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ACTA DE LA SESSIÓ PLE2020/7 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1a. CONVOCATÒRIA EL 30 DE 
JULIOL DE 2020. 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2020/7 
Caràcter: EXTRAORDINÀRIA 
Data: 30 de juliol de 2020 
Horari: de 18.00 a 21.00 hores. 
Sessió telemàtica 
 
 
Assistents 
 

- Sr.President JAVIER SANDOVAL CARRILLO (PSC) 
- Sr.Vocal ROBERT SUBIRON OLMOS (PSC) 
- Sr.Vocal CRISTIAN GARRALAGA ALONSO (PSC) 
- 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) 
- Sr.Vocal MIQUEL ÀNGEL MARTÍNEZ CAMARASA (REGIDOR NO 

ADSCRIT) 
 
 
 

 
Secretària: 
 
- CRISTINA MARÍN CARCASSONA, secretària accidental 
 
 
Obre la sessió el senyor President per tractar els assumptes inclosos en el 
següent: 
 
 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 



 

 

Primer.- PRP2020/744   DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET 
D'ABANDÓ DEL REGIDOR SR. MIQUEL ÀNGEL MARTÍNEZ I CAMARASA 
DEL GRUP POLÍTIC JUNTS PER SANT VICENÇ. 
 
Segon.- PRP2020/748   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DEL NOMENAMENT DEL PORTAVEU DE JUNTS PER SANT VICENÇ I DE 
LA MODIFICACIÓ DE LES ASSIGNACIONS ALS GRUPS POLÍTICS.    
 
Tercer.- PRP2020/752   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS 
INFORMATIVES I ALTRES ÒRGANS COL·LEGIATS. 
 
Quart.- PRP2020/804   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DELS PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE 
PRESCRIPCIONS TÈNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT, DEL SERVEI D'ENLLUMENAT 
PÚBLIC DE SANT VICENÇ DE MONTALT. 
 
Cinquè.- INTERVENCIONS REGIDORS/ES. 
 
 

 
 
 
Primer.- PRP2020/744   DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET 
D'ABANDÓ DEL REGIDOR SR. MIQUEL ÀNGEL MARTÍNEZ I CAMARASA 
DEL GRUP POLÍTIC JUNTS PER SANT VICENÇ. 
    
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Robert Subirón 
Olmos,  portaveu del grup Municipal del PSC, exposa l’assumpte: 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: ALCALDIA 
Expedient:  2020/1118-1166   
Contingut: DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D'ABANDÓ DEL 
REGIDOR SR. MIQUEL ÀNGEL MARTÍNEZ I CAMARASA DEL GRUP 
POLÍTIC JUNTS PER SANT VICENÇ. 
 
 
Cal donar compte al Ple del decret d’alcaldia que es detalla a continuació: 
 
“DECRET NÚM. 653 
 
Identificació de l’expedient :  



 

 

 
Departament/ Sol·licitant: ALCALDIA 
Expedient:  2020/1118-1166   
Contingut: ABANDÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER SANT VICENÇ 
DE MONTALT PER PASSAR A SER REGIDOR NO ADSCRIT  
 
FETS 
En data 2 de juliol de 2020, amb núm. de registre d’entrada 2020-4704 el Sr. 
Miquel Àngel Martínez i Camarasa ha presentat la sol·licitud d’abandó del Grup 
Municipal de Junts per Sant Vicenç de Montalt, del qual formava part des de 
que va prendre possessió del càrrec de regidor el dia 15 de juny de 2019, 
després de les eleccions municipals de data 26 de maig de 2019, amb la 
voluntat de passar a ser regidor no adscrit. 
Per tant, 
RESOLC 
PRIMER.- Prendre coneixement de l’abandó del Grup Municipal de Junts per 
Sant Vicenç de Montalt presentat per sol·licitud de data d’avui per part del 
senyor Miquel Àngel Martínez i Camarasa; quedant integrant com a regidor no 
adscrit.  
SEGON.- Notificar al grup polític de Junts per Sant Vicenç de Montalt de 
l’abandó del grup del senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa. 
TERCER.- Que s'informi al Regidor que passa a ser Regidor no adscrit a cap 
grup polític i que continua gaudint dels drets i deures propis de tot regidor 
[Articles 6 a 22 i 95 del Reglament d'Ordenació, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre]. 
 
