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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 PLE2020/4 DEL PLE TELEMÀTIC DE LA CORPORACIÓ, 

CELEBRADA EN 1a. CONVOCATÒRIA EL 30 D'ABRIL DE 2020. 

 

Identificació de la sessió 

Núm.: PLE2020/4 

Caràcter: EXTRAORDINÀRIA 

Data: 30 d'abril de 2020 

Horari: de 18.00 A 20.20 HORES 

Lloc: SESSIÓ 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 per tractar els assumptes inclosos en el següent: 
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O R D R E   D E L   D I A 

 

Primer.- PRP2020/523   DONAR COMPTE AL PLE PREVIST EN DATA 30 D'ABRIL 

DE 2020, DE LES ACTUACIONS I MESURES ADOPTADES DAVANT LA SITUACIÓ 

PROVOCADA PEL CORONAVIRUS COVID-19. 

 

Segon.- PRP2020/457   DONAR COMPE AL PLE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM 

407 DE DATA 24 DE MARÇ DE 2020 D'ADHESIÓ AL MANIFEST DELS ENS 

LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS. 

 

Tercer.- PRP2020/492   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 

RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA D'APROVACIÓ DE LA GRATUÏTAT 

TEMPORAL DE LES TARIFES D'APLICACIÓ EN L'EXERCICI 2020 

CORRESPONENTS ALS TÍTOLS DE TRANSPORT PROPIS I/O SOCIALS DEL 

SERVEI DE TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS PER CARRETERA 

DEL MUNICIPI.  

 

 

 

 

 

Primer.- PRP2020/523   DONAR COMPTE AL PLE PREVIST EN DATA 30 D'ABRIL 

DE 2020, DE LES ACTUACIONS I MESURES ADOPTADES DAVANT LA SITUACIÓ 

PROVOCADA PEL CORONAVIRUS COVID-19. 

 

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.   

 

Identificació de l’expedient :  

 

Departament/ Sol·licitant: ALCALDIA 

Expedient:  2020/640-1076   

Contingut: DONAR COMPTE AL PLE PREVIST EN DATA 30 D'ABRIL DE 2020, DE 

LES ACTUACIONS I MESURES ADOPTADES DAVANT LA SITUACIÓ PROVOCADA 

PEL CORONAVIRUS COVID-19. 

 

A continuació el senyor alcalde dona compte de les actuacions i mesures adoptades 

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

En aquests moments en els que ja hem sobrepassat el primer mes de confinament, 

vull agrair el treball de totes les persones que estan lluitant per posar fi a aquesta 

situació al més aviat possible; tenim dipositada en vosaltres tota la nostra confiança, 

en el vostre treball i professionalitat. 
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Com a alcalde i crec que en nom de tot el consistori, faig  arribar el nostre agraïment a 

tot el personal sanitari, així com també a totes aquelles persones que es troben 

treballant al servei de la ciutadania: treballadors municipals, voluntaris, Creu Roja de 

Caldes/Sant Vicenç, personal d’empreses de serveis, comerciants i treballadors de tots 

aquells sectors o serveis que es mantenen oberts per tal de garantir el proveïment de 

les necessitats bàsiques de la ciutadania. També un agraïment a totes aquelles 

persones, entitats i col·lectius que s’han posat a disposició d’aquest Ajuntament, de 

manera voluntària i desinteressada, per tot el què pogués ser necessari. I com no, 

agrair també la col·laboració de la gran immensa majoria de veïns i veïnes que seguint 

les recomanacions s’estan quedant a casa i així ens estan ajudat a combatre la 

propagació de la malaltia. 

Com explicava en el darrer ple, davant la situació d’emergència provocada per la 

propagació de la Covid-19, el govern municipal juntament amb el seu Consell 

Assessor va començar a prendre mesures des del primer moment, mesures que ja 

vaig detallar cronològicament el passat dia 30 de març.  

Des de llavors, hem continuat prenent decisions encaminades, d’una banda, a 

aconseguir que la ciutadania prengués consciència de la gravetat de la situació, actués 

amb responsabilitat i fos  coneixedora de les repercussions que les accions individuals 

poden tenir en el conjunt de la població, i, d’una altra banda, a seguir treballant cada 

dia, en jornades esgotadores, per aconseguir atendre les necessitats de tota la 

població i garantir el funcionament de tots els serveis que prestem a la ciutadania. 

Prendre decisions mai ha estat fàcil, però en aquests moments d’incertesa davant 

d’una situació d’emergència sense precedents, resulta encara més complicat, perquè 

som conscients que aquesta pandèmia ja ha truncat la vida de milers de persones i 

que, un cop comencem a tornar a la normalitat, el conjunt de la població haurà de lidiar 

amb les conseqüències d’una crisi econòmica i social que ja està fent estralls entre els 

col·lectius més vulnerables. 

En aquests dies, hem hagut de prendre moltes decisions, mesures extraordinàries 

encaminades, totes elles, a donar resposta a les necessitats presents i futures dels 

nostres veïns i  veïnes, perquè la nostra prioritat, per sobre de sigles o colors, és estar 

al costat de les persones. Quan tot això hagi passat, quan haguem superat aquesta 

situació i tornem a una certa normalitat, ja serem a temps de valorar les decisions 

preses, les conseqüències i l’encert en la gestió que tots plegats haurem fet d’aquesta 

crisi. Ara però, és moment de lluitar plegats i coordinats, administració i tota la 

ciutadania, per actuar amb sensatesa, molta calma i amb plena col·laboració. 

L’equip de govern juntament amb el seu Consell Assessor continuarem prenent totes 

aquelles mesures que siguin necessàries per adaptar-nos a una nova i desconeguda 

situació, que reclama que estiguem al costat de tothom, i que fem front a les 

necessitats o situacions més vulnerables que es puguin produir. En aquest sentit, 
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estem estudiant tota una sèrie d’actuacions i decisions dirigides a la gestió d’un nou 

escenari social i econòmic.  

Fins al moment, en l’àmbit de les nostres competències, en el darrer ple vam aprovar 

amb el suport de tots els regidors i regidores, excepte el de la regidora d’ERC que hi 

va votar en contra, una línia d’ajut per a despeses de lloguer, alimentació i 

subministres, dotada amb 100.000 euros i que s’ampliarà fins on calgui, per ajudar les 

persones i famílies afectades per les restriccions de la crisi sanitària, i una partida de 

50.000 euros per a la compra de material sanitari i productes farmacèutics per protegir 

els treballadors municipals, personal de comerços i residències i població davant el 

Coronavirus. 

També hem modificat la política fiscal municipal: taxes i impostos locals, terminis, 

procediments, etc., per adaptar-nos a les necessitats de tota la ciutadania, sectors 

productius, comerços, serveis i empreses locals, i ho hem fet des de la responsabilitat 

que ens imposa la situació que estem vivint, però també amb la perspectiva de 

garantir, en tot allò que estigui a les nostres mans, una ràpida recuperació del nivell de 

qualitat de vida i de la prestació d’uns serveis públics municipals que arribin a tothom 

que ho pugui necessitar. 

En quant a serveis, la majoria de personal no essencial continua fent teletreball, i la 

resta està donant suport sempre que cal a aquelles àrees i/o serveis que ho 

necessiten. Totes les àrees estan gestionant el seu dia a dia i alhora treballant en la 

planificació dels escenaris futurs. 

L’OAC continua realitzant la seva tasca habitual, amb atenció telefònica i telemàtica, 

informant a la ciutadania i ajudant-la i acompanyant-la en les tramitacions. Val a dir, 

que arrel de la tornada a la feina del conjunt de població que no fan treballs essencial, 

s’ha incrementat notablement el número de trucades. Tanmateix, la ciutadania està 

responent de manera excepcional, agraint i valorant tota la feina que l’Ajuntament està 

duent des de l’inici de la pandèmia. 

La Brigada municipal, en dos torns, continua amb les tasques intensives de neteja i 

desinfecció a l’espai i el mobiliari urbà del municipi. Des del passat 31 de març, s’hi ha 

sumat a les feines una camió cisterna de 16.000 litres. Amb una combinació 

d'hipoclorit i aigua amb detergent es ruixen la calçada, voreres, contenidors de residus, 

àrees de selectiva, bancs, papereres, baranes i accessos a les zones més 

concorregudes i sensibles del municipi (zones d’accés a comerços, consultoris mèdics, 

residències…). 

