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ACTA DE LA SESSIÓ PLE2020/5 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1a. CONVOCATÒRIA EL 28 DE 
MAIG DE 2020   
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2020/5 
Caràcter: EXTRAORDINÀRIA 
Data: 28 de maig de 2020 
Horari: de 18.00 a 20.35 hores 
LLOC: PLE TELEMÀTIC 
 
 
Assistents 
 

- Sr.President JAVIER SANDOVAL CARRILLO (PSC) 
- Sr.Vocal ROBERT SUBIRON OLMOS (PSC) 
- Sr.Vocal CRISTIAN GARRALAGA ALONSO (PSC) 
- Sr.Vocal MIQUEL ÀNGEL MARTÍNEZ CAMARASA (JUNTS) 
- Sr.Vocal VICTOR LLASERA ALSINA (JUNTS) 
- Sra.Vocal LYDIA GERÓNIMO GUARDIOLA (JUNTS) 
- Sra.Vocal SONIA MIQUEL SUÑÉ (JUNTS) 
- Sr.Vocal SERGI RABAT FAJARDO (PRIMÀRIES) 
- Sra.Vocal EULÀLIA (LAIA) SORRIBES I VALLS (ERC) 
- Sr.Vocal  BENITO PÉREZ GONZALEZ (C’S) 
- Sra. Vocal MARIA VILLALTA MORRO (9SV) 
- Sr.Vocal FRANCESC GUILLEM MOLINS (Regidor no adscrit) 
- Sr.Vocal MIQUEL ROVIRA MARINÉ (CUP) 

 
 

 
Secretària: 
 
- CRISTINA MARÍN CARCASSONA, secretària accidental 
 
 
Obre la sessió el senyor President per tractar els assumptes inclosos en el 
següent: 
 
 
O R D R E   D E L   D I A 
 
 
Primer.- PRP2020/588   DONAR COMPTE AL PLE DE LES ACTUACIONS I 

MESURES ADOPTADES PER L’AJUNTAMENT DAVANT LA SITUCACIÓ DE 

CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19. 



 

 

 

Segon.- PRP2020/578   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 5/2020 CRÈDITS EXTRAORDINARIS. 

 

Tercer.- INTERVENCIONS REGIDORS/ES. 

 

 
Primer.- PRP2020/588   DONAR COMPTE AL PLE DE LES ACTUACIONS I 
MESURES ADOPTADES PER L’AJUNTAMENT DAVANT LA SITUACIÓ DE 
CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19. 
 

 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el senyor alcalde dona 
compte de les actuacions i mesures adoptades per l’Ajuntament davant la 
situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19: 
 
Com vinc fent en els darrers dos plens, començaré agraint el treball de totes les 
persones, col·lectius, entitats i institucions que estan lluitant per posar fi a 
aquesta situació al més aviat possible. I com no, agrair també la col·laboració 
de la gran immensa majoria de veïns i veïnes que seguint les recomanacions i 
complint amb la normativa que acompanya cada nova fase de la desescalada 
que vam iniciar el passat 4 de maig, ens estan ajudant a contenir la propagació 
de la malaltia. 
 
Però, avui vull tenir un agraïment especial pels treballadors i treballadores 
municipals perquè sense la seva implicació i compromís hagués resultat molt 
difícil poder continuar prestant tots els serveis que oferim a la ciutadania en 
unes circumstàncies tan extremes i difícils com les que ens està tocant viure. 
 
Des de l'inici de la crisi sanitària, l'Ajuntament ha mantingut actius tots els 
serveis a la ciutadania. Això ha estat possible gràcies al dispositiu informàtic 
gestionat des de la Regidoria de Noves Tecnologies, que els dies previs a la 
declaració d'estat d'alarma ja havia començat a habilitar el circuït per poder 
garantir el treball a distància per a la majoria de la plantilla. A més el 
departament d'Informàtica també està oferint suport en línia a tot el personal 
per resoldre dubtes i errors de funcionament. Dins d'aquest pla de treball a 
distància, l'Ajuntament va comprar per urgència un lot de 25 llicències de 
connexió remota per afrontar les necessitats sobrevingudes per la crisi de la 
Covid-19. 
 



 

 

Aquesta planificació, també ha fet possible que durant la crisi no haguem deixat 
de celebrar de forma telemàtica els plens, les juntes de govern, així com les 
comissions informatives i les reunions del Consell Assessor. 
 
Igualment, les eines telemàtiques han estat claus a l'hora de dur a terme les 
trobades virtuals entre l'alcalde, els regidors de govern i els regidors i la 
regidora del Consell Assessor amb el personal tècnic de les diferents àrees per 
gestionar les necessitats i estudiar, entre totes i tots, les mesures més adients 
per parar el cop de la crisi. Aquestes reunions, així com les que des del darrer 
ple vinc mantenint cada dimecres amb els regidors i les regidores de l'oposició 
amb el doble objectiu de mantenir-los al dia de la gestió de la pandèmia i de 
recollir les seves aportacions per fer front a la crisi sanitària, social i econòmica, 
han estat periòdiques i es mantindran també en les fases de desescalada. 
 
Actualment, des de la Regidoria de Sanitat s'està treballant intensament en els 
protocols d'actuació que hauran de regir la tornada al treball presencial del 
gruix del personal municipal. Tots els protocols es consensuaran amb el Comitè 
de Seguretat i Salut Laboral. Es continua potenciant el treball a distància de la 
majoria de la plantilla, però hi haurà col·lectius, com el personal de la 
Biblioteca, que s'incorporaran a la feina a principis de juny, sempre seguint les 
mesures de prevenció marcades en els protocols. 
 
Pel que fa a l’atenció ciutadana, es continua prestant atenció i suport telemàtic i 
telefònic. Durant els dos mesos de confinament, el personal de l’OAC ha 
gestionat més de 1.500 instàncies telemàtiques, a més d’atendre, donar suport 
i respondre les consultes que arriben via telèfon, mail i formularis web. 
Qualsevol tràmit i/o gestió que el ciutadà necessiti fer, pot fer-ho a través de la 
pàgina web i en aquells casos, en els que o bé perquè l’interessat no disposa 
de mitjans telemàtics o bé el tràmit requereix de presencialitat, com per 
exemple una fe de vida, es dona cita prèvia i la cap de l’OAC l’atén a les 
dependències de l’Ajuntament, seguint totes les mesures de prevenció i 
seguretat. 
 
De la mateixa manera, està funcionant el Jutjat de Pau/Registre Civil. Quan 
s’ha de fer la inscripció d’un naixement o d’una defunció, la secretària del Jutjat 
atén de manera presencial amb cita prèvia. 
 
D'altra banda, el consistori també ha garantit des del primer dia tots els serveis 
essencials i que requereixen d'una feina presencial, com ara de Policia Local, 
Brigada municipal, Serveis Socials, Comunicació, etc. 
 
Així, la Policia Local, a banda de les seves tasques habituals continua amb els 
controls per garantir que es compleixen les normes de l’estat d’alarma; unes 
normes que d’ençà que vam entrar en les fases de desescalada es van 
modificant amb molta més assiduïtat i cal estar molt pendent per fer els ajustos 
corresponents. 