QUART.- Donar trasllat al ple de la dimissió del grup polític en la primera sessió 
que se celebri.” 
 
INTERVENCIONS 
El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, no vol 
manifestar res ara per ara. 
El senyor Víctor Llasera Alsina, regidor de Junts per Sant Vicenç, pren la 
paraula per manifestar el següent: 
“Gràcies Alcalde, 
Vull fer ús d’aquest torn per què com a grup considerem que cal explicar a la 
ciutadania els canvis que hi han hagut al nostre grup municipal.  
 
A principis de juliol va haver-hi canvis dins el grup de Junts per Sant Vicenç, 
passant la persona que va ser el nostre cap de llista, al grup de no adscrits i 
quedant el nostre grup conformat per la Lidia, La Sònia i jo mateix. En diferents 
mitjans s’han explicat diversos motius i diverses raons, i no seré jo ara i aquí 
qui entri en disquisicions, polèmiques o discussions que res aporten. Com bé 
es diu en català “la roba bruta es renta a casa” i com a grup tenim clar que som 
aquí amb la mirada fixada en el present i en el futur, però no pas en el passat. 
 



 

 

Però si quelcom és cert és que la ciutadania de Sant Vicenç, aquella que va 
votar a la nostra llista i la que no, es mereixen unes paraules pel profund 
respecte que sentim per ells i pel dret democràtic a l’exercici del vot que varen 
expressar.  
 
Som conscients que a Junts per Sant Vicenç comencem una nova etapa, que 
vindrà marcada per un nou estil i una nova manera de fer; potser també amb 
menys experiència que no vol dir ni menys passió ni menys entrega. Més aviat 
tot el contrari.  
 
Com a grup municipal i com a representants dels ciutadans i ciutadanes del 
poble revalidem el nostre compromís amb cadascú d’ells i amb aquest 
consistori; amb la convicció d’aportar el millor de nosaltres als interessos 
comuns del poble. Som conscients que ens cal aprendre, i estem convençuts 
que tots els regidors i regidores d’aquest consistori acullen aquesta nova etapa 
amb la mà estesa. 
 
Soc la veu d’un grup, però no el seu únic esperit. Som un grup cohesionat que 
treballa amb un esperit compartit. Junts som el que sempre hem volgut ser; 
persones humils que representen els seus conciutadans. Treballarem de valent 
per la millora de Sant Vicenç; especialment ara en aquest context de crisi 
sanitària, social i econòmica. Treballarem en pro de la ètica política i de la bona 
conducta; de la transparència i pel progrés social, econòmic del nostre 
municipi. 
 
I potser en alguna ocasió mirarem enrere; perquè dels encerts i les errades del 
passat en queda un bagatge i un aprenentatge que ens fa més forts per 
treballar amb la vista posada al futur.  
 
Esperem que la ciutadania aculli aquests canvis amb la mateixa il·lusió amb la 
que nosaltres encetem aquesta nova etapa. Hem estat i estarem a la seva 
disposició per atendre les seves consultes  i escoltar les seves necessitats. 
Serem crítics quan calgui, però no díscols. Crearem debat, però no 
confrontació amb el govern municipal, pel convenciment de que el diàleg i de 
l’escolta mútua sempre es poden treure conclusions conjuntes. Som aquí per 
sumar, fet que no implica seguidisme; però tampoc la negativa sistemàtica a 
l’acció de govern. 
 
En nom dels meus companys i jo personalment, donem les gràcies als 
santvicentins i santvicentines i als membres de la corporació per la seva 
comprensió i la seva acollida en aquesta nova etapa. 
Moltes Gràcies.” 
 
