
 

1 

 

ACTA DE LA SESSIÓ PLE2020/3 DEL PLE EXTRAORDINARI URGENT I 

TELEMÀTIC DE LA CORPORACIÓ DE SANT VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA 

EN 1a. CONVOCATÒRIA EL 31 DE MARÇ DE 2020 

 

Identificació de la sessió 

Núm.: PLE2020/3 

Caràcter: EXTRAORDINARI URGENT I TELEMÀTIC 

Data: 31 de març de 2020 

Horari: de 13.00 a 15.36 hores 

Lloc: Sessió plenària telemàtica 

 

 

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. En plena crisi provocada pel COVID-19, la 

declaració d’estat d’alarma i el confinament de la població de tot l’estat, s’ha considerat 

oportú, per tal de garantir la participació de tots els regidors/es del Consistori en la 

presa de decisions municipals, la celebració del primer ple telemàtic. S’ha fet a 

l’empara de la Disposició Addicional Tercera del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de 

mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus 

sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, com 

també a l’empara de la “Nota informativa sobre la possibilitat que els òrgans 
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representatius locals i de govern (plens, juntes de govern, comissions de ple), així com 

altres òrgans col·legiats locals (com a juntes de contractació) puguin reunir-se de 

manera telemàtica 

i adoptar acords durant l'estat d'alarma.” de la Dirección General de Régimen Jurídico 

Autonómico y Local, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, de data 21 

de març de 2020, i avui ja en virtut del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel 

qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer 

front al COVID-19, a través del qual es modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 

de les Bases del Règim Local, que permet que en situacions com l’actual, es puguin 

adoptar mesures conduents a garantir el funcionament democràtic i eficaç de les 

Entitats Locals. 

 

Es va realitzar una prova tècnica en data d’ahir, amb el suport del tècnic auxiliar 

d’informàtica de la Corporació, que va finalitzar amb èxit, on es va comprovar la 

viabilitat dels mitjans de cada un dels membres del Consistori, la Secretària accidental 

i la possibilitat de gravació i retransmissió de la sessió per la ràdio municipal. Així 

mateix, es va consensuar, per unanimitat, que les votacions es portarien a terme per 

crida individual i resposta directa per part del regidor o regidora, per tal de facilitar el 

desenvolupament de la sessió. Així mateix, per garantir l’ordre i bon transcurs del ple, 

també es va consensuar que les intervencions es farien de forma individual i ordenada, 

per crida als portaveus, segons l’ordre de representativitat del Consistori a les darreres 

eleccions municipals. 

 

Per a la vàlida constitució  del Plenari en data d’avui a l’hora de la convocatòria, s’ha 

constatat que tots els seus membres participants es troben en territori espanyol i 

queda acreditada la seva identitat. S’assegura la comunicació entre els membres 

participants en temps real durant la sessió i es disposa dels mitjans necessaris per 

garantir el caràcter públic de la present sessió, amb la gravació i retransmissió de la 

mateixa per la ràdio municipal en directe i la posterior consulta de l’àudio a la web de 

la ràdio municipal. 

 

Tot seguit el senyor alcalde procedeix a tractar els assumptes inclosos en el següent: 

 

 

 

 

O R D R E   D E L   D I A 

 

 

Primer.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ 

Segon.- APROVACIÓ URGENT, SI ESCAU, DE LA CELEBRACIÓ D’AQUEST PLE, 

I QUANTS SIGUIN NECESSARIS, PER MITJANS TELEMÀTICS, MENTRE DURI 
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L’ESTAT D’ALARMA, PER INTERÈS PÚBLIC, PER TAL DE GARANTIR LA 

PARTICIPACIÓ EN ELS ASSUMPTES DEL MUNICIPI DELS REGIDORS/ES 

ELECTES, I PER TAL DE PODER APROVAR AQUELLS ACORDS NECESSARIS I 

URGENTS QUE NO PUGUIN DEMORAR-SE FINS A LA FI DE L’ACTUAL 

SITUACIÓ 

Tercer.- ACTUACIONS I MESURES ADOPTADES DAVANT LA SITUACIÓ 

PROVOCADA PEL CORONAVIRUS COVID-19. 

 

Quart.- APROVACIÓ INICIAL AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA, SI ESCAU, DE 

L’EXPEDIENT DE DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4/2020. 

 

 

Primer.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ 

Identificació de l’expedient :  

 

Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 

Expedient:  2020/710-1032   

Contingut: PROPOSTA AL PLE DE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA 

SESSIÓ. 

Són sessions extraordinàries urgents les convocades per l'Alcalde o President quan la 

urgència de l'assumpte o assumptes a tractar no permet convocar la sessió 

extraordinària amb l'antelació mínima de dos dies hàbils exigida per la Llei 7/1985, de 

2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

Atès que la convocatòria de les sessions del Ple és una atribució que correspon a 

l'Alcalde, a ell correspondrà apreciar la urgència de l'assumpte a tractar, sense 

perjudici de què la Corporació, una vegada reunida, es pronunciï sobre aquesta 

urgència. 

En les sessions extraordinàries urgents no s'exigeix a la normativa estatal cap termini 

entre la convocatòria i la celebració de la sessió, no així el vigent ROM de Sant Vicenç 

de Montalt, que estableix “les Extraordinàries urgents ho seran amb un mínim de vint-i-

quatre hores. El Ple n’haurà de ratificar la urgència.”. Per tant, el termini d’antelació de 

la convocatòria haurà de ser necessàriament de 24 hores. 

Per tant, a la vista de l’Estat d’Alarma en el qual està sotmès l’Estat Espanyol des del 

dia 14 de març d’enguany i la possibilitat de celebrar sessions per mitjans telemàtics, 

mentre duri  l’Estat d’Alarma, per interès públic, per tal de garantir la participació en els 

assumptes del Municipi dels Regidors/es electes, i per tal de poder aprovar aquells 

acords necessaris i urgents que no puguin demorar-se fins a la fi de l’actual situació, i 

atès que els mitjans telemàtics han estat verificats i comprovats en data d’ahir, és per 
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aquest motiu que l’alcalde ha considerat celebrar de la manera més ràpida possible 

una sessió plenària i que tots/es els regidors/es puguin participar en la presa de 

decisions que ens afecten com a municipi en una situació tan complexa. 

Es proposa al Ple de la Corporació, ratificar la urgència de la present sessió 

extraordinària i urgent, d’acord amb els motius exposats. 

 

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 SÍ 

CUP 1 SÍ 

 

S’acorda, per unanimitat, ratificar la urgència de la present sessió extraordinària i 

urgent. 

 

 

Segon.- APROVACIÓ URGENT, SI ESCAU, DE LA CELEBRACIÓ D’AQUEST PLE, 

I QUANTS SIGUIN NECESSARIS, PER MITJANS TELEMÀTICS, MENTRE DURI 

L’ESTAT D’ALARMA, PER INTERÈS PÚBLIC, PER TAL DE GARANTIR LA 

PARTICIPACIÓ EN ELS ASSUMPTES DEL MUNICIPI DELS REGIDORS/ES 

ELECTES, I PER TAL DE PODER APROVAR AQUELLS ACORDS NECESSARIS I 

URGENTS QUE NO PUGUIN DEMORAR-SE FINS A LA FI DE L’ACTUAL 

SITUACIÓ 
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Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2020/711-1032   
Contingut: APROVACIÓ URGENT, SI ESCAU, DE LA CELEBRACIÓ D’AQUEST PLE, 
I QUANTS SIGUIN NECESSARIS, PER MITJANS TELEMÀTICS, MENTRE DURI 
L’ESTAT D’ALARMA, PER INTERÈS PÚBLIC, PER TAL DE GARANTIR LA 
PARTICIPACIÓ EN ELS ASSUMPTES DEL MUNICIPI DELS REGIDORS/ES 
ELECTES, I PER TAL DE PODER APROVAR AQUELLS ACORDS NECESSARIS I 
URGENTS QUE NO PUGUIN DEMORAR-SE FINS A LA FI DE L’ACTUAL SITUACIÓ. 
 
L'Organització Mundial de la Salut va declarar la situació d'emergència de salut pública 

ocasionada pel COVID-19 com a pandèmia internacional. La rapidesa en l'evolució 

dels fets, ha requerit l'adopció de mesures immediates per fer front a aquestes 

circumstàncies extraordinàries d’ una crisi sanitària sense precedents i d'enorme 

magnitud. 

En aquest sentit, en data 14 de març de 2020 es va aprovar el “Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 

de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”, mitjançant el qual es 

declarava l’Estat d’Alarma a l’Estat Espanyol, es limitava la lliure circulació de 

persones, i es prenien altres mesures de caràcter extraordinari, que limitaven i/o 

impossibilitaven la celebració de Plens. 

En aquest sentit,  el Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el punt 1 de la 

Disposició Addicional Tercera del Decret llei  7/2020, de 17 de març, de mesures 

urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de 

transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, ha aprovat que : 

“els òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya poden constituir-se, convocar 

i celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, quan concorrin 

situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques. A 

aquest efecte, la convocatòria de les sessions haurà de motivar la concurrència o 

manteniment de la situació que justifica excepcionalment la celebració a distància”. 

Cal recordar, però, que aquest Decret-llei ha de ser validat pel Parlament de Catalunya 

en el termini d’un mes, tràmit que encara no s’ha dut a terme. 

