS PER INSTAL.LACIÓ DE GAS A NEDGIA CATALUNYA SA A BOUGANVILIES, 5 

2019/1708 13/12/2019 
PERMIS A L'EMPRESA EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU A COSTA DAURADA - 
ZONA MONTALPARK 

2019/1709 13/12/2019 AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 6247 

2019/1710 13/12/2019 MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 5/2019 

2019/1711 13/12/2019 INICI EXP. SANCIONADOR 2019/2381-2537 GOS DESLLIGAT A LA PLATJA 

2019/1712 13/12/2019 ADQUISICIÓ MATERIAL A IKEA PER CARROSSA CAVALCADA DE REIS 2020 
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2019/1713 13/12/2019 APROVACIÓ ASSEGURANCES ACM 

2019/1714 16/12/2019 CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI 19 DE DESEMBRE DE 2019. 

2019/1715 16/12/2019 APROVACIO I PAGAMENT PAGA EXTRAORDINARIA DE NADAL 2019 

2019/1716 16/12/2019 APROVACIO PRESENTACIO PROJECTES PUOSC I PRIORITZACIO DE SOL.LICITUDS 

2019/1717 16/12/2019 INICI EXP. SANCIONADOR 2019/2392 ACCEDIR GOS A LA PLATJA 

2019/1718 18/12/2019 APROVACIÓ ESTUDI VIABILITAT DE L'EXPLOTACIÓ DEL BAR DE LA PISCINA. 

2019/1719 18/12/2019 

FIXACIÓ DATA PROVES SELECTIVES I SUBSANACIÓ NOMENAMENT TRIBUNAL 
QUALIFICADOR PROCÉS DE SELECCIÓ 1 PLAÇA AUXILIAR ADMINISTRATIU MITJANÇANT 
CONCURS OPOSICIÓ 

2019/1720 18/12/2019 
FIXACIÓ DATA OBERTURA SOBRE A LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT DE GASOIL 

2019/1721 18/12/2019 PROPOSTA SANCIÓ RELACIÓ Nº 19063256 

2019/1722 18/12/2019 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19062964 

2019/1723 18/12/2019 INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ RELACIÓ Nº 19063257 

2019/1724 18/12/2019 

APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I TÈCNIQUES I 
CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE L'EXPLOTACIÓ DEL 
BAR DE LA PISCINA 

2019/1725 19/12/2019 

FIXACIÓ OBERTURA SOBRE A, SOBRE B1 I NOMENAMENT MESA DE CONTRACTACIÓ DE 
LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE L'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DEL BAR DE LA 
PISCINA. 

2019/1726 19/12/2019 
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PEL CONCERT DE LOS 80 PRINCIPALES 
DE LA FESTA MAJOR D’HIVERN 2020 

2019/1727 19/12/2019 INCENTIUS SUBSTITUCIO CAP BRIGADA 

2019/1728 19/12/2019 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DELS SERVEIS DE REPARTIMENT DOMICILIARI 
(BUSTIADA) I COMERCIAL DE LA REVISTA D’INFORMACIÓ MUNICIPAL INFOMONTALT 
PER A L’ANY 2020 

2019/1729 19/12/2019 APROVACIO PADRO ESCOLA DE MUSICA DESEMBRE 2020 

2019/1730 19/12/2019 APROVACIO QUOTES ESCOLA BRESSOL GENER 2020 

2019/1731 19/12/2019 APROVACIO PADRO ESCOLA ESPORTIVA GENER 2019 

2019/1732 19/12/2019 
ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE COMUNICACIÓ MULTIMÈDIA PER A 
L'ANY 2020 

2019/1733 20/12/2019 PROPOSTA CONCESSIÓ LLICÈNCIA TELEFÓNICA FUCSIES, 9 

2019/1734 20/12/2019 PROPOSTA AMPLIACIÓ JORNADA A 40H 

2019/1735 20/12/2019 PROPOSTA ENCÀRREC FUNCIONS ENSENYAMENT 

2019/1736 20/12/2019 PETICIÓ DE DEIXAR SENSE EFECTE L'EXCEDÈNCIA PER MOTIUS PERSONALS 

2019/1737 20/12/2019 PROPOSTA ENCÀRREC FUNCIONS IGUALTAT DINS JORNADA 

2019/1738 23/12/2019 
INICI EXP. SANCIONADOR 2019/2444 PROFERIR EXPRESSIONS IRRESPECTUOSES 
AGENTS AUTORITAT 

2019/1739 23/12/2019 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19063805 

2019/1740 23/12/2019 APROVACIO PROPOSTA DEFINITIVA DE L'HORARI A REALITZAR A PARTIR DE L'1/01/2020  

2019/1741 23/12/2019 

NOMENAMENT DE DOS AGENTS DE POLICIA EN PRACTIQUES  
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2019/1742 23/12/2019 
CONTRACTACIO CONSERGE CENTRE CIVIC EN HORARI DE TARDES PER SUBSTITUIR 
SMM 

2019/1743 23/12/2019 APROVACIO PRORROGA DE DOS PLANS D'OCUPACIO 

2019/1744 23/12/2019 GRATIFICACIO PUNTUAL PER SERVEI DE MONITORATGE A LA REVETLLA DE CAP D'ANY 

2019/1745 27/12/2019 

GRATIFICACIONS PER TASQUES EXTRAORDINARIES AMB MOTIU DEL 20È ANIVERSARI 
DE L'ESCOLA BRESSOL  

2019/1746 27/12/2019 APROVACIO FACTURES DESEMBRE 

2019/1747 27/12/2019 GRATIFICACIONS DE LA POLICIA LOCAL NOVEMBRE-DESEMBRE 2019 

2019/1748 27/12/2019 CONTRACTACIO CONSERGE PER AL CAU JOVE DURANT FESTES NADALENQUES 

2019/1749 27/12/2019 INCENTIUS PODA DESEMBRE 

2019/1750 27/12/2019 

GRATIFICACIONS PER TASQUES EXTRAORDINARIES FORA DE LA JORNADA LABORAL  

2019/1751 27/12/2019 LIQUIDACIÓ PER HORES EXTRAORDINARIES  

2019/1752 27/12/2019 APROVACIO I PAGAMENT NOMINA DESEMBRE 2019 

2019/1753 27/12/2019 APROVACIO DE PAGAMENTS, RELACIO NÚMERO T/2019/13 

2019/1754 27/12/2019 APROVACIO I PAGAMENT COTITZACIONS DEL PERSONAL NOVEMBRE 2019 

2019/1755 30/12/2019 PROPOSTA LLISTAT DEFINITIU D'ADMESOS I EXCLOSOS 1 PLAÇA AUX.ADM. 

2019/1756 30/12/2019 NOMENAMENT AGENT DE POLICIA EN PRACTIQUES 

2019/1757 30/12/2019 

NOMENAMENT D'AGENTS INTERINS EN SUBSTITUCIÓ D'AGENTS EN PRÀCTIQUES 
DURANT CURS DE FORMACIÓ A L'ESCOLA DE POLICIA  

2019/1758 30/12/2019 PROPOSTA DEVOLUCIÓ FIANÇA GARBÍ, 33 

2019/1759 30/12/2019 PROPOSTA DEVOLUCIÓ FIANÇA JACINT VERDAGUER, 20 

2019/1760 30/12/2019 PROPOSTA DEVOLUCIÓ FIANÇA COSTA DAURADA, 31 2 - 3 

2019/1761 30/12/2019 PROPOSTA DEVOLUCIÓ FIANÇA COSTA DAURADA, 8 7-5 

2019/1762 30/12/2019 PROPOSTA CONCESSIÓ PERMÍS TERRASSA COSTA DAURADA, 6 LOCALS 51-53 

2019/1763 30/12/2019 
LLICÈNCIA DE GOS CONSIDERAT POTENCIALMENT PERILLÓS NÚM. 81, AMB NÚM. DE 
XIP 985141001393413 

2019/1764 30/12/2019 PROPOSTA DEVOLUCIÓ FIANÇA CAMÍ DEL PADRÓ, 117 

2019/1765 30/12/2019 PROPOSTA DEVOLUCIÓ FIANCÁ BALIS, 68 

2019/1766 30/12/2019 APROVACIO JUSTIFICACIO SUBVENCIO ANY 2019 

2019/1767 30/12/2019 APROVACIO JUSTIFICACIÓ SUBVENCIO PROJECTES EDUCATIUS ANY 2019 

2019/1768 30/12/2019 PROPOSTA DEVOLUCIÓ FIANÇA CAMÍ DEL MIG, 9-11 

2019/1769 30/12/2019 PROPOSTA CANON AIGUA DEFINITIU ARBOÇ 28 

2019/1770 30/12/2019 PROPOSTA DEVOLUCIÓ FIANÇA SUPERMARESME 112 

2019/1771 30/12/2019 AJUT ECONOMIC ESCOLA BRESSOL TREB-21-2019 

2019/1772 30/12/2019 CONTRACTE MENOR DE SUBMNISTRAMENT D'UN ORDINADOR PORTÀTIL HP 

2019/1773 30/12/2019 
CESSAMENT REGIDOR SR. FRANCESC GUILLEM MOLINS DEL GRUP POLÍTIC PARTIT 
POPULAR 

Codi Data resolució Títol 
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2020/1 02/01/2020 

CONTRACTACIO D'UN MONITOR PER SUPORT AL SERVEI DE DINAMITZACIO DURANT REVETLLA DE 
FI D'ANY  

2020/2 03/01/2020 INICI EXP. SANCIONADOR 2019/2461 OCUPACIÓ VIA PÚBLICA SENSE AUTORITZACIÓ 

2020/3 03/01/2020 AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 6595 

2020/4 03/01/2020 
APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ANY 2019 I PAGAMENT 
ÚLTIMA FRACCIÓ 

2020/5 03/01/2020 ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS GRUP LA TRIBUT FM FESTA MAJOR HIVERN 2020 

2020/6 03/01/2020 AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 4163 

2020/7 09/01/2020 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 20000407 

2020/8 09/01/2020 PROPOSTA SANCIÓ RELACIÓ Nº 20000992 

2020/9 09/01/2020 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 20000635 

2020/10 09/01/2020 INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ Nº 20000993 

2020/11 10/01/2020 Proposta devolució fiança Can Pi, 9 1-3 

2020/12 10/01/2020 

BAIXA QUOTA DE L'ESCOLA BRESSO DEL MES DE GENER 2020  

2020/13 10/01/2020 Proposta devolució fiança Pg. Marquès Casa Riera, 22 Esc. A 4-1 

2020/14 10/01/2020 ADJUDICACIÓ SERVEI SUPORT REGIDORIA PROMOCIÓ ECONÒMICA 2020 

2020/15 10/01/2020 RESOLUCIÓ RECURS REPOSICIÓ DENÚNCIA EXP. 6162 

2020/16 10/01/2020 

MODIFICACIO HORARIA A JORNADA COMPLETA A DOS OPERARIS DE LA BRIGADA  

2020/17 10/01/2020 ATORGAMENT JUSTIFIACIÓ SUBVENCIO CULTURAL 

2020/18 10/01/2020 Proposta devolució fiança Arrabal Fontmitjana, 4 2-2 

2020/19 10/01/2020 
CONTRACTACIO D'UN OPERARI PER A LA BRIGADA MUNICIPAL, EN SUBSTITUCIO DELS SENYOR 
B.S.G. EN SITUACIÓ DE BAIXA PER IT 

2020/20 10/01/2020 

BAIXA REBUT QUOTA ESCOLA BRESSOL MES DE GENER-20   

2020/21 10/01/2020 DECRET INICI EXP. SANCIONADOR GOS PERTORBA DESCANS VEÏNAL 

2020/22 13/01/2020 Proposta devolució fiança Mediterrani, 15-17, 7-2 

2020/23 13/01/2020 PROPOSTA RENOVACIÓ LLICÈNCIA XURRERIA AVDA. TONI SORS 

2020/24 13/01/2020 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 20001770 

2020/25 13/01/2020 PROPOSTA SANCIÓ RELACIÓ Nº 20002069 

2020/26 13/01/2020 
RESPOSTA PETICIÓ D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA RELATIVA A LES INSEPCCIONS SANITÀIES 
D'ESTABLIMENTS ALIMENTARIS 

2020/27 13/01/2020 
ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR PEL SERVEI DE REHABILITACIÓ DE L'ASFALTAT EN DIVERSOS 
TRAMS DE VIA PÚBLICA DEL MUNICIPI 

2020/28 13/01/2020 INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ RELACIÓ Nº 20002070 

2020/29 13/01/2020 Proposta desestimació devolució taxa habitatge ús turístic Animes, 34 

2020/30 14/01/2020 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS RELACIÓ Nº 20001809 

2020/31 14/01/2020 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS RELACIÓ Nº 20001808 

2020/32 14/01/2020 APROVACIÓ PAGAMENT CONTRACTE MENOR PORTÀTIL HP 

2020/33 14/01/2020 
RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS DE LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ 
DE L'EXPLOTACIÓ DEL BAR DE LA PISCINA 

2020/34 15/01/2020 
NOMENAT D'UNA AGENT DE POLICIA INTERINA PER SUBSTITUCIO D'UNA AGENT EN PERÍODE DE 
FORMACIÓ 

2020/35 15/01/2020 PAGAMENT PROVISIÓ DE FONS PROCURADORA 
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Tercer.- PRP2020/66   DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET 
D'ALCALDIA NÚM. 1773 DE DATA 30 DE DESEMBRE DE 2019 DE 
CESSAMENT DEL REGIDOR FRANCESC GUILLEM MOLINS DEL GRUP 
POLÍTIC PARTIT POPULAR. 
    