Tot seguit, pren la paraula el senyor Sergi Rabat Fajardo, portaveu de 
Primàries, qui manifesta que no són amants de comentar qüestions internes 
d’altres forces, però com implica canvis en el Consistori, es pronunciaran. En 



 

 

situació de divergències insalvables, és millor posar-hi remei i a vegades cal 
separar trajectòries. Celebren el canvi. Personalment ja li havia dit al senyor 
Martínez que ell no s’hagués presentat, però és la seva opinió personal. 
Estenen la mà als companys de Junts, els donen suport en allò que puguin 
necessitar. Esperen que hi hagi diàleg i busca de consens amb fidelitat als 
ideals que els van portar on són per donar sortida a la situació i mirar de donar 
estabilitat al Consistori, que ara trontolla. Espera que entre tots es pugui fer. No 
han donat cap impuls a accions que puguin donar canvis al Consistori, aposten 
pel diàleg i donar estabilitat. Sant Vicenç passa per període de turbulències i 
això no és beneficiós. 
 
La senyora Laia Sorribes Valls, portaveu d’Esquerra, pren la paraula tot seguit 
per manifestar que si hi ha divergències, esperaven que el senyor Martínez 
renunciés, ells li van demanar que renunciés, no que es produiria així i 
abandonaria el grup municipal. El que diu que marxa per fer govern 
independentista només són rumors. Desitgen que el canvi sigui pel bé del 
municipi. 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, té poc a dir en aquest 
moment. La roba bruta es renta a casa, com bé ha dit el senyor Llasera. Seria 
de mal gust ficar-se a casa dels altres. Ofereix la mà estesa. Desitja que el 
canvi sigui positiu, que tothom actuï amb coherència. Ara es reserva i si arriba 
el moment, ja parlarà. Dona la benvinguda com a regidor no adscrit al senyor 
Martínez, llàstima que no puguin formar un grup mixt, perquè seria la tercera 
força amb més representació del Consistori. 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, no li agrada 
intervenir en aquestes ocasions. Els 908 vots els representa el partit polític de  
Junts per Sant Vicenç que era una llista. Ara faran treball de força i ho 
celebrarà. Es desmenteixen les sospites, ja que no aniran al govern. Els desitja 
molta sort i que treballin força, que es preparin els plens i facin una oposició 
constructiva. Ara entén que amb el seu pas al costat, s’obre una porta nova. Ja 
en parlaran més endavant, pel bé del poble. 
 
A continuació, pren la paraula el senyor alcalde, qui també ofereix la mà 
estesa. Manifesta que el senyor Llasera, que serà el portaveu, és un regidor 
amb capacitat i experiència. El ple guanya. Vol animar els companys. Té el seu 
suport i mà estesa per col·laborar, com també Esquerra i Som-hi. Si no hi ha 
més mans esteses és per circumstàncies que no vol entrar. Quants més per 
treballar, millor pel poble. Vol donar ànims als regidors de Junts perquè 
representen un munt de gent. Els vots no passen només per una persona. Els 
desitja molta sort i encert. Queda molt de política municipal. 
 
El senyor Robert Subiron Olmos, portaveu del govern, pren la paraula per 
comentar que s’hauria de mantenir al marge, però vol donar el seu punt de 
vista personal. També per fer palesa la seva situació en la legislatura passada. 



 

 

S’ha presentat a la llista com a independent també per defensar els seus 
companys. Volia defensar la seva honorabilitat i la dels seus companys i vol 
agrair el seu grup per permetre-li. Explica quina és la definició de trànsfuga és 
el representant local que, traint els seus companys de llista i/o de grup, 
abandonen els partits o agrupacions en les candidatures van resultar elegits. 
Recorda que el senyor Martínez va criticar durament l’any 2010 la senyora Fina 
Navarro quan va abandonar el seu grup. També manifesta que ha acabat 
malament amb tots els regidors amb qui ha treballat- 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez per al·lusions vol recordar tots els càrrecs 
polítics que ha tingut. Li contesta al senyor Subiron que molta gent que passa 
pel seu costat s’hi queda. Li pregunta per què ha estat 7 anys al seu costat, ben 
aixoplugat i sense aparèixer per l’ajuntament, tot per la pasta. Trànsfuga és 
canviar de partit com ha fet el senyor Subiron, que busca cadira on hi ha diners. 
Un dia ven taules, raquetes, clauers, total un fracàs com a persona, diu. Ell no 
ha trencat mai un vidre a una dona indefensa i mai no li han embargat la 
nòmina. Li diu que miri bé pel retrovisor, que la gent ja el coneix. 
 