També cal dir que la  Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local, del  

Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en data 21 de març de 2020, ha fet 

pública una “Nota informativa sobre la possibilitat que els òrgans representatius locals i 

de govern (plens, juntes de govern, comissions de ple), així com altres òrgans 

col·legiats locals (com a juntes de contractació) puguin reunir-se de manera telemàtica 

i adoptar acords durant l'estat d'alarma.”  
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Aquesta “Nota” té per objecte justificar jurídicament la possibilitat de realitzar Plens als 

Ajuntaments de forma telemàtica. Per fer-ho, sense voluntat de ser extensiu, fa servir 

normativa i documentació , ja sigui directament o per analogia, des de la Constitució 

espanyola, el propi Decret Llei 8/2020 esmentat anteriorment, La Llei 40/2015, de 1 de 

octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic,  el Codi Civil, el Defensor del Pueblo 

d’Andalusia, entre d’altres. 

Fa especial referència a l’article 17.1 de la Llei 40/2015, que estableix: 

“1. Tots els òrgans col·legiats es podran constituir, convocar, celebrar les seves 

sessions, adoptar acords i remetre actes tant de manera presencial com a distància, 

tret que el seu reglament intern reculli expressa i excepcionalment el contrari. 

En les sessions que celebrin els òrgans col·legiats a distància, els seus membres 

podran trobar-se en diferents llocs sempre que s'asseguri per mitjans electrònics, 

considerant-se també tals els telefònics, i audiovisuals, la identitat dels membres o 

persones que els supleixin, el contingut de les seves manifestacions, el moment en 

què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre ells en 

temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió. Entre altres, es consideraran 

inclosos entre els mitjans electrònics vàlids, el correu electrònic, les audioconferencias 

i les videoconferències.” 

Cal dir també que el Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 

Montalt no preveu la celebració d’un Ple per mitjans telemàtics, però tampoc s’hi 

oposa. 

És en aquest context d’extrema gravetat i excepcionalitat es proposa al PLE DE LA 

CORPORACIÓ, l’adopció dels següents: 

ACORDS 

Primer. APROVAR la celebració d’aquest Ple, i quants siguin necessari, per mitjans 

telemàtics, mentre duri  l’Estat d’Alarma, per interès públic, per tal de garantir la 

participació en els assumptes del Municipi dels Regidors/es electes, i per tal de poder 

aprovar aquells acords necessaris i urgents que no puguin demorar-se fins a la fi de 

l’actual situació. 

Segon. INCOAR expedient de modificació del Reglament Orgànic Municipal, per tal 

d’actualitzar aquelles parts que han esdevingut obsoletes, en especial la inclusió i 

regulació de la possibilitat de fer Plens per mitjans telemàtics. 

INTERVENCIONS 

El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, portaveu de Junts per Sant Vicenç de 

Montalt, ho aprofita per proposar que es creï una comissió per a la modificació del 

Reglament Orgànic.  
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El senyor Alcalde li respon que li sembla una bona proposta i necessària, i el vigent 

està molt antiquat. 

 

La senyora Laia Sorribes Valls, portaveu d’Esquerra, també es reafirma en què cal una 

modificació del ROM, per això i també per tots els altres aspectes que han quedat 

desfasats.  

 

El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, també aprofita per demanar un 

minut de silenci en record de les víctimes del COVID-19 de Catalunya i l’Estat 

espanyol. 

 

Tot seguit, es guarda un minut de silenci per les víctimes del COVID-19. 

Transcorregut, es reprèn la sessió amb normalitat. 

 

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 SÍ 

CUP 1 SÍ 

 

S’acorda, per unanimitat, aprovar la proposta d’acord anteriorment transcrita. 
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Tercer.- ACTUACIONS I MESURES ADOPTADES DAVANT LA SITUACIÓ 

PROVOCADA PEL CORONAVIRUS COVID-19. 

 

Identificació de l’expedient :  

  

Departament/ Sol·licitant: ALCALDIA 

Expedient:  2020/640-1076   

Contingut: DONAR COMPTE AL PLE DE LES ACTUACIONS I MESURES 

ADOPTADES DAVANT LA SITUACIÓ PROVOCADA PEL CORONAVIRUS COVID-

19. 

  

Cal donar compte al Ple de les actuacions i mesures adoptades per part del Consistori 

davant la situació provocada pel coronavirus COVID-19. El senyor alcalde pren la 

paraula per explicar-les de forma cronològica i manifesta que acceptaran propostes de 

millores. 

 

  

  

 Per Decret d’alcaldia núm. 351 de data 12/03/2020: S’aproven mesures 

preventives pel personal municipal per a evitar la propagació del virus i garantir 

la salut dels empleats.  

En la mateixa resolució es suspenen activitats extraordinàries 

programades, i es resol tancar els equipaments municipals amb 

afluència de públic, i es suspenen les següents activitats: 

-           El Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) amb excepció de les situacions 

d’urgència que es determini des de Serveis Socials 

-           El servei de menjador social, es realitzarà a domicili, amb coordinació dels 

Serveis Socials. 

-           El mercat de venda no sedentària de dijous i dissabtes. 

-           Les activitats extraescolars organitzades per les AMPES i Centres Escolars, 

entitats sòcioeducatives, culturals i esportives, empreses, acadèmies d’idiomes i reforç 

escolar i centres de música i dansa, atès que suposen una relació entre els infants de 

diferents centres, i és una indicació donada pels Departaments de Salut i Educació. 

  

 En data 12/03/2020 es crea el Comitè municipal de coordinació i seguiment per 

fer seguiment exhaustiu del coronavirus al municipi. 

  

  

 Per Decret d’alcaldia núm. 352 de data 13/3/2020 es tanquen parcs infantils, 

pistes esportives obertes i altres espais. També des decreta que l’ajuntament 

treballarà a porta tancada. 
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 S’estableix que les zones blaves del municipi seran gratuïtes fins el 

30/03/2020. 

  

 Per Decret d’Alcaldia núm. 379 de data 16/03/2020 es declaren els serveis 

bàsics estratègics de Policia, Brigada, Informàtica per gestionar i coordinar el 

teletreball i Comunicació i Ràdio municipal. S’instaura el teletreball en els 

serveis municipals on és possible, posant en marxa un sistema d’accés remot 

per poder treballar des de casa com si es tractés de les oficines municipals. 

Tots els empleats públics hauran d’estar localitzables per si són necessàries 

els seus serveis per col·laborar també amb les àrees estratègiques, en cas que 

sigui necessari. 

També s’estableixen els serveis mínims dels serveis municipals, principalment 

telemàtics i telefònics.  

Es paralitzen els processos de selecció que estaven iniciats i s’interrompen els 

terminis.  

  

 Per Decret d’Alcaldia núm. 380 de data 16/3/2020 s’estableixen mesures 

específiques per al servei operatiu de la Policia Local que es detallen a 

continuació: 

  

- Es recuperen al servei en actiu  les tres agents que es trobaven en 

període de formació a l’ Institut de Seguretat Pública de Catalunya, fins a 

ser requerides per al seu reingrés i continuar amb el seu període de 

formació.  

- Resten anul·lats tots els permisos del personal destinat a patrulla 

operativa , i es posposen els dies de compensació  i les vacances a aquest 

mateix personal.  

- S’anul·len les formacions planificades i l’ assistència a cursos i 

seminaris.  

- A nivell de patrulles operatives, s’incrementa el servei amb el tercer torn 

de treball ,  i aquest passa a ser obligatori, donant cobertura de reforç entre 

les 11.00 o 12:00 hores del mati fins a les 23:00h o 00:00 h de la nit. 

  

 Per Decret d’Alcaldia núm. 382 de data 16/03/2020 es suspèn la celebració de 

les Comissions Informatives de Ple així com dels Plens, fins a nova ordre, atès 

que no es pot garantir la seguretat dels seus membres per haver-se de reunir 

més de 10 persones a la Sala de Plens. 
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 Per decret d’alcaldia 393 de data 20 de març de 2020 s’aproven les Bases 

reguladores per a la convocatòria d’ajuts extraordinaris a causa del 

coronavirus. Els ajuts són per lloguer, aliments i subministraments bàsics. 

  

 Es destinaran 150.000€ per pal·liar els efectes econòmics del coronavirus. 

  

 Per Decret d’alcaldia núm. 407 de data 25/03/2020 s’aprova l’adhesió al 

Manifest dels ens locals davant el coronavirus per reclamar un confinament 

més estricte. 

  

 Per Decret d’alcaldia núm. 411 de data 25/03/2020 s’estableixen mesures 

limitatives en relació als gossos, perquè les persones no s’allunyin dels seus 

domicilis i marcar els horaris de sortida. 

  

 També es tanquen els pipicans i àrees d’esbarjo per a gossos. 

  

  

 S’estableix un servei extra de neteja i desinfecció d’espais públics, àrees de 

contenidors i mobiliari urbà per evitar la propagació del virus efectuat per la 

Brigada municipal 

  

 S’amplien els efectius de la Policia Local per garantir la limitació de moviments i 

la seguretat ciutadana. 

  

 S’ha denunciat a nombroses persones que han trencat el confinament. 

  

 Es tanquen les fonts publiques per evitar possibles contagis 

  

  

 S’impulsa la Xarxa de Solidaritat SVM per unificar voluntariat del poble. 