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Robert Subirón 
Olmos,  portaveu del grup Municipal del PSC, exposa l’assumpte: 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2019/2451-1015   
Contingut: DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1773 
DE DATA 30 DE DESEMBRE DE 2019 DE CESSAMENT DEL REGIDOR 
FRANCESC GUILLEM MOLINS DEL GRUP POLÍTIC PARTIT POPULAR. 
 
El senyor Robert Subiron Olmos, primer tinent d’alcalde, pren la paraula per 
donar una explicació sobre l’expedient tramitat arran del cessament del senyor 
Francesc Guillem Molins del Grup Municipal del Partit Popular. Cal donar 
compte al Ple del decret d’alcaldia que es detalla a continuació: 
 
“DECRET NÚM. 1773 

 

Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2019/2451-1015   

2020/36 15/01/2020 APROVACIO I PAGAMENT DE LES COTITZACIONS DEL PERSONAL DESEMBRE 2019 

2020/37 15/01/2020 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 20002612 

2020/38 15/01/2020 

PAGAMENT QUOTES SINDICALS RETINGUDES A LA NÒMINA DE DIVERSOS TREBALLADORS, 
PERÍODE JUNY-DESEMBRE 2019  

2020/39 15/01/2020 AVANÇAMENT DE 650 EUROS DE LA NOMINA DE GENER  

2020/40 15/01/2020 
CONTRACTE MENOR PEL SERVEI DE REPARACIÓ DE LA MÀQUINA RETROEXCAVADORA DE LA 
BRIGADA MUNICIPAL 

2020/41 15/01/2020 
PAGAMENT A COMPTE D'EMBARGAMENTS REALITZATS A DIVERSOS TREBALLADORS, MITJANÇANT 
RETENCIONS SALARIALS 

2020/42 15/01/2020 PAGAMENT A COMPTE DEUTE ORGT, EXPT. 10227199 

2020/43 15/01/2020 RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR 2019/2332 NO RECOLLIR ELEMENTS TERRASSA 



 

12 
 

Contingut: CESSAMENT REGIDOR SR. FRANCESC GUILLEM MOLINS DEL 
GRUP POLÍTIC PARTIT POPULAR 
  
FETS 

En data 21 de desembre de 2019, amb núm. de registre d’entrada 2019-10961 

el Sr. Francisco Guillem Molins presenta la seva dimissió com a regidor del 

grup Polític del Partit Popular, del qual forma part des de que va prende 

possessió del càrrec de regidor el dia 15 de juny de 2019, després de les 

eleccions municipals de data 26 de maig de 2019. 

Per tant, 

RESOLC 

PRIMER.- Prendre coneixement de la dimissió del Sr. Francisco Guillem 

Molins, del grup polític Partit Popular d'aquest Ajuntament; quedant integrant 

com a regidor no adscrit.  

SEGON.- Notificar al grup polític Partit Popular la dimissió del Sr. Francisco 

Guillem Molins. 

TERCER.- Que s'informi al Regidor que passa a ser Regidor no adscrit a cap 

grup polític i que continua gaudint dels drets i deures propis de tot regidor 

[Articles 6 a 22 i 95 del Reglament d'Ordenació, Funcionament i Règim Jurídic 

de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre]. 

QUART.- Donar trasllat a ple de la dimissió del grup polític en la primera sessió 

que se celebri.” 

INTERVENCIONS 

El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, pren la paraula per 

donar lectura a la seva intervenció, que es transcriu tot seguit: 

“Gràcies Sr. Alcalde, 
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Secretaria, regidores, regidors, públic aquí pressent, oients de la ràdio i a tota la ciutadania en 

general, bona nit, els hi parla Francesc Guillem, per primera vegada en aquest plenari com a 

regidor no adscrit.  

A continuació els hi comentaré varis aspectes sobre la meva situació actual, política, laboral i 

personal, arrel dels fets del passat 7 de novembre de 2019. 

En moments difícils com els que he passat darrerament, te n’adones de les bones i de les 

males persones que he estat envoltat. 

En primer lloc vull donar les gràcies a gent que ha ajudat en la mesura que han pogut a la meva 

família i a mi mateix, l’ajuda no es necessariament econòmica, si no, amb suport moral en 

moltes ocasions ja n’hi ha prou. 

Gràcies als amics i coneguts, Alberto, Oscar, Lluís, Hugo, César, José Ramón entre d’altres. 

Gràcies a la meva família en general. 

Sense tots vosaltres res no seria possible. 

Després dels agraïments passo a donar compte de la meva decisió de passar a ser Regidor No 

Adscrit. 

Durant els 22 dies que vaig estar injustament a presó preventiva, ningú del Partit Popular, es 

va adreçar a la meva família, per interessar-se sobre lo que havia passat ni tant sols per donar 

suport a la meva família en uns moments tan difícils, tan sols van fer cas al que va sortir a la 

premsa, més concretament a la Vanguardia, que més tard faré menció a aquest medi i al 

periodista en concret que va signar totes les publicacions. La primera i única comunicació del 

Partit, va ser per mitjà d’un burofax signat pel President de Barcelona, Oscar Ramírez el dia 29 

d’Octubre de 2019, data 9 dies abans de la meva detenció, si…… 9 dies abans de la meva 

detenció  (com sempre no saben ni del dia en què viuen), en el present burofax textualment 

deien entre d’altres coses “ POR TODO ELLO Y CON EL OBJETIVO DE SALVAGUARDAR LA 

IMAGEN Y LA HONORABILIDAD DE NUESTRA FORMACION POLITICA, DE ACUERDO CON LO QUE 

DISPONEN LOS VIGENTES ESTATUTOS NACIONALES, LE REQUERIMOS PARA QUE DEVUELVA AL 

PARTIDO POPULAR LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL QUE OSTENTA EN EL 

AYUNTAMIENTO DE SANT VICENÇ DE MONTALT ASI COMO DEL CONSEJO COMARCAL DEL 

MARESME”, a més de suspendre’m provisionalment de la meva condició d’afiliat al partit. 

Sres. Del PP, no se acuerdan del caso Gurtel, Bankia, Taula, Fabriquilla, Troya, Over Marketing, 

Palma Arena, Nóos, Faycan, Scala, Catis i molts més….., tots aquests casos els hi ha costat 

molts de diners a tots nosaltres, el meu cas si fos un delicte, que en el seu moment es veurà, 

no oblidin que és un assumpte personal-empresarial, ni un sol cèntim pot haver costat a cap 

contribuent i encara menys a cap veí de Sant Vicenç de Montalt.  

Que ha costat el cas Palau, el cas dels Pujols entre d’altres a TOTS ELS CATALANS?  

Que han costat els casos del PSOE tals com ERE, Formación, Mercasevilla, Malaya, Facturas, 

Cudillero, Marea, Plaza, Púnica, Pretoria, Mercurio i molts més…… 
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Que no vinguin donant exemples aquests partits corruptes. A l’any 2017 hi havien 1.700 causes 

obertes amb més de 500 imputats de polítics a Espanya implicats a casos judicials.  

Jo ara mateix vaig SENSE MOTXILA, ESTIC ALLIBERAT I JA NO SOC DEL 155, podré seguir 

treballant pel poble, sense pressions de sigles al darrera. Ja no hauré d’escoltar més “jo 

t’hagués votat però llàstima que siguis del PP”. 

M’he deixat la pell pel Partit Popular a Sant Vicenç pràcticament SEMPRE SOL, vaig agafar el 

partit amb una intenció de vot d’escassos 93 vots i en vaig aconseguir 196 a les darreres 

Municipals en un moment de debacle total del partit, amb l’esforç meu personal i de molt poca 

gent més de la llista del Partit. Aconseguint canviar la imatge del partit creada per l’antic 

regidor que el representaba, que se’l coneix com el “CIERRA BARES” de Sant Vicenç de Montalt 

i a més ha estat un dels impulsors per intentar embrutar encara més si podia el meu nom i 

intentant impulsar i liderar el meu relleu a la política, pues te digo una cosa, NO LO VAS A 

CONSEGUIR NI TÚ NI NADIE.  

Amb tot aquest patètic escenari del PARTIT POPULAR, doncs què he fet….., els hi he comunicat 

la meva baixa i dels membres de la meva família, no provisionalment, sinó, permanentment. 

En un altre àmbit personal-professional, també et trobes quan estàs en situacions difícils i 

complicades com aquesta que estic vivint en la meva persona, doncs et trobes, PER SER 

EDUCAT EN LA MEVA DEFINICIÓ, els que abanderaven ser amics teus i que a sobre han estat 

clients, que aprofiten el moment per donar-li la volta cap als seus interessos,  NO PAGANT les 

seves obligacions i passant a ser uns MOROSOS, blasfemant cap a la meva persona i fins i tot 

dient-li textualment al meu fill que es menor d’edat i en presència de testimonis “TU PADRE ES 

UN DELINCUENTE” y lo digo en castellano para que se den por aludidos, S´HA DE SER MOLT 

MALA PERSONA per actuar així y más aún si cabe en personas que van alardeando de ser muy 

cultas y para más “INRI”, un Profesor de Universidad y les recuerdo que A CADA CERDO LE 

LLEGA SU SANMARTIN. Jo he sortit en tots els medis de comunicació malauradament pel meu 

càrrec polític, pero otros también pueden salir por el importante cargo que ostentan en 

relevantes empresas. Os recuerdo que aún estais a tiempo de rectificar y cumplir con vuestras 

obligaciones. 

Per anar acabant la primera part de la meva intervenció, dir que malauradament t’has de 

veure en situacions complicades per veure qui és realment bona i mala persona, la dita 

popular de, “EL QUE A BUEN ÁRBOL SE ARRIMA BUENA SOMBRA LE COBIJA”, en el meu cas 

s’ha vist clarament que és del tot cert. 

A continuació passo a exposar i aclarir alguns dels fets després de l’aixecament del secret de 

sumari. Fets que consten a la investigació dels Mossos d’Esquadra i que semblen en algun cas 

trets d’alguna història de Mortadelo i Filemón amb qualsevol dels casos que tractaven a 

l’agència de la TIA o fins i tot similar a alguna de les pel·lícules de Torrente. 

Un exemple dels raonaments de la investigació dels Mossos per vincular-me segons ells a 

Organització Criminal amb l’altra persona detinguda de Sant Vicenç, és que jo havia viscut a 

escassos 50 metres del domicili d’aquest senyor i diuen textualment “lo cual indica la alta 
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probabilidad de que el Sr. Guillem y el Sr….se conozcan”. Amb un altre dels detinguts, és que 

havia estat soci fa uns anys amb una empresa de construcció. I amb un tercer dels detinguts, 

tan sols l’havia vist una sola vegada fa uns 6 anys.  

Per un altre cantó el motiu detonant que facin l’entrada desmesurada i rebentant-ho tot amb 

els GEIS a casa meva, és arrel d’una trucada del Sr. Sandoval, el dia 14 d’octubre el dia que es 

va saber la sentència del procés i el Sr. Sandoval, feia una de les seves bromes habituals que 

tots haurem patit i fora de context i deia que anés amb compte que des de el col·lectiu 

independentista de Sant Vicenç, em volien fer un escrache y pintades a casa meva i a casa del 

Sr. Benito Pérez representant de Ciudadanos i la meva resposta va ser que trauria la defensa 

elèctrica que portava al cotxe i la pistola que tenia a casa (que per cert, era de fogueig o 

detonadora, vaja de les que fa soroll i prou) i li vaig dir que se “iba a liar”. I amb aquest 

pretext, demanen al jutge entrada a casa meva de forma controlada i proporcionada…., és 

proporcionat apuntar a un menor d’edat amb arma de foc?, així actuen els Mossos d’Esquadra.  

Mire Sr. Sandoval como acaba una broma sobre el posible escrache, con apuntar con una arma 

de fuego a un menor de edad, a mi hijo Víctor. No lo culpo de mi situación, ni mucho menos, 

pero sí que le pido por decirlo de forma cortés y elegante, que se dedique a ejercer de Alcalde 

y se deje de hacer sus bromitas habituales a todo el mundo, que como puede ver, pueden 

acabar muy mal. 

Tot plegat un cúmul de despropòsits i de suposicions per part de la investigació dels Mossos 

d’Escuadra, que m’han portat a la meva situació actual i no m’ho estic inventant, tot està a 

l’expedient de la investigació. 

Pel que fa a la premsa i concretament a La Vanguardia amb els articles del tal Cedó, en aquest 

moment no m’estendré molt, perquè els meus advocats ja actuaran com calgui en el seu 

moment contra els mitjans de comunicació.  

El tal Cedó, perquè no es mereix QUE LO TILDE DE SEÑOR, s’ha afartat de dir mentides, acusar, 

donar dades personals i fins i tot l’adreça del meu domicili, faltant així als drets fonamentals de 

les persones. Cada vegada que escriu alguna cosa sobre mi la caga més i més, li recomano que 

vigili el que escriu, ja que actualment en el procés penal que m’afecta, la meva persona 

ostenta la condició d’investigat i tinc tot el dret a la presumpció d’innocència.  