 

 

 
El còmput total d’identificacions i denúncies que porta acumulades la Policia 
Local des de l’inici de la crisi sanitària i fins a l’11 de maig, presenta les 
següents xifres: 
 
3.813 vehicles identificats 
4.037 persones identificades 
165 actes-denúncia aixecades. 
 
Per tipus d'infracció, les denúncies s'agrupen en: 
 
5 per fer ús indegut de zones comunitàries 
113 per desplaçaments no permesos 
34 per incomplir les mesures de seguretat a l'interior del vehicle 
11 per pràctica esportiva no autoritzada a la via públic 
1 per desobediència a agents de l’autoritat 
 
Del total d'incompliments, 59 es corresponen amb persones del municipi i 105 
amb persones d'altres municipis. 
 
Pel que fa a la Brigada Municipal, des del passat 11 de maig, està 100% 
operativa. Recordar que a l’inici de la pandèmia es van establir dos torns 
rotatius alterns, cadascun format pel 50% de la plantilla, que es dedicaven 
gairebé de manera exclusiva a les feines de desinfecció de la via pública. 
 
Tanmateix, a mida que el confinament es va anar suavitzant,  es va començar a 
registrar un ús més intensiu de la via publica i vam considerar necessari que la 
Brigada tornés a tenir tots els seus efectius a peu de carrer, amb totes les 
mesures de seguretat necessàries per protegir els treballadors i treballadores.  
 
Com que hi ha més gent que surt a passejar, fer esport, comprar i treballar, els 
carrers s'embruten més i, per tant, necessiten més neteja. Així, a banda de les 
tasques de desinfecció que es continuen mantenint, s’han intensificat les feines 
de neteja, i també s’ha recuperat el servei de manteniment dels parcs i jardins 
amb l’objectiu que estiguin nets i que tothom en torni a gaudir un cop acabi el 
confinament. 
 
Per la seva banda, l’equip de Serveis socials continua fent el seguiment 
telefònic d’un centenar de persones grans de Sant Vicenç de Montalt que viuen 
soles i prestant els serveis d’atenció domiciliària de les persones que no tenen 
suport familiar i es troben es situació de vulnerabilitat.  
 
També se segueix el control de les persones que fan ús del servei de 
Teleassistència, es fa el lliurament periòdic de lots d’aliments per a famílies 
amb dificultats socioeconòmiques i la distribució diària dels àpats a domicili a 
prop d’una trentena de persones. 



 

 

 
Pel que fa a la gestió dels ajuts extraordinaris de lloguer, aliments i 
subministres, l’Ajuntament considera que el seu atorgament és de total 
urgència i necessitat per a les famílies, fet que n’accelera el procediment i des 
de l’obertura de la convocatòria a finals de març, ja s’ha realitzat el pagament 
de 86 ajuts per un import total de 23.659 euros. 
 
 
En concret, fins al moments s’han rebut 128 sol·licituds amb el següent detall: 
 
Ajudes lloguer 
Sol·licituds: 67 
Atorgades i pagades: 45 amb un import total de 15.449,5 € 
Denegades per no complir amb els requisits : 7 
Renúncies: 4 
Pendents de resolució: 11 
 
Ajudes aliments 
Sol·licituds: 51 
Atorgades i pagades: 36 amb un import total de 7.725 € 
Denegades per no complir amb els requisits : 7 
Renúncies: 1 
Pendents de resolució: 7 
 
Ajudes subministres bàsics 
Sol·licituds: 10 
Atorgades i pagades: 5 amb un import total de 985,12 € 
Denegades per no complir amb els requisits : 1 
Renúncies: 1 
Pendents de resolució: 3 
 
Les 21 sol·licituds pendents de resolució, es pagaran així que les persones 
sol•licitants hagin aportat la documentació acreditativa que se’ls hi ha requerit 
des dels Serveis socials. 
 
En quant a la Regidoria de Comunicació es continua amb la tasca de recollida, 
tractament i difusió de tota la informació que genera la gestió de la crisi 
sanitària, a més de la informació relativa al dia a dia, a través de la pàgina web, 
Facebook, Instagram, Youtube i l’app SantviAPProp. Durant l’abril es va 
reprendre l’edició de la revista municipal InfoMontalt que ha tornat a sortir al 
carrer aquest mes de maig. 
 
Per la seva banda, les regidories de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme 
segueixen donant suport al teixit productiu local amb la posada en marxa de 
diverses iniciatives, que detallaré més endavant, i la gestió dels ajuts 
extraordinaris destinats a autònoms i empreses amb local comercial al municipi. 



 

 

Recordar que aquests ajuts es poden demanar fins al 31 de juliol. A data, 18 de 
maig, se n’havien rebut 5 sol·licituds. 
 
Pel que fa a la resta d’àrees i departaments, a més de gestionar el dia a dia, 
també s’està treballant en els escenaris futurs que haurem d’afrontar quan 
tornem a la nova normalitat.  
 
Tot seguit detallaré els serveis que s’han reprès i les mesures i iniciatives que 
hem endegat, des del darrer ple: 
 

 Des de la primera setmana de maig, es reprenen tots els serveis de 
deixalleria, fixa, mòbil i recollida d’andròmines. 
 

 Portes obertes virtuals i preinscripcions escola bressol: s’ha gravat i difós 
un vídeo per presentar el centre a les famílies que han de fer les 
preinscripcions dels  seus fills i filles. 

 
 Del 13 al 22 de maig es fa la preinscripció telemàtica i les famílies que 
no tinguin mitjans per  fer-la  telemàtica la podran fer presencial amb cita 
prèvia i guardant les corresponents mesures de seguretat. 
 Des de la Regidoria de Comunicació, treballant braç a braç amb la 
Regidoria d’Ensenyament  i la direcció de l’escola, s’ha fet un nou espai web de 
la bressol on es pot trobar tota la informació del centre i del procés de 
preinscipció i matrícula. 
 
 Des de Comunicació també s’ha informat a través dels mitjans 
corporatius del procés de preinscripció de les escoles, de l’institut i dels 
diferents estudis. 
 

 Nou servei gratuït d'assessorament en màrqueting digital per a les 
empreses i els comerços del municipi : de moment s’han atès 2 
sol·licituds 

 

 Servei de formació digital per a emprenedors Digiemprèn. En haver-se 
adherit l’Ajuntament a aquest servei gratuït que ofereix la Diputació, els 
comerciants i empresaris locals poden accedir-hi directament. 
 

 Obert un formulari de consultes al web municipal en relació amb 
l'afectació que el coronavirus està tenint en autònoms i empreses: S’han 
atès 3 sol·licituds. 
 

 Difusió de  les borses de treball d'urgència del Servei d’Ocupació de 
Catalunya: personal assistencial i temporada de recollida de fruita. 
 



 

 

 Activació, conjuntament amb els ajuntaments de Caldes i Llavaneres, del 
portal Les3Viles.com que recull l’oferta comercial i de serveis dels 3 
municipis, així com informació sectorial relacionada amb la Covid-19.. 
 

 Suport per a joves que estan fent quart d'ESO, segon de BATXILLERAT 
o que volen canviar d'estudis. S’ha prestat atenció i acompanyament a 8 
joves. 
 