  

 S’estableix un servei per portar medicaments a la gent gran i malalts crònics 

efectuat voluntaris de la Xarxa de Solidaritat SVM. 

  

 S’implanta un servei, a través de la Regidoria de Benestar Social, de suport a 

les persones vulnerables que no poden sortir de casa. 

  

  

 Es distribueixen targetes moneder a les famílies amb menors beneficiaris de 

les beques de menjador. 
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 Es fomenta la compra de proximitat des de casa per garantir al màxim el 

confinament I es facilita llistat establiments q fan entrega a domicili 

  

 S’informa de les Instruccions de com tractar els residus domèstics en cas de 

quarantena o positiu per COVID-19. 

 

 Les deixalleries fixa i mòbil de les 3 Viles romandrà fora de servei. 

 

 Es suspèn el servei de recollida d’andròmines a domicili. 

  

 Adquisició de mascaretes, líquid desinfectant per a superfícies, guants, gel 

hidroalcohòlic, EPIs i granotes per al personal declarat estratègic i essencial. 

  

 Tancament de les calderes de les instal·lacions considerades d’alt risc per no 

poder realitzar el control de legionel·la. 

  

 Redacció de protocols i indicacions adreçades a la Brigada Municipal per 

garantir la màxima seguretat dels empleats públics i minimitzar els riscos. 

  

 Sol·licitud a la Diputació de Barcelona d’EPIS pels serveis essencials. 

  

 Col·laboració per implantar protocols del servei a domicili de les farmàcies 

locals. 

  

 Comunicació diària i contínua amb les farmàcies i residències del municipi així 

com donació de mascaretes. 

 

 Suspensió de la 7ª Mostra d’entitats que estava prevista el 23 de maig de 2020. 

  

 En data 31/3/2020 es realitzarà desinfecció amb ozó del despatx de l’alcalde, 

rebedor, OAC, despatx d’informàtica, dependències de la Policia Local així com 

dels seus vehicles, dependències de la Brigada Municipal així com dels seus 

vehicles i del primer i segon pis del Casal de Cultura. 
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 S’està estudiant la possibilitat de realitzar pantalles de protecció amb 

impressores 3D que realitzaria l’Institut amb les impressores 3D que va cedir 

l’Ajuntament. 

 

 Es restringeix els accessos al municipi i s'intensifiquen els controls per a reduir 

la mobilitat, a  partir de dimecres 1/04/2020, només restaran obertes quatre 

entrades:  N-II/Passeig dels Pins, Ctra. de Sant Vicenç/N-II, BV-5031 des de 

Llavaneres i BV-5031 des d’Arenys de Munt 

 

Per Decret de l’alcaldia de data d’avui, es modifiquen les restriccions relatives a les 

passejades amb gossos, durant l’estat d’alarma provocat pel COVID 19, per tal que les 

distàncies proposades passin a ser recomanacions i no imposicions. 

  

   

El Ple es dona per assabentat de les mesures i actuacions adoptades per 

l’ajuntament davant la situació provocada pel coronavirus COVID-19. 

 

INTERVENCIONS 

El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, portaveu de Junts per Sant Vicenç de 

Montalt, abans d’intervenir vol enviar una cordial salutació als santvicentins, per agrair-

los l’esforç de totes les persones que vetllen per la nostra salut i la maduresa del 

santvicentins.  

Els regidors i regidores de Junts creuen que no és ara el moment de picabaralles, de 

criticar perquè són servei públic. Pensen que és un moment molt delicat i és hora 

d’estar en un mateix vaixell, d’estar units. Ells no valoraran el que s’està fent, ho farà la 

ciutadania.  

No obstant, tenen propostes per a la millora de la situació dels santvicentins: 

 

- Que s’estudiï posar a l’abast dels santvicentins un telèfon gratuït d’atenció social, ja 

que el 061 té un cost molt elevat. 

- Possibilitat d’activar un servei de menjador a domicili amb operadors locals, que els 

bars i restauradors poguessin fer aquest servei. 

- Allargament o ajornament dels tributs, agraeixen i aplaudeixen un nou calendari fiscal 

i demanen que es difongui bé. 

- Que s’estudiï un servei de suport a les famílies que tenen familiars fora del país, que 

es pugui treballar amb els consolats. 

- Com moltes famílies tindran reducció d’ingressos, que l’Ajuntament els faci un val per 

anar a la restauració o als comerços locals per gaudir d’aquesta ajuda, sense barems 

que marquin. 
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- La Conselleria de la Presidència ha anunciat que avançaran la participació dels 

ajuntaments en el Fons de Cooperació per facilitar la liquiditat dels ajuntaments, és 

una gran notícia. Es poden iniciar els tràmits. 

- Mirar si amb el Romanent Líquid de Tresoreria de l’Ajuntament es poguessin ampliar 

les necessitats dels santvicentins, que no quedi curta la modificació de crèdit. 

 

El senyor alcalde li manifesta que es necessita la col·laboració de tots i propostes. Pel 

que fa a la proposta del telèfon d’ajuda, ho mirarà. El menjador social ja està activat i 

funcionant. El calendari fiscal l’aniran estudiant, perquè no saben quan acabarà i com. 

Contemplaran el tema dels familiars fora, ja que no hi havien pensat. Si cal augmentar 

els 100.000 euros, ho faran sense dubte. Vol mostrar agraïment també als que estan 

vetllant per la nostra seguretat de forma exemplar, com la Policia, la Brigada, 

Secretaria, Comunicació, Serveis Socials, Informàtica, etc. I a tota la xarxa de 

voluntaris que han mostrat tanta solidaritat i col·laboració. 

 

El senyor Sergi Rabat Fajardo, portaveu de Som-hi Sant Vicenç, vol sumar-se a 

l’agraïment del personal de l’ajuntament, vol mostrar la seva admiració i suport als 

santvicentins que veuen que el Covid es cerneix sobre el planeta i espera que aviat 

puguin reprendre la vida normal. També comparteix que no és moment d’entrar en 

controvèrsies. No ho faran. En aquest moment la tasca del govern és difícil, amb molt 

esforç i dedicació també del govern. Reitera que no hi hauria d’haver distincions entre 

cap regidor. Desitjaria que el resultat de les mesures fos més consensuat, cosa que 

provocaria una optimització dels recursos. El debat en grup representa més 

participació del municipi. Es podria reforçar el servei d’atenció també legal als 

santvicentins, podria ser una bona acció analitzar els casos i donar un reforç a nivell 

legal o psicològic, acompanyar en un moment tan dur, fer seguiment a les persones 

confinades. Molts regidors podrien tenir un paper més actiu. Vol felicitar el govern per 

haver escoltat el municipi respecte els decrets, alguns havien portat certa controvèrsia. 

El fet de rectificar és també s’ha de valorar. El que importa és que s’ha atès la crida 

dels ciutadans, és el que compta. Reitera la importància de fer reunions sense 

distincions per debatre. 

 

El senyor alcalde explica que s’està actuant per intentar el millor per tots. Si algú 

s’equivoca és perquè pren decisions, però rectificar és de savis. Amb la ajuda de tots 

es pot donar una millor solució. Informa que demà arriben 1500 mascaretes. Vol donar 

les gràcies a la senyora Maria Villalta, regidora de Sanitat i l’auxiliar tècnica de l’Àrea, 

que fan una gran feina.  

 

Tot seguit, pren la paraula la portaveu d’Esquerra, la senyora Laia Sorribes Valls, qui 

vol agrair les persones que formen part de l’Ajuntament pel seu esforç d’adaptació, 

amb el teletreball, per seguir fent feina des de casa, que és un trasbals per les 

famílies, també vol agrair la tasca dels regidors i desitja que tot vagi bé. Vol felicitar els 

santvicentins/es per l’esforç d’adaptació a la nova situació i per acomplir les normes, 
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tot i que algunes amb controvèrsia. Voldria fer alguna aportació sempre en positiu. 

Pregunta per les zones blaves, si es prorrogarà de forma indefinida la gratuïtat. Han 

detectat que a alguns comerços no ha gel ni guants, s’hauria de facilitar els comerços, 

perquè s’ha de sortir a comprar i és el principal focus de contagi, el sortir al carrer. 

Potser s’haurien de facilitar mascaretes i desinfectants. Pel que fa als temes 

econòmics, sobretot impostos municipals, proposaria que per exemple l’IBI es pugui 

ajornar fins a final d’any, que es facilitin les pròrrogues, ser flexibles fins a final d’any. 

Pregunta si s’ha fet una trobada amb els centres educatius, si se sap si se seguirà el 

curs com sembla ser per mitjans informàtics i si tots els alumnes tenen mitjans 

informàtics per poder-lo seguir, segurament hi haurà famílies que no tenen prou 

mitjans. Aquesta és una novetat i es farà des de casa, s’ha de vetllar perquè les 

famílies tinguin els mitjans. Es podria fer una crida a gent que tingui equips que no es 

facin servir, que els puguin aprofitar aquestes famílies.  

 

El senyor alcalde respon que els comerços petits tenen problemes per aconseguir 

mascaretes i gels desinfectants. Ells participen i donen tot el que poden, tant a 

comerços, farmàcies, etc. Però van primer les residències i els serveis municipals. 

Estan pendents i ell mateix personalment n’ha portat. El tema de la gratuïtat de les 

zones blaves es mantindrà mentre duri l’estat d’alarma. Pel que fa a l’IBI el que li pot 

dir és que hi haurà flexibilitat i cal anar poc a poc. 