Això vol dir que encara no sóc un acusat formal ( cosa que Cedó ha assegurat, ha escrit i ha 

afirmat un munt de vegades ), doncs la investigació es troba encara en fase d’instrucció i en un 

moment a més molt embrionari de la mateixa. Això vol dir, amb altres paraules, que es tracta 

d’una fase que el seu objectiu és investigar els fets denunciats amb la fita de recavar indicis de 

criminalitat per poder acordar la continuació del procediment o en cas contrari, acordar el 

sobreseïment de la causa. Per tant, en aquest moment processal, jo com a investigat, tinc tot 

el dret a la presumpció d’innocència i la fase d’instrucció encara podria acabar amb l’arxiu del 

cas. Puc avançar que, en relació al suposat delicte d’estafa que se m’imputa, no són pocs els 

elements de defensa que tinc al meu favor, que poden portar a l’arxiu de la investigació cap a 

la meva persona. 
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També al darrer article del tal Cedó del passat 23 de desembre de 2019, deia que 30 famílies es 

quedarien sense feina per culpa meva, doncs que sàpiga que gràcies a les meves gestions, que 

per això em paguen a aquesta empresa, ningú s’ha quedat sense cobrar, que sàpiga que 

aquesta empresa d’Arenys mai ha tingut 30 treballadors en plantilla i que la paga de Nadal la 

cobren prorratejada a cada nòmina, per la qual cosa, òbviament no poden cobrar-la com a tal, 

una altra mentida del tal Cedó. 

Una altra de molt bona del tal Cedó: “han trobat un Porsche últim model, dit així queda molt 

de màfies veritat?, doncs era un Porsche de l’any 2007, doncs el cotxe tenia en aquell moment 

12 anys d’antiguitat senyors, quina credibilitat tenen les seves notícies? Ja els hi dic jo, CAP 

CREDIBILITAT NI UNA i també ho diuen companys de CAT RADIO. 

En definitiva, mentida darrere mentida publicada i una forma visceral d’anar contra una 

persona pel fet de representar al Partit Popular a Catalunya. Curiosament no ha publicat el 

nom de cap dels altres detinguts. Li recomano que vigili amb el que publica, que NO SÓN MÉS 

QUE FUCK NEWS. 

Per anar acabant, pel que fa a la meva persona envers a l’Ajuntament de Sant Vicenç de 

Montalt, la meva gestió ha estat impol·luta i molt respectable, ningú ho pot posar en dubte. En 

cap cas l’assumpte que ens ocupa es pot relacionar amb malversació de fons públics, 

prevaricació ni res semblant, com en el cas del Sr. Martínez, que també està investigat 

actualment i en aquest moment el Sr. Martinez també té tot el dret a la seva presumpció 

d’innocència. 

Així ho he dit sempre i a la cara jo mai he anat pel darrere com altres regidors i partits amb 

representació actual al consistori. Senyors les coses es diuen a la cara i no publicant a xarxes 

socials, ràdio i a butlletins Municipals sense tenir ni idea del que es diu i només fent cas al que 

ha sortit a la premsa. 

S’han arribat a dir tantes tonteries sobre mi, tals com que a casa meva s’han trobat més de 

140.000€, doncs tal i com consta a l’expedient es varen trobar 2.965€, a moltes cases dels aquí 

pressents hi han aquests diners en efectiu i molts més en algunes ocasions. 

Als registres es varen trobar 44.270€, 5.635€, 5.000€, 7.570€, 76.520€ i a casa de Francesc 

Guillem Molins 2.965€. 

El famós vídeo publicat per La Vanguardia també es veuen caixes d’aparells suposadament 

objecte de delicte, doncs les imatges no son de casa meva, tothom sap com son les cases del 

golf i les imatges no corresponen a la tipologia d’aquestes cases. Pel comentat anteriorment 

dels imports trobats a les vivendes també poden tenir clar que el calaix que surt al vídeo ple de 

diners NO ES A CASA MEVA. 

En definitiva, que a tothom se li ha omplert la boca parlant de coses i jutjant-me sense tenir ni 

punyetera idea. 

Fer especial menció al Sr. Rabat per el seu respecte cap a la meva persona almenys en públic, 

tot i les discrepàncies ideològiques que tenim, gràcies Sergi ets tot un cavaller. 
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Sra. Sorribes, també agrair l’interès mostrat cap a la meva família i també comentar la seva 

intervenció del passat 18 de desembre de 2019 a la ràdio, que diferenciava la meva situació 

judicial amb la del Sr. Martinez, dient que el Sr. Martinez tenia una causa SEMI OBERTA, poder 

algun dia la Sra. Sorribes ens podrà explicar que significa una causa semi-oberta. 

Quant al Regidor de Ciudadanos el Sr. Pérez el passat 8 de gener a la seva intervenció de la 

ràdio, també va ser molt respectuós cap a la meva persona defensant al 100% la meva 

presumpció d’innocència. Como siempre Benito, muy correcto. 

Puc entendre també que a l’Infomontalt del mes de desembre la meva detenció fos tema de 

comentari de la majoria dels partits amb representació a aquest Ajuntament, però Senyors del 

9SV al mes de gener tenien que seguir amb el mateix, és que no tenien tema de conversa de la 

feina que fa la seva Regidora, o poder és el que jo interpreto…., que no han fet res aquests 

mesos per haver de seguir parlant de mi, a veure què escriuen ara a l’Infomontalt del mes de 

febrer. 

Srs. de Junts i especialment al seu portaveu, el Sr. Martínez, el convido a llegir amb mi tot 

l’expedient de la investigació i de ben segur que rectificaria el que ha dit fins el moment, si és 

que vostè és un cavaller, que no ho dubto, les seves declaracions a la ràdio que deia “no volem 

fer sang”  i també l’escrit de l’Infomontalt del mes de desembre, parlant d’estafadors, bitllets i 

pistoles entre d’altres. 

Per últim ja, la decisió d’aquest govern actual format per 3 o per 6 regidors com vostès vulguin 

defensar-ho, liderat per al seu Alcalde, pren la decisió precipitada de treure’m totes les 

competències en les regidories i al Consell Assessor de Govern, de forma precipitada, sense 

tenir coneixements dels fets (només fent cas a lo publicat a la premsa que ja he dit abans i ja 

es pot demostrar que són FUCK NEWS ),  i en un moment embrionari del cas i en una clara 

situació de no saber aguantar la pressió de la premsa entre d’altres.  

Sr. Alcalde sap que en el seu partit hi ha persones investigades i que segueixen en el seu càrrec 

tals com el Sr. Ignacio Caraballo investigat per cohecho, la Sra. Hernández per vertidos ilegales, 

la Sra. Mellado, el Sr. Muñoz i d’altres per als mateixos fets i podria seguir una relació de noms 

molt més amplia. 

Les decisions precipitades no són bones companyes de viatge i també poden portar 

conseqüències que poden afectar greument al nostre consistori i vostè les ha preses de forma 

molt precipitada i sense sentit, la qual cosa l’insto a què, després de tota la meva reflexió i 

exposició dels fets, a què ho reconsideri pel bé de Sant Vicenç de Montalt. 

També li pregunto al Sr. Alcalde i com a Regidor responsable de l’àrea de comunicació, per què 

a l’Infomontalt de desembre es publica la notícia del reconeixement de mèrits a varis agents 

de la Policia Local i es retalla la foto, perquè no surti jo i així retallen també a 3 agents que 

varen ser reconeguts amb mèrit al mateix acte. Quan jo en aquella data era el Regidor de 

l’àrea.  
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Això és una nova mostra de que no controla per un igual a tot el personal de l’Ajuntament o és 

una mostra que tenia vergonya que sortís jo a la foto al seu costat o, potser en el seu cas, ja 

tenia clar de que em volia defenestrar i de que jo li sobrava al seu costat? 

Hauria de fer una rectificació a l’Infomontalt de l’article per aclarir aquesta noticia. 

Moltes gràcies a tothom per l’atenció a les meves paraules.” 

 

Tot seguit pren la paraula el senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, portaveu 

de JxSVM, qui manifesta que com a portaveu del seu grup sempre han 

mantingut la presumpció d’innocència fins que no hi hagi sentència, tal i com ho 

han manifestat a la ràdio. Sap que la família pateix molt i s’ha de pensar el les 

persones i cal tenir capacitat humana. 

El senyor Sergi Rabat Fajardo, portaveu de Primàries, manifesta que es van 

posicionar. Reiteren que pel que fa al litigi del senyor Guillem, ells no són qui 

per judicialitzar, en desconeixen els detalls. També han opinat que aquest 

municipi no es vegi immers en notícies d’aquest tipus. Aquestes controvèrsies 

s’han de resoldre en privat. Reiteren el seu posicionament.  

La senyora Laia Sorribes Valls, portaveu d’ERC, es reitera amb que la situació 

familiar és molt angoixant. Quan al tema polític, que cascú decideixi el que 

cregui oportú, si el seu partit no li dóna suport. Benvingut a l’oposició. 

La senyora Maria Villalta Morro, portaveu de 9SV, reitera el que va dir a 

l’Infomontalt. Es reserva el dret a donar la seva opinió política, cal separar el 

tema personal del polític. Això no és cap tribunal ni cap judici. Per ella és 

raonable per millor defensa i preservar les institucions, millor retirar-se i deixar 

que de forma privada es resolgui l’assumpte. Tampoc veu necessari que el Ple 

de l’Ajuntament prengui més de vint minuts en parlar d’això. És molt fàcil posar 

en ridícul les institucions, però ella se sent vinculada a una institució. 

El senyor Miquel Rovira Mariné, portaveu de la CUP-AMUNT, respecta 

totalment la presumpció d’innocència. Dóna el ple recolzament a la família, el 
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tema personal i humà és el primer. Però les mateixes accions que se li van 

demanar al senyor Martínez se li han de demanar. La tipologia delictiva és 

diferent, però demanen coherència. El mateix s’ha de demanar, perquè la 

ciutadania no ho entendria. 

El senyor Javier Sandoval Carrillo, com a alcalde, li manifesta que li sap greu 

que s’ho prengui d’aquesta manera. Sembla que ells tinguin la culpa a 

vegades. Va fer el que creia que havia de fer. Ells van demanar la dimissió del 

senyor Martínez, en aquell moment de la moció de censura el senyor Guillem 

va ser molt dur. Ja ha dit públicament, que com a regidor treballa molt bé, és 

molt rigorós. Després de la notícia, es van esperar 72 hores, i un cop es va 

posar a disposició judicial, entrant a presó amb una fiança elevada, van adoptar 

la decisió. Es van retirar les competències, i quan es solucioni, no hi haurà cap 

problema. Va ser també molt difícil per ell prendre aquesta decisió. No és un 

tema amb ell personalment, tant de bo tot surti bé i vulgui tornar a treballar pel 

municipi amb delegacions d’alcaldia. Ell com a alcalde ha de vetllar pel 

municipi. Si el PSOE també té corrupció, ell no ho defensa. No val tot. S’han de 

respectar les institucions. Pel que fa a la foto, es va tallar l’edició sense cap 

mala idea. No tornarà a passar. Li desitja sort en el seu procés. Si és innocent, 

podrà tornar a ser un regidor honorable.  

El senyor Robert Subiron Olmos, primer tinent d’alcalde, pren la paraula per 

puntualitzar que la decisió del govern es va comunicar personalment. Es van 

esperar 72 hores, fins que va entrar a presó. També es va adoptar la mesura 

perquè el futur era incert, no se sabia quant de temps duraria i les regidories no 

podien quedar paralitzades. El senyor Guillem sempre havia posat la línia 

vermella de la corrupció.  

El senyor Francesc Guillem agraeix la benvinguda a l’oposició que li ha fet la 

senyora Sorribes. 

Finament, el Ple de la Corporació es dóna per assabentat del contingut del 
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decret anteriorment transcrit. 

 

 

Quart.- PRP2020/18   PROPOSTA AL PLE RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS 
ORDENANCES GENERALS 2020 I APROVACIÓ DEFINITIVA. 

   
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Robert Subirón 
Olmos,  portaveu del grup Municipal del PSC, exposa l’assumpte. Fa un resum 
de la proposta d’acord exposant el més rellevant. 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2019/1833-   
Contingut: PROPOSTA AL PLE RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS ORDENANCES 
GENERALS 2020 I APROVACIÓ DEFINITIVA 
 
ANTECEDENTS DE FET 

 

El Ple de la Corporació, en sessió de data 24 d’octubre de 2019, va aprovar 

inicialment la modificació de les Ordenances Generals 2020 que a continuació 

es relacionen, tot aprovant el text refós: 

 

a) ORDENANÇA NÚMERO 62. REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI 
PÚBLIC D’ESTACIONAMENT DE VEHICLES A MOTOR EN ZONES 
ESPECIALS I DETERMINADES DE LA VIA PÚBLICA, SOTA CONTROL 
HORARI LIMITAT  “ZONA BLAVA” 

b) ORDENANÇA 36. ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA 
D’ANIMALS.  

c) ORDENANÇA NÚMERO 28: REGULADORA DE CIVISME I 
CONVIVÈNCIA CIUTADANA. 

d) ORDENANÇA NÚMERO 25. ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ  
 

La qual cosa es va sotmetre a informació pública pel termini mínim de trenta 

dies hàbils (BOPB 4/11/2019 i DOGC 4/11/2019), a fi que s’hi poguessin 

presentar al·legacions i reclamacions. 

Dins el termini de presentació d’al·legacions, es va presentar un escrit 

d’al·legacions, per part del senyor Sergi Rabat Fajardo, portaveu de SOM-HI 

Sant Vicenç Primàries Catalunya. 
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Les al·legacions del senyor Sergi Rabat Fajardo es poden resumir de la 

següent manera: 

 

Primer. Pel que fa a l’Ordenança número 62 reguladora del REGLAMENT 

REGULADOR DEL SERVEI PÚBLIC D’ESTACIONAMENT DE VEHICLES A 

MOTOR EN ZONES ESPECIALS I DETERMINADES DE LA VIA PÚBLICA, 

SOTA CONTROL HORARI LIMITAT  “ZONA BLAVA”, el senyor Fajardo 

proposa que s’especifiqui el caràcter gratuït de les Zones Verdes amb caràcter 

indefinit, o en cas que fos provisional que s’assenyalés quin termini tindria i 

quina tarifa preferencial caldria satisfer, un cop finalitzada la seva gratuïtat, per 

tal que els empadronats no tinguin dubtes. 