La Policia Local ha incrementat i intensificat els controls a peu als carrers i a les portes 

del comerços i en vehicles als principals accessos d’entrada i sortida del municipi. Els 

controls es complementen amb el visionat de les càmeres. Més endavant, detallaré les 

dades relatives als serveis realitzats. 
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Pel que fa als Serveis socials, val a dir que juntament amb Sanitat, són àrees 

prioritàries que estan focalitzant, las polítiques socials. Com en el cas de la Policia, 

més endavant us facilitaré les dades que confirmen el treball que s'està fent d’ençà 

que va començar l'emergència sanitària per la Covid-19. 

Per la seva banda, des de la Regidoria de Comunicació s’estan seguint de manera 

permanent les informacions oficials, i es fa ressò permanentment de les 

comunicacions a través dels canals oficials: web, facebook, instagram i servei 

missatgeria APP. 

En quant al departament d’Informàtica es continua donant suport i facilitant que el 

personal pugui realitzar teletreball, sense que fins al moment s’hagi registrat cap 

incidència. 

Abans d’entrar en el detall d’actuacions per àrea, destacaré algunes de les 

intervencions que hem impulsat des del darrer ple: 

Modificació del calendari fiscal 

Aprovació d’una línia d’ajut destinada a autònoms i empreses amb locals de lloguer al 

municipi que hagin hagut de tancar a causa de la crisi del coronavirus, dotada amb 

50.000 euros. L’import màxim que es pot atorgar és de 1.000 euros que s’han de 

destinar a pagament del lloguer i/o dels subministres del local comercial. 

Reforç dels serveis de suport a les empreses, comerços i autònoms amb un servei 

d’atenció telefònic i digital coordinat pel personal tècnic de Promoció Econòmica, 

Comerç i Turisme. 

Adhesió al servei de formació digital per a emprenedors Digiemprèn de la Diputació de 

Barcelona per tal que els nostre teixit comercial pugui gaudir de formació gratuïta en 

línia de temes relacionats amb el comerç digital. 

Posada en marxa d’un servei gratuït d'assessorament en màrqueting digital per a les 

empreses i els comerços del municipi 

La UME va realitzar tasques de desinfecció a les dues residències del poble, a petició 

de les direccions del centres 

Compra i distribució de més de 5.000 mascaretes entre el conjunt de la ciutadania.  

Posada en marxa d’un servei de suport emocional i orientació psicològica a la població 

Col·laboració amb els centres educatius perquè tots els alumnes del municipi disposin 

d'ordinadors i connexió per seguir la formació virtual durant el tercer trimestre del curs. 

Els centres han facilitat ordinadors de la seva propietat i, per la seva part, l’Ajuntament 

ha comprat routers i targetes SIMS per a 7 alumnes, i ha repartit tot el material als 

domicilis de les famílies amb personal municipal. 
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Posada en marxa d’un servei gratuït d’orientació educativa a distància destinat a 

alumnes de 4t d’ESO, 2n de Batxillerat o que volen canviar d’estudis per informar-los 

sobre els diferents itineraris educatius que poden seguir. Aquest servei es va fer públic 

a través de la web i les xarxes corporatives el passat dilluns 27 d’abril i ja s’estan 

gestionant 6 sol·licituds d’assessorament. El servei el condueix la Sílvia Gironès que 

ha treballat en els sectors automoció, tèxtil, alimentació, consultoria, administració 

pública i com a professora a diferents universitats. Coneix el món de l'empresa, 

l'educació i el mercat de treball. És enginyer industrial i té un màster en Administració i 

Direcció d’Empreses. 

Organització del Sant Jordi Confinat amb la implicació de diverses àrees de 

l’Ajuntament, centres educatius, entitats i voluntaris. 

S’han reobert les tres zones d’esbarjo per a gossos del municipi. La decisió s’emmarca 

dins de les mesures de flexibilització del confinament. 

L’obertura dels parcs per a gossos està condicionada a unes normes d’ús de 

compliment obligatori. Els/les propietaris/es dels animals hauran de portar guants i 

mascareta per a l’ús de les instal·lacions i la manipulació de la porta (en ser zones 

comunes), i mantenir una distancia de seguretat de dos metres amb la resta 

d’usuaris/es. Els pipicans, en tenir unes dimensions més reduïdes, romandran tancats 

fins a nou avís 

També estem treballant per establir una línia de subvencions extraordinàries 

destinades a les entitats esportives locals. 

I sobre la taula tenim un tema cabdal, com és la incidència que tindran les successives 

fases de desconfinament tant en el personal municipals com en els diferents serveis 

que presta l’Ajuntament. En aquest sentit, ja podem avançar que totes les activitats 

amb concurrència pública previstes pels mesos de maig i juny han quedat anul·lades i 

haurem d’anar estudiant cas per cas, les que teníem programades pels mesos d’estiu, 

tenint sempre en compte les normes que estiguin vigents en aquell moment, la qual 

cosa de ben segur ens obligarà a replantejar algunes activitats i/o esdeveniments 

perquè la seguretat de les persones quedi garantida. 

Pel que fa al conjunt de treballadors municipals i als diferents serveis i equipaments 

municipals, els responsable de cada àrea estan treballant en l’elaboració dels seus 

respectius plans de contingència per tal que quan els edificis, equipaments i/o serveis 

tornin a obrir portes, tant treballadors com usuaris comptin amb totes les garanties de 

seguretat. Val a dir que aquests plans de contingència s’hauran de negociar amb el 

Comitè de Salut Laboral. 

Bé, ara passaré a detallar àrea per àrea, les actuacions que s’han dut a terme fins al 

moment en cadascun dels àmbits: 

SERVEIS SOCIALS 
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Els Serveis socials municipals estan fent el seguiment telefònic d’un centenar de 

persones grans de Sant Vicenç de Montalt que viuen soles. Es tracta de saber com 

estan i si necessiten algun dels serveis que els pot oferir l'Ajuntament. Tanmateix, 

s’ampliarà tant com li sigui possible el ventall de persones ateses per arribar al màxim 

de persones que, per la seva edat o pel fet de viure soles o amb persones com ella, 

formen part de grup de més vulnerables. 

 

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

suport familiar i es troben es situació de vulnerabilitat. Actualment es realitzen 2 

serveis, donant un total d’11 hores setmanals. Es realitzen trucades de seguiment a la 

resta d’usuaris per valorar la situació de cada família i si cal reactivar el servei en algun 

moment. El motiu de suspendre els serveis és per preservar el benestar de la gent 

usuària i de les professionals que el realitzen. Donat que són col·lectius vulnerables 

aquesta població és preferible que tingui contacte amb el mínim de gent possible. 

 

Teleassistència: Actualment tenim 74 persones cobertes amb aquest servei. 

L’empresa està fent trucades de seguiment a aquestes persones i es coordinen amb 

Serveis socials si detecten alguna possible situació de necessitat. 

 

Lots d’aliments per a famílies amb dificultats socioeconòmiques: Es lliuren lots 

d’aliments a una vintena de famílies que es troben en situació de necessitat. Creu 

Roja, a través del voluntariat, dona suport a l’hora de preparar els lots i també fan 

l’entrega al domicili de les famílies que no podien sortir al carrer pels riscos del contagi. 

  

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

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

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

a les persones que es detecta que ho necessiten. Actualment s’està oferint aquest 

servei a 26 persones. S’han entregat un total de 573 àpats des del dia 13/03 al dia 

23/04. 

  

Registre famílies situació de vulnerabilitat amb limitacions per sortir al carrer: S’han 

detectat 54 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. 
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Voluntariat: Actualment hi ha seixantena de voluntaris inscrits. Activat el servei de 

voluntariat amb les farmàcies amb un total de 6 voluntaris que col·laboren amb el 

lliurament de medicines a domicili a les persones més vulnerables. 

 

Ajuts extraordinaris a causa del Covid-19 (lloguer, aliments i subministres). Aquestes 

són les dades d’ajusts sol·licitats, atorgats i denegats a data 23/04: 

 

Ajuts lloguer: 41 sol·licituds, de les quals  27 han estat ja atorgades i que en conjunt 

sumen un total de 10.070 euros. 4 sol·licituds han estat denegades per no complir amb 

els requisits  com no estar empadronats al municipi o superar estalvis de 5.500€, hi 

hagut 2 renúncies per part dels sol·licitants i tenim 8 sol·licituds pendents de resoldre 

perquè els interessats han d’aportar documentació que se’ls hi ha requerit. 