 

Tot seguit, pren la paraula la senyora Maria Villalta Morro, regidora d’Ensenyament,  

qui explica que estan en contacte directe amb l’inspector d’Ensenyament. El propi 

departament d’Ensenyament ha enviat una enquesta massiva a les famílies per saber 

qui té problemes d’equipament informàtic i de connectivitat. Tot el que fan ara mateix 

són treballs no avaluables i no avancen matèria, tot i que el que està previst és que 

després de Setmana Santa s’avanci i puguin fer tasques de caràcter avaluable. Li 

preocupa la connectivitat de tots. L’última gestió que s’ha gestionat és amb les 

impressores 3D de l’Institut perquè puguin fer material útil en aquests moments. Els 

anirà informant del que es vagi fent. 

 

El senyor alcalde respon que es valoraran les famílies entre Ensenyament i Serveis 

Socials. 

 

El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, pren la paraula per enviar un 

record pels santvicentins que els ha tocat la malaltia directament. Espera que la 

situació no duri massa més. Dona el seu recolzament a les línies d’ajuts per a les 

famílies que ho necessiten. Els regidors i els funcionaris estan treballant molt des del 

principi. Vol donar ànims als santvicentins pel confinament i els demana paciència. Vol 

sumar-se al record i reconeixement als funcionaris i empleats públics de les diferents 

àrees i en especial al tècnic informàtic que des del tancament de l’Ajuntament en 24 

hores tenia preparat el teletreball. En general s’ha fet tot bé i vol donar ànims a tothom. 
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La senyora Maria Villalta Morro, portaveu de 9SV, vol afegir-se al que s’ha dit i vol fer 

un breu recordatori de les regidories que s’ocupa, l’àrea d’Igualtat, perquè s’ha ampliat 

el servei d’atenció a les víctimes de violència de gènere amb un nou telèfon i un servei 

de whatsapp, que la Generalitat ofereix i nosaltres en fem difusió, no tenim registrada 

cap petició d’ajuda extraordinària. Des de Sanitat s’han fet compres de material de tot 

tipus que es necessita, tant amb recursos propis, com amb subvencions i ofertes que 

ens arriben des de diferents llocs, com Diputació o Cambra de Comerç, per exemple. 

El que fem és posar-nos en contacte amb totes les parts per buscar les millors 

opcions. Sense oblidar que hi ha temes que no s’aturen, com el control de plagues. 

 

El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, vol agrair també l’esforç dels 

treballadores i dels veïns que fan cas al confinament. Vol recriminar als qui no fan cas 

al confinament. No és una situació fàcil, és molt difícil prendre mesures i encara més 

en minoria. Les decisions estaven fetes quan va crear el grup informatiu. No és 

moment de treure rèdit polític de la situació. Ha pres mesures i algunes han arribat 

tard, com té acostumats el PSOE. Algunes mesures preses són molt bones, com la 

neteja, el servei de menjador a domicili, però vol fer matisos a veure si es poden 

millorar. La situació ens sobrepassa. No entén per què la Policia Local quan fa controls 

es posen tres patrulles juntes. Podrien estar fent rondes i arribar a més llocs. Que ho 

estudiïn per arribar a tot arreu. El 20 de març ja es veia a venir l’incivisme dels de 

segona residència, es preveia que podia passar. La mesura de tancar els accessos és 

molt bona, però arriba tard i espera que no vagi a més. Pregunta si es té previst 

reforçar amb alguna patrulla més o es farà rotació aleatòria. Els 150.000 euros per 

ajudes és una molt bona mesura però creu que amb les bases que hi ha, no s’arribarà 

a ningú. No n’hi ha prou. Les ajudes han d’arribar a tothom, demana si es pot estudiar 

una assignació directa als veïns. Qualsevol gest és d’agrair. Creu que té el mateix dret 

a tenir ajudes un empresari que un treballador, perquè tot això afectarà a tots com la 

passada crisi. També proposa per minimitzar aglomeracions que es regulin les sortides 

al carrer, per exemple que uns surtin els dels números parells i altres els imparells a 

comprar. Es fa a altres llocs, però primer s’hauria de consultar perquè no passi com 

amb els gossos. Li ofereix mà estesa per a col·laboració que faci falta, perquè és 

temps de sumar. 

 

El senyor alcalde li respon que s’estudiaran el tema de les patrulles policials. Pel que 

fa als visitants de cap de setmana, els han avisat els comerços, llavors es va intentar 

tallar els moviments d’entrada i sortida, també es fa visionat de les càmeres de 

videovigilància per gestionar el tema, tenen lectors de matrícula i serveix per fer 

control. El tema de donar un val de 30 euros per exemple per gastar als comerços s’ha 

fet a Cabrera, es pot valorar. Els ajuts als autònoms el regidor de Promoció Econòmica 

ho està treballant i ho mirarà però sempre s’ha de veure què diu la normativa i 

estudiar-ho.  

Han publicat els casos positius a Sant Vicenç, que no està fora de la pandèmia. 

Destaca el tema de la Comunicació, tan important en aquests temps per tenir la gent 
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informada i també remarca la celebració d’aquest ple, que no n’ha fet pràcticament 

ningú. 

 

El senyor Miquel Rovira Mariné, portaveu de la CUP, vol fer una reflexió. No tenim cap 

manual per gestionar un drama com aquest. En primer lloc, vol donar escalf per 

aquells que ho viuen en primera persona, per familiars o amics. La situació ens posa a 

prova com a societat, govern, com a consistori, com a treballadors i treballadores. Cal 

donar un missatge optimista, perquè tot això ha fet treure el millor de cadascú de 

nosaltres. No obstant, les seves obligacions són intentar minimitzar els efectes de la 

crisi. A continuació fa una explicació resumida del que s’està fent principalment des de 

l’Àrea de Benestar Social: 

 

- SAD: S’han mantingut els serveis d’atenció domiciliària de les persones que no tenen 

suport familiar i es troben es situació de vulnerabilitat.  

- Teleassistència: Actualment tenim 74 persones cobertes amb aquest servei. 

L’empresa que gestiona aquest servei ens ha enviat els protocols d’actuació en 

aquests casos. L’empresa està fent trucades de seguiment a aquestes persones i ens 

coordinem si detecten alguna possible situació de necessitat. 

- Lots d’aliments per a famílies amb dificultats socioeconòmiques: Avui mateix s’ha fet 

l’entrega dels lots d’aliments a 21 famílies que es troben en situació de necessitat. Ens 

hem coordinat amb Creu Roja que ens ha donat suport a l’hora de preparar els lots i 

també han fet l’entrega al domicili dels lots de les famílies que no podien sortir al carrer 

pels riscos del contagi. 

- Registre de persones soles: Disposem d’un registre de persones que viuen soles al 

municipi. Actualment tenim coneixement de 39 persones. Es realitzen trucades de 

seguiment de forma continuada i se’ls ofereix suport si ho necessiten. 

- Servei d’àpats a domicili: arrel de les limitacions de mobilitat i de reunió a causa dels 

riscos de contagi, el servei de menjador municipal es va tancar. Es va activar un servei 

d’àpats a domicili per totes les persones usuàries i també estem donant el servei a les 

persones que anem detectant que ho necessiten. Actualment estem oferint aquest 

servei a 25 persones. La setmana passada es varen entregar un total de 134 àpats. 

- Registre famílies situació de vulnerabilitat amb limitacions per sortir al carrer: En 

aquest 

últims dies hem detectar 10 noves famílies, amb necessitat i suport en gestions i 

compres. S’han activat trucades de seguiment per anar valorant la situació de cada 

família i donant resposta a les necessitats que vagin sorgint. 

- Tema voluntariat: coordinacions amb les regidories de salut, comunicació, policia 

local i Creu Roja per activar aquest tema. Actualment hi ha 40 voluntaris inscrits. 

Activat el servei de voluntariat amb les farmàcies i en valoració l’activació de voluntaris 

en el tema compres. 

- Servei psicològic infantil-juvenil: Es continuen les sessions de psicologia via 

telefònica o amb vídeo trucada. Coordinacions amb la terapeuta per valorar la situació 

de les famílies i si necessiten algun tipus de suport. 
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- Valoració necessitats famílies suport en les compres. S’han rebut trucades de 

persones 

grans i/o soles per demanar informació sobre què fer en casos de voler disposar de 

suport en la compra d’aliments.  

- Convocatòria d’ajudes extraordinàries a causa del covid-19. A dia d’avui tenim 13 

sol·licituds, s’ha procedit a la seva revisió i a fer els requeriments corresponents pel 

que fa a la manca de documentació. A part del requeriment, s’ha trucat a les persones 

sol·licitants per informar de tota la documentació necessària. 

- Targetes moneder per a les famílies beneficiàries de la beca menjador del Consell 

Comarcal. S’han realitzat trucades a les 29 famílies per informar sobre el funcionament 

de les targetes moneder. S’han fet les corresponents cartes. A dia d’avui tothom té les 

targetes i han retornat l’acús de rebut 11 famílies. 

- Seguiment i suport als casos de Serveis Socials via telèfon. 

- Tramitació dels ajuts econòmics sol·licitats previs al confinament. 

- Coordinacions constants amb els serveis de salut (ABS, hospitals), Mossos, 

regidores 

municipals, policia local,... 