En relació a aquesta al·legació, en tant que la voluntat d’aquest Consistori és el 

caràcter gratuït de les zones verdes per als Santvicentins, com a zona 

reservada d’ús exclusiu dels residents amb distintiu, es proposa acceptar-la 

íntegrament de manera que es modifiqui l’ordenança per establir-ne la seva 

gratuïtat de forma indefinida. 

Segon. Pel que fa  a l’Ordenança número 28: REGULADORA DE CIVISME I 

CONVIVÈNCIA CIUTADANA, el senyor Rabat manifesta en el seu escrit 

d’al·legacions que, donada la controvèrsia que ha comportat l’aprovació del 

punt 3.2 dels Principis Bàsics de Convivència de l’Ordenança i atès que es 

podria estar erosionant drets fonamentals, es proposa deixar sense efectes tot 

l’apartat 3.2 com a proposta principal. Amb caràcter subsidiari, presenta una 

nova redacció per a l’apartat. 

 

LEGISLACIÓ APLICABLE 

La Legislació aplicable és la següent: 

— Els articles 6, 8, 52, 66, 178 i 237 del Text Refós de la Llei Municipal i de 

Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 

— Els articles 58 i següents del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les 

Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 

— Els articles 4, 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 

les Bases del Règim Local. 

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació 

establerta en la Legislació aplicable procedint la seva aprovació pel Ple, en 

virtut de l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
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Règim Local, i de l'article 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 

Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 

Per això, de conformitat amb allò establert en l'article 175 del Reglament 

d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat 

per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, es PROPOSA AL PLE de la 

Corporació l’adopció dels acords següents: 

 

Primer. Aprovar les al·legacions presentades a les Ordenances Generals 

número 62, reguladora del REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI PÚBLIC 

D’ESTACIONAMENT DE VEHICLES A MOTOR EN ZONES ESPECIALS I 

DETERMINADES DE LA VIA PÚBLICA, SOTA CONTROL HORARI LIMITAT  

“ZONA BLAVA” i número 28 REGULADORA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA 

CIUTADANA, d’acord amb els antecedents anteriorment exposats. 

 

Segon. Aprovar expressament, amb caràcter definitiu, la redacció final del text 

refós de les Ordenances Generals 2020 que tot seguit s’esmenta, una vegada 

resoltes les reclamacions presentades i incorporades a aquestes les 

modificacions derivades de les al·legacions estimades: 

 

a) ORDENANÇA NÚMERO 62. REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI 

PÚBLIC D’ESTACIONAMENT DE VEHICLES A MOTOR EN ZONES 

ESPECIALS I DETERMINADES DE LA VIA PÚBLICA, SOTA CONTROL 

HORARI LIMITAT  “ZONA BLAVA” 

b) ORDENANÇA 36. ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA 

D’ANIMALS.  

c) ORDENANÇA NÚMERO 28: REGULADORA DE CIVISME I 

CONVIVÈNCIA CIUTADANA. 

 

d) ORDENANÇA NÚMERO 25. ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ  

 

Tercer. Publicar dit Acord definitiu amb el text íntegre refós de les Ordenances 

modificades per al 2020 en el Butlletí Oficial de la Província, no produint 

l'Ordenança efectes jurídics mentre que no hagin transcorregut quinze dies 

comptats des de l'endemà al de la publicació; segons el previst en els articles 

65 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 

Local, 178.2 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 

aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 66.1 del Reglament 

d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, 

de 13 de juny. 
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Quart. Publicar, igualment, dit Acord definitiu en el Butlletí Municipal i inserir-ho 

en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, anunciant la referència del Butlletí Oficial 

de la Província en què s'hagi publicat íntegrament el text en el Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya. 

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest 

Ajuntament. 

 
 
1) INTERVENCIONS A LES AL·LEGACIONS DE L’ORDENANÇA 62.   
 
A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades de cada grup municipal 
d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, de 28 novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del Web municipal si es vol 
l’audició de la Sessió plenària. 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, portaveu de JxSVM, pren la 
paraula. Comenta que els plenaris es convertiran en un “ja ho dèiem”. Es fa tot 
a “boleo” i sense planificació. Junts ja va dir que no s’entenia res. No hi havia 
cap projecte de pintar zones verdes. Que es van pintar zones verdes sense 
comunicar-ho als veïns, llavors van aprovar una ordenança. Junts ja va dir que 
estava confosa. Un cúmul de despropòsits, les ordenances fallaven. Quedava 
definit si podien aparcar els empadronats, però no en quin període de temps. 
Es van començar a senyalitzar períodes diferents, senyalitzats a posteriori i a 
les faroles. Les al·legacions les aprovaran, s’hi sumaran. Benvingut 
l’aclariment. Jurídicament no s’aguantava per res. Estava fet totalment sense 
planificar. 
 
El senyor alcalde demana al senyor Martínez que la intervenció sigui de les 
al·legacions de l’ordenança 62. Després parlaran de la resta. Afegeix que 
l’ordenança no és tan horrorosa, que no s’ha modificat res, només s’ha aclarit 
que les zones verdes són gratuïtes pels qui tinguin distintiu. Demana que es 
centrin en els punts de l’Ordre del dia, que es parli de l’al·legació. No hi ha 
senyals a les faroles, estan als fanals. No ha rebut cap queixa. Han tingut dues 
reunions amb els veïns i són ells qui estan decidint com estacionar en aquests 
carrers.  
 
El senyor Martínez li respon que si volia només parlar de l’Ordenança 62, ho 
hauria d’haver dit, perquè l’exposició del punt de l’Ordre del dia s’ha fet conjunt.  
 
El senyor alcalde li replica que el senyor Martínez és el cap de l’oposició i que 
és l’alcalde qui regula el ple.  
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Tot seguit, pren la paraula el senyor Sergi Rabat Fajardo, portaveu de Som-hi. 
Afirma que l’Ordenança es pot analitzar des d’un punt de vista tècnic o jurídic. 
Vulnerava l’article 9 de la Constitució. Aquest article portava inseguretat jurídica 
i celebren que s’aprovi l’al·legació. Celebren que s’hagi modificat el paràgraf. 
Des del punt de vista polític, es tracta de l’exemple clar del que passa al 
Consistori. Un pot ser esclau de les paraules, de diverses coses, però aquest 
Consistori té esclaus dels vots del ple d’investidura. Hi ha presoners del 155 
voluntaris. 
  
El senyor Sandoval li demana que es centri en el punt. 
 
El senyor Rabat afegeix que va haver-hi partits que van intentar com a 
maquillatge o estètica presentar al·legacions en un escrit. 
 
La senyora Laia Sorribes Valls, portaveu d’Esquerra Republicana, afirma que el 
seu grup ja va comentar que la regulació de les zones verdes no quedava prou 
clara, tot i que ja li va  aclarir en el mateix Ple. Agrairia que a les plaques 
s’aclareixin els períodes i les zones.  
 
El senyor Alcalde li respon que es senyalitzarà correctament i li aclareix el que 
es farà a Sant Vicenç, que en el període del 01/06 a 30/09 només es podrà 
estacionar amb distintiu verd/blau. La resta de l’any, serà lliure per tothom.  La 
zona blava, serà sempre pagant. Explica que ahir va tenir reunió amb l’alcalde 
de Llavaneres i es signarà un nou conveni ampliant zones, com és la zona del 
CAP de Llavaneres i la zona esportiva de Sant Vicenç. També va trobar-se 
amb l’alcaldessa de Caldes d’Estrac i també es farà un nou conveni amb els 
mateixos termes que l’anterior.  
 
La senyora Sorribes té més dubtes. Demana resposta a la pregunta de si la 
zona que abans era blava reservada a veïns durant tot l’any, ara serà verda i 
només reservada a veïns durant l’estiu i lliure la resta de l’any. 
 
El senyor Sandoval li respon que la senyalització anterior portava confusió. Ara 
es pretén fer un aclariment, les zones blaves de pagament i les zones verdes 
per a residents. De moment, fins que no estigui tot senyalitzat i clar, no es 
multarà ningú. 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, manifesta que li sembla 
correcte el matís de les zones verdes. Més val deixar les coses clares. Això és 
una mostra que si hi hagués més comunicació, hi hauria consens i potser no 
hagués calgut presentar al·legacions. Dóna el seu suport. 
 
Els senyor Miquel Rovira Mariné, portaveu de la CUP, aclareix que ni el seu 
grup ni 9SV han presentat al·legacions a l’Ordenança 62. 
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La senyora Maria Villalta Morro, portaveu de 9SV, li respon al senyor Rabat que 
tenir opinions polítiques diferents no és tant dramàtic, si és que estava 
preocupat pel seu esclavatge. 
 
El senyor Martínez apunta que l’alcalde ha dit que, de moment, no multaran 
ningú, fins que estigui tot regulat. Ell és l’alcalde però ho hauria d’haver explicat 
si volia només parlar d’un tema. 
 
 
VOTACIONS A LES AL·LEGACIONS A L’ORDENANÇA NÚMERO 62. 
REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI PÚBLIC D’ESTACIONAMENT DE 
VEHICLES A MOTOR EN ZONES ESPECIALS I DETERMINADES DE LA VIA 
PÚBLICA, SOTA CONTROL HORARI LIMITAT  “ZONA BLAVA” 
 

GRUP Nº 

vots 

VOT 

PSC 3 SÍ 

JUNTS 4 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

Regidor no 

adscrit 

1 SÍ 

CUP 1 SÍ 

 

S’acorda, per unanimitat, aprovar les al·legacions a l’ordenança número 62. 

Reglament regulador del servei públic d’estacionament de vehicles a motor en 

zones especials i determinades de la via pública, sota control horari limitat  

“zona blava”, d’acord amb els antecedents anteriorment exposats. 

 

 

 
2) INTERVENCIONS A LES AL·LEGACIONS DE L’ORDENANÇA 28.   



 

26 
 

 
A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades de cada grup municipal 
d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, de 28 novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del Web municipal si es vol 
l’audició de la Sessió plenària. 
 

El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, portaveu de Junts, manifesta que 

ja ho deien en el ple corresponent, que si es retirava el punt 3.2, ells 

l’aprovarien. Ara ha al·legacions i sí s’aprova. Parlant del 3.2 generava 

incertesa, limitava la llibertat d’expressió i vulnerava els drets dels ciutadans. Li 

sobta que la CUP i 9SV que la van aprovar, no poden presentar-hi al·legacions. 

Quan ho van dir al plenari, els hi van dir que no, i després va i aproven 

l’al·legació. Els senyors del PSC se l’embeinen perquè dos membres del 

consell assessor hi estan en contra. 

 

El senyor Sergi Rabat Fajardo, portaveu de Primàries, manifesta que era 

flagrant la vulneració de l’article 21 de la Constitució, tant defensada a vegades. 

Reitera el que ja deia. Gràcies a Som-hi, els santvicentins (tots) podran 

manifestar-se sense la necessitat de comptar amb el beneplàcit previ de les 

autoritats municipals. Les votacions al plenari mostren un grau de dependència 

de dues forces del Consistori de caràcter independentista en el seu ADN. Les 

llenties tenen la seva contraprestació, potser són bones, però pretenen reforçar 

les al·legacions fetes per Som-hi. Això només deu voler dir una cosa, que hi ha 

un problema de comunicació entre ells, però les al·legacions van en contra del 

que ells van contribuir a aprovar. Cal pensar si les llenties mereixen tants 

esforços. Podrien haver votat en contra de les ordenances i s’haguessin 

estalviat fer al·legacions. Què ha canviat? Podran justificar-ho de mil maneres, 

segur que ho faran. Però vol fer una reflexió a la CUP i 9SV estan còmodes 

amb el govern? Val la pena tot això?  

 

La senyora Laia Sorribes Valls, portaveu d’Esquerra, manifesta que ja li 

semblava inadmissible que constés aquest punt. S’alegra que Som-hi 

presentés aquestes al·legacions, ells també ho haurien d’haver fet. Els va 

sobtar que 9SV i CUP presentin al·legacions. Ara la situació política ha canviat,  

i per això van presentar les al·legacions, hi ha discrepàncies. Ara haguessin 

demanat opinió per aprovar les ordenances. 

 

Tot seguit, pren la paraula el senyor Francesc Guillem Molins, regidor no 

adscrit, per exposar que a ell no li ha estranyat que Som-hi presentés aquestes 
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al·legacions, ho entén, tot i que no ho comparteixi. No entén però que els qui la 

van aprovar, ara diguin que no, es reitera amb els companys. El podrien haver 

informat abans de presentar la instància. Aquesta indecisió o canvi de parer li 

ve bé per parlar de la intervenció ahir a la ràdio del senyor Rovira. Li agraeix 

que li fes el canvi, ja que li tocava a ell anar-hi. A la ràdio li van preguntar com 

es presentava aquest ple i ell va dir textualment “aquest ple es presenta 

diferent, la situació del ex regidor del Partit Popular doncs és possible que 

canviï les coses, les dinàmiques, ja es veurà, una mica és ell el que s’haurà de 

justificar els canvis de visions o els canvis d’expectatives que tenia, per 

nosaltres un ple més, en el que intentarem intervenir sempre amb aquesta visió 

de la nostra pròpia filosofia”. S’enllaça amb aquest context, ara és ell qui ha de 

justificar el canvi de visions i d’expectatives que tenia. Ara li demana que 

s’expliqui, ja que van negociar junts aquest text de l’ordenança. 