 S’està treballant en l’adequació dels equipaments municipals per 
adaptar-los a la nova normalitat per quan haguem de tornar a obrir 
portes. També es treballa en les mesures de seguretat que s’hauran 
d’establir en els diferents serveis, si finalment es poden prestar, com per 
exemple la piscina municipal o les estades esportives. 
 

 S’ha contractat 3 persones mitjançant Plans d’Ocupació: 2 auxiliars 
administratives, una per l’OAC amb contracte de 6 mesos i una altra per 
la Policia Local amb contracte de 4 mesos, i un operari per a la brigada 
amb contracte de 6 mesos.  
 

A causa de les restriccions de l’estat d’alarma, no es podia celebrar un 
procés selectiu i a més resultava difícil formar el nou personal 
administratiu amb l’ús de les eines i programes de gestió municipal, 
tenint en compte que s’està teletreballant, s’ha optat per recórrer a les 
persones que es van contractar l’any passat mitjançant els plans 
d’ocupació, la qual cosa garanteix que les incorporacions van passar en 
el seu moment un procés selectiu i amb l’avantatge que ja coneixent 
l’operatiu de funcionament de les seves respectives àrees d’adscripció.  
 

 S’obrirà en breu la convocatòria de subvencions ordinàries de l’any 2020 
destinades a les entitats esportives i es portarà a Ple l’aprovació d’una 
modificació de crèdit per tal de destinar 16.000 euros a ajuts 
extraordinaris que tot i anar destinats a les entitats, persegueixen 
beneficiar a les famílies ja que els clubs hauran de repercutir en positiu 
aquest ajut en les quotes que cobren als seus participants. 
 

 S’ha mantingut una reunió amb els guinguetaires de la platja per 

planificar com s’iniciarà i es desenvoluparà l’activitat. 
 



 

 

 S’està treballant en mesures fiscals per donar suport als comerç local, 

com per exemple l’adequació de l’import que han de pagar per les 

terrasses o la possibilitat que puguin ampliar la superfície que ocupen, 

sempre i quan l’espai on es troben ubicades, ho permeti. 
 

 Activació, conjuntament amb Llavaneres, d’una xarxa de voluntaris per 

donar suport  educatiu i informàtic a infants i joves, des de primària a 

batxillerat, en situació de vulnerabilitat. 
 

 Seguim treballant en el redisseny d’activitats i esdeveniments que 

teníem programats per adequar-les a la situació de nova normalitat, 

tenint sempre en compte les normes que estiguin vigents en aquell 

moment per tal de garantir la seguretat de les persones. 

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. Continuem treballant 
per cobrir necessitats actuals i també per preveure les necessitats futures. 
 
INTERVENCIONS 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, portaveu de Junts per Sant Vicenç 
de Montalt, manifesta que s’ha perdut una gran ocasió quan tots els portaveus 
volien col·laborar en el si d’una mesa o comissió. Tenien molta cosa a dir tots 
els regidors/es de l’Ajuntament. Ell rep moltes trucades i whatsapps de negocis 
i comerços que es queixen de la falta de flexibilitat del govern. Però amb la 
col·laboració de tots es podria haver trobat la flexibilitat amb l’acord de tots. El 
regidor de comerç i turisme deu estar content. Si el truquen a ell per alguna 
cosa serà. La resposta que dona l’Ajuntament és adient a les Ordenances 
Municipals. Si s’hagués creat la comissió, s’hagués pogut prendre decisions 
puntuals. Ho diu amb pena, perquè la mà estesa de l’oposició s’hauria d’haver 
aprofitat. Té queixes de botigues, bars, tallers, etc. No vol entrar-hi més. Dona 
les gràcies al personal de l’ajuntament per la seva maduresa laboral. Demana 
per què a aquests treballadors que estan al carrer i amb contacte amb la gent 
no se’ls fa passar un test, per exemple als laboratoris Echevarne en fan. 
Sobretot els que estan al carrer per veure si són asimptomàtics per exemple. 
S’han fet molts controls perquè no vingui gent de fora, es neteja molt, però el 
personal que està al carrer no li tenim cura. Es podria haver parlat a la 
Comissió. S’hagués trobat solució que no haguessin encorsetat les ordenances 
municipals i hagués estat un benefici per a la ciutadania. 
 



 

 

El senyor Sandoval li respon que han fet reunions amb l’oposició. Ell no hi va 
perquè té feina. No comenta res en 1.5 hores de reunió. El Govern i el Consell 
Assessor estan disposats a treballar, però no han rebut cap proposta ni cap 
comentari. Els tècnics estan trucant constantment, potser tothom no està 
content, però assegura que han estat flexibles i molt presents. No ha rebut cap 
proposta seva. Alguna sí dels seus companys. Si desapareix de les reunions, 
no tindria tantes propostes a fer. Dels tests PCR des de Sanitat no donaven 
garanties. Els tests d’avui donen dades d’avui, però demà pots contagiar-te. 
Tens la dada d’un dia. No és tan trivial ni té garanties pels treballadors 
exposats. 
 
El senyor Martínez afirma que sí que ha anat a les reunions això no ho pot dir. 
Que faci o no intervencions és una altra cosa. Quan s’asseu a una mesa és 
perquè hi hagi un diàleg i que s’aixequi la corresponent acta. Una altra cosa és 
una reunió on s’informa. L’oposició li està donant la mà. Ell no és especialista 
però creu que hi ha risc, creu que l’Ajuntament hauria de fer el possible perquè 
es fes el test als treballadors, ell no sap les garanties que té el test. Si un 
comerç li demana alguna cosa i el treballador ho pot informar està bé, però si 
s’hagués configurat la mesa demanada i hi hagués hagut acord de les forces, 
es podria haver fet més. 
 
L’alcalde aclareix que l’òrgan competent per modificar ordenances és el ple i a 
més, cal exposició pública de 30 dies. 
 
Pren tot seguit la paraula la senyora Maria Villalta Morro, regidora de Sanitat i 
portaveu de 9SV, per explicar que el test no és una mesura de prevenció 
adequada, els test privats la Generalitat els va prohibir. L’esforç és centra en 
garantir l’entorn de treball, fer tasca de prevenció i planificació. S’ha optat pel 
foment del teletreball i cita prèvia als ciutadans, comprar de tot el material 
desinfectants i elements de protecció de l’entorn de treball. Els diagnòstics 
d’aquests test són més fiables i indicats per a persones amb símptomes. Si ve 
un treballador amb símptomes ha de dirigir-se al seu centre de salut i se 
seguiran els protocols d’actuació pertinents. Tots els treballadors disposaran de 
material de protecció i organització necessària. Seguirem les indicacions de les 
autoritats sanitàries. Manifesta que són molt seriosos. Es treballarà en equips 
tancats i amb màxima neteja. Cal seguir la informació oficial del Departament 
de Sanitat. 
 
El senyor Martínez comenta que l’Ajuntament acudeixi al Catsalut dient que té 
personal en risc. Una empresa qualsevol que els seus treballadors s’hagin 
incorporat a treballar han passat el test.  
 
La senyora Villalta reitera que està indicat per a gent amb símptomes. 
 