 

Ajuts aliments: 31 sol·licituds, de les quals  20 han estat ja atorgades i que en conjunt 

sumen un total de 4.200 euros. 5 sol·licituds han estat denegades per no complir amb 

els requisits  com no estar empadronats al municipi o superar estalvis de 5.500€, hi 

hagut 1 renúncia per part del sol·licitant i tenim 5 sol·licituds pendents de resoldre 

perquè els interessats han d’aportar documentació que se’ls hi ha requerit. 

 

Ajuts subministres: De moment no s’ha rebut cap sol·licitud per aquest concepte, més 

que probablement perquè en l’actual estat d’alerta les companyies no poden realitzar 

talls de subministraments bàsics. 

 

Targetes moneder: S’han entregat 39 targetes moneder a les famílies amb menors 

beneficiaris de les beques menjador (1 per infant). La targeta està carregada amb 40€ 

que corresponen a 4€ diaris, tenint en compte les dues primeres setmanes de 

confinament i es van realitzant noves recàrregues amb el mateix import.  

 

Servei de suport psicològic: A més del servei habitual de suport psicològic infantil i 

juvenil que s’ofereix des de Serveis socials, s’ha activat un nou servei destinat a la 

població en general per acompanyar-la en les angoixes, el confinament... Aquest 

servei l’està prestant el treballador municipal, Joan Rabat, psicòleg col·legiat. 

 

POLICIA MUNICIPAL 
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Des de l’inici del confinament i fins a final de la Setmana Santa, s’han realitzat un total 

de 89 dispositius de control amb un total de 2.514 vehicles comprovats, 2.592 

persones identificades i un total de 113 propostes de denúncia per incompliment del 

RD 463/2020 pel qual es declara l’Estat d’Alarma.  

 

Que pel que respecta a la tipologia d’infraccions que s’han proposat per ser 

sancionades, el detall és el següents:   

 

  

TIPOLOGIA INFRACCIÓ RESIDENTS NO RESIDENTS 

Ús espais zones comunitàries  4 1 

Circular per via pública fora supòsits previstos al RD 463/2020 d’Estat d’Alarma  

     28 46 

No complir mesures de seguretat a l’interior del vehicle que circula   

11 18 

Realitzar esport a via pública  2 3 

TOTAL     45 68 

 

SANITAT 

La tècnica de Sanitat ha gestionat la compra i coordinació, juntament amb la cap de 

l’OAC, del lliurament de material de protecció a personal municipal, residències, 

comerços i població. 

L’Ajuntament ha comprat i ha repartit amb personal municipal porta a porta 4.330 

mascaretes entre la població adulta empadronada i 957 mascaretes infantils amb la 

col·laboració de Correus als domicilis amb nens/es d’entre 2 i 14 anys.  

En concret s’han repartit: 

3.800 mascaretes reutilitzables de cotó: es van distribuir 2 unitats per unitat familiar, 

sempre que hi hagués almenys 2 membres i només una en el cas de vivendes 

habitades per una sola persona. 
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530 mascaretes FFP2: lliurades als col·lectius de persones majors de 75 anys i 

persones amb patologies cròniques prèvies, com pacients oncològics). 

957 mascaretes infantils reutilitzables de cotó: destinades a la població d’entre 2 i 14 

anys 

 

Des de l’inici de la pandèmia l’Ajuntament ha vingut lliurant material de protecció al 

personal municipal que realitza treballs essencials, als comerços i a les residències de 

gent gran del municipi i també del municipi veí de Caldes d’Estrac. 

 

El gruix del material ha estat comprat per l’Ajuntament però també s’han distribuït 

mascaretes i pantalles facials donades per la comunitat xinesa i per les empreses 

MAC Digital Printers, de la santvicentina Merche Muñoz, i Invecom Recycling del 

santvicentí Giancarlo Sampieri.  

 

També s’ha repartit material cedit per la Diputació de Barcelona  i l’ACM. Aquest 

material (guants, mascaretes i granotes) va destinat majoritàriament a personal 

municipal que realitza serveis essencials i al personal de les residències de gent gran. 

 

D’altra banda, les 2 impressores 3D de l’Institut Esteve Albert estan fabricant viseres 

que eviten el contagi de la Covid-19. Dos professor del centre fan anar les màquines 

que l’Ajuntament va adquirir per l'institut en el marc del projecte educatiu de robòtica, 

que es va posar en marxa l’any passat. El consistori també es farà càrrec de la compra 

el material necessari perquè la producció no s’aturi. El material es lliura a la Generalitat 

per tal que el distribueixi entre el personal sanitari. 

 

També cal fer esment al Grup de Cosidores de Sant Vicenç: persones voluntàries que 

estan cosint mascaretes caseres per repartir entre la població més vulnerable. Ho 

coordina L’ANC de Sant Vicenç de Montalt que també s’ocupa de buscar i 

proporcionar el material.  

 

En quant a material (sanitari, de protecció, de desinfecció...) adquirit des de Sanitat per 

lluitar contra la propagació de la pandèmia, aquesta són les darreres xifres 

actualitzades a data 18 d’abril: 
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MATERIAL DE PROTECCIÓ PER A SERVEIS ESSENCIALS: 

 

8.700 guants de Nitril 

5.000 mascaretes quirúrgiques 

3.720 guants satinats 

40 mascaretes amb filtres incorporats 

199 granotes de protecció 

969 mascaretes de protecció FFP2 

19 ulleres de protecció 

100 bates plastificades de protecció 

52.000 mil·lilitres de gel hidroalcohòlic  

3 termòmetres 

 

PRODUCTES DE DESINFECCIÓ 

 

526 litres de llegiu 

101 litres de bactericida 

4.600 litres d’hipoclorit sòdic 

 

TRACTAMENTS AMB OZÓ 

 

14 vehicles municipals 

4 edificis municipals que continuen operatius amb persones treballant-hi 

 

MATERIAL DE PROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ 
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3.800 mascaretes reutilitzables 

491 mascaretes FFP2 per a la gent gran i persones amb patologies prèvies, sobretot 

pacients oncològics 

1.000 mascaretes infantils reutilitzables 

 

Tot aquest material, ha tingut un cost de 34.500,54 euros. 

 

En aquests moments tenim coberts: 

 

Població de més de 75 anys. 

Població amb patologies prèvies 

Població en general 

Nens i nenes d’entre 2 i 14 anys. 

Residències 

Comerços que es troben oberts 

Per a personal municipal que presten serveis essencials disposen EPI per 33 dies 

laborals, calculant que tenim 48 treballadors d’aquest col·lectiu en actiu. 

 

Tanmateix, disposem d’estoc per possibles reincorporacions, incidències per casos 

COVID-19, o per peticions de residències i d’establiments alimentaris. No cal dir, que 

n’haurem de seguir comprant per tal d’anar cobrint les necessitats mentre s’allargui la 

crisi. 

 

 

PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I TURISME 

 

Indicar que a data d’avui, no s’havia rebut encara cap sol·licitud dels ajuts municipals 

destinats a autònoms i empreses amb local comercial de lloguer al municipi. La 



 

13 
 

convocatòria es va publicar a la web municipal i a les xarxes el passat dilluns 27 d’abril 

i hi ha termini per sol·licitar-los fins al 31 de juliol. 

 

Les àrees que donen recolzament al teixit productiu local i a les persones en situació 

d’atur realitzen teletreball i mantenen l’atenció personalitzada als usuaris per mail i 

telèfon 

 

Des del Servei Local d’Ocupació, s’han posat ens contacte amb 78 usuaris a fi de fer 

seguiments de la seva situació actual. Es realitzen assessoraments online i 

videotrucades quan ha estat necessari, i s’està aprofitant per actualitzar dades dels 

usuari de la XALOC. 

 

Gestió de la borsa  de treball: tot i el confinament hi ha empreses que segueixen 

obertes i amb necessitat de personal i hi ha persones que envien les seves 

candidatures. 