- Reforç telefònic del servei amb suport de l’OAC i dues auxiliars administratives (1 al 

matí i 1 a la tarda). 

 

  

Quart.- APROVACIÓ INICIAL AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA, SI ESCAU, DE 

L’EXPEDIENT DE DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4/2020. 

 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: INTERVENCIO 
Expedient:  2020/548-1627   
Contingut: APROVACIÓ INICIAL AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA, SI ESCAU, DE 
L’EXPEDIENT DE DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4/2020. 
 
L'Organització Mundial de la Salut va declarar la situació d'emergència de salut pública 

ocasionada pel COVID-19 com a pandèmia internacional.  

En aquest sentit, en data 14 de març de 2020 es va aprovar el “Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 

de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”, mitjançant el qual es 

declarava l’Estat d’Alarma a l’Estat Espanyol, es limitava la lliure circulació de 

persones, i es prenien altres mesures de caràcter extraordinari, entre les quals esta la 

Disposició addicional tercera titulada "Suspensió de terminis administratius", 

modificada a partir del 17 de març en el seu apartat 4 i afegits els apartats 5 i 6 com 

deia pel RD 465/2020 quedant amb la següent redacció: 
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"1. Es suspenen termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels 

procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en 

el moment en què perdi vigència el present reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues 

d'aquest. 

2. La suspensió de termes i la interrupció de terminis s'aplicarà a tot el sector públic 

definit en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques.” 

Cal recordar que segons el RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós 

de la llei d’Hisendes Locals, per tal que una modificació de Ple sigui executiva, es 

requereix una aprovació inicial, exposició al públic per 15 dies, resolució d’al·legacions, 

si n´hi haguessin, i publicació per capítols al BOP.  

A efectes pràctics, en la situació actual no és possible calcular la seva executivitat, 

però per es presumeixi que serà a l’estiu en el millor dels casos. 

L’article 177.6 de l’esmentat RDL 2/2004 diu que: 

“6. Els acords de les entitats locals que tinguin per objecte l'habilitació o suplement de 

crèdits en casos de calamitats públiques o de naturalesa anàloga d'excepcional interès 

general, seran immediatament executius, sense perjudici de les reclamacions que 

contra ells es promoguessin, les quals hauran de substanciar-se dins dels vuit dies 

següents a la presentació, entenent-se desestimades de no notificar-se la seva 

resolució al recurrent dins d'aquest termini.” 

Vista la necessitat de realitzar un expedient de crèdits extraordinaris i suplements de 

crèdit. 

Vistos els informes de la secretària accidental, sobre la Legislació aplicable i el 

procediment a seguir per efectuar l’esmentada modificació al Pressupost, així com 

informe emès per l’interventor accidental al respecte, així com la memòria d’alcaldia i 

altres informes que consten degudament arxivats a l’expedient de referència. 

 

Realitzada la tramitació legalment establerta, es PROPOSA AL PLE l'adopció dels 

següents acords: 

 

Primer.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2020 del Pressupost en 

vigor, en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit que es detalla a 

continuació, amb executivitat immediata per interès general, justificada per l’actual 

l’Estat d‘Alarma, en el supòsit que preveu l’article 177.6 del RDL 2/2004, de 5 de març, 

pel que s’aprova el text refós de la llei d’Hisendes Locals. 

Segon.- Donar publicitat a aquest acord a la web municipal. Les reclamacions que 
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contra ell es promoguessin, hauran de substanciar-se dins dels vuit dies següents a la 

presentació, entenent-se desestimades de no notificar-se la seva resolució al recurrent 

dins d'aquest termini 

Tercer.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí 

Oficial de la Província, quan sigui possible, durant el termini de quinze dies, durant 

els quals els interessats  podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. 

L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no 

s'haguessin presentat reclamacions. En cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un 

mes per resoldre-les. 

 
 
 

 



 

20 

 

 

 

ESTAT DE DESPESES   
       

                ALTES   

          Crèdit Modificacions Crèdit Per Per Crèdit 

Org Prog Econòmica Proj Descripció Inicial Exercici Actual Suplement Crèdit Extraordinari Definitiu 

18 15321 61014 34 Plataforma única Carrer Major 2a Fase 0,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00   200.000,00 

07 3410 48949   Subvenció Extraordinaria Montaltrek 0,00 0,00 0,00 1.000,00   1.000,00 

10 1522 2270610   Servei Manteniment Instal·lacions Tècniques d'Equipaments 10.000,00 0,00 10.000,00 40.000,00   50.000,00 

10 165 63306   Renovació instal·lacions enllumenat públic 25.000,00 4.044,39 29.044,39 20.000,00   49.044,39 

01 920 63218   Coberta i Reforma segona Planta Edifici Ajuntament 0,00 199.392,11 199.392,11 10.000,00   209.392,11 

18 920 63216 20 Adequació Magatzem Brigada 15.000,00 0,00 15.000,00 5.000,00   20.000,00 

18 171 62508   Adquisició mobiliari urbà per parcs públics 20.000,00 0,00 20.000,00 15.000,00   35.000,00 

15 924 2269907   Programa Foment Participació Ciutadana 8.000,00 0,00 8.000,00 6.000,00   14.000,00 

06 3271 2260903   Despeses funcionament operatiu Escola de Musica 4.000,00 0,00 4.000,00 3.000,00   7.000,00 

01 132 62403   Adquisició Moto per a la Policia Local 0,00 0,00 0,00   3.000,00 3.000,00 

11 4591 2270100   Servei prevenció i salvament platja 50.000,00 0,00 50.000,00 20.000,00   70.000,00 

07 34201 2279903   Servei de taquillatge i socorrisme Piscina Municipal 23.000,00 0,00 23.000,00 11.000,00   34.000,00 

11 16223 21503   Manteniment àrees contenidors 5.000,00 0,00 5.000,00 17.000,00   22.000,00 

18 15321 60901   Obres vies públiques 30.000,00 0,00 30.000,00 25.000,00   55.000,00 

18 15322 21000   Conservació vies i espais públics 90.000,00 0,00 90.000,00 60.000,00   150.000,00 

11 4591 21011   Despeses manteniment platja 6.000,00 0,00 6.000,00 25.000,00   31.000,00 

07 34203 21201   Conservació i manteniment Pavelló Municipal 23.000,00 0,00 23.000,00 5.000,00   28.000,00 

06 3230 21203   Conservació i manteniment Escoles Primàries 7.000,00 0,00 7.000,00 5.000,00   12.000,00 

20 150 15100   Gratificacions personal funcionari Urbanisme 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00   12.000,00 

20 150 2270601   Minutes per confecció de projectes 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00   6.000,00 

17 3111 22105   Productes farmacèutics i material sanitari 500,00 0,00 500,00 50.000,00   50.500,00 

02 2311 48000   Atencions benèfiques i assistencials 45.000,00 0,00 45.000,00 100.000,00   145.000,00 

13 920 21600   Manteniment equips i aplicacions per a processos informació 32.000,00 0,00 32.000,00 5.000,00   37.000,00 
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13 920 62600   Ampliació equip informàtic 15.000,00 0,00 15.000,00 10.000,00   25.000,00 

13 920 64106   Inversió en aplicacions informàtiques 3.000,00 0,00 3.000,00 18.000,00   21.000,00 

01 920 62500   Adquisició mobiliari 25.000,00 0,00 25.000,00 17.000,00   42.000,00 

        Totals 445.500,00 253.436,50 698.936,50 627.000,00 3.000,00 1.328.936,50 

 

 

 

ESTAT D' INGRESSOS   
                       ALTES   

          Crèdit Modificacions Crèdit Per Per Crèdit 

    Econòmica   Descripció inicial Exercici Actual Suplement Crèdit Extraordinari Definitiu 

    87000   Incorporació de romanent per a despeses generals RTDG 0,00 596.504,92 596.504,92 627.000,00 3.000,00 1.226.504,92 

        Totals 0,00 596.504,92 596.504,92 627.000,00 3.000,00 1.226.504,92 
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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 a les despeses: 
 
2020/18/15321/61014 “Plataforma única Carrer Major 2a Fase”: durant l’any 2019 
es va executar la primera fase del projecte d’urbanització en plataforma única del 
Carrer Major i Carrer Sant Antoni i en aquest 2020 es vol executar la segona fase, 
actuació subvencionada per la Diputació de Barcelona. 
L’execució de l’obra anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària: 2020/18/15321/61014 
amb un import de 200.000 euros (50.000 euros finançats amb la subvenció: “Catàleg 
de serveis 2019: Actuacions derivades de plans i estudis de mobilitat urbana, Codi: 
19/Y/270326” i 150.000 euros finançats amb Romanent de Tresoreria per Despeses 
Generals en aquesta Modificació de Crèdit 4/2020 prevista pel Ple de 26 de març. 
 
L’objecte d’aquest projecte és la ordenació tipus de plataforma única per tal de 
pacificar el transit i millorar la convivència entre vianants i vehicle rodat. S'aprofitarà 
per soterrar la xarxa de baixa tensió i telefonia que actualment és aèria. El projecte 
també preveu l'actualització i renovació de dos trams de la xarxa d'aigua potable 
obsoleta al carrer de Sant Antoni i el carrer de l'Església 
 
2020/07/3410/48949 “Subvenció Extraordinaria Montaltrek”: Des de la Regidoria 
d’Esports s’ha apostat per donar el màxim suport a les entitats, per això s’ha 
incrementat la dotació que rebran enguany, però també vol donar suport i empenta a 
les activitats i esdeveniments extraordinaris que porten a terme, que serveixen per 
difondre el municipi arreu i donar visibilitat a Sant Vicenç de Montalt. Per això, es 
proposa concedir una subvenció extraordinària a l’associació excursionista Montaltrek 
per import de 1.000 euros per la seva expedició a l’Himalaia, portant l’esport 
santvicentí al lloc més alt. 
 