Pren la paraula tot seguit el senyor Sergi Rabat Fajardo, portaveu de Som-hi 
Sant Vicenç, recorda que en altres ocasions s’ha tirat de decret i després s’ha 



 

 

ratificat pel Ple, ja ha passat altres vegades. Són conscients que la situació és 
molt complicada i l’ha de suportar l’administració en la mesura del possible. La 
interpretació extensiva d’una norma podia haver beneficiat el ciutadà, no 
parlava de modificar ordenances. Agraeix la feina de regidoria de Sanitat i 
Ensenyament la seva tasca. Un regidor amb competències delegades hauria 
de tenir coneixement de les seves àrees i sembla criticar-los per manca de 
previsió. S’hauria d’haver contemplat tres escenaris, optimista, el pessimista i el 
neutre. Sempre s’ha de tenir present els tres escenaris contemplats, escollint el 
més adient en funció de les ordres supramunicipals rebudes. El temps ha 
ensenyat que la transferència de recursos és una galleda foradada plena 
d’aigua, amb el pas de cada administració, la galleda va perdent aigua. La 
galleda que pot arribar més plena al ciutadà és la de l’administració local. És 
l’administració que pot cobrir les necessitats més adients dels ciutadans del 
municipi, no és just però és el que s’ha de fer. És al que es van comprometre, 
però també perquè els hi va la salut, també la salut empresarial, etc. Per això 
és de vital importància la comissió de treball. La visió “curtplacista” farà que les 
circumstàncies diferents que van succeint no tinguin uns fonament sobre els 
quals anar vestint la situació. Cal tenir esquelet preparat pel que pugui ser. 
 
El senyor Miquel Rovira Mariné, portaveu de la CUP, per al·lusions es dirigeix 
al senyor Martínez. No li agradaria frivolitzar i menys en aquesta situació. La 
pregunta que li fa el senyor Martínez li sembla frívola i injusta pels comerciants, 
el que li transmeten els empresaris no és per estar content ni satisfet. Per molt 
que facin, sempre pensen que no fan prou. Ell no té una bola de vidre. Es pot 
tenir coneixement d’una inquietud, si hi ha inici de l’expedient administratiu o si 
no, manera informal. Li preocupa que rebi whatsapps i trucades, si rep 
inquietuds, com és que té el seu telèfon i no li ha dit res, si no li truca, què vol 
dir? O bé que li amaga al consistori o que no l’estima gaire. 
 
L’alcalde manifesta que no hi ha opció a rèplica. 
 
Tot seguit, pren la paraula la senyora Laia Sorribes Valls, portaveu d’ERC, qui 
fa una crida a la responsabilitat del poble de Sant Vicenç de Montalt. En 
aquesta fase ja es poden relacionar i sense horaris. Demana seguir sent 
prudents, hi ha ganes però això va per llarg. Les mesures s’han d’anar 
adaptant. La brigada ha començat ja a fer treballs a zones enjardinades. 
Pensaven que continuarien amb feines que s’havien parat. S’ha posat gespa 
artificial a la zona del Sorli, creu que no tocava ara. Es podia haver deixat 
passar un temps i ha ho farien més endavant. El que s’ha fet al carrer Costa 
Brava ha estat una sorpresa pels veïns, que han de fer la volta. No sap si s’ha 
consultat els veïns. Hi ha veïns afectats, potser es podria buscar solucions. Ara 
no tocava. Creu que ara toca dedicar els recursos a les necessitats de les 
famílies, a les persones. 
 
El senyor Robert Subiron Olmos, primer tinent d’alcalde, respon que les obres 
no les ha fetes la brigada. La comanda estava feta abans que comencés el 



 

 

Covid. Era un industrial del municipi, no la brigada. La brigada està fent tasques 
de manteniment. 
 
La senyora Sorribes li replica que les haguessin començades quan les 
poguessin acabar. Hi ha cintes i ha quedat tot pel mig i les jardineres no s’han 
omplert de terra. 
 
El senyor Subiron li contesta que la cinta té una cola i està marcada perquè la 
gent no ho trepitgi. Quan acabi la zona de davant de la Zervecería ompliran 
amb sorra, màxim en dues setmanes acabaran. 
 
El senyor alcalde dona la paraula al senyor senyor Francesc Guillem Molins, 
regidor no adscrit, perquè les preguntes aniran dirigides al Govern i Consell 
Assessor. El senyor Guillem pren la paraula i li manifesta a l’alcalde que dona 
compte de mesures adoptades per un govern en minoria i on l’oposició no ha 
pogut intervenir prèviament. És partidari de crear una comissió pel Covid i una 
post Covid 19, l’oposició ho ha demanat de forma reiterada des de fa diversos 
plens. Li pregunta directament si la pensa constituir o no. 
 
El senyor alcalde li respon que creu que els dimecres ja fan una reunió tots 
junts, allà poden col·laborar de la mateixa manera i no reben cap proposta. No 
sap quina diferència hi ha de voluntat. Si la reunió dels dimecres és diu mesa 
del Covid, tindran més voluntat? Ahir va presentar una proposta i li va dir que li 
semblava bé i fins i tot li ha encarregat que la treballi. Només esperen el ple per 
fer oposició. 
 
El senyor Guillem li respon que interpreta que la resposta a la seva pregunta és 
un no. Interpreta la transparència i participació dels regidors de l’oposició. 
Abans era un fidel representant del consens, amb el consell de treball, allà si 
que hi havia consens de tothom. Les que fan ara són reunions per donar 
compte, no es decideix res. De les reunions setmanals, que a més no són 
gratificades perquè no són comissions, en fa una lectura no molt real. Un dia 
que va haver-hi reunió tensa, a l’acta del consell assessor diu “explicar diverses 
gestions fetes i previstes i que la valoració és positiva”. Això no és deixar 
participar. Ahir va ser l’única excepció que li va dir que treballaria un tema. 
 
El senyor Sandoval li reitera que no rep cap proposta de l’oposició, que la seva 
d’ahir és la primera, i el senyor Guillem li recorda que havia fet altres, com el 
xec directe a la ciutadania, com a Cabrera de Mar. Li diu que no té cap 
credibilitat perquè un cop diu una cosa i després una altra. 
 
El senyor Sandoval li contesta que ara li surt la vena del PP, no parli del passat 
i parli del present, i li demana propostes. 
 
El senyor Guillem li diu que no segueixi així que el podien “deixar amb el cul a 
l’aire”. El critica per fer demagògia. 



 

 

 
Finalment, el ple es dona per assabentat de les gestions esmentades. 
 

 
 
Segon.- PRP2020/578   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 5/2020 CRÈDITS EXTRAORDINARIS.    
 

 

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.   
 
El primer tinent d’alcalde, senyor Robert Subiron Olmos, exposa l’assumpte. Fa 
un resum de l’expedient de modificació de crèdit que servirà per atorgar 
subvencions extraordinàries a les entitats esportives que fomenten l’esport base. 
Explica que van rebre el neguit i preocupació de les entitats esportives i es va 
valorar donar un impuls amb ajudes extraordinàries per  les entitats perquè es 
pogués repercutir a les famílies. 
 