 

El senyor Miquel Rovira Mariné, portaveu de la CUP, manifesta que 

l’ordenança està feta per a independentistes i per a no independentistes, és per 

a tothom. Els drets de manifestació i llibertat d’expressió no són absoluts. S’han 

de limitar, es pretenia ajudar però no es va encertar amb la redacció. Es volia 

donar un marc normatiu clar. Es parla d’un paràgraf de la part expositiva, on es 

plasma la voluntat política i les intencions, el marc de l’Ordenança, no de la part 

dispositiva. Agraeix però les al·legacions. Els acusen de falta de planificació, 

sembla que els molesti el dret d’accés dels ciutadans i la participació. 

Agraeixen aquests principis, que qualsevol pugui modificar una norma o 

demanar aclariments, com ha fet Som-hi encertadament. És la seva obligació. 

Segueixen pensant que hi ha uns principis que limiten drets. Segueixen 

pensant el mateix. El que passa és que estava mal expressant, no estan en 

contra de la norma, sinó que la redacció no era encertada.  

 

La senyora Maria Villalta Morro, portaveu de 9SV, afirma que, mentre la Llei de 

Seguretat Ciutadana estigui vigent, es demana informe als ajuntaments per la 

seguretat de les manifestacions. En el fons, estaven d’acord, però no calia fer-

ho. Estava mal escrit o expressat, perquè donava peu a confusió. Reconeixen 

que tenen poca pràctica, en el fons era un excés de norma, no calia entrar-hi i 

el que van aconseguir va ser crear confusió. No se’n volen amagar. En una 

segona lectura, han vist que la redacció generava confusió i prefereixen donar 

la cara al ple i rectificar. 

 

A continuació, pren la paraula el senyor Benito Pérez González, portaveu de 

Ciutadans, qui pregunta si es podran votar per separat les al·legacions. No li 

sorprèn que algunes forces aprofitin per fer política independentista. Critica al 
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senyor Rabat que en la seva intervenció d’avui no hagi fet menció a les raons 

que constaven al seu escrit oficial. Explica quina és la gènesi de voler modificar 

l’ordenança de civisme i són els problemes que durant l’any anterior va haver-hi 

al poble, de pintades de tot tipus, que embrutaven el municipi. Es deia que 

l’article es posava per castigar els nacionalistes i no era així, era per mantenir 

la convivència. En les al·legacions, només no veu clar el tema comunicació 

prèvia i era necessari treure tot el punt 3.2? ell només hagués tret això, 

l’autorització prèvia. Per Ciutadans era important que es mantingués la 

convivència. Ciutadans no està d’acord amb que es tregui tot el punt 3.2. 

 

El senyor Rabat pren la paraula per al·lusions. Defensa que no ha volgut fer un 

discurs purament jurídic, però si el volen no té cap problema. L’article 21.2 de la 

Constitució diu que ha de ser l’últim recurs. La CE faculta les autoritats 

municipals com a últim recurs. L’essència de l’article és coartar els drets 

fonamentals de l’article 21.1 de la CE. Li pregunta a la CUP si, sabent que el 

redactat podia ser qüestionable, va decidir seguir endavant, sabent que 

generaria polèmica? A 9SV li diu que en vista de l’opinió del paràgraf, van 

contactar amb experts. Potser n’haurien d’haver parlat abans i no a posteriori. 

Aquest cas és una mostra més de la falta de previsió. Cadascú arribarà a les 

seves pròpies conclusions. Al senyor Pérez li respon que ell defensa com 

considera oportú els punts al plenari. Ells ho fan defensant els fets i valorant-los 

jurídicament a les al·legacions. Discrepa amb C’s quan ha assegurat que no ha 

dit el que va escriure. De l’essència del 3.2 es desprèn un ànim d’encorsetar el 

vilatà, a tots. Ja ho ha dit al principi, tots tindran dret a manifestar-se. S’ha de 

ser molt curós a l’hora de tractar els drets fonamentals, no es pot ni generar el 

dubte, i li sobta que la CUP fomentés la seva aprovació. 

 

El senyor alcalde, Javier Sandoval, afirma que mai s’ha limitat el dret a 

manifestar-se a ningú. 

 

El senyor Rovira li manifesta al senyor Rabat que els debats amb ell són molt 

interessants. Li exposa que els dubtes li van sorgir després de l’aprovació. No 

abans. Per responsabilitat política no li hauria passat pel cap aprovar una cosa 

sabent que generaria aquesta polèmica. 

 

VOTACIONS A LES AL·LEGACIONS A L’ORDENANÇA NÚMERO 28: 

REGULADORA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA. 

 



 

29 
 

GRUP Nº 

vots 

VOT 

PSC 2 SÍ 

PSC (Sr. 

Garralaga) 

1 ABST 

JUNTS 4 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 ABST 

9SV 1 SÍ 

Regidor no 

adscrit 

1 NO 

CUP 1 SÍ 

 

S’acorda, per majoria absoluta, aprovar les al·legacions a l’Ordenança 

número 28: Reguladora de civisme i convivència ciutadana, d’acord amb els 

antecedents anteriorment exposats. 

 

 

 

3) VOTACION ACORDS D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ 

DE LES ORDENANCES GENERALS DE 2020 

 

 

GRUP Nº 

vots 

VOT 

PSC 3 SÍ 

JUNTS 4 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 
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ERC 1 SÍ 

CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

Regidor no 

adscrit 

1 ABST 

CUP 1 SÍ 

 

S’acorda, per majoria absoluta, aprovar definitivament la modificació de les 

ordenances generals de cara l’exercici 2020. 

 

 

 

 
 
Cinquè.- PRP2020/67   DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 
1710 DE DATA 13 DE DESEMBRE DE 2019 D'APROVACIÓ DE LA 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 5/2019.    
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Robert Subirón 
Olmos,  portaveu del grup Municipal del PSC, exposa l’assumpte. Fa una 
explicació detallada dels aspectes més rellevants de l’expedient. 
  
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2019/2376-1627   
Contingut: DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1710 DE 
DATA 13 DE DESEMBRE DE 2019 D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE 
CRÈDIT 5/2019. 
 
Cal donar compte al Ple de la Corporació del decret que es detalla a 
continuació: 
 
“DECRET NÚM. 1710 

 
Identificació de l’expedient :  
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2019/2376-1627   
Contingut: MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 5/2019 
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Atès l’Informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a 
seguir, atesa la memòria de l’Alcaldia i l’Informe d’Intervenció,  i de conformitat 
amb l’establert en els articles 179.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, i 40.3 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa 
el capítol I, del títol VI, del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en matèria de 
pressupostos,  

RESOLC 

PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm.5/2019, amb la 
modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions de la mateixa àrea de 
despesa o que afecten a baixes i altes de crèdits de personal i amb la modalitat 
de generació de crèdits per nous o majors ingressos recaptats per sobre dels 
totals previstos, d’acord al següent detall: 
 

1.- Transferència de crèdits entre aplicacions de despeses del mateixa 
àrea de la despesa o que afecten a baixes i altes entre crèdits de 
personal: 
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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 

 

 

 

 

 

ESTAT DE DESPESES 
       

              BAIXES ALTES   

        Crèdit Modificacions Crèdit Per Per Crèdit 

Org Prog Econòmica Descripció Inicial Exercici Actual Transferència Transferència Definitiu 

01 132 16000 Seguretat Social Seguretat 189.132,60 0,00 189.132,60   26.500,00 215.632,60 

18 450 13002 Altres remuneracions laboral fix Manteniments 118.593,14 0,00 118.593,14 26.500,00   92.093,14 

02 2311 13002 Altres remuneracions laboral fix Serveis Socials 53.518,24 0,00 53.518,24   10.000,00 63.518,24 

01 920 16000 Seguretat Social Administració 158.278,52 -10.000,00 148.278,52 10.000,00   138.278,52 

01 920 22708 Serveis de recaptació a favor de l’entitat 120.000,00 0,00 120.000,00   48.000,00 168.000,00 

01 920 12003 Retribucions bàsiques personal funcionari Administració C1 71.822,24 0,00 71.822,24 48.000,00   23.822,24 

      Totals 711.344,74 -10.000,00 701.344,74 84.500,00 84.500,00 701.344,74 
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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 

 

Pel que fa al finançament: 

2019/18/450/13002 “Altres remuneracions laboral fix Manteniments”: la 
previsió de despesa a 31 de desembre de 2019 de la bossa de vinculació Àrea 
4 – Capítol 1 permet poden transferir 26.500€ d’aquesta aplicació 
pressupostària per finançar altres partides. 

2019/01/920/16000 “Seguretat Social Administració”: la previsió de despesa 
a 31 de desembre de 2019 de la bossa de vinculació Àrea 9 – Capítol 1 
permet transferir 10.000€ d’aquesta aplicació pressupostària per finançar altres 
partides. 

2019/01/920/12003 “Retribucions bàsiques personal funcionari 
Administració C1”: la previsió de despesa a 31 de desembre de 2019 de la 
bossa de vinculació Àrea 9 – Capítol 1 permet transferir 48.000€ d’aquesta 
aplicació pressupostària per finançar altres partides.  

Pel que fa a les despeses: 
 
2019/01/132/16000 “Seguretat Social Seguretat”: les previsions inicials 

corresponents a la bossa de vinculació Àrea 1- Capítol 1 són insuficients per 

atendre les despeses totals fins a final d’any. En aquesta bossa de vinculació 

estan les aplicacions pressupostàries corresponents al personal de Seguretat, 

Urbanisme, Brigada i Medi Ambient. És necessari incrementar en 26.500 euros 

aquesta aplicació pressupostària per poder atendre totes les despeses fins a 

final d’any. 

2019/02/2311/13002  “Altres remuneracions laboral fix Serveis Socials”: 

les previsions inicials corresponents a la bossa de vinculació Àrea 2- Capítol 1 

són insuficients per atendre les despeses totals fins a final d’any. En aquesta 

bossa de vinculació estan les aplicacions pressupostàries corresponents al 

personal de Serveis Socials, Promoció Ocupació, Pensions excepcionals i 

Prestacions socials. És necessari incrementar en 10.000 euros aquesta 

aplicació pressupostària per poder atendre totes les despeses fins a final d’any. 

2019/01/920/22708  “Serveis de recaptació a favor de l’entitat”: la previsió 
inicial d’aquesta aplicació pressupostària ha resultat insuficient per atendre les 
despeses fins a final d’any. En aquesta aplicació pressupostària s’imputa la 
comissió de l’Organisme de Gestió Tributària per la recaptació dels tributs 
anuals. Aquesta comissió varia en funció de la recaptació anual i en aquest 
2019 la recaptació dels impostos i taxes està per sobre del previst i per tant, la 
previsió d’aquesta aplicació pressupostària s’ha d’incrementar. Per tant, es 
proposa incrementar aquesta aplicació en 48.000€ per atendre les despeses 
fins a final d’any. 
2.- Generació de crèdits per nous o majors ingressos de naturalesa no 
tributària recaptats per sobre dels totals previstos: 
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ESTAT DE DESPESES 
       

              BAIXES ALTES   

        Crèdit Modificacions Crèdit Per Per Generació de Crèdits Crèdit 

Org Prog Econòmica Descripció Inicial Exercici Actual Transferència per majors ingressos Definitiu 

05 3380 2260902 Organització Festes Majors 70.000,00 0,00 70.000,00   15.000,00 85.000,00 

18 15322 21000 Conservació vies i espais públics 90.000,00 0,00 90.000,00   20.000,00 110.000,00 

10 165 21002 Conservació enllumenat públic 15.000,00 0,00 15.000,00   20.000,00 35.000,00 

18 171 21300 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 12.000,00 0,00 12.000,00   25.000,00 37.000,00 

01 920 21200 Conservació edificis diversos 23.000,00 8.000,00 31.000,00   22.000,00 53.000,00 

01 920 21303 Conservació maquinària administració 20.000,00 0,00 20.000,00   15.000,00 35.000,00 

      Totals 230.000,00 8.000,00 238.000,00 0,00 117.000,00 355.000,00 

  
         

 ESTAT D' INGRESSOS 
       

                ALTES   

        Crèdit Modificacions Crèdit Recaptació Per Generació de Crèdits Crèdit 

  Org Econòmica Descripció inicial Exercici Actual Líquida per majors ingressos Definitiu 

  01 39901 Taquillatges per organització d'actes 10.000,00 0,00 10.000,00 28.346,00 15.000,00 25.000,00 

  01 31301 Quotes Activitats Esportives d'estiu 48.000,00 0,00 48.000,00 150.669,88 102.000,00 150.000,00 

      Totals 58.000,00 0,00 58.000,00 179.015,88 117.000,00 175.000,00 
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Pel que fa al finançament: 

 

2019/01/39901 “Taquillatges per organització d'actes”: la recaptació 
d’aquesta aplicació pressupostària d’ingressos a data d’avui és de 28.346€ i la 
previsió definitiva actual és de 10.000€, per tant es pot generar crèdit en 
15.000€ d’aquesta aplicació per finançar increments de crèdit en aplicacions de 
despesa. 

2019/01/31301 “Quotes Activitats Esportives d'estiu”: la recaptació 
d’aquesta aplicació pressupostària d’ingressos a data d’avui és de 150.669,88€ 
i la previsió definitiva actual és de 48.000€, per tant es pot generar crèdit en 
102.000€ d’aquesta aplicació per finançar increments de crèdit en aplicacions 
de despesa. 