 

Enviament massiu de correus electrònics amb materials diversos sobre consells per 

poder desenvolupar  teletreball de manera òptima des de casa, enllaços i centres de 

formació  gratuïta online per aprofitar el temps de confinament i test variats sobre 

interessos professionals i competències transversals per a millorar l’autoconeixement 

quan s’està en procés de recerca o millora de feina 

 

Conjuntament amb l’Àrea de Comerç i Turisme, s’ha contactat amb  empreses i 

comerciants locals per conèixer de primera mà la realitat del que estan vivint, i oferir 

recolzament. Aquest treball de prospecció ha d’ajudar a determinar les línies 

d’actuació i ajuts directes que impulsarà l’Ajuntament perquè el teixit productiu local 

pugui sobreposar-se a aquesta crisi i remuntar quan arribi el moment del 

desconfinament. 

 

S’han realitzat trucades per assessorar i informar als autònoms de les línies d’ajuts 

obertes que poden sol·licitar: Generalitat, Estat ... 

 

S’ha posat en marxa conjuntament amb l’empresa santvicentina MILIMETRIK 

MARKETING, un servei gratuït d'assessorament en màrqueting digital per a les 
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empreses i els comerços del municipi que ho necessitin per donar un impuls a les 

seves pàgines web i aplicar estratègies de comunicació i màrqueting a través de les 

seves xarxes socials. De moment, s’han rebut 2 sol·licituds. 

 

Des de l’Àrea de Comerç, amb l’objectiu de minimitzar les sortides al carrer i fomentar 

la compra de proximitat, s’ha impulsat l’elaboració d’un cens de comerços i 

establiments que ofereixen servei a domicili. En aquest cens també s’hi ha inclòs 

alguns dels marxants que ofereixen productes d’alimentació (fruita, verdura, llegums, 

bacallà, embotits,...) dels mercats setmanals que se celebren al poble. 

La difusió d’aquest cens s’ha fet mitjançant el web municipal i les xarxes socials, i està 

en continua actualització. Actualment hi ha 14 establiments actius. 

També s’ha fet arribar a tots els comerços oberts i als que ofereixen  servei a domicili, 

informació relativa a les mesures que venen marcades per l’autoritat sanitària i les 

quals és molt important donar compliment.  

També s’ha col·laborat amb la Policia Local i Serveis socials amb una campanya per 

un confinament segur, fent arribar als comerços oberts uns cartells informatius per si 

algú detecta alguna situació d’abús o violència, contacti amb els cossos de seguretat. 

Actualment, i amb les dades que encara s’estan obtenint des d’aquestes àrees, s’està 

treballant en: 

 

• Estudi d’implantació de línies d’ajuts i/o beneficis fiscals 

• Propostes d’actuacions Post-covid per reactivar el consum local 

• Actuacions per reactivar el comerç i l’economia local 

• Implantació d’actuacions per fomentar l’ocupació 

 

Bé, fins aquí el resum de tot els que s’està fent des de l’Ajuntament per conduir una 

crisi sanitària, econòmica i social sense precedents. Estem treballar per cobrir 

necessitats actuals i també estem preveient les necessitats que sorgiran un cop 

comencem a recuperar una normalitat, que no serà definitiva fins que passi encara 

molt de temps. 

Aquesta batalla, l’hem d’afrontar de manera conjunta, entre tots, administracions, 

comunitat científica i sanitària, personal de serveis essencials, treballadors, 

treballadores i ciutadania.  I només podrem guanyar-la s’hi ens hi posem tots i totes 
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braç a braç, deixant de banda, la política, els colors i les idees, i anteposant per davant 

de tot a les persones que és el que realment importa. 

Com deia abans, des de l’inici de la pandèmia i fins ara, el govern municipal juntament 

amb el seu Consell Assessor ha hagut de prendre molts decisions i ho continuarà fent, 

buscant sempre el millor pel conjunt de la ciutadania. Quan tot això hagi passat, quan 

haguem superat aquesta situació i tornem a una certa normalitat, ja serem a temps de 

valorar les decisions preses, les conseqüències i l’encert en la gestió que tots plegats 

haurem fet d’aquesta crisi. Ara però, és moment de lluitar plegats i amb plena 

col·laboració. 

INTERVENCIONS 

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

Montalt, pren la paraula. Ja va dir en l’anterior ple que no volien entrar a criticar. El que 

sí que vol deixar clar és que el que ha explicat l’alcalde no coincideix amb la proposta 

que ells tenien.  

L’alcalde aclareix que el que s’ha fet és actualitzar la informació a data d’avui. 

El senyor Martínez assenyala que no hi vol entrar més però ells no n’estaven 

assabentats. Cap partit polític ha criticat la política del govern. Hi ha decisions que 

s’han de prendre ràpid. Ell aposta per crear una mesa o fòrum perquè tots hi 

poguessin participar. No retribuïda. Els ha informat però voldrien treballar tots plegats. 

Ofereix mà estesa. Hauria d’aprofitar aquesta predisposició. Van presentar propostes i 

algunes s’han portat a terme, ho agraeix. Li agradaria preguntar per uns aspectes que 

considera importants. No saben si els treballadors essencials han passat el test del 

covid 19, és important. També els agradaria que es fes una enquesta per copsar la 

valoració de la ciutadania.  Es tracta de millorar, no de criticar. Per saber el nivell de 

satisfacció de l’obertura del Parc dels Germans, per exemple, seria un bon moment 

per fer enquestes. Pregunta també com s’ha repartit el tema de les mascaretes, si s’ha 

fet amb personal municipal i que hi ha alguna persona que es queixa que no li han 

arribat. Així mateix, també li agradaria saber el cost econòmic per partides 

pressupostàries, no s’hi posaran en contra, però volen saber. La seva proposta és de 

mà estesa, no de crítica. 

L’alcalde li respon que els test no arriben a cap administració. Les mascaretes s’han 

entregat porta a porta per personal municipal, manifesten que sense incidents, per tant 

s’ha de confiar. Pel que fa a les enquestes, parlarà amb Comunicació per veure si es 

pot fer. Pel que fa a les despeses, evidentment estan obertes per a la seva revisió, 

només falta demanar.  Vol agrair les propostes de Junts per Sant Vicenç, s’han 

treballat i es poden valorar.  
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En resum el senyor Martínez recorda que mà estesa, enquestes de satisfacció en 

positiu, si s’han fet els test els serveis essencials i les partides pressupostàries que 

s’han gastat. 

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

Vicenç. En primer lloc voldria puntualitzar. Des del minut zero ha mostrat predisposició. 

Han proposat la creació d’òrgans ad hoc. Les mesures adoptades en general li 

semblen mesures correctes. Són conscients que gestionar el vaixell requereix tensió 

constant. Estan disposats a assumir responsabilitat en la presa de decisions. No vol dir 

que se’ls informi dels fets consumats, volia dir participar i afegir valor a les mesures 

que són bones, 26 ulls veuen millor que 2. A vegades l’actitud de l’alcalde no es 

correspon amb el que ha dit aquí. No és el moment de treure rèdit polític. Que en 

l’òrgan format per tots es prenguin les decisions sense distincions entre tipus de 

regidors/es. Quan va demanar informació, es va valorar la petició com alta traïció per 

l’actual alcalde. Si haguessin format part d’aquest òrgan, no hagués calgut. Les 

mesures adoptades li semblen correctes, tot i que la mesura dels 100 metres dels 

gossos es va haver de rectificar. La tònica d’aquest govern té similituds amb el govern 

espanyol, que és anar a salto de mata improvisant. 

El senyor alcalde li contesta que entén el neguit però posar en comú cada vegada amb 

tretze regidors seria massa lent. La feinada del personal i els regidors és molt difícil. 

Per col·laborar s’ha de tenir ganes de fer-ho. No cal crear una comissió, es pot ajudar 

a treballar de moltes maneres. Quan va dir que “todo estaba inventado” en una reunió 

volia dir que era una proposta que venia de Cabrera, no era despectiu cap al senyor 

Guillem. Qui fa política és ell comparant-lo amb el govern de l’estat. Van de bòlit amb 

les decisions que pren l’estat. 

El senyor Rabat reitera que són conscients del període excepcional. També són 

conscients que no és gens fàcil gestionar tota la informació, els canvis constants, etc. 

Per això volen aportar, unir-se tots i implementar directrius pel covid i post covid, fer-ho 

entre tots. 