Es transcriu tot seguit la proposta d’acord: 
 
“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. 5/2020 del 

Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdits extraordinaris 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 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. 
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ESTAT DE DESPESES 
       

              BAIXES ALTES   

        Crèdit Modificacions Crèdit Per Per Crèdit 

Org Prog Econòmica Descripció Inicial Exercici Actual 
Baixes de 
Crèdits 

Crèdit 
Extraordinari Definitiu 

07 3410 48950 
Subvenció Extraordinària Covid-19 Club de Judo 
Amics SantVi 0,00 0,00 0,00   1.312,50 1.312,50 

07 3410 48951 
Subvenció Extraordinària Covid-19 Club 
Patinatge 0,00 0,00 0,00   2.812,50 2.812,50 

07 3410 48952 
Subvenció Extraordinària Covid-19 Club Futbol 
SantVicentí 0,00 0,00 0,00   6.312,50 6.312,50 

07 3410 48953 
Subvenció Extraordinària Covid-19 Club Fut. 
Sala Santvicentí 0,00 0,00 0,00   3.187,50 3.187,50 

07 3410 48954 
Subvenció Extraordinària Covid-19 Club de 
Bàsquet 3 Viles 0,00 0,00 0,00   2.250,00 2.250,00 

07 3410 48955 
Subvenció Extraordinària Covid-19 Pitch & Putt 
SVM 0,00 0,00 0,00   125,00 125,00 

01 1522 2270001 Servei neteja immobles 390.000,00 0,00 390.000,00 11.000,00   379.000,00 

10 920 22100 Energia elèctrica Immobles 90.000,00 0,00 90.000,00 5.000,00   85.000,00 

      Totals 480.000,00 0,00 480.000,00 16.000,00 16.000,00 480.000,00 
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Pel que fa a les despeses: 
 
L’equip de govern està donant impuls a diferents sectors de la societat que 
s’han vist afectats per la crisi del Covid 19 aprovant línies d’ajuts i subvencions.  
 
Un dels sectors que es pretén ajudar és el format per les entitats esportives que 
fomenten l’esport base. Les entitats esportives s’enfronten a una nova situació 
que els farà adaptar-se a una nova realitat, amb una sèrie de despeses que 
han assumit i que hauran d’assumir durant aquest any, veient com els seus 
ingressos han disminuït.  
 
S’ha treballat per poder aprovar una línia de subvencions extraordinàries, 
complementàries a la subvenció que cada any reben les entitats esportives, 
perquè puguin atendre tant despesa ordinària com extraordinària del present 
exercici i puguin superar la difícil situació que estem vivint. L’ajuntament hi vol 
col·laborar perquè les famílies puguin sortir-ne beneficiades, ja que és requisit 
indispensable que l’ajuda es repercuteixi directament a les famílies.  
 
L’import que s’assigna a cada una de les entitats és el resultat de dividir 16.000 
euros de forma proporcional al nombre de participants de cada entitat 
empadronats a Sant Vicenç de Montalt d’entre 4 i 18 anys. 
 
Les aplicacions pressupostàries que es proposen crear i dotar 
pressupostàriament són: 
 
 

 2020/07/3410/48950 “Subvenció Extraordinària Covid-19 Club de 
Judo Amics SantVi”:  es proposar crear la partida i dotar-la 
pressupostàriament amb 1.312,50 euros. 

 

 2020/07/3410/48951 “Subvenció Extraordinària Covid-19 Club 
Patinatge”: es proposar crear la partida i dotar-la pressupostàriament 
amb 2.812,50 euros. 

 

 2020/07/3410/48952 “Subvenció Extraordinària Covid-19 Club Futbol 
SantVicentí”: es proposar crear la partida i dotar-la pressupostàriament 
amb 6.312,50 euros. 

 

 2020/07/3410/48953 “Subvenció Extraordinària Covid-19 Club Fut. 
Sala Santvicentí”: es proposar crear la partida i dotar-la 
pressupostàriament amb 3.187,50 euros. 

 



 

 

 2020/07/3410/48954 “Subvenció Extraordinària Covid-19 Club de 
Bàsquet 3 Viles”: es proposar crear la partida i dotar-la 
pressupostàriament amb 2.250 euros. 

 

 2020/07/3410/48955 “Subvenció Extraordinària Covid-19 Pitch & 
Putt SVM”: es proposar crear la partida i dotar-la pressupostàriament 
amb 125 euros. 

 
 

Pel que fa al finançament: 

 
Davant la situació provocada pel Coronavirus COVID-19 i tenint present les 

indicacions donades des de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat, 

l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt va adoptar una sèrie de mesures, entre 

elles, el tancament dels següents equipaments municipals: 

 La Biblioteca municipal “La Muntala”. 

 El Centre Cívic “El Gorg”. 

 El Pavelló poliesportiu “Toni Sors” i la pista annexa. 

 El camp de futbol municipal “Antoni Buch”. 

 La seu d’entitats. 

 El Cau jove. 

 L’Escola Bressol “Els Garrofers”. 

 L’Escola de Música “L’Oriola”. 

Aquest tancament d’equipaments, ha comportat un estalvi en subministres i en 

neteja dels l’immobles i d’aquesta manera es proposa finançar la present 

modificació de crèdit amb les següents aplicacions pressupostàries: 

 2020/01/1522/2270001 “Servei neteja Immobles”: la previsió de 

despeses a 31 de desembre de 2020 encara és incerta i dependrà del 

que duri el tancament dels equipaments, però a data d’avui l’estalvi en 

l’aplicació pressupostària permet donar de baixa 11.000 euros per 

finançar altres aplicacions pressupostàries. 

 



 

 

 2020/10/920/22100 “Energia elèctrica Immobles”: la previsió de 

despeses a 31 de desembre de 2020 encara és incerta i dependrà del 

que duri el tancament dels equipaments, però a data d’avui l’estalvi en 

l’aplicació pressupostària permet donar de baixa 5.000 euros per 

finançar altres aplicacions pressupostàries. 

 

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

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

de Montalt, pregunta si es tindrà en compte les entitats culturals, les AMPAs i 

les AFAs, a les moltes altes entitats se’ls donarà subvenció? S’ha utilitzat el 

criteri similar a les subvencions esportives. Caldria memòria i signar un 

conveni? Aquesta iniciativa ha vingut de les entitats esportives, han presentat 

instàncies? Ha sigut iniciativa de l’Ajuntament o de les entitats? De quina 

manera justificaran la subvenció extraordinària? Pregunta si es justificarà per 

part de l’entitat i es presentarà una memòria valorada. 

El senyor Robert Subiron, primer tinent d’alcalde, respon els dubtes del senyor 

Martínez, explicant que diverses entitats s’han posat en contacte amb ells 

perquè tenien dificultats, ja que havien deixat de cobrar quotes i tenien 

despeses que assumir durant la crisi sanitària. Llavors s’ha plantejat una línia 

d’ajuts per a les entitats, perquè puguin presentar despesa ordinària o 

extraordinària fins a final d’any i es farà un conveni fet a mida de cada entitat 

perquè totes puguin acollir-s’hi.  

La secretària aclareix que es donarà compliment tant a la Llei i Reglament 

General de Subvencions i a l’Ordenança Municipal reguladora de les 

subvencions. 

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

amb la cara i la creu del que demanaven. L’últim article de la  Llei general de 

subvencions permet aquest tipus d’ajuts, també hi ha tràmit d’informació 

pública en aquest cas. És cert que es repercutirà a les famílies, però potser 

més endavant i no ara. El principi de lliure concurrència està tan acotat que no 

dona dret a participar a altres entitats. Es podria haver debatut a la comissió. 