Cal remarcar que la resta d’aplicacions del pressupost d’ingressos de 

2019 s’estan assolint amb normalitat i per tant es pot generar crèdit amb 

aquestes dues aplicacions d’ingressos. 

 

Pel que fa a les despeses 
 
2019/05/3380/2260902  “Organització Festes Majors”: les previsions inicials 

corresponents a la bossa de vinculació Àrea 3- Capítol 2 són insuficients per 

atendre les despeses totals fins a final d’any. Es proposa incrementar aquesta 

aplicació de despeses en 15.000€, finançada amb l’increment d’ingressos de 

l’aplicació d’ingressos “Taquillatges per organització d'actes”, per tal 

d’atendre les despeses fins a final d’any del conjunt d’aplicacions d’aquesta 

bossa de vinculació. 

2019/18/15322/21000  “Conservació vies i espais públics”: les previsions 

inicials corresponents a la bossa de vinculació Àrea 1- Capítol 2 són 

insuficients per atendre les despeses totals fins a final d’any. Es proposa 

incrementar aquesta aplicació de despeses en 20.000€, per tal d’atendre les 

despeses fins a final d’any del conjunt d’aplicacions d’aquesta bossa de 

vinculació. 

2019/10/165/21002  “Conservació enllumenat públic”: les previsions inicials 

corresponents a la bossa de vinculació Àrea 1- Capítol 2 són insuficients per 

atendre les despeses totals fins a final d’any. Es proposa incrementar aquesta 

aplicació de despeses en 20.000€, per tal d’atendre les despeses fins a final 

d’any del conjunt d’aplicacions d’aquesta bossa de vinculació. 
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2019/18/171/21300  “Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge”: les 

previsions inicials corresponents a la bossa de vinculació Àrea 1- Capítol 2 són 

insuficients per atendre les despeses totals fins a final d’any. Es proposa 

incrementar aquesta aplicació de despeses en 25.000€, per tal d’atendre les 

despeses fins a final d’any, del conjunt d’aplicacions d’aquesta bossa de 

vinculació. 

2019/01/920/21200  “Conservació edificis diversos”: les previsions inicials 

corresponents a la bossa de vinculació Àrea 9- Capítol 2 són insuficients per 

atendre les despeses totals fins a final d’any. Es proposa incrementar aquesta 

aplicació de despeses en 22.000€, per tal d’atendre les despeses fins a final 

d’any, del conjunt d’aplicacions d’aquesta bossa de vinculació. 

2019/01/920/21303  “Conservació maquinària administració”: les previsions 

inicials corresponents a la bossa de vinculació Àrea 9- Capítol 2 són 

insuficients per atendre les despeses totals fins a final d’any. Es proposa 

incrementar aquesta aplicació de despeses en 15.000€, per tal d’atendre les 

despeses fins a final d’any del conjunt d’aplicacions d’aquesta bossa de 

vinculació. 

 

SEGON. Donar compte al Ple de la Corporació de la present resolució en la 
primera sessió ordinària que aquest celebri, de conformitat amb l’establert en 
l’article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, i remetre’n còpia a 
l’Administració del Estat i a la comunitat autònoma. 
 

TERCER. Contra la seva aprovació, en virtut de l’establert en l’article 113 de la 
Llei 7/1985, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-
administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 43 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la citada jurisdicció.” 
 
INTERVENCIONS 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, portaveu de Junts per Sant Vicenç, 
manifesta que al final de l’any és normal fer aquest tipus de modificacions de 
reajustament de partides, res a dir. 
 
 
 
 
 
El Ple es dóna per assabentat del contingut del decret anteriorment transcrit. 
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Sisè.- PRP2020/64   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
MOCIÓ DE REBUIG A LA RESOLUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL 
CENTRAL RESPECTE EL M.H PRESIDENT DE LA GENERALITAT QUIM 
TORRA I L'EURODIPUTAT ORIOL JUNQUERAS.   
  
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el senyor Víctor Llasera 
Alsina, regidor de Junts per Sant Vicenç de Montalt, dóna lectura a la moció 
presentada conjuntament per Junts per Sant Vicenç, Som-hi Primàries, 
Esquerra Republicana, CUP-AMUNT i 9SV, que es transcriu tot seguit: 
 

Identificació de l’expedient :  

Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 

Expedient:  2020/99-1029   

Contingut: PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ DE 

REBUIG A LA RESOLUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

RESPECTE EL M.H PRESIDENT DE LA GENERALITAT QUIM TORRA I 

L'EURODIPUTAT ORIOL JUNQUERAS. 

 

En data 17 de gener de 2020 amb ID REGISTRE ENTRA 2020-362 la Sra. 

Lydia Gerónimo Guardiola, en representació de Junts per Sant Vicenç de 

Montalt ha presentat, conjuntament amb els partits ERC, SOM-HI PRIMÀRIES, 

CUP I 9SV, la present moció.  

 

El senyor Víctor Llasera Alsina, regidor de Junts per Sant Vicenç, dóna lectura 

íntegra al text que tot seguit es transcriu: 

 

 

“MOCIÓ DE REBUIG A LA RESOLUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL 

CENTRAL RESPECTE EL M.H. PRESIDENT DE LA GENERALITAT QUIM 

TORRA I L’EURODIPUTAT ORIOL JUNQUERAS 

El passat divendres dia 3 de gener de 2020,  en un acord, la Junta Electoral 

Central pretén executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat 

Quim Torra, malgrat no haver-hi sentència ferma, i deixar sense efecte la seva 

credencial de diputat electe del Parlament de Catalunya.  

Aquesta decisió d’un òrgan administratiu, no judicial, és clarament contrària al 

que determina tant l’Estatut de Catalunya com el Reglament del Parlament de 

Catalunya respecte els motius de cessament del President del nostre país. 
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En la mateixa sessió, la Junta Electoral Central també va acordar que 

l’eurodiputat Oriol Junqueras no pot tenir aquesta condició, malgrat la sentència 

del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que va dictaminar en data 19 de 

desembre de 2019 que hauria d’haver pogut recollir l’acta d’eurodiputat i que 

tenia immunitat per aquesta raó.  

Aquestes dues resolucions d’un òrgan administratiu depenent de l’Estat 

Espanyol s’afegeixen a la llarga llista d’electes i institucions del nostre país que 

pateixen persecució per part d’instàncies administratives i judicials de l’Estat 

espanyol pel sol fet de defensar el dret d’autodeterminació de Catalunya. 

Els Ajuntaments catalans i els seus electes també patim aquesta persecució i 

hem estat al costat de les nostres institucions en la denúncia de la persecució 

judicial i per trobar una solució política al procés. 

És per això, que el Ple del nostre Ajuntament pren els següents ACORDS: 

PRIMER.- Rebutjar la resolució de la Junta Electoral Central per la qual 

s’intenta executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim 

Torra i s’ordena la retirada de la seva credencial de diputat. Rebutjar també la 

resolució del Tribunal Suprem de data 10 de gener que denega la petició de 

suspensió de la resolució de la JEC. Les esmentades resolucions vulneren tant 

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com el Reglament del Parlament de 

Catalunya.  

SEGON.- Rebutjar la resolució de la mateixa Junta Electoral Central en què 

nega la condició d’eurodiputat a Oriol Junqueras, malgrat la recent sentència 

del TJUE en què es dictamina que hauria d’haver recollit l’acta d’eurodiputat i, 

per tant, tindria immunitat parlamentària. A més, en data 5 de gener, el 

Parlament Europeu ha reconegut com a eurodiputats al propi Oriol Junqueras, 

Carles Puigdemont i Toni Comín. 

Alhora, rebutjar la resolució de la Sala Segona del Tribunal Suprem de data 9 

de gener per la que s’acorda que no procedeix la llibertat de l’eurodiputat Oriol 

Junqueras, mantenint la seva inhabilitació per considerar que està condemnat 

en ferm. Aquesta resolució impedeix recollir l’acta d’eurodiputat i fer efectiva la 

sentència del TJUE que li reconeix la immunitat, vulnerant els seus drets com a 

electe. 

TERCER.- Donar suport a les propostes de resolució aprovades pel Parlament 

de Catalunya el proppassat dia 4 de gener, així com les actuacions que des del 

Govern de la Generalitat i des del Parlament de Catalunya es prenguin per 
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defensar tant els drets del President com dels eurodiputats que són a la presó o 

a l’exili. 

QUART.- Instar l’Estat espanyol a trobar una solució política al procés que viu 

el nostre país. S’ha de posar fi a la repressió, la judicialització i la persecució 

d’electes, representants de la societat civil i institucions que, a més de no 

aportar solucions, allunyen l’acord polític. 

CINQUÈ.- Reclamar la posada en llibertat dels presos i preses polítics, el lliure 

retorn dels exiliats i exiliades i la plena garantia en l’exercici i defensa dels drets 

civils i polítics dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. 

SISÈ.- Mantenir el compromís com a electes locals a seguir defensant el dret a 

l’autodeterminació de Catalunya, el dret a què siguem els catalans els qui 

decidim el nostre futur per mitjans polítics pacífics i democràtics. 

SETÈ.- Comunicar els presents acords a la Presidència del Parlament de 

Catalunya, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del 

Congrés dels Diputats, a la Presidència del Govern de l’Estat, a la Presidència 

del Parlament Europeu, als municipis agermanats i a les entitats municipalistes 

de Catalunya. I donar a conèixer el contingut d’aquesta moció a la ciutadania 

del nostre municipi per aquells mitjans que es creguin oportuns.” 

 
B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, 
de 28 novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària. 
 
El senyor Sergi Rabat Fajardo, portaveu de Som-hi, manifesta que davant un 
seguit de sentències i actes administratius, són una mostra del despropòsit, 
vulneració reiterada dels drets dels ciutadans i de judicialització d’un conflicte 
polític. El més flagrant és que es tracta d’un cas d’incompetència manifesta. 
Sense haver-hi sentència ferma, la JEC tira pel dret i considera oportú emetre 
aquest acte administratiu. Cau pel seu propi pes i no fa més que posar de 
manifest que la justícia espanyola ha anat més enllà. Menystenen i ignoren el 
Parlament Català i també es creuen amb dret de menystenir les directrius del 
Parlament Europeu. Li sorprèn la reacció tan tèbia a nivell europeu, perquè 
estan anant contra una resolució comunitària.  S’hi ha adherit evidentment a la 
moció, tota pressió és poca. 
 
La senyora Laia Sorribes Valls, portaveu del grup municipal d’ERC, manifesta 
que des d’Esquerra s’ha impulsat aquesta moció a tots els ajuntaments perquè 
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creuen els càrrecs electes d’Esquerra han de denunciar el que sigui perseguir 
els drets dels presos polítics, han de demanar la llibertat d’aquestes persones 
empresonades i a l’exili. Entenen que la JEC és un òrgan administratiu i no pot 
anar en contra de l’Estatut de Catalunya ni del Reglament del Parlament. No 
entén que vagin en contra de decisions europees. Seguiran reivindicant les 
accions que vagin en contra del dret. 
 
El portaveu de Ciutadans, senyor Benito Pérez González, exposa que el seu 
vot serà negatiu, hi ha aspectes i fets nous, però n’hi ha els que sempre són els 
mateixos, sempre es fonamenten en els mateixos considerandos. Les 
conclusions que es fan a partir d’unes premisses, no les comparteixen. Ells 
tenen diferents punts de vista. Al Parlament se li va preguntar si tindrien 
immunitat i no impunitat. Hi ha una persona fugida de la justícia, no exiliada. La 
JEC és un òrgan administratiu, està per intentar defensar les desavantatges 
que es puguin donar a les eleccions. Són normes perquè es donin les mateixes 
condicions per a tots. Quan es fa una denúncia, la Junta electoral verifica si es 
poden fer determinades coses o no quan hi ha eleccions, perquè podria causar 
desigualtats entre forces polítiques. El problema és que s’està parlant de 
desobediència a una institució superior, el que passa és que sempre 
emboliquen les coses. Ell respecta les intervencions dels altres, demana ara 
respecte cap als qui pensen diferents. 
  
La portaveu de 9SV, senyora Maria Villalta Morro, manifesta que s’hi 
adhereixen i hi votaran a favor, però ara mateix sembla desfasada, això mereix 
certa reflexió, que s’aprovin coses que estan en flagrant contradicció amb els 
fets més recents. Compten però amb el seu vot. 
 
L’alcalde també vol fer aquesta reflexió. 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, portaveu de Junts, afirma que 
molts ajuntaments han aprovat la moció en un ple extraordinari. La velocitat 
dels esdeveniments fa que a vegades el paper quedi obsolet. A partir d’ara, 
demanaran plens extraordinaris. 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, manifesta que després 
de la dissertació jurídica del regidor de Ciutadans, que no ha entès, no estan 
aquí per jutjar sinó per comentar. Què aporta aquesta moció per treballar per 
Sant Vicenç de Montalt? Res. Per tant, el seu vot serà negatiu. Ell està aquí per 
fer política municipal. La situació actual sobrepassa a tots. 
 
El senyor Sandoval li demana respecte vers el regidor de Ciutadans i el senyor 
Guillem es disculpa. 
 
El senyor Miquel Rovira Mariné, portaveu de la CUP, manifesta que la JEC està 
colonitzant espais que no li corresponen. Hi ha normativa per aplicar per 
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separar un parlamentari. S’imaginen que la JEC decidís abans que hi hagués 
sentència que havien de plegar els regidors amb situació jurídica complexa? La 
JEC està fent política de forma indirecta. Li pregunta a la senyora Sorribes 
d’ERC que pensa sobre el punt tercer de la moció, després dels fets que han 
passat aquesta setmana. 
 