2020/10/1522/2270610 “Servei Manteniment Instal·lacions Tècniques 
d'Equipaments”: nombroses disposicions legals exigeixen la submissió de les 
instal·lacions tècniques dels edificis municipals cedits a l’ús públic de múltiples 
requisits tècnics, bàsicament per garantir les raonables exigències en quant a 
seguretat i salubritat. 
La figura del mantenidor, per la seva competència tècnica i legal, és qui pot garantir el 
compliment de la normativa. 
En un altre àmbit, el mantenidor te encomanada la tasca de dur a terme una actuació 
en matèria preventiva, tendent a l’evitació d’avaries i situacions de risc. 
Alhora, ha de garantir el normal funcionament dels serveis tot fent front a incidències 
de diversa índole que podrien alterar-lo, bàsicament avaries. 
El mantenidor cobreix una vessant indispensable de l’administració, quan garanteix la 
subjecció a la normativa legal vigent i el funcionament operatiu i permanent dels 
serveis en els edificis. 
Per aquest motiu es vol licitar el servei de manteniment d’instal·lacions tècniques 
d’equipaments i es proposa incrementar aquesta aplicació en 40.000 euros. 
L’increment ve donat perquè es pretén que la licitació cobreixi tots els serveis de 
manteniment de lampisteria i fontaneria a què l’Ajuntament està obligat, ja que les 
empreses especialitzades compten amb els mitjans adequats, com són també el 
manteniment de la piscina municipal i les tasques de prevenció de la legionel·la, feines 
que fins ara es prestaven per part de personal municipal.  
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2020/10/165/63306 “Renovació instal·lacions enllumenat públic”: des de l’Alcaldia 
es proposa incrementar la inversió en punts de llum i millores en els quadres existents. 
La inversió en la renovació de l’enllumenat serveix per donar una millor qualitat del 
servei millorant alhora el seu rendiment i sostenibilitat. Es proposa incrementar 
aquesta aplicació pressupostària en 20.000 euros. 
 
2020/01/920/63218 “Coberta i Reforma segona Planta Edifici Ajuntament”: 
l’Arquitecte Tècnic Municipal proposa ampliar la consignació pressupostària en 10.000 
euros per possibles imprevistos que poden haver-hi durant l’execució de l’obra. 
S’adjunta informe a l’expedient. 
 
2020/18/920/63216 “Adequació Magatzem Brigada”:  seguint amb les tasques de 
millora de les instal·lacions municipals, per tal de poder oferir una major qualitat en els 
serveis públics així com millora de les condicions de treball del personal municipal, des 
de la Regidoria de Serveis Municipals es considera necessari adequar les dutxes del 
Magatzem de la Brigada i uns altres treballs d’adequació de l’immoble, que inicialment 
no s’havien previst. Per aquesta raó es proposa incrementar aquesta aplicació 
pressupostària en 5.000 euros. 
 
2020/18/171/62508 “Adquisició mobiliari urbà per parcs públics”: Des de la 
Regidoria de Serveis Municipals es considera necessari instal·lar dos jocs infantils, un 
al parc de Can Boada i un altre al Parc del Terral, que inicialment no s’havia previst. 
Per aquest motiu es proposa incrementar aquesta aplicació pressupostària en 15.000 
euros. 
 
2020/15/924/2269907 “Programa Foment Participació Ciutadana”: enguany, l’Àrea 
de Participació Ciutadana centra esforços en promoure la implicació dels 
santvicentins/es en els afers públics i la cohesió social. Per aquest 2020, els objectius 
de la Regidoria són: 
 

 Donar a conèixer la Plataforma digital DECIDIM SANT VICENÇ 

 Obrir espais que permetin a les entitats i a la ciutadania no organitzada del 
municipi implicar-se en el mateix 

 Dinamitzar la participació a Sant Vicenç, despertant interès i generat debat 
col·lectiu 

 Acostar-se al públic més jove 
 
En aquest sentit, dins l'Agenda de Participació 2020 aprovada s’hi ha previst, entre 
altres actuacions, la implantació de  la plataforma digital DECIDIM, l'elaboració d'un 
nou PRESSUPOST PARTICIPATIU i la celebració de la 7a MOSTRA D’ENTITATS . 
 

1. El Pressupost Participatiu ha de permetre la participació directa de  la 
ciutadania en les finances municipals, promovent que la ciutadania proposi i 
decideixi en què invertir una part dels recursos públics, ajustant la despesa 
municipal a les necessitats i prioritats de els/les santvicentins/es. Més a més, 
amb el pressupost participatiu s'aconseguirà: conèixer les necessitats de els/les 
santvicentines, afavorir el debat col·lectiu i la priorització de les actuacions, i 
una major transparència. El procés a desenvolupar preveu obrir espais que 
permetin a les entitats i al ciutadania no organitzada del municipi implicar-se en 
el mateix, tant fent propostes com prioritzar-les i votant-les. La participació de la 
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ciutadania es planteja tant a través d'espais físics (estands informatius i tallers 
participatius) com espais virtuals (Decidim). 
 

2. La plataforma Decidim ens ha d'ajudar a donar un aire nou al pressupost 
participatiu, fent-lo més atractiu també per el públic més jove,  i aprofitar per 
incorporar alguns canvis com és que les propostes per portar a votació puguin 
sortir tant de les entitats/Consell de Vila, com de la ciutadania i fins i tot del 
propi Consistori, l'import a participar també s'incrementa. 
Així doncs la proposta és donar el tret de sortida a la plataforma Decidim amb 
una versió renovada de Pressupost Participatiu. 
 

3. Tanmateix, enguany hi ha programada la celebració de la 7a Mostra d’Entitats, 
un espai de trobada i cohesió entre les diferents entitats locals i la ciutadania. 
L’organització d’aquesta mostra que se celebra bianualment, comporta una 
despesa addicional a la partida destinada al desenvolupament del Programa de 
Participació Ciutadana, que no s’ha tingut en compte en l’exercici 2020.  

 
Per poder tirar endavant aquestes actuacions, més a més del personal tècnic propi de 
l’Ajuntament, caldrà comptar amb la contractació  de professionals experts en les 
matèries. 
 
Actualment, aquesta partida 2020/15/924/2269907 ha estat dotada amb 8.000€ que es 
preveu seran insuficients per tirar endavant, de manera òptima, les actuacions 
programades. Per aquest motiu, des de la Regidoria es veu la necessitat d’incrementar 
en 6.000 euros la dotació de la partida 2020/15/924/2269907. 
 
2020/06/3271/2260903 “Despeses funcionament operatiu Escola de Musica”: 
l'AFA del Sot del Camp ens realitza la petició que a través de l'Escola municipal de 
música l'Oriol vol realitzar l'activitat extraescolar de música durant el migdia del curs 
vinent 2020-2021,i es volen realitzaran les següents activitats: 
 

 Dimarts. 12.30 a 13.30 h. Classe d'instrument en grup: 
 Classe d'Ukeleles alumnes de 1r i 2n. 
 Classe de violins alumnes de 1r i 2n. 

 Dimarts de 13.30 a 14.30 h. Classe d'instrument en grup.  
 Classes de guitarra, alumnes de 5è i 6 è. 
 Classe Coraleta amb P4 i P5  

 
Per poder realitzar l’extraescolar és necessari l’adquisició dels següent instruments 
que no estan disponibles a l’escola: 

 12 ukeleles 
 12 violins 
 6 guitarres grans 

 
Per aquest motiu es proposa incrementar aquesta aplicació pressupostària en 3.000 
euros. 
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2020/01/132/62403 “Adquisició Moto per a la Policia Local”: Des de la Regidoria de 
Governació considera necessari adquirir una motocicleta pel vigilant de zona blava ja 
que actualment l’Ajuntament en disposa d’una, però a l’estiu es reforça el servei amb 
un vigilant extra. La zona a vigilar cada vegada és més externa, per la qual cosa es 
recomana dotar els vigilants de transport àgil. Per aquesta raó es proposa crear 
aquesta aplicació pressupostària i dotar-la d’un crèdit de 3.000 euros. 
 
2020/11/4591/2270100 “Servei prevenció i salvament platja” i 
2020/07/34201/2279903 “Servei de taquillatge i socorrisme Piscina Municipal”: en 
el moment d’elaboració del Pressupost Inicial de 2020 es van incrementar aquestes 
dues aplicacions pressupostàries en 5.000 euros cadascuna ja que l’empresa 
adjudicatària del Socorrisme i Salvament ens havia avisat que el preu del contracte era 
molt baix, ja que hi havia hagut uns canvis de normativa salarial que feien que els 
costos inicialment previstos estiguessin desfasats.  
 
Treballant en l’elaboració dels nous plecs tècnics i administratius que han de regir la 
nova licitació, s’han estat treballant els estudis de costos dels serveis, així com tots els 
paràmetres que cal tenir en compte per donar el millor servei en relació qualitat preu 
per als veïns i veïnes de Sant Vicenç. 
 