Potser l’any vinent ja han recuperat l’estabilitat i potser ara no tindran aquest 



 

 

recolzament. Potser s’hauria pogut parlar de l’amplitud de mires. Si ho han fet, 

com a mesura no s’hi poden oposar, però hi havia aspectes a comentar. Es 

persegueix afavorir algunes entitats i es persegueix afavorir les famílies, però 

passat un cert temps. Però es diluïa l’aspecte que es pretenia. L’exposició 

pública també porta un temps i no els ha importat en aquest cas. 

El senyor Subiron manifesta que les entitats compleixen els requisits marcats, 

són aquestes entitats que fomenten l’esport bases. El global anava destinat a 

totes, però no totes han acomplert els requisits. Volien que això arribés ara, 

però algunes famílies ja havien pagat les quotes de tot l’any, per això se’ls 

deixa tot l’any. Els convenis seran públics per suposat. Es faran a mida perquè 

cada entitat té les seves necessitats. 

El senyor Rabat manifesta que els requisits restrictius fan que la lliure 

concurrència quedi encorsetada, perquè no permeten acollir-s’hi a un 

determinat nombre d’entitats, podria fer pensar (espera que no) que les 

subvencions han estat donades prima facio, és a dir, amb caràcter previ per 

afavorir alguna determinada entitat, que entén que no. Potser hagués estat 

millor destinar els recursos es poguessin haver repercutit directament a les 

famílies, es podria haver debatut abans. 

Tot seguit, la senyora Laia Sorribes Valls, portaveu d’Esquerra, explica que li 

sembla molt bé que s’hagi pensat en l’esport base i el finançament de les 

entitats. Però faria una crida, que es pensés també en altres entitats esportives 

i culturals, que puguin tenir alguna subvenció per comprar mesures de 

seguretat per poder desenvolupar les seves activitats amb seguretat, les que es 

pugui, a partir de principi de curs, demana que es pensi en elles. 

El senyor Subiron respon que hi estan d’acord, estan oberts a tots els neguits. 

No li han fet cap petició la resta d’entitats. Recorda no obstant, que 

l’Ajuntament ja ha posat a disposició de tots els col·lectius vulnerables 

mascaretes, per tant, el govern i tots els companys podran donar solucions a 

totes les necessitats. La voluntat de tots és arribar al màxim de gent. 

La senyora Sorribes fa una crida perquè se les ajudi perquè abans que s’iniciï 

el curs escolar si tenen dificultats per començar, se les pugui ajudar. 

L’alcalde li respon que la idea és aquesta precisament. La despesa que es 

generarà les famílies no la pagaran. Recorda que tampoc s’han girat els preus 

públics de la Bressol, ni l’Escola de Música ni les activitats esportives. S’intenta 

arribar al màxim de gent possible. Si es creu que es pot arribar a més gent, 

entre tots es treballarà. 



 

 

A continuació, pren la paraula el senyor Francesc Guillem Molins, regidor no 

adscrit. Manifesta que tot el que siguin subvencions i ajudes extraordinàries, 

benvingudes siguin. A això no s’hi pot oposar ni molt menys. No li agraden les 

maneres. Cinc modificacions de crèdit es porten ja des d’inici d’any. Es pot 

treballar conjuntament amb mesures de futur. Demana que es faci una 

modificació de crèdit més potent, traient obres i prioritzant les peticions que 

demana la ciutadania. Té una sensació que es va a salto de mata. Es pot fer 

una planificació de mesures conjuntament. Li sembla bé el concepte, tant de bo 

es poguessin donar més, però no les maneres. Potser s’hauria d’estudiar un 

ajust del pressupost de 2020. Per tot el que ha exposat, s’abstindrà en la 

votació. 

El senyor Subiron li respon que només s’han aprovat tres modificacions de fet, 

perquè la primera és la incorporació de romanents, que es fa cada any, la 

segona era per a incorporar les subvencions i els plans d’ocupació, la tercera la 

pujada de sous que no es va arribar a aprovar i la quarta que va ser la grossa, 

motivada per la Covid i el temporal Glòria. 

El govern ha fet una planificació, no hi ha hagut mala gestió. Està d’acord amb 

què si cal fer una altra modificació, s’haurà de parlar conjuntament. 

El senyor Guillem no ha criticat les que hi ha, sinó que millor no fer-ne tantes 

petites i que es faci globalment. 

VOTACIÓ 

GRUP Nº 

vots 

VOT 

PSC 3 SÍ 

JUNTS 4 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

C’S 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

REGIDOR NO 

ADSCRIT 

1 ABST 



 

 

CUP 1 SÍ 

 

El Ple acorda per majoria absoluta aprovar els acords transcrits anteriorment. 

 

Tercer.- INTERVENCIONS REGIDORS/ES. 

En primer lloc, el senyor alcalde dona lectura a tot el seguit de novetats 

portades a terme des del dia que es va posar a disposició dels regidors 

l’expedient del ple i avui, es transcriu tot seguit: 

“La rapidesa amb la qual es van succeint els esdeveniments i el canvi de 

normes que va implantant el govern central en el marc del Pla de desescalada 

fa que haguem d’anar actualitzant dia a dia per no dir d’hora en hora protocols, 

informacions.. per tal d’anar adequant-les al nou marc. 

Així, des del passat 18 de maig, data en la qual es va realitzar l’informe que 

acabo de llegir per presentar-lo a la Comissió Informativa de Ple hi ha hagut les 

següents novetats i/o actualitzacions: 

 Segons la darrera informació publicada pel Departament de Salut en 

data 27 de maig, actualment a Sant Vicenç de Montalt hi ha 24 

persones diagnosticades amb la Covid-19 i 213 casos possibles 

d'infecció. Aquestes dades recullen els pacients que han estat 

diagnosticats I, alhora, s'ha pogut identificar la seva zona de residència. 

 

En els darrers deu dies ha augmentat en 7 el nombre de casos 

positius i els casos sospitosos s'han incrementat en 22, passant de 

191 a 213.   

Aquestes xifres ens han de fer reflexionar i fer un exercici de 

responsabilitat en l’aplicació dels consells de seguretat que venim 

repetint insistentment per tots els mitjans de comunicació municipal. La 

desescalada està fent que hi hagi molta més gent circulant per la via 

pública i hem de tenir molt present que la pandèmia continua present i 

no hem d’abaixar la guàrdia. 

 Recordar que des del passat 21 de maig, les mascaretes són 

obligatòries per a totes les persones majors de 6 anys en espais públics, 

oberts o tancats, sempre que no es pugui mantenir la distància de 2 



 

 

metres de seguretat i recomanables per als infants de 3 a 5 anys. Hi ha 

excepcions com les persones amb dificultat respiratòria o que ho tinguin 

contraindicat per raó de salut, discapacitat o dependència. Tampoc cal 

dur mascareta en el desenvolupament d'activitats que, per la seva pròpia 

naturalesa, resulti incompatible el seu ús i per causa de força major o 

situació de necessitat.   

En aquests sentit, indicar que la Policia Local està lliurant mascaretes a 

les persones que van per la via pública sense protecció. 

 S’ha informat pel mitjans de comunicació que s’obria la convocatòria de 

la Generalitat d’ajuts per pagar el lloguer destinats a famílies amb 

dificultats econòmiques per la COVID-19. Els ajuts es poden demanar 

fins al 30 de setembre. 