El senyor alcalde li respon que espera les propostes de tots i les treballaran i es 

treballaran entre tots. 

El senyor Rabat espera que les paraules i els fets coincideixin. 

La senyora Laia Sorribes Valls, portaveu d’Esquerra Republicana, pren la paraula. 

Manifesta que després del debat ja està gairebé tot dit. Les mesures adoptades 

arriben la majoria de la població i són extenses. Les reunions setmanals de tots els 

regidors ella les agraïa molt. Són reunions informals on es podia fer aportacions que 

segons el seu punt de vista ajudaven molt i les troba positives. El govern tira endavant 

els projectes. Ara cada quinze dies canviarà la situació al municipi i al país. Hi haurà 

temes molt nous, estaria bé continuar les reunions informals. Han pensat en tots els 
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col·lectius, han pensant en molta població i els santvicentins s’han sentit recolzats. Li 

agradaria poder fer aportacions. 

El senyor alcalde li manifesta que no hi ha cap problema. Cada dimecres a les 18h 

convocarà reunió de tot el Consistori, si les agendes ho permeten per gestionar el dia 

a dia. 

A continuació, pren la paraula Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, exposa 

que des de Ciutadans s’ha anat treballant i valorant, proposant i donant suport a 

mesures econòmiques i socials adreçades a les persones i comerços. Malgrat que 

Algunes competències eren d’altres administracions. Té un record també per als qui 

han patit de prop el covid i als que tenint altres patologies s'han vist afectats per la 

saturació dels serveis sanitaris també. Recorda a tot el personal que ha estat al peu 

del canó en els serveis essencials, als autònoms i empreses que han hagut de tancar, 

que ho passen malament i també als ciutadans que tots ho pateixen. Tots els que fan 

teletreball també. Des de Ciutadans estaven d’acord amb les mesures proposades. Vol 

fer un crit d’esperança i ànims, paciència i un missatge positiu que ens en sortirem. 

Les propostes s’han d’escoltar i atendre en la mesura que sigui possible. 

Tot seguit, pren la paraula la senyora Maria Villalta Morro, portaveu de 9SV, qui vol 

aprofitar per explicar per on estan anant les regidories de les quals es fa càrrec. Com 

ja s'ha explicat, les accions de Salut han anat en tres línies, que està portant a terme la 

tècnica Sanitat de l’Ajuntament, que són aconseguir material de protecció per als 

treballadors i treballadores, materials i productes per a la desinfecció i material per a la 

població en general. Ara en el que es treballa és en preparar les mesures de protecció 

que caldrà en un futur. El que s'ha fet és buscar preus i proveïdors, per poder fer el  

càlcul de possibles necessitats un cop s'estableixin els protocols necessaris per al 

treball presencial, que requerirà elements de protecció personal i la protecció dels 

edificis. A més  cal fer esment especialment dels edificis de les escoles de primària, 

que són de la nostra competència i en particular de l'Escola bressol. En aquest 

moment, amb les dades que tenim, un kit de protecció personal normal, amb una 

durada de 100 dies, són 138,56€, i necessitaríem equips per un valor de 14.964,48€. 

Pel que fa a edificis (comptant amb dispensadors d'hidrogel, senyalització, etc) serien 

8862,28 €. Aquestes quantitats no vol dir que s'hagin de gastar, dependrà de les 

mesures que acordem amb el comitè, amb salut laboral. De moment recollim les dades 

per quan calgui posar-ho en marxa. Sobre el tema més polèmic dels tests, voldria dir 

que hem seguit  les indicacions de l'ICS. Nosaltres consultem amb la nostra Àrea 

Bàsica de Salut, a Llavaneres, que ens va desaconsellar els anomenats test ràpids 

que en aquell moment hi havia disponibles, sobre tot pel risc que suposa donar falsos 

resultats que podrien portar a relaxar les mesures de protecció. Els altres tests 

(serològics) requereixen personal mèdic i laboratoris, cosa que no disposem. En 

aquest moment l'ICS és l'organisme que es  fa càrrec de la realització dels tests 

començant per les residències.  
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A continuació, pren la paraula el senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit. 
Comenta que tal i com ha dit el senyor Martínez, l’expedient no el tenen actualitzat els 
regidors, quan els interessa l'actualitzen 2 hores abans del ple tal i com varen fer a la 
darrera comissió informativa d´urbanisme. És hora de aportar no “de reprochar”. Li 
recorda al senyor alcalde que no ho posa gens fàcil per aportar a l’oposició, que té 7 
regidors resultats que es van veure reflectits a les urnes amb 1.362 vots per al seu 
equip i 1.799 vots per a la resta, tenen un 32% menys de vots que l’oposició. Amb 
aquest escenari continua en la seva línia i ell ha de jugar a l’equip que ara toca, com 
fan els futbolistes. Però ni això és un joc ni cal fer exhibicions constants a les xarxes 
socials, es tracta de dialogar i d´aconseguir consens, i més estant en minoria. Està 
aconseguint unir l’oposició que estava trencada. 
De totes les propostes que se li van fer al passat plenari del mes de març, nomes ha 
implementat el nou calendari fiscal, no ha donat resposta a la resta de propostes, 
sembla que gestiona sol l’Ajuntament, com si es tractés del seu “cortijo”. Va demanar 
ajudes directes com a altres ajuntaments, amb un xec directe, i fins el moment, no n’ha 
anunciat cap. 
El que sí ha fet és recriminar consultes fetes per regidors de l’oposició, com la feta pel 
senyor Rabat sobre les mascaretes o el vot de la senyora Sorribes el passat ple. 
També el passat ple li va comentar sobre controls amb 3 cotxes patrulla, si eren 
necessaris o amb 2 patrulles n’hi havia prou, suposa que avui li contestaran perquè 
s’han seguit fent. 
Li reitera la creació d’una comissió post-covid i si no la crea avança que liderarà una 
moció per sol·licitar la seva creació. Pot tractar temes com modificar el pressupost del 
2020, el que ara importa és viure i poder pagar les obligacions i poder donar de menjar 
a la unitat familiar i els dona igual si es posa un banc a un parc, si es posa un nou joc 
infantil, si s’arrangen carrers o es va l’obra del carrer Major o no.  
No n´hi ha prou amb el nou calendari fiscal, s´han d´exonerar part dels impostos, per 
exemple. Per a les guinguetes demana que el cànon del 2020 no es cobri i que la 
concessió es prorrogui per decret per l’any 2021 i 2022 en les mateixes condicions que 
la licitació actual.  Per les terrasses demana que no paguin la taxa o que puguin 
ocupar més, per compensar. Es reduiran ingressos, però hi ha romanent. 
Vol deixar clar que les decisions les prenen 6 regidors o l’alcalde sol, amb afany de 
protagonisme, que bona part de l’oposició no és partícip de les seves decisions. Com 
la decisió d’obertura del Parc dels Germans. Li demana que no prengui les decisions 
de forma precipitada i explica que s’ha informat de les mesures que cal adoptar per 
garantir la seguretat amb les sortides, que ell també s’informi. Ja va haver de rectificar. 
Pregunta per què no publica  cap noticia sobre les sancions posades, potser pel 
sobrenom de “sheriff”?  
No està d’acord amb què la policia vagi amb una cançó pels carrers. Pregunta per 
unes imatges captades per un dron d’un veí. No compleix normativa tals com el RD 
552/2014, de 14 de juny i la Llei 18/2014, que als articles 50 al 53 regulen l’operació 
d’aeronaus civils pilotades per control remot i una de les principals regles a seguir diu 
“No volar el dron sobre aglomeraciones de gente, incluidas playas o parques. De 
hecho, las zonas urbanas están prohibidas para los vuelos” i ho ha exhibit a les 
xarxes. Demanarà un informe al respecte i alhora demanant responsabilitats sobre el 
fet. També critica que es publiqués a les xarxes la sanció a un vehicle per retirar unes 
tanques, que un dia quedarien totes les mascaretes repartides i no va ser així.  
Va dictar el decret 453 on es donaven gratificacions a la Policia de 350 euros, a la 
Brigada i al tècnic d’informàtica i 1.000 euros a la responsable de Comunicació, 
persona que gestiona les xarxes socials per vostè i en canvi no ho publica, ara que 
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molts veïns ho estan passant malament i els agradaria saber aquesta informació. No 
està en contra de gratificar a qui s’ho mereix, sinó en contra de no fer-ho públic.  
Li pregunta a l’alcalde si dona les directrius quan es publiquen les notícies, com ha de 
contestar comentaris. Critica també la gestió de les xarxes socials oficials de 
l’ajuntament.   
En definitiva, comissió de tractament del post covid-19, més comunicació i consensuar 

decisions. Tot el que li ha dit no és demagògia i als fets i a les publicacions es remet. 