En aquesta tasca d’estudi i de previsió del contracte que es vol per al nostre municipi, 
s’ha detectat que l’anterior servei tenia moltes mancances, i que l’increment inicial de 
5.000 euros de cadascuna de les aplicacions pressupostàries és totalment insuficient. 
 
 
Les mancances que s’han detectat en el servei són: 
 
 

 Es prescindia d’un socorrista a la platja durant la temporada 
considerada més baixa (mesos de juny i setembre) i es considera, de 
cara a la nova licitació, que la seguretat és un dels bucs insígnia 
d’aquest govern i, per tant, durant tota la temporada que dura el servei 
es mantenen els 4 socorristes i un coordinador a la platja. 
 

 Així mateix, es considera que l’antic horari de prestació del servei tenia 
hores de màxima afluència que havien de ser cobertes i que es 
mantinguin durant tota la durada del servei, el nou horari que es 
proposa amb caràcter fix és de 10:00 a 18:00 hores durant tot el servei 
cada dia de la setmana. 

 

 També es requerirà que l’empresa adjudicatària compti amb el personal 
qualificat necessari per a la millor prestació del servei i que es compti 
amb una moto aquàtica equipada per als rescats a la platja. 

 

 Es proposa un increment de 20.000 euros en l’aplicació pressupostària: 
2020/11/4591/2270100 “Servei prevenció i salvament platja” i un 
increment d’11.000 euros en l’aplicació pressupostària: 
2020/07/34201/2279903 “Servei de taquillatge i socorrisme Piscina 
Municipal”. S’adjunta estudi econòmic de la Licitació del Socorrisme i 
Salvament a l’expedient. 
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 En aquesta modificació de crèdit es proposa incrementar el crèdit inicial d’aquestes 
aplicacions degut a les despeses extraordinàries causades pel temporal Glòria.  
 
Aquest Ajuntament, com molts altres municipis del Maresme, ha hagut de suportar un 
gran nombre despeses i tasques extraordinàries, amb motiu dels treballs de reparació 
provocats pel temporal Glòria. Aquestes tasques principalment consisteixen en 
arranjaments diversos a la via pública, reparacions i manteniment de les rieres del 
municipi, danys ocasionats a edificis municipals,  importants tasques de recollida i 
neteja de les platges, que han patit un deteriorament extraordinari i obres necessàries 
de reparació de les vies públiques. 
 
S’ha tramès tota la informació valorativa d’aquestes despeses extraordinàries, 
juntament amb el Decret de declaració d’emergència, a diferents administracions 
públiques supramunicipals, a l’espera que pugui ser avaluada per a la obtenció de 
suport econòmic. 
 
S’adjunta informes de la Policia Local, de l’àrea d’Urbanisme sobre els danys 
ocasionats i decret de declaració d’emergència. 
 
Les aplicacions pressupostàries que necessiten ser dotades d’un crèdit superior amb 
motiu de tota la despesa extraordinària amb motiu del temporal Glòria són les 
següents: 
 

 2020/11/16223/21503 “Manteniment àrees contenidors”: es proposa un 
increment de 17.000 euros. 
 

 2020/18/15321/60901 “Obres vies públiques”: es proposa un increment de 
25.000 euros. 

 
 2020/18/15322/21000 “Conservació vies i espais públics”: es proposa un 

increment de 60.000 euros. 
 

 2020/11/4591/21011 “Despeses manteniment platja”: es proposa un 
increment de 25.000 euros. 

 
 2020/07/34203/21201 “Conservació i manteniment Pavelló Municipal”: es 

proposa un increment de 5.000 euros. 
 

 2020/06/3230/21203 “Conservació i manteniment Escoles Primàries”: es 
proposa un increment de 5.000 euros. 
 

 
 Aquest any 2020 és l’any d’inici de la legislatura i des de les diferents administracions 

supramunicipals s’està gestionant la planificació de les subvencions als municipis més 
importants per a inversions, que normalment es periodifiquen en tota la durada de la 
legislatura. Aquestes administracions requereixen la confecció de projectes i 
elaboració de molta documentació per tal de poder preparar l’expedient de subvenció.  
 
Aquest govern ha estat treballant amb els seus tècnics per planificar les inversions 
previstes en la legislatura que requeriran finançament extern i el que cal fer ara és que 
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les memòries valorades es converteixin en projectes executius, a banda de preparar 
tota la documentació que sigui necessària que requereixi l’expedient. 
 
També ha estat un any en el qual s’ha apostat molt fort per l’Urbanisme. S’han portat a 
aprovació diferents expedients de modificació puntual del planejament, cosa que 
suposa un increment considerable de tasques a fer en el departament.  
És per aquests motius que és imprescindible poder disposar de major disponibilitat 
pressupostària per atendre tant les gratificacions al personal funcionari del 
departament d’Urbanisme, per tota la feina extraordinària que els suposarà, tant com a 
l’aplicació de minutes per confecció de projectes, per si és necessari externalitzar la 
confecció d’algun projecte o document tècnic. 
 
 
Les aplicacions pressupostàries que cal ampliar són: 
 

 2020/20/150/15100 “Gratificacions personal funcionari Urbanisme”: es 
proposa un increment de 6.000 euros. 

 
 2020/20/150/2270601 “Minutes per confecció de projectes”: es proposa un 

increment de 3.000 euros. 
 
 
***Un cop exposat l’expedient de modificació pressupostària que l’Equip de Govern 
tenia a punt per a la seva tramitació, la situació ha donat un tomb, declaració de l’Estat 
d’alarma declarat pel Govern de l’Estat per a la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada pel COVID-19. 
 
Aquesta situació ha provocat que s’hagi hagut d’adoptar una sèrie de paquets de 
mesures urgents per poder seguir prestant amb garanties de seguretat els serveis 
públics, donant especial èmfasi als serveis declarats prioritaris i essencials. La 
seguretat de la població és la nostra responsabilitat, però també ho és garantir la 
seguretat dels treballadors i treballadores municipals, els quals estan fent una enorme 
tasca. 
 
La situació inicial, amb la declaració de l’estat d’alarma inicial, que es preveia de 
quinze dies, és canviant dia a dia i la previsió segons les informacions que arriben de 
les administracions supramunicipals com dels experts en la matèria, fan pensar que es 
pugui allargar en el temps, per la qual cosa aquest Ajuntament ha de preveure una 
durada, que per ara és incerta i canviant.  
 
El que sí que està clar és que cal dotar els serveis municipals de tota la seguretat 
necessària perquè portin a terme la seva tasca amb la màxima seguretat, i que moltes 
famílies patiran de forma directa la crisi econòmica que la declaració d’estat d’alarma 
ja està provocant i provocarà.  
 
Moltes empreses s’han vist obligades a tancar perquè la seva activitat s’ha declarat no 
permesa, però moltes altres, totes i seguir funcionant, ho fan amb moltes dificultats, 
atesa la paralització del país, la dificultat en la mobilitat dels proveïdors i la crisi a nivell 
mundial que el coronavirus COVID-19 està provocant. Aquesta crisi de magnitud 
desconeguda encara però que no tindrà precedents, obliga a la nostra administració a 
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vetllar perquè els santvicentins i santvicentines puguin tenir a l’abast una línia d’ajudes 
urgents per intentar pal·liar les situacions de vulnerabilitat econòmica que es puguin 
produir.  
 
A banda de mesures com congelació de preus públics i algunes taxes, per no ofegar 
les famílies, s’ha apostat molt fort per obrir una línia d’ajuts extraordinaris de suport a 
les famílies que hagin perdut la feina, se’ls hagi fet un ERTE o els hagin tancat el 
negoci i que s’hagin quedat sense recursos perquè puguin sol·licitar de forma 
telemàtica ajuts, durant un període inicial de tres mesos, prorrogables depenent de 
l’evolució de la conjuntura actual, per atendre la despesa corresponent al lloguer de la 
vivenda habitual, despesa de subministraments bàsics i aliments. 
 
També cal remarcar que la declaració d’estat d’alarma va decretar que s’havia de 
fomentar el teletreball. Per això, tots els serveis administratius i tècnics han estat 
traslladats a casa seva i estan funcionant amb teletreball. Aquest canvi ha provocat 
que s’hagi hagut d’adquirir un gran nombre de llicències, que calgui comprar 
equipament i nous sistemes de comunicacions per a la prestació amb garanties dels 
serveis esmentats. A banda, es vol implantar un sistema modern de comunicacions i 
gravacions perquè es puguin celebrar sessions d’òrgans col·legiats a distància, ja que 
es considera que la situació actual és excepcional. Per poder fer-ho, no obstant, s’han 
d’assegurar els mitjans tècnics, el contingut de les manifestacions, que tot succeeixi en 
temps real i que es disposi dels mitjans necessaris, també cal assegurar que no hi hagi 
interferències, la seguretat, etc. S’ha de preveure també com es farà la difusió per 
mitjans audiovisuals o digitals. Aquesta feina ha estat encarregada a l’Àrea 
d’Informàtica, declarada per Decret d’Alcaldia com a servei bàsic i estratègic, que està 
portant la seva tasca amb excel·lència i que necessita tota la tecnologia que pugui 
tenir a l’abast perquè aquesta administració local pugui tirar endavant amb garanties.  
 