 S’ha obert el termini de sol·licitud de subvencions esportives ordinàries. 

Les entitats poden demanar-les fins al 20 de juny. 

 El dia 25 de maig, Sant Vicenç va entrar a la fase 1 del descofinament i 

hem anat informant de totes les novetats i canvi de normes que 

comportava el pas a aquesta nova fase. 

 Hem anunciat que els bars i restaurant podrien ampliar en un 50% 

l’espai de les seves terrasses en relació a l’ocupació de l’any anterior, 

sempre que físicament i per raons de seguretat sigui possible, amb 

l’objectiu que puguin seguir mantenint el mateix número de taules sense 

deixar de respectar les distàncies de seguretat. 

 La biblioteca està treballant per reobrir amb seguretat per als usuaris i 

pel personal el proper 2 juny, només per als tràmits de préstec i retorn 

de documents i amb cita prèvia. 

 Hem fet públic que aquest any no hi haurà Estades Esportives d’Estiu. 

Ha estat una decisió molt difícil de prendre perquè sabem de la dificultat 

de les famílies per conciliar la vida familiar i laboral, però davant 

l’evidència que es puguin realitzar amb normalitat i amb risc zero tant 

pels infants i adolescents com pels monitors i monitores i la ciutadania 

en general, per responsabilitat vam decidir anul·lar-les. En aquest sentit, 

el 18 de maig es va signar un decret per anul·lar el procés de selecció 

de monitors que havíem obert per a la contractació de personal per a les 

estades  



 

 

 El 26 de maig es van reobrir els accessos secundaris del municipi que 

s’havien tancat el 29 de març per restringir els desplaçaments no 

autoritzats en el marc de l’estat d’alarma. El motiu de la reobertura és 

que al entrar a la fase 1 es permeten els desplaçaments autoritzats dins 

la mateixa àrea sanitària, en el nostre cas la metropolitana nord, i calia 

facilitar els desplaçaments dels nostres veïns i veïnes. 

 S’ha fet difusió d’un llistat elaborat per la regidoria de Promoció 

Econòmica i Ocupació de cursos virtuals que ofereixen empreses i 

entitats de manera gratuïta perquè les persones es puguin seguir 

formant també en temps de Covid. I durant els mesos de juny i juliolo 

també oferirà un seguit de cursos virtual gratuïts en aquest cas amb el 

suport de la Diputació de Barcelona. 

   S’està treballant en l’elaboració d’una enquesta perquè la ciutadania 

pugui valorar la gestió que l’Ajuntament està fent de la pandèmia i per 

copsar les seves necessitats. 

 El 26 de maig vam informar de l’estat actual dels ajuts municipals 

destinats al pagament de les despeses de lloguer, alimentació i 

subministres. Així, des de l’obertura de la convocatòria a finals de 

març, Fins al moment s'han presentat 177 sol·licituds i se n'han pagat 

120. Se n’han denegat 22; hi ha hagut 6 renúncies i en queden 29 

pendents de resolució,  que es pagaran així que els interessats aportin la 

documentació que mancava. 

 Aquest dissabte es reobrirà el mercat dels dissabtes a l’Av. Toni Sors 

amb totes les mesures de seguretat e higiene que es marquen en el 

protocol. 

 La setmana vinent es començaran a lliurar per correu els distintius de 

zona blava-verda d’aquest 2020. Les zones regulades tornaran a estar 

actives a partir del 15 de juny i el distintiu del 2019 serà vigent fins a l’1 

de juny. Destacar que implantem el pagament de zones blaves i verdes 

amb mòbil per tal d’evitar contagis que es podrien produir en tocar els 

usuaris les màquines. 

 La Piscina Municipal reobrirà el proper 20 de març. Només es podrà 

accedir amb abonaments de temporada (empadronats) i mensuals( no 

empadronats però amb vivenda de propietat o que estiguin en lloguer al 

municipi) que s’hauran de sol·licitar i pagar a través de la web municipal. 



 

 

La recollida es farà presencialment a l’OAC de l’Ajuntament guardant 

totes les mesures de seguretat i higiene. 

Hi haurà tres torns d’entrada i entre torn i torn es durà a terme la neteja i 

desinfecció dels espais: De 10 a 13:00 h, de 13:15 a 16:15 h i de 16:30 a 

19:30 h.  

Cada usuari amb abonament només podrà entrar en un torn de forma 

diària i no hi haurà servei de gandules. 

 Seguim treballant en el protocol de reobertura de la platja per a usos 

d’oci. 

 I, per acabar una informació important per la ciutadania en general, a 

partir de l'1 de juny el còmput dels terminis administratius suspesos des 

de l'inici de l'Estat d'alarma es reprendrà. Pel que fa als processos 

judicials, s’aixecarà la suspensió de terminis el 4 de juny, i ja es podran 

contestar demandes, presentar recursos, etc., per via judicial; també el 4 

de juny s’aixecarà la suspensió de terminis de prescripció i caducitat de 

drets i accions, com per exemple els relatius als drets dels consumidors 

en relació a les reclamacions, i que havien quedat suspensos tornaran a 

comptar a partir d’aquesta data.” 

A continuació, el senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, portaveu de Junts 

per Sant Vicenç, cedeix el torn als companys. Finalment es decideix seguir 

l’ordre establert i manifesta que farà les preguntes ràpides i concises. 

Comenta que ha rebut queixes dels veïns de la Riera de Torrentbò per la 

baixada de molta aigua a la Riera. És sabedor que avui els serveis municipals 

hi ha anat, pregunta què hi està passant.  

El senyor Robert Subiron Olmos, regidor de Medi Ambient i Serveis Municipals, 

respon que s’han mantingut reunions amb l’Ajuntament d’Arenys de Munt. Avui 

s’ha netejat la part asfaltada. Pel que fa al problema, hi ha una veta que s’ha 

obert pels temporals, principalment el Glòria, i llavors baixa per Can Delàs, on 

hi ha un brotador. El pou no avarca i brota molt. Abans Sorea tirava d’aquest 

pou i ara ho fa amb aigua del Ter. El que s’ha fet és reconduir l’aigua perquè 

creui el tros de riera, però la solució que caldria fer és canalitzar, però suposa 

una inversió molt important i una solució complicada. També perquè la veta no 

sigui tan gran s’han fet aportacions de grava.  



 

 

El senyor Martínez apunta que ahir baixava molta aigua. Pregunta després si 

l’Ajuntament ha demanat les noves subvencions del pla de xoc de la Diputació 

de Barcelona. 

El senyor alcalde li respon que es demana tot el que es pot. 

El senyor Martínez pregunta si s’acabava el termini per a la redacció del 

POUM. Pregunta també com estan les modificacions puntuals. 

El senyor Sandoval respon que tenen 28 mesos i que per la Covid s’han aturat 

tots els terminis.  

El senyor Martínez recorda que reivindiquen una comissió de Medi Ambient i un 

tècnic de Medi Ambient. Els veïns demanen la neteja del Parc dels Germans. 

El senyor Subiron manifesta que el Parc no ha tingut manteniment. La setmana 

passada es va fer una actuació a tots els paviments i el manteniment de l’aigua 

de les canalitzacions i els impulsors de la bassa. La setmana que ve ja s’hi 

incorpora l’empresa que fa suport a la Brigada, Marpi. 