 
 

L’alcalde li respon que no entrarà a comentar per què està en minoria. Li diu que és un 

regidor de grans frases, primer “márchese señor Martínez” i ara “el cortijo de 

Sandoval”. Continua dient que s’estan fent ajudes directes a les activitats, el tema de 

les terrasses s’està treballant. S’ha aprovat l’ocupació de la platja per part de la 

Generalitat. Sandoval pren decisions però ho fa amb el govern i el Consell Assessor. 

Pel que fa a les gratificacions ha fet una argumentació molt dura. Es tracta d’una 

gratificació única. Si aquests treballadors haguessin passat les hores extres que han 

estat treballant tindríem un problema de tresoreria. La professional que s’encarrega de 

Comunicació no necessita que li digui què ha de fer, publica el que es fa. El que fan, 

ho fan bé. Té llibertat per fer el que cregui oportú. Pel que fa als dubtes de la Policia, 

fan la tasca com l’han de fer. Dona el seu recolzament a tots els guàrdies, al cap i 

també al de la Brigada. Prefereix que li diguin sheriff que altres coses. Admet les 

crítiques, ha de defensar la seguretat pel seu municipi. Li sobta que ara defensi a 

Esquerra i Som-hi, es farà independentista? Recorda que els dimecres a les 18h es 

convocarà una reunió per a tots els regidors/es. Si creu que ha de demanar informe 

pel dron, demani l’informe que vulgui. No sap qui l’ha fet ni qui l’ha autoritzat. Se li 

escapa aquesta investigació. Pel que fa al Parc dels Germans, s’ha considerat que si 

s’ha de sortir al carrer amb els fills, obrir el parc és una bona decisió, és un espai 

ampli. Cada un té el seu paper, en govern o en oposició. Cal fer una reflexió de per 

què són minoria. 

El senyor Guillem per al·lusions, vol comentar que si les propostes les hagués 

comunicat, no hagués calgut fer comentaris. Pel que fa a les gratificacions, si ho 

hagués publicat, no hagués necessitat aclariments. Li demana que no li digui el que ha 

de fer. Ell és com un jugador del Barça o el Madrid, que defensa l’equip que toca. 

A continuació, pren la paraula el senyor Miquel Rovira Mariné, portaveu de la CUP. Li 

agradaria donar les gràcies al personal, als tècnics de l’Ajuntament, sense ells no 

s’hagués pogut arribar als vilatans/es. Tenen l’obligació institucional d’estar al costat 

dels ciutadans/es. Primer es va copsar directament dels comerciants i empreses com 

estaven de primera mà. Hi ha preocupació, no sabem com serà la tornada. S’ha de fer 

un pla de reactivació post Covid. Les necessitats seran de material, adaptació 

d’espais, també preocupa la normativa. H haurà canvis de rutina en les dinàmiques de 
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consum. Venen temps complicats, sanitaris, socials i econòmics. Vol donar un 

missatge d’optimisme, estaran al seu costat. 

El senyor Rabat li pregunta al senyor Rovira pels ajuts als comerços. Quins criteris es 

faran servir, si es farà seguiment. Ha rebut inquietuds de comerciants. 

El senyor Rovira li respon que es tracta d’ajuts complementaris als de l’Estat i la 

Generalitat. Es tracta de donar ajudes a les empreses i activitats comercials del 

municipi. Es poden donar 1.000 euros únics per alleugerir la situació i per cobrir 

despeses de lloguer i subministraments. No solucionen els problemes econòmics 

greus, estan limitats a la situació. Els criteris estan establerts a les bases i funcionen 

per puntuació, els qui hagin tingut obligació de tancar, els qui paguen lloguer, els que 

tenen treballadors i els qui han hagut de demanar un crèdit per manca de liquiditat. No 

es pot arribar al 100% dels qui ho passen malament. 

Després del debat, el Ple de la Corporació es dona per assabentat de les actuacions 

i mesures adoptades per l’Ajuntament, davant la situació provocada pel coronavirus. 

 

 

Segon.- PRP2020/457   DONAR COMPE AL PLE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM 

407 DE DATA 24 DE MARÇ DE 2020 D'ADHESIÓ AL MANIFEST DELS ENS 

LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS. 

    

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Robert Subiron Olmos, 

primer tinent d’alcalde, exposa l’assumpte. També vol mostrar el seu agraïment als 

treballadors i serveis essencials. 

 

Identificació de l’expedient :  

 

Departament/ Sol·licitant: ALCALDIA 

Expedient:  2020/703-1029   

Contingut: DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM 407 DE DATA 

24 DE MARÇ DE 2020, D'ADHESIÓ AL MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA 

CRISI DEL CORONAVIRUS. 

 

En data 24 de març de 2020 s’ha dictat el decret d’alcaldia que es transcriu a 

continuació: 

 

 

“DECRET NÚM. 407 

 

Identificació de l’expedient :  
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Departament/ Sol·licitant: ALCALDIA 

Expedient:  2020/703-1029   

Contingut: ADHESIÓ AL “MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL 

CORONAVIRUS”. 

 

Atesa la situació creada per la pandèmia del Covid-19, l’Associació Catalana de 

Municipis i Comarques (ACM), l’Associació de Micropobles de Catalunya i la Federació 

de Municipis de Catalunya (FMC) han acordat un manifest conjunt per exposar la 

posició i les demandes del món local català davant l’actual moment de dificultat, al qual 

manifest demanen l’adhesió dels ens locals del nostre país. 

 

Ateses les atribucions de representació de l’ajuntament que corresponen a l’alcaldia, 

en virtut de l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 

Règim Local, i de l’article 53.1 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 

Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 

 

HE RESOLT: 

 

PRIMER.- Manifestar el suport i l’adhesió de l’ajuntament de Sant Vicenç de Montalt al 

“MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS”, que es 

transcriu a continuació: 

 

“Els ens locals de Catalunya, les alcaldesses i alcaldes, les regidores i regidors, davant 

la crisi generada pel contagi del COVID-19, volem adreçar el present manifest a la 

ciutadania, i també a la resta d’administracions, amb el convenciment que hem d’unir 

esforços per superar l’actual situació. 

Catalunya està vivint una situació excepcional. Dia rere dia comprovem les 

conseqüències de la pandèmia del COVID-19 en les nostres vides, i l’abast estructural 

que aquesta té i tindrà en el present i futur de la nostra societat. Estem davant d’un 

moment transcendent de la nostra història, i hem d’estar-hi a l’alçada des de la 

responsabilitat col·lectiva i individual. Per aquest motiu, hem de començar insistint a la 

ciutadania que compleixi amb les indicacions que les autoritats sanitàries i, en general, 

les institucions estem dictant per a la prevenció i eradicació del COVID-19. 

La nostra principal prioritat ha de ser tallar de manera efectiva la cadena de 

transmissió del virus. Per aconseguir-ho, cal un confinament estricte. Cal que tothom 

es quedi a casa seva amb l’excepció només d’aquelles persones que treballen en 

serveis establerts com a essencials. Només amb aquest confinament efectiu, amb la 

col·laboració i solidaritat de tothom, podrem frenar la propagació d’aquesta pandèmia. 

Des del món local, demanem a les administracions supramunicipals que les mesures 

que s’estan prenent a curt termini tinguin com a eix central i com a prioritat la salut de 

les persones, en especial les més vulnerables al virus, i l’adequació de les 

infraestructures sanitàries per tal que el personal dels centres hospitalaris puguin 

desenvolupar la seva tasca amb garanties. 
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És evident que és el moment d’estar més que mai al servei de la ciutadania. Per una 

banda, al costat de les persones que abans de la crisi del COVID-19 ja eren 

vulnerables i que rebien l’ajut de les administracions en tots els àmbits. En aquest 

sentit, s’han de reforçar aquestes línies d’actuació i, alhora, habilitar mitjans de 

pagament no presencials dels ajuts per evitar l’exposició de la ciutadania i dels 

professionals de l’àmbit social al contagi. 