Ja que caldrà modernitzar el sistema per a la gravació i enregistrament dels òrgans 
col·legiats, es vol estudiar la implantació de la vídeo acta. Es tracta d’un sistema que 
vol anar més enllà perquè pretén la modernització de la confecció de les actes, lligat a 
la gestió d’expedients que permetrà una agilització dels serveis municipals. L’ACM 
ofereix el sistema en el seu paquet de compra agregada i s’estudiarà quina és la millor 
opció per als interessos municipals. Es fa una previsió segons els imports que publicita 
la pròpia ACM. 
 
Les aplicacions pressupostàries que es proposa incrementar són les següents, amb 
els imports que tot seguit s’indica: 
 
2020/17/3111/22105 “Productes farmacèutics i material sanitari”: hores d’ara ja 
s’ha demanat ja material sanitari per valor de 10.000 euros tot i que no ha arribat 
encara tot el material perquè els proveïdors estan saturats (Mascaretes, gel, 
desinfectant, guants, etc...). Es fa una previsió perquè l’aplicació pugui arribar a final 
d’any ja que la durada i magnitud de la situació és incerta, es proposa incrementar 
l’aplicació pressupostària en 50.000 euros. 
 
2020/02/2311/48000 “Atencions benèfiques i assistencials”: es proposa 
incrementar l’aplicació pressupostària en 100.000 euros. 
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2020/13/920/21600 “Manteniment equips i aplicacions per a processos 
informació”: es proposa incrementar l’aplicació pressupostària en 5.000 euros. 
 
2020/13/920/62600 “Ampliació equip informàtic”: es proposa incrementar l’aplicació 
pressupostària en 10.000 euros. 
 
2020/13/920/64106 “Inversió en aplicacions informàtiques”: es proposa 
incrementar l’aplicació pressupostària en 18.000 euros. 
 
2020/01/920/62500 “Adquisició mobiliari”: es proposa incrementar l’aplicació 
pressupostària en 17.000 euros. 
 

 

Pel que fa al finançament: 

Suplements de crèdits i Crèdits extraordinaris finançats amb RTDG 

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, va aprovar la liquidació pressupostària 
corresponent a l’exercici 2019 per decret d’alcaldia de data 26 de febrer de 2020. El 
romanent de tresoreria per a despeses generals a 31 de desembre de 2019 era de 
4.860.268,49 €. 
 
Segons informe d’intervenció, de data 26 de febrer de 2020, en el que s’informa 
respecte a la “liquidació pressupostària de l’exercici 2019”, aquest romanent de 
tresoreria per despeses generals s’ha d’entendre com a condicionat, atès que segons 
les provisions realitzades per aquesta Intervenció que corresponen a possibles 
responsabilitats d’anys anteriors, el pendent de la “413x” creditors per operacions 
pendents d’aplicar a pressupost i al pendent de pagament D.A. 6a. Llei 2/2012, donaria 
lloc a un Romanent de tresoreria de despeses generals disponible per import total de 
4.421.999,10 euros. D’aquest Romanent, queden reservats 21.286,63 euros per 
amortització de deute segons art. 32 i D.A. 6a. Llei 2/2012. 
 
Durant l’exercici s’ha incorporat Romanent de Tresoreria per Despeses Generals per 
despeses compromeses a la modificació de crèdits 1/2020 per import de 596.504,92. 
 
A la present modificació de crèdits 4/2020 es proposa incorporar 630.000,00 euros. 
 
Per tant, després de la present modificació de crèdit, el nou Romanent de Tresoreria 
per Despeses Generals és de 3.174.207,55 euros. 
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S’adjunta quadre resum: 
 
 

Estat del Romanent de Tresoreria  import 

Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (RTDG) 4.860.268,49 

Total provisions a data 31 de desembre de 2019 a retenir del RTDG 0,00 

Saldo “413” creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost 0,00 

RTDG per pendent de pagament DA 6a Llei 2/2012 438.269,39 

Romanent de Tresoreria per a despeses generals disponible 4.421.999,10 

RTDG per amortització deute art  32 i DA 6a Llei 2/2012 21.286,63 

Incorporació de RTDG per despeses compromeses  modificació 1/2020  a 
data 26 de febrer de 2020 

596.504,92 

RTDG modificació de crèdit 4/2020 Ple Extraordinari 630.000,00 

Romanent de Tresoreria per a despeses generals disponible 3.174.207,55 

 
 

INTERVENCIONS 

En primer lloc, pren la paraula el senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, portaveu de 

Junts per Sant Vicenç de Montalt, qui vol afegir una proposta que s’havia deixat del 

punt anterior, contactar amb Sorea per modificar els trams i que la tarifa per als 

vilatans fos més suau. 

Pel que fa a la modificació de crèdit, és difícil votar-hi en contra quan hi ha dos blocs 

que beneficien la ciutadania, tot el que fa referència al temporal Glòria i al Covid-193 

però té propostes, suggeriments i aclariments que volen posar sobre la taula. A banda 

dels dos blocs, hi ha ajustaments i inversions grans com el carrer Major entén que dins 

el PUOSC o Xarxa de Concertació s’ha demanat subvenció per aquesta inversió, sinó, 

seria il·lògic fer una altra modificació de crèdit. Afirma que en el passat havien estat 

previsors i per això es disposa d’un Romanent Líquid de Tresoreria tan elevat. El 

paquet quart si s’ha d’ampliar ja es veurà. Posa de manifest que ara l’esquerda entre 

l’alumnat amb mitjans i els que no es farà molt més palesa. Si les classes han de ser 

amb noves tecnologies, si hi ha nanos que no tenen utensilis tecnològics i telemàtics, 

no podran seguir el curs. Si dins la partida d’ajuts es pot destinar a comprar o fer 

rènting de tablets que es puguin prestar a les famílies, per exemple, seria d’ajuda. El 

reglament d’ajuts de Benestar Social són massa encorsetats.  

No és el moment de barrar el pas, tenen la mà estesa per treballar conjuntament per 

lluitar contra aquesta situació tan difícil però hi ha 13 persones que poden col·laborar, 

tota ajuda benvinguda sigui. 

 

Tot seguit, pren la paraula el senyor Sergi Rabat Fajardo, portaveu de Som-hi, per 

manifestar que davant les causes, no queda una altra cosa que donar suport fins i tot a 
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ampliar. Les altres propostes són d’un altre caire. Volien preguntar si les entitats 

supramunicipals han donat suport en el tema del temporal Glòria, però el senyor 

alcalde ja li ha contestat. No dubta que s’hagin fet tots els tràmits corresponents. Pel 

que fa als reajustament regidories, no entraran a nivell concret. És cert que es podria 

haver planificat més curosament, la modificació és una eina que fa possible això, 

sempre que no sigui una tònica general, es considera positiu. Pel que fa al tema 

d’Educació està especialment tranquil per la tasca que es porta a terme, no té cap 

mena d’interrogant que si sorgeix cap necessitat, serà coberta. Votarà a favor de la 

modificació, evidentment. Però vol fer un suggeriment o instar el govern perquè 

continuïn amb la tasca que estan fent, tot i que intentin fer una millor tasca de previsió, 

tot i que hi ha temes com el temporal i el Covid fora de tota previsió. Ofereix la seva 

col·laboració. 

 

La senyora Laia Sorribes Valls, portaveu d’ERC, expressa que no s’ha convocat un ple 

ordinari al mes de març, doncs no s’haurien d’haver inclòs temes no extraordinaris en 

aquest ple. Si el senyor Subiron ho ha desglossat en 4 punts era perquè era molt clar, 

els temes no  urgents es podien posposar. Demana votació per separat dels blocs que 

conformen la modificació de crèdit o votarà en contra. 

 

El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, afirma que sí que hi donaran 

suport. Explica que hi ha aspectes que són d’urgència i altres que tot i no ser de 

temporal ni Covid, s’han de tramitar ara perquè de seguida que es pugui, es puguin 

aplicar, com el salvament, per exemple, si no, no es podran fer. Per tant, votarà 

favorablement. 

 

La senyora Maria Villalta Morro, regidora de 9SV, manifesta que votarà a favor. 

 

El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, exposa que és la quarta 

modificació de crèdit en el que va d’any, en 90 dies, enhorabona, bona feina. El seu 

vot seria desfavorable si només hi hagués els dos blocs que no són urgents. Es podria 

haver previst a pressupost inicial, massa pressa van tenir. Però com hi ha dos 

aspectes tan importants i greus com el Covid i el temporal Glòria, votarà a favor. 

Temps al temps però si no es modifiquen les bases per donar les ajudes, creu que 

arribaran a molt poca gent. El qui fa dos dies no necessitaven ajudes ara poden tenir 

problemes. Demana que es rectifiquin les bases per a les ajudes del Covid-19 o 

sobraran diners. Tant de bo s’equivoqui.  

 

El senyor Miquel Rovira Mariné, portaveu de la CUP, manifesta que el seu vot serà 

favorable. 

 

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 NO 

CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

Regidor no 

adscrit 

1 SÍ 

CUP 1 SÍ 

 

S’acorda, per majoria absoluta, els acords transcrits a la part expositiva. 

 

No havent més assumptes a tractar, l’alcalde dona per acabada la sessió i l’aixeca, de 

la qual estenc, com a Secretària, aquesta acta. 

 

La Secretària              Vist i plau, 

    L’alcalde president 