El senyor Martínez comenta que a Montalpark s’ha generat enrenou i 

descontent perquè no s’ha parlat amb els veïns. Pregunta si s’ha demanat a la 

Diputació arreglar el tema de les ànimes. 

El senyor Sandoval aclareix que s’ha demanat a la Demarcació de Carreteres 

aixecar la tanca perquè és l’administració competent. 

El senyor Martínez explica que quan plou es queda ple d’aigua. 

El senyor alcalde afirma que es posaran més desaigües perquè s’hi acumula 

molta aigua i es farà una vorera. Hi ha una veïna que va amb cadira de rodes i 

podrà sortir amb seguretat. 

El senyor Martínez explica que hi ha famílies descontentes perquè no es 

celebren les estades esportives. Altres poblacions no les han anul·lades. 

La senyora Maria Villalta Morro, portaveu de 9SV i regidora de Sanitat i 

Ensenyament, exposa la resposta. Les mesures que s’imposaven per a la 

celebració de les estades amb 400 infants amb seguretat eren molt 

complicades, s’havien de constituir grups petits de convivència aïllada, 

distribuïts pel poble, principalment a l’aire lliure en ple mes de juliol, amb 

controls de temperatura i símptomes, donar una formació específica als 

monitors i la neteja i desinfecció intensiva. Tot això seguia sense donar garantia 

perquè si hi havia un contagiat, s’havia de fer una quarantena de quinze dies. 



 

 

Era molt difícil oferir una activitat de qualitat i seguretat. No és el mateix un 

monitor per 10 que dos per 20, encara que sembli matemàticament el mateix. 

També pot ser que finalment la Generalitat ens deixi sense arguments, perquè 

canviï les coses al darrer moment. És una situació desconeguda i s’ha cregut 

que ajuntar 400 criatures des del punt de vista de sanitat no s’havia d’assumir. 

El senyor Martínez comenta que Sant Vicenç el tenia enamorat pel Medi 

Ambient, i ara no veu més que gespa artificial i ciment. No era Vila Florida? 

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

la paraula per preguntar si continuarà la desinfecció amb la cuba de 16.000L.  

El senyor Subiron li respon que aquest dijous serà l’últim dia contractat. 

El senyor Rabat pregunta si ara ho farà la Brigada amb els seus mitjans.  

Apunta que hi ha un estudi de l’OMS que posava en dubte desinfectar els 

carrers perquè potser no seria tot el beneficiós que es pensava en principi. 

El senyor Subiron explica que s’empren productes homologats i seguint els 

protocols. No coneix amb profunditat l’assumpte i es pot demanar informe. 

El senyor Rabat es qüestiona que fos el moment de posar gespa artificial. Si ja 

estava signat, es podria haver previst una clàusula escapatòria. Si no, potser 

parlant  es podria haver fet en un altre moment. 

El senyor Subiron li respon que tal com es dona suport a les famílies, també es 

vol donar impuls als industrials del poble, sense malbaratar recursos. 

El senyor Rabat creu que s’hauria d’haver posposat i la transferència de 

recursos es podria haver aplicat a ajuts als empresaris. Ells aprovaran tots els 

recursos i modificacions que calgui per ajudar el poble. 

El senyor Subiron li respon que amb això van en la mateixa línia i tenen la 

mateixa finalitat. 

El senyor Rabat agraeix al senyor alcalde que afegís aquest punt a l’ordre del 

dia, és una prova que hi ha bona voluntat , dona l’enhorabona al senyor 

alcalde.  Aprofita també per fer una reflexió. Celebra que la Policia doni 

mascaretes, fan una tasca ingent però compleix ordres de governació. El poder 

s’exerceix amb potestas o autoritas. L’autoritat és més complicada de tenir, la 

gent fa seva l’ordre i a més la millora. Agraeix aquest gest, celebra la decisió de 

canvi potser de poder a autoritat. 

El senyor Sandoval manifesta que ell treballa amb molta voluntat. 



 

 

La senyora Laia Sorribes Valls, portaveu d’Esquerra Republicana, manifesta 

que això ha servit per donar més normalitat als plens i trobaven a faltar temes 

que volien aportar des dels partits. Pregunta a partir de quina data es posaran 

en marxa les zones blaves. 

El senyor alcalde li respon que el 15 de juny. Si no arribessin els distintius, que 

la gent no pateixi perquè fins el dia 1 de juliol tenen vigència els distintius de 

2019. Informa també que hi haurà un nou sistema de pagament pel mòbil.  

La senyora Sorribes pregunta si cal descarregar-se una App i si és un sistema 

recarregable, com a Mataró. 

El senyor alcalde comenta que els detalls el coneix el cap de Policia, ho 

preguntarà. 

La senyora Sorribes troba a faltar lavabos públics a la zona de Montalpark, 

demana que s’estudiï també a la zona de Can Boada i al carrer de la Pau. Sap 

que ara és complex pel tema Covid. Caldes a la zona del Parc i Llavaneres al 

Balís en tenen. A Sant Vicenç no n’hi ha a baix. Potser a més llocs es podrien 

posar. Proposa que s’estudiï. 

El senyor alcalde respon que els pobles veïns en tenen per la zona de 

restauració. Ara les mesures són tremendes, però es pot estudiar. 

La senyora Sorribes comenta que la Diputació ha tret programes 

complementaris, que han baixat les aportacions i que fins el 15 de juliol es 

poden demanar avançaments. 

El senyor alcalde li respon que es demanaran totes. 

El senyor Miquel Rovira Mariné, portaveu de la CUP i regidor de Promoció 

Econòmica, explica la reunió amb el cap de Benestar Social de la Diputació per 

parlar de les diferents línies que la Diputació ha posat en marxa, demà és la 

reunió. El proper dimecres podrà portar la informació més fresca al respecte.  

El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, vol fer un prec. El senyor 

alcalde fa una intervenció a la ràdio posant al dia o reiterant les novetats del 

tema covid i fa un cafè telemàtic amb l’alcalde. Demana per què no torna a 

activar el programa de política municipal, que també es pot fer per via 

telefònica o pel canal que sigui. Potser ja és el moment de poder participar.  

El senyor alcalde pren nota. 



 

 

El senyor Guillem també vol formular una pregunta, si són gratificades les 

sessions extraordinàries que ha celebrat el Consell Assessor durant l’estat 

d’alarma. La resposta és que no, per la qual cosa ho celebra perquè no 

suposen un sobrecost. 

El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, convida a la reflexió i 

té el desig de cara a la ciutadania, perquè tot torni a la normalitat. Des del punt 

de vista personal i afectiu per fi es podrà abraçar els éssers estimats però 

també que siguin comprensius perquè continuarem amb certes limitacions 

entre tots. Espera la tornada a la vida anterior encara que sigui de forma lenta i 

espera que es relaxin determinades regulacions per fer més suportable la 

tornada. S’ha d’apostar per fer les actuacions que siguin prioritàries i evitar les 

despeses supèrflues. S’ha de vetllar pels ciutadans. 

El senyor Alcalde fa una crida a la responsabilitat dels santvicentins. Depèn de 

tots per intentar que tot això acabi aviat. 

  

 

 
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 

 