La senyora Sorribes llegeix el punt tercer perquè tothom sàpiga de què parlen i 
comenta que ha estat centrada en la feina i que no ha seguit l’actualitat amb 
detall.  Al president del Parlament se li va demanar que prengués una decisió i 
es jugava el seu càrrec, no es necessiten més màrtirs. 
 
El senyor Robert Subiron Olmos, primer tinent d’alcalde, manifesta que defensa 
i defensarà les llibertats polítiques de les persones i afegeix que la JEC no és 
l’òrgan competent per decidir. Votarà de forma positiva la moció. 
 
C.- VOTACIÓ I ACORD 

Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  

 

GRUP Nº 

vots 

VOT 

PSC 2 ABST 

PSC (Sr. 

Subiron) 

1 SÍ 

JUNTS 4 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 NO 

9SV 1 SÍ 

Regidor no 

adscrit 

1 NO 

CUP 1 SÍ 
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S’acorda, per majoria absoluta, aprovar la moció detallada a la part 

expositiva. 

 

 

 

Setè.- PRP2020/65   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
MOCIÓ RELATIVA A LA CREACIÓ D'UNES JORNADES TEMÀTIQUES 
SOBRE EL MEDI AMBIENT. 
    
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació, el senyor Sergi Rabat 
Fajardo, portaveu de Primàries, dóna lectura íntegra a la proposta que tot 
seguit es transcriu. Afegeix que proposen a tall d’exemple però estan oberts. 
S’ha de fer com a prova per veure com va i avaluar-ne la continuïtat. Són 
activitats positives i relativament fàcils de portar a terme. 
 
Identificació de l’expedient :  

Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 

Expedient:  2020/100-1029   

Contingut: PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ 

RELATIVA A LA CREACIÓ D'UNES JORNADES TEMÀTIQUES SOBRE EL 

MEDI AMBIENT. 

 

En data 18 de gener de 2020 amb ID registre ENTRA 2020/372 el Sr. Sergi 

Rabat Fajardo, representat de SOM-HI SANT VICENÇ PRIMÀRIES 

CATALUNYA ha presentat la moció que es transcriu a continuació: 

“Proposta per a la instauració de les “Jornades anuals del medi ambient” 

a Sant Vicenç de Montalt.  

 

La situació d’emergència climàtica en la qual es troba immers el planeta va ser 

reconeguda, a nivell municipal, pel ple de la corporació el passat 26 de 

setembre, al mateix temps que es recolzava la vaga pel canvi climàtic i 

s’assumia el ferm compromís d’emprar totes les eines per a combatre aquesta 

problemàtica.  

 

Com a garant de la convivència, la conservació dels espais i la sostenibilitat, un 

dels deures de l’administració pública rau en la sensibilització dels ciutadans, 

per mitjà de campanyes que contribueixin a difondre el missatge i les mesures 

que han d’adoptar per minimitzar els efectes tan nocius del canvi climàtic.  
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Actualment, els santvicentins tenim l’immens privilegi de viure en un entorn 

natural molt ric, que atrau el turisme i per tant, afavoreix l’economia local, no 

obstant, si no en tenim cura, els paratges que ara són l’enveja de gran part de 

la comarca, perdran tot el seu encant.  

 

D’altra banda, cal posar èmfasi en la necessitat d’assolir els nivells de 

reciclatge contemplats, tant a nivell català pel programa de prevenció i gestió 

de residus de Catalunya (Precat20) com a nivell comunitari (europeu), per les 

directrius establertes pels organismes reguladors de la matèria.  

 

Tal com es va posar de manifest en la intervenció que va fer SOM-HI, 

defensant la moció per la qual es proposava la creació d’una comissió 

informativa de medi ambient, que va ser desestimada pel plenari, segons 

informació extreta de l’Agència catalana de residus, la posada en marxa de 

campanyes de sensibilització i educació ambiental, repercuteix de manera molt 

positiva en els hàbits dels vilatans en matèria de recollida selectiva i més 

concretament, en la fracció orgànica de residus municipals (FORM).  

 

La reducció d’impropis en aquesta fracció, porta implícit un increment en el 

cànon de retorn.  

 

Cal fer esment a la diferència observada en el cànon de retorn del 2017, any en 

que es van destinar 30.000 euros a campanyes de sensibilització, mesures que 

es van traduir en una disminució del 10,67% del percentatge d’impropis pel que 

fa al FORM, essent el cànon de retorn de 2017 de 46.859,16 euros, mentre que 

al 2018, any en que la inversió va disminuir i com a conseqüència, el nivell 

d’impropis va penalitzar molt més, el cànon de retorn va ser de 36.533.67 

euros, el que significa un 22% menys que l’any anterior, assolint un total de 

3.040 tones de residus, de les quals el 50,7% era de recollida selectiva, 30,6% 

FORM, 7.3% envasos i 5,6% cartró i vidre.  

 

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, SOM-HI Sant Vicenç PROPOSA AL 

PLE l’adopció dels següents ACORDS.  

 

PRIMER: Procedir durant l’any en curs (2020) a la instauració de les “Jornades 

anuals del medi ambient”, les quals, segons el nostre parer es podrien 

estructurar en dos àmbits temàtics:  

 

1: Ecologia urbana, englobant tot allò que fa el municipi per millorar el medi 

ambient i lluitar contra l'emergència climàtica. Això inclouria activitats 
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relacionades amb la reducció de residus, n’esmentem algunes a tall d’exemple, 

si bé el catàleg és infinit:  

 

EL POP DEL RECICLATGE:  

La sensibilització i l’educació ambiental són instruments especialment útils a 

l’hora de promoure el canvi de mentalitat que demana la nostra societat cap al 

desenvolupament sostenible.  

 

Per aquest motiu, l’Agència catalana de residus (ARC) disposa d’un inflable 

anomenat “el pop del reciclatge”, que cedeix a les institucions que ho sol·licitin, 

juntament amb el personal de suport especialitzat, per tal que els infants puguin 

aprendre de manera lúdica els bons hàbits relacionats amb la matèria. 

  

Més informació:  

http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/sensibilitzacio/elements_de_com

unicacio/el_pop_del_reciclatge/  

 

CICLE DE CONFERÈNCIES SOBRE:  

 

A: Compostatge domèstic, atès que, si bé és cert que actualment s’ofereixen 

beneficis fiscals a qui composta a casa, la pràctica d’aquest mètode no ha 

quallat entre els habitants del municipi.  

B: Mobilitat sostenible. Els santvicentins es mouen principalment en cotxe. 

Cal parlar d'alternatives i canviar el xip de molta gent.  

C: Energies renovables, sobre tot a Sant Vicenç cal parlar d'energia solar.  

D: Aprofitament domèstic de l'aigua de pluja per al reg, consum responsable, 

autoconsum (l'hort a casa aprofitant el teu propi compost), contaminació 

atmosfèrica degut a la crema de restes de jardineria i moltes d’altres.  

 

2: Medi natural, tot allò que fa referència a la muntanya, espais agrícoles, 

espais verds, el mar i el litoral:  

 

CICLE DE CONFERÈNCIES SOBRE:  

 

A: L'agricultura local i les oportunitats/possibilitats de futur per a l'entorn i 

l'economia local.  

B: Xerrada i ruta per donar a conèixer el patrimoni natural del Montalt i el seu 

entorn.  

C: Organització d’un cos de voluntaris per a la realització de tasques de neteja 

forestal.  
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D: Tallers d’anellament d’ocells, taller de rèptils I amfibis.  

E: Itineraris botànics.  

F: Conferència sobre la recuperació de la biodiversitat de Sant Vicenç: basses i 

safareigs abandonats.  

G: Conferència sobre els animals marins de Sant Vicenç amb sortida 

d'esnòrqueling inclosa, per conèixer la fauna marina en directe.  

 

SEGON: Assignar els recursos oportuns per al desenvolupament d’aquest 

projecte.  

 

TERCER: Quantificar la incidència, la participació i l’acolliment de les jornades, 

així com si s’han traduït en una modificació dels hàbits dels vilatans, per tal de 

valorar la conveniència d’establir-ne la periodicitat anual.  

 
B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, 
de 28 novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària. 
 
Pren la paraula la senyora Maria Villalta Morro, portaveu de 9SV, manifesta que 
estan d’acord amb la proposta. Però vol fer-hi precisions. Quan parlem 
d’emergència climàtica, el moment de les conferències ja ha passat. Cal ser 
més contundents. Per exemple, les escoles de Sant Vicenç són escoles verdes 
des de fa més de 10 anys, és un programa pioner que comporta accions que 
van molt més enllà que tot això. Si fos tan senzill com posar diners a les 
campanyes de sensibilització No es tracta de posar diners, si fos tan fàcil, ja 
s’hagués fet. La planta de Mataró és de valorització, que vol dir que el que es 
treu del rebuig encara es recupera i es recicla, del que va a la resta, que es pot 
dir “desídia pura”, perquè allà s’hi recupera plàstic o paper... fins i tot la fracció 
orgànica, que no es pensin que va pel compostatge o similar, no té prou 
garantia i s’utilitza per fer biogas. Són temes complexos i complicats.  
Creu que seria molt important no fer cap ús partidista de les mesures que 
s’adoptin contra el canvi climàtic. Ho diu perquè les mesures que s’han de 
prendre el 2020 no agradaran, caldrà mai fer-ne un ús partidista en cap cas. 
Les conferències estan bé i se’n fan. També cal saber que els problemes dels 
nostres boscos no es poden resoldre només des d’aquí, també existeix el 
problema de les espècies invasores, es podria instaurar un Cicle Formatiu de 
Grau Mitjà sobre agricultura o explotació de boscos. Les propostes han d’anar 
més lluny, més amb profunditat, però amb el risc que s’hauran de prendre 
decisions impopulars d’entrada, vindran situacions difícils i complicades. 
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La senyora Laia Sorribes Valls, portaveu d’ERC, afirma que votaran a favor de 
la proposta. Proposar aquestes jornades és un granet de sorra més per 
conscienciar la gent. El planeta és de tots. Pel que fa a si cal fer o no jornades, 
a les escoles s’explica, però a casa no es recicla. A casa no es posa en 
pràctica. S’ha d’arribar a una franja gran de la població i potser haurem 
d’arribar a prendre mesures més extremes o dràstiques. Potser entre tots 
caldria veure si les accions seran les més adequades. 
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, manifesta que es 
tracta d’una moció positiva malgrat que ells, Primàries-Som-hi,  com a força 
política estan intentant monopolitzar el tema, tot i que el que importa és que les 
coses es facin. Algunes coses ja estaven previstes a curt o mig termini. Una 
campanya de sensibilització es va fer al 2017, amb diners de la Diputació, i va 
anar bé, és lògic plantejar-se’n una altra. Això no és nou, sembla que ara està 
de moda, però l’important és que es facin coses, encara que siguin petites 
passes. Per exemple el consum d’aigua a Sant Vicenç de Montalt ha disminuït 
en metres cúbics, igual que el tema elèctric i altres. En legislatures anteriors 
també es va fer feina en matèria de gestió energètica com a mínim amb tema 
de l’enllumenat. Són passes importants per arribar a la sostenibilitat i l’eficiència 
energètica de veritat. Ara està previst el canvi de l’enllumenat que queda de 
sodi per led.  
 
El senyor Miquel Rovira Mariné, portaveu de la CUP, es dirigeix al senyor 
Rabat. Estar a l’oposició no ha de significar abdicar els seus compromisos 
electorals. Celebra que hagi presentat aquesta moció, perquè és l’única 
formació que va més enllà de la pura declaració política i que vol crear, 
participar en la gestió municipal. Ho celebra com a regidor i vilatà. Tota la part 
dels fonaments jurídics de la moció la comparteixen, pel que fa als acords, 
potser podrien discutir la viabilitat, però tindran el seu suport. 
 
En darrer terme pren la paraula el senyor Robert Subiron Olmos, primer tinent 
d’alcalde, explica que votaran a favor perquè han tret el paràgraf que van 
quedar a la Comissió Informativa que traurien. A més hi ha molts punts que ja 
s’estan treballant, entre la regidoria de Gestió Energètica i Medi Ambient. 
Afegeix que en el PAM s’hi estan contemplant moltes de les seves propostes. 
El convida com a proposant que formés part de les comissions o reunions que 
es puguin tenir per tirar endavant la moció. 
 
 
C.- VOTACIÓ I ACORD 

Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  

 

GRUP Nº VOT 
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vots 

PSC 3 SÍ 

JUNTS 4 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

Regidor no 

adscrit 

1 SÍ 

CUP 1 SÍ 

 

S’acorda, per unanimitat, aprovar la moció detallada a la part expositiva. 

 

 

VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA 
 
Fora de l’ordre del dia es proposa tractar la PROPOSTA AL PLE 
D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UNA 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI AMBIENT, per això cal primerament 
votar-ne la urgència. 
 
El senyor Sergi Rabat Fajardo, portaveu de Som-hi Primàries i presentador de 
la moció, pren la paraula per justificar i motivar la seva urgència.  
 
Es porta a terme la votació amb el següent resultat: 
 
 

GRUP Nº 

vots 

VOT 

PSC 3 NO 

JUNTS 4 SÍ 
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PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 NO 

9SV 1 NO 

Regidor no 

adscrit 

1 SÍ 

CUP 1 NO 

 
 
S’acorda, per majoria absoluta, tractar el següent punt fora de l’ordre del dia. 