Per altra banda, també hem d’estar al costat de totes aquelles persones que, com a 

conseqüència d’aquesta crisi, es quedaran sense feina. Per aquest motiu, s’ha de 

dotar de recursos i ajuts per emparar a les famílies que ho necessiten. Només des 

d’una visió sensible amb les persones i els col·lectius més vulnerables podrem garantir 

una sortida real d’aquest context de crisi. 

Paral·lelament, i en l’àmbit econòmic, cal legislar per crear les condicions idònies per a 

què els autònoms, les petites i mitjanes empreses i, en general, el teixit productiu del 

nostre país pugui tenir un horitzó de recuperació ràpida amb els menors costos 

possibles per tornar a la normalitat quan abans millor. No podem permetre que 

algunes empreses i comerços no tornin a obrir. Des de les administracions 

competents, cal ser contundents per enfortir la reactivació econòmica del nostre teixit 

empresarial. 

Els ens locals som l’administració més propera a la ciutadania, la primera porta 

d’accés a les demandes i a les necessitats dels veïns i veïnes, i els qui administrem i 

executem la majoria de les decisions preses per altres administracions. En aquests 

moments, més que mai, cal una millor coordinació, des de la complicitat i lleialtat 

institucionals. És en aquest sentit que necessitem disposar d’instruments efectius per a 

donar resposta a la globalitat de les situacions que està generant aquesta crisi. 

Per aquest motiu, i en benefici dels veïns i veïnes dels pobles i ciutats de Catalunya, 

des del món local reclamem poder mobilitzar el superàvit disponible del 2019 sense 

limitacions, així com flexibilitzar les directrius de la regla de la despesa i l’estabilitat 

pressupostària; anul·lar totes les mesures que encara queden de la LRSAL que limiten 

l’autonomia local; garantir les aportacions previstes de les administracions 

supramunicipals per a l’any 2020 i poder-les ampliar per les noves necessitats que 

generarà la crisi; contractar persones sense les actuals limitacions, especialment per a 

donar resposta als nous usuaris de serveis socials que tenim ja avui; redefinir els 

programes destinats a actuacions municipals o els nous programes de finançament 

europeu del període 2021-2027. 

És a dir, cal que la normativa que ens afecta als ens locals ens empoderi, de manera 

que puguem tenir al nostre abast les eines i la capacitat d’adaptació necessària per a 

les exigències que haurem de fer front en els propers mesos i anys com a 

conseqüència de la paràlisi del COVID-19. 

De fet, la crisi del coronavirus és i serà el repte més gran que hem tingut en molts 

anys. Ens posa a prova com a persones, però posa especialment a prova el nostre 

esperit comunitari. La ciutadania dels pobles, els municipis i les ciutats de Catalunya 

hem d’actuar conjuntament per a poder superar aquest repte. Estem convençuts que 

ens en sortirem i, per això, mirant l’horitzó i entenent aquesta crisi també com una 
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oportunitat per a fer una societat més justa, pròspera i cohesionada, volem fer una 

crida a les institucions supramunicipals: aquest futur l’hem de construir des de la 

coresponsabilitat real i efectiva. 

Els governs locals no som només uns receptors i executors de les polítiques europees, 

estatals o nacionals. Volem ser escoltats, compartir els reptes i prendre decisions des 

del diàleg i l’acord. El ens locals podem i volem ser coresponsables de les decisions 

estructurals que s’han de prendre per a redreçar l’actual situació i afrontar el futur. La 

nostra proximitat amb la ciutadania, també en aquesta situació que estem patint i vivint 

actualment, ens fa tenir una especial coneixement i sensibilitat sobre quines són les 

necessitats, els neguits i les aspiracions de les nostres comunitats locals. Volem 

participar de la construcció d’aquest nou futur. 

Finalment, volem mostrar el nostre suport i el nostre condol més sentit a les persones i 

famílies que han perdut els seus éssers estimats; i el nostre ànim als qui s’han 

contagiat pel COVID-19 i s’estan a casa o als hospitals. 

Al mateix temps, volem agrair sincerament a totes les persones que treballen en 

serveis essencials per a garantir que donem resposta com a societat en moments 

difícils, especialment a totes i tots els professionals sanitaris i als equips d’emergència 

que, de manera exemplar, treballen dia i nit, incansablement, per revertir aquesta 

situació. L’esperit de tota aquesta gent és el que ha de conduir a mirar al futur amb 

esperança. Ens en sortirem!” 

 

SEGON.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la corporació en la propera 

sessió que se’n celebri. 

 

TERCER.- Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la web 

municipal. 

 

QUART.- Notificar aquest resolució a les entitats municipalistes que han subscrit el 

manifest, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat” 

 

INTERVENCIONS 

 

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

Montalt, pren la paraula per manifestar que benvingut si el govern espanyol autoritza 

aquesta flexibilitat anul·lant les mesures de la LRSAL. Ja fa anys es va demanar que 

els ajuntaments que anaven bé ho poguessin fer. Pregunta si el que es demana és 

disposar de l’estalvi dels anys anteriors.  

El senyor Sergi Rabat Fajardo, portaveu de Primàries Catalunya, consideren positiu el 

manifest. Davant fets excepcionals, mesures excepcionals. Cal ser curós amb la 

legislació al respecte. A veure quins límits hi ha, espera que seran supòsits taxats. 

Espera que a Madrid es procedeixi a legislar i apel·la a la responsabilitat dels 

municipis per fer servir els diners amb cap. 
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Tot seguit, la senyora Laia Sorribes Valls, portaveu d’Esquerra, vol aportar que abans 

de la crisi ja es va demanar que l’estat modifiqués aquesta llei. Els ajuntaments amb 

superàvit tenen molt romanent i haurien d’anar més enllà, a banda d’aquesta urgència i 

saber-ho abans d’aprovar les Ordenances Fiscals de l’any de 2021, també volien 

demanar que pogués contractar persones sense limitacions, si calen reforços. 

 

El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, exposa que el redactat de la 

proposta no el convenç. Però el que importa és el que es demana. És interessant 

poder fer servir el romanent, en l’estat d’alarma es preveia poder-lo fer servir fins a un 

20%, si es perllonga la situació, potser el percentatge és just. Està d’acord amb que 

calgui pensar i planificar la situació post covid o post virus, caldrà establir protocol per 

situacions d’alarma per al futur. 

 

La senyora Maria Villalta Morro, portaveu de 9SV, afirma que hi estan d’acord. Amb el 

ritme de despesa que porten a Sanitat, farà replantejar els pressupostos. 

 

El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, afirma que la unió fa la força. Li 

sembla molt bé l’adhesió. Una cosa és voler agafar el romanent i l’altra que ens deixin.  

 

El senyor Miquel Rovira Mariné, portaveu de CUP-AMUNT, afirma que li sembla 

correcte el manifest. Incidiria en el punt que es passa per alt, i és que no es treguin les 

limitacions només Covid, s’ha d’abolir aquesta limitació que tenen les administracions 

locals, tota la llei de racionalització en si. Seria el punt en què estan més d’acord.  

 

L’alcalde comenta que tot recau en els municipis. L’estat hauria de donar sortida. Es 

treballa per retallar d’altres àrees per veure si es podran fer les coses o no. S’està 

ajustant el pressupost a la realitat que tenim ara. Al setembre tindrem una visió més 

clara de la situació i què s’ha de fer. 

 

El Ple es dona per assabentat del contingut del decret anteriorment transcrit. 

 

 

 

 

Tercer.- PRP2020/492   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 

RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA D'APROVACIÓ DE LA GRATUÏTAT 

TEMPORAL DE LES TARIFES D'APLICACIÓ EN L'EXERCICI 2020 

CORRESPONENTS ALS TÍTOLS DE TRANSPORT PROPIS I/O SOCIALS DEL 

SERVEI DE TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS PER CARRETERA 

DEL MUNICIPI.    

  

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Robert Subiron Olmos, 

primer tinent d’alcalde, exposa l’assumpte: 
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En data 3 d’abril de 2020 es va dictar el decret d’alcaldia núm. 437 que tot seguit es 

transcriu, que cal que el Ple ratifiqui: 

 

“DECRET NÚM. 437 

 

Identificació de l’expedient :  

 

Departament/ Sol·licitant: MOBILITAT 

Expedient:  2020/730-2374   

Contingut: Gratuïtat temporal de les tarifes d’aplicació en l’exercici 2020 corresponents 

als títols de transport propis i/o socials del servei de transport col·lectiu urbà de 

viatgers per carretera del municipi  

 

VIST que el Reial Decret 463/2020, de 14 de març i les successives modificacions 

portades a terme mitjançant el Reial Decret 465/2020, de 17 de març i el Reial Decret 

476/2020, de 27 de març, declaren i prorroguen l’estat d’alarma instaurat a 

conseqüència de la crisi sanitària del COVID-19. 

 

VIST que el Reial decret-llei 10/2020, de 29 de març (en endavant, “RD-Llei 10/2020”), 

regula un permís retribuït recuperable per al personal laboral per compte aliè que 

presti serveis en empreses o entitats del sector públic o privat que desenvolupen 

activitats no essencials, tenint en compte la qualificació que s’inclou en l'annex del citat 

RD-Llei 10/2020. En aquest sentit, les persones que treballen en els sectors d’activitat 

essencials previstos en aquest annex, s’exclouen del gaudi obligatori del permís per 

estrictes raons de necessitat. 

 

VIST que el RD-Llei 10/2020, respon a la necessitat de minimitzar el risc d'un impacte 

incontrolat i irreversible de la situació d'emergència extraordinària derivada de l'estat 

d'alerta sanitària provocada pel COVID-19 i que aquests efectes, persegueix l’adopció 

de mesures que aprofundeixin en el control de la propagació del virus, essent la 

prioritat d’aquesta regulació la limitació al màxim de la mobilitat.  

 

VISTA l’Ordre TMA/306/2020, de 30 de març, per la qual es dicten instruccions sobre 

reducció de serveis de transport de viatgers durant la vigència del RD-Llei 10/2020, 

aprovada pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana de l’Administració 

General de l’Estat, mitjançant la qual es preveu una reducció de l'oferta dels serveis de 

transport de viatgers que afecten a l’àmbit urbà i periurbà, respecte a l’establert a 

l'article 14 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i a l'Ordre TMA/273/2020, de 23 

de març, per la qual es dicten instruccions sobre la reducció dels serveis de transport 

de viatgers.  
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VIST que l’article 1 l’Ordre TMA/306/2020, de 30 de març, estableix una reducció de 

l’oferta de serveis i freqüències dels serveis de transport públic de viatgers per 

carretera fins a aconseguir nivells de prestació similars als de cap de setmana, 

considerant la necessitat d'accés al lloc de treball del personal ocupat en els serveis 

essencials i l'accés dels ciutadans als serveis bàsics.  

 

VIST que aquesta reducció de serveis serà aplicable per al període d'aplicació del RD-

Llei 10/2020. 

 

VIST que, en l’àmbit del sistema de transport públic col·lectiu del sistema tarifari 

integrat, el Consell d’Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità de l’àrea de 

Barcelona de 31 de març de 2020, ha acordat la gratuïtat temporal de les tarifes 

d’aplicació en l’exercici 2020 i exclusivament durant el període de vigència del RD-Llei 

10/2020. 

 

VIST que, donada la situació d’excepcionalitat i emergència provocada pel COVID-19, 

és responsabilitat de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, implantar totes aquelles 

mesures necessàries per protegir la salut i la seguretat de la seva ciutadania, així com 

garantir simultàniament l’adequada prestació dels serveis sanitaris i socials essencials.  

 

VIST que, tenint en compte l’anterior, es considera necessari implantar un període 

temporal de gratuïtat de les tarifes dels títols de transport propis i/o socials del servei 

de transport col·lectiu urbà de viatgers per carretera del municipi de Sant Vicenç de 

Montalt d’aplicació en l’exercici 2020. Aquest període de gratuïtat s’implanta amb 

l’objectiu de facilitar la mobilitat del personal ocupat en els serveis essencials i l’accés 

dels ciutadans als serveis bàsics i s’aplicarà exclusivament durant el període de 

vigència del RD-Llei 10/2020. 

 

VIST que l’òrgan competent per a l’aprovació de les tarifes dels serveis públics és el 

Ple municipal, de conformitat amb l’article 47.1 del text refós de Llei reguladora de les 

hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.  

 

VIST que, no obstant l’anterior i per motius d’urgència, es procedeix a l’adopció del 

present Acord, que s’ha de sotmetre a ratificació de Ple municipal,  

 

Per tot l’anterior,  

 

RESOLC: 

 

PRIMER.- APROVAR la gratuïtat temporal de les tarifes d’aplicació en l’exercici 2020 

corresponents als títols de transport propis i/o socials del servei de transport col·lectiu 

urbà de viatgers per carretera del municipi de Sant Vicenç de Montalt, exclusivament 

durant el període de vigència del Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març, que regula 
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un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que 

no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context 

de la lluita contra el COVID-19. 

 

SEGON.- PUBLICAR aquest Acord als diaris oficials i al web municipal, per al general 

coneixement de les persones interessades.  

 

TERCER. SOTMETRE aquest Acord a ratificació del Ple de la Corporació en la 

propera sessió que se celebri.” 

 

Per tot el que s’ha exposat es PROPOSA AL PLE la ratificació dels acords detallats 

anteriorment. 

 

INTERVENCIONS 

 

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

Montalt, pren la paraula per manifestar que estan a favor totalment. Potser s’hauria 

d’haver ampliat. És esperpèntic que es faci ara quan el termini ja ha passat. Pregunta 

si la mesura és unilateral i si s’ha notificat a Caldes. Què passaria si ara el ple no ho 

aprovés. 

El senyor Subiron li respon que s’ha fet seguint les instruccions rebudes. 

El senyor alcalde manifesta que es notificarà a Caldes i que és una proposta de 

l’AMTU. 

El senyor Sergi Rabat Fajardo, portaveu de Som-hi, afirma que la mesura li sembla 

perfecta. Hauria d’haver durat com l’estat d’alarma. Aquest punt és un indicador de la 

improvisació. Quin import representa? Votaran en contra no pel fons, sinó per la 

manera com es fan les coses. 

 

El senyor alcalde respon que va arribar la proposta el dia 1 d’abril o el 31 de març. 

El senyor Subiron explica que l’estudi econòmic es pot demanar. El servei s’ha reduït 

però ho mirarà. Pel que fa al vot en contra li manifesta que és una mesura que tots 

estan d’acord.  

La senyora Laia Sorribes Valls, portaveu d’ERC, exposa que es podia haver fet d’una 

altra manera, ara quan ja ha passat no té sentit. No obstant, ha sentit que s’havia 

declarat la gratuïtat durant aquells quinze dies a tots els transports, demana 

aclariment. 

La secretària accidental pren la paraula per aclarir als assistents com havia anat 

l’expedient. Es va rebre una proposta d’acord per part de l’AMTU un cop passat 
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l’anterior sessió plenària. Es tracta d’una proposta per tots els transports que es 

gestionen per l’ATM, és una proposta que ha arribat a totes les administracions i amb 

termini molt just. Com s’havia de fer ràpid, ens van proposar que ho aprovéssim per 

decret perquè es pogués aplicar immediatament durant els 15 primers dies d’abril i 

després a posteriori es ratifiqués la resolució adoptada pel Ple, que seria l’òrgan 

competent. I així es va procedir, com se’ns va indicar. 

El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, manifesta que és un tema 

administratiu que s’ha de fer.  

La senyora Maria Villalta Morro, portaveu de 9SV, manifesta que votaran a favor. 

El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, comenta que aquestes coses 

s’haurien de saber per part dels regidors. Seria molt bo que no només fos gratuït els 

15 dies, s’hauria de valorar econòmicament si es pot fer gratuït més enllà en el temps, 

mentre duri l’estat d’alarma. El seu vot serà positiu. 

El senyor Miquel Rovira Mariné, portaveu de CUP-AMUNT, explica que el seu vot serà 

positiu, tant pels aspectes materials, com també pels aspectes formals. A favor de les 

ajudes, es podria estudiar si es pot perllongar. 

El senyor Sergi Rabat manifesta que a la vista de les explicacions, canviarà el sentit 

del seu vot. 

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 
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S’acorda, per unanimitat, ratificar els acords detallats 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 

 