 
PRP2020/107   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI 
AMBIENT.    
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el S. Sergi Rabat 
Fajardo, portaveu de Primàries Catalunya, exposa l’assumpte. Dóna lectura 
íntegra a la proposta, que es transcriu tot seguit. Dóna el màxim èmfasi a la 
recuperació de la figura del tècnic de Medi Ambient, perquè si s’estan aprovant 
mocions per unanimitat, seria incoherent no comptar amb algú que conegui les 
autèntiques necessitats i el territori per portar a terme les mesures necessàries, 
polítiques valentes, i que la plaça se li doni la importància que mereix.  
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2020/149-1029   
Contingut: PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ 
PER A LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI AMBIENT. 
 
El Sr. Sergi Rabat Fajardo, en representació de SOM-HI SANT VICENÇ 

PRIMÀRIES CATALUNYA, ha presentat la moció que es transcriu a 

continuació: 

“Exposició de motius  
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Els efectes devastadors causats per la llevantada “Gloria”, fan més evident 

l’estat d’emergència climàtica en el qual ens trobem. Aquesta situació, 

complementada amb alguns esdeveniments succeïts recentment a Sant Vicenç 

de Montalt, ens han motivat a modificar i tornar a presentar, amb caràcter 

d’urgència, la moció desestimada durant el ple del passat 26 de setembre de 

2019, referent a la creació d’una Comissió de Medi ambient.  

 

La gran tasca feta per un nombrós grup de voluntaris el passat dissabte 25 de 

gener, consistent en la recollida dels residus que la llevantada havia arrossegat 

fins a la nostra platja, va posar de manifest el compromís i la implicació del 

poble amb el medi ambient, circumstància que, a més de causar-nos una gran 

satisfacció, ens convida a pensar que ha arribat el moment de replantejar-nos 

les actuacions en la matèria i donar veu als santvicentins per tal que puguin 

contribuir a l’elaboració de les directrius rectores del municipi en l’àmbit del 

medi ambient. La qualitat i riquesa dels paratges naturals, és, sens dubte, un 

dels actius més valuosos del nostre municipi. Tenir cura del medi ambient 

esdevé imprescindible per seguir gaudint d’aquests privilegis i garantir, en la 

mesura del possible, un poble en condicions òptimes a les generacions futures. 

  

Infinitat de municipis arreu del territori, conscients de la gravetat del problema 

en el qual es troba immers el planeta han procedit a la creació d’òrgans 

específics per a combatre la situació. De manera constant apareixen estudis on 

queden palesos els riscos que haurem d’afrontar, degut a l’actuació urbanística 

(necessària, però descontrolada) que ha contribuït decisivament a malmetre el 

patrimoni natural, a banda dels problemes fruit del canvi climàtic, és per això 

que, entre d’altres mesures, la Unió Europea va adoptar l’acord conegut com a 

“Paquet hivern”, pel qual l’any 2030 s’hauran de complir els requisits necessaris 

per assolir uns nivells d’eficiència energètica força exigents.  

 

Atesa la voluntat expressada fefaentment per aquest consistori d’aconseguir un 

creixement orgànic, sostenible i respectuós amb el patrimoni natural del nostre 

poble.  

 

Atesa la proposta presentada per la qual es suggereix la creació d’unes 

jornades medi ambientals que hauran de comptar amb la participació d’experts 

independents de reconegut prestigi professional.  

 

Atesa la recent amortització de la plaça de tècnic de medi ambient, figura que 

posseeix els coneixements específics sobre aquest àmbit.  
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Per tot el que hem exposat, SOM-HI Sant Vicenç - Primàries Catalunya 

sol·licita al ple de la corporació l’adopció del següent:  

 

 

ACORDS  

 

1: Creació, amb caràcter urgent, d’una Comissió informativa de Medi ambient, 

sostenibilitat i eficiència energètica, amb un règim equiparable al de la 

Comissió informativa d’Infraestructures i equipaments municipals, amb 

fonament jurídic als articles 20.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 

les bases del règim local, 123 a 126 i 134 a 137 del Reial Decret 2568/1986, de 

28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i 

règim jurídic de les entitats locals, reunint-se amb periodicitat trimestral, per 

analitzar, valorar i establir polítiques medi ambientals, vetllar per a la seva 

implementació efectiva i avaluar-ne els resultats, comptant amb la presència de 

totes les forces polítiques amb representació al consistori, els tècnics 

encarregats del funcionament diari de les regidories afectades, les entitats 

municipals que contribueixen a la conservació del patrimoni natural i 

l’optimització dels recursos i totes aquelles persones que pels seus 

coneixements específics sobre el medi ambient, prestigi professional o interès 

personal en la matèria, puguin enriquir els debats i suposar un valor afegit per a 

la comissió. 

 

2: Incorporar novament la plaça de tècnic de medi ambient a la relació de llocs 

de treball de l’any 2020.” 

 
 
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 Maria Villalta Morro, portaveu de 9SV, en primer lloc vol aclarir que 
no és mèrit seu que les escoles seguin escola verda. Amb l’única cosa que 
discrepa, és que ella ho veuria més semblant a un consell sectorial, no tant 
com una comissió de l’ajuntament, perquè hi hauria molt més pes de la 
ciutadania. Alguns temes de medi ambient tenen a veure amb consum, amb 
alimentació, per exemple. Una comissió la veu formalista, un consell de Medi 
Ambient, previst i ben regulat, el troba més adequat. 
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Tot seguit, pren la paraula el senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, 
manifesta que no sap si s’està fent gran, cada com és més pragmàtic. És 
incongruent que s’aprovi una moció fa uns minuts i ara la voten en contra  i 
també és incongruent que no es deixi participar tots els grups polítics en una 
comissió, si no hagués estat perseverant el grup de Som-hi, aquesta comissió 
no s’aprovaria si no arriba a ser pel canvi en la dinàmica de vots. L’ajuntament 
destina molts diners a Medi Ambient, és bon que hi hagi comissions, els polítics 
són els que tenen la contextualització del territori. El seu grup ja no va veure bé 
que s’amortitzés la plaça de tècnic de Medi Ambient i es traslladés a una 
auxiliar administrativa. Clar que poden entrar les associacions a la comissió, 
però ha d’haver-hi comandament. Apunta que segurament no es pot incorporar 
la plaça de tècnic  de medi ambient a la plantilla d’aquesta manera, però s’ha 
d’intentar. S’ha parlat del PAM, si el PAM aglutina projectes de la resta de 
grups polítics, entén que tots hi podran participar. 
 
El senyor Javier Sandoval Carrillo, alcalde, li replica que durant 11 anys no va 
fer comissió de Medi Ambient i ara dóna suport a les coses que no feia. 
 
La senyora Laia Sorribes Valls, portaveu d’Esquerra, manifesta que els agrada 
que la comissió de Medi Ambient es torni a presentar. Es necessita un tècnic 
de Medi Ambient. La comissió preocupa a tots. Són els electes els qui poden 
decidir, les associacions poden opinar i donar idees, però no creu que puguin 
prendre decisions. Enllaça amb el tema de la deixalleria, caldria 
assessorament, també pel tema del reciclatge. 
 
El senyor Sandoval argumenta tot el que s’està fent, de les seves declaracions 
sembla que no estiguin treballant, i fan les coses consideren que han de fer. 
Proposa un altre gest, perquè s’aproven temes mediambientals al ple i cal 
donar exemple, i aquí hi ha ampolles de plàstic. Es canviarà el sistema per 
ampolles de vidre per exemple. 
 
El senyor Robert Subiron Olmos, regidor de Medi Ambient, argumenta que hi 
havia una plaça de tècnic de Medi Ambient a mitja jornada i mai ha estat 
ocupada la plaça, es treballava des del capítol II. Ara es treballa amb el Consell 
Comarcal. Per coherència, opinen que la comissió no és necessària. Ja s’està 
treballant. Vol posar en valor el que va fer la regidoria de Medi Ambient el cap 
de setmana a la platja després del temporal Glòria. Sembla que no s’estigui 
fent res. No està d’acord amb el que ha dit la senyora Sorribes perquè 
precisament l’altre dia a la platja hi havia molts infants, per campanyes a les 
escoles i campanyes públiques. Vol preguntar a Francesc Guillem com és que 
vota a favor ara, quan abans la votava en contra. Ells mantindran el seu vot en 
contra. Aprofita per demanar que aquesta comissió no fos remunerada pels que 
aprovin la moció i l’aprovin. 
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El senyor alcalde afegeix perquè quedi clar que no és que no vulguin que 
cobrin els regidors que treballen, sinó que ja es faran moltes coses i no la 
consideren necessària. Ja s’ha aprovat l’anterior punt amb moltes actuacions 
que tindran costos. Fins el dia d’avui l’alcalde no ha rebut cap proposta ni 
petició de Medi Ambient. 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, explica el seu canvi 
d’intenció de vot. El fonamenta en dues justificacions: 1) l’amortització de la 
plaça de tècnic de Medi Ambient, un dels motius pels quals no va votar a favor 
del pressupost i 2) els que estan al Consell Assessor tenen més informació i vol 
estar assabentat de tot al màxim possible, dins una comissió. 
 
El senyor Sandoval li pregunta si algun cop no se li ha donat informació. No li 
ha demanat res. No vol entrar en aquest debat. Sap per què canvia la seva 
intenció de vot ara, perquè no ha accedit al canvi de situació. 
 
El senyor Guillem li respon que no li ha faltat, per tant, que no li falti. És 
respectable la seva opinió. 
 
El senyor alcalde li replica que no digui que no li donen informació perquè no és 
veritat. A veure si la Comissió de Medi Ambient dóna els seus resultats.  Fa 
temps que es treballa en Medi Ambient. 
 
El senyor Miquel Rovira Mariné, portaveu de la CUP, argumenta que només 
faltaria que no pogués canviar el seu sentit de vot. La CUP no va votar en 
contra de la moció l’altra vegada. Manifesta que s’imaginin com de variat és el 
grup del consistori. No pot votar-hi a favor perquè ha canviat un punt de la 
proposta inicial i no ho ha vist la seva gent. Per tant, s’abstindrà. Per la seva 
exposició de motius, hi està d’acord, però té dubtes que una comissió 
informativa sigui necessària. 
 
El senyor Rabat explica que van plantejar-se la possibilitat de vestir-ho com a  
consell municipal i van decantar-se finalment per comissió informativa per 
diferents raons, la primera responsabilitat és la dels polítics, garants de les 
decisions del consistori. Ells volen donar-li més formalitat. Aquesta moció no és 
un atac contra el govern, el que passa és que la situació és greu i excepcional. 
A banda de la feina, molt ben feta, fa falta que tots s’uneixin per fer front comú 
contra els efectes de la problemàtica. Pel que fa al caràcter remunerat de la 
comissió, ells l’han plantejada equiparable a la d’infraestructures. No pel fet 
monetari, sinó perquè creuen que està funcionant bé. S’ha d’extrapolar. També 
pensa que les altres comissions també podrien ser obertes. Si volen 
replantejar-se el règim de les remuneracions del cartipàs, que ho proposin. 
 
El senyor alcalde li pregunta si proposa convidar a gent que no cobri i els 
polítics sí. 
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El senyor Rabat li respon que està fent demagògia, ja que així funciona a la 
d’infraestructures. El règim de les comissions és el que li sembla millor, i 
l’equipara amb la d’infraestructures, perquè és la que més li agrada. S’han 
adequat als règims vigents, creuen que és el que més s’adapta al que es 
necessita. 
 
El senyor alcalde li reitera si han de venir tècnics experts que no cobrin. 
 
El senyor Rabat li segueix responent que creu que és el sistema que creu que 
millor s’adequa al que es necessita. 
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, afegeix que el tema 
pressupostari no sap si es podrà canviar. També li agradaria que hi hagués un 
tècnic de Medi Ambient. La moció anterior l’ha votat que sí, però potser no 
coincideix en la temporalització. Ara bé, que hagi votat l’anterior a favor, no vol 
dir que estigui d’acord necessàriament en fer la comissió. Han aprofitat el 
temporal Glòria per fer referència a l’emergència climàtica, i els que no estan 
d’acord amb alguna de les seves propostes, sembla que no estiguin d’acord 
amb la lluita contra el canvi climàtic, és demagògia.  
 
El senyor Martínez pensa que l’oposició no té necessitat econòmica. Cadascú 
té la seva feina. El règim ha de ser el mateix. Això es va demanar quan es va 
aprovar el cartipàs. Ha canviat la dinàmica de vot, però. Quan es mira pel 
retrovisor és que no hi ha arguments. Ell tenia tècnic de Medi Ambient i no li 
havien demanat mai una comissió informativa de Medi Ambient.  
 
El senyor Subiron manifesta que li sobta que no hi hagi interessos econòmics 
quan no ha delegat en cap altre regidor l’assistència a les comissions. Vol 
preguntar als regidors/es si estan d’acord en remunerar-la i que consti en acta. 
El senyor Llasera respon que ja ha contestat el portaveu, el senyor Rabat que 
s’ha de seguir el règim de la resta de comissions i que si el volen canviar, que 
ho proposin, la senyora Sorribes manifesta que la moció és correcta i tots s’han 
de tractar igual i el senyor Guillem opina que si es fa un treball, s’ha de 
remunerar. 
 
 
C.- VOTACIÓ I ACORD 

Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  

 

GRUP Nº 

vots 

VOT 
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PSC 3 NO 

JUNTS 4 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 NO 

9SV 1 ABST 

Regidor no 

adscrit 

1 SÍ 

CUP 1 ABST 

 

S’acorda, per majoria absoluta, aprovar la moció detallada a la part 

expositiva. 

 

 
Vuitè.- PRECS I PREGUNTES. 

https://www.svmontalt.cat/fitxes.php?categoria=235 
 

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

La Secretària              Vist i plau, 

    L’alcalde president 

 

https://www.svmontalt.cat/fitxes.php?categoria=235