El senyor alcalde pren la paraula per posar ordre. Manifesta que és trist que 
cada vegada hagi de fer de pare dels nens.  
 
El senyor Martínez respon que ha començat el foc el senyor Subiron.  
 
El senyor Alcalde talla el micro al senyor Martínez a les 18.30 hores. Manifesta 
que parlar de coses personals és “bajeza política”. Demana que es faci política 
si us plau, parlant de coses que interessin el poble. S’ha de demostrar la vàlua 
política i demana que es tractin els punts de l’ordre del dia. Manifesta al senyor 
Subiron que no li donarà torn de rèplica. 
 
El senyor Subiron vol aclarir què és un trànsfuga i recordar que mai ha entrat 
en tema personal. 
 
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat del contingut del decret 
anteriorment transcrit. 
 

 
Segon.- PRP2020/748   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DEL NOMENAMENT DEL PORTAVEU DE JUNTS PER SANT VICENÇ I DE 
LA MODIFICACIÓ DE LES ASSIGNACIONS ALS GRUPS POLÍTICS. 
       
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Robert Subirón 
Olmos,  portaveu del grup Municipal del PSC, exposa l’assumpte tot fent una 
explicació resumida del punt. Es transcriu la proposta d’acord: 
 
Identificació de l’expedient :  



 

 

Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2020/1130-1025   
Contingut: PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 
NOMENAMENT DEL PORTAVEU DE JUNTS PER SANT VICENÇ I DE LA 
MODIFICACIÓ DE LES ASSIGNACIONS ALS GRUPS POLÍTICS. 
 
En sessió de Ple celebrada en data 22 de juliol de 2019 es va aprovar el règim 
de dedicació dels membres de la Corporació així com les assignacions als 
Grups Polítics. 
 
Amb motiu de l’abandó del regidor Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa del 
grup polític Junts per Sant Vicenç i atès el que disposen els articles 23 i 
següents del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es 
PROPOSA AL PLE DE LA CORPORACIÓ: 
 
Primer.- Modificar el nomenament del portaveu titular i suplent del Grup 
Municipal de Junts per Sant Vicenç de Montalt que serà: 
 

 Titular: Sr. Víctor Llasera i Alsina 

 Suplent: Sònia Miquel i Suñé 
 
Segon.- Aprovar la modificació de les assignacions als Grups Polítics  
d’indemnització per les despeses realitzades en el desenvolupament de les 
seves funcions en el següent sentit: 
 

JUNTS PER SANT VICENÇ 510 EUROS/MES 

PARTIT SOCIALISTA 
CATALUNYA 510 EUROS/MES 

PRIMÀRIES CATALUNYA 210 EUROS/MES 

ESQUERRA REPUBLICANA CAT 210 EUROS/MES 

CIUDADANOS CIUTADANS 210 EUROS/MES 

NOU SANT VICENÇ 9SV 210 EUROS/MES 

CUP-AMUNT 210 EUROS/MES 

 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als portaveus dels diferents Grups Polítics 
Municipals. 
 
Quart.- Publicar aquest acord íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i 
fixar-se en el tauler d’anuncis de la Corporació, no a efectes constitutius del 
dret sinó per al seu general coneixement. 
 
Per tot el que s’ha exposat es PROPOSA AL PLE DE LA CORPORACIÓ 
l’adopció dels acords transcrits anteriorment. 



 

 

 
INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades de 
cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, de 
28 novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària. 
Pren la paraula el senyor Sergi Rabat Fajardo, portaveu de Som-hi, en primer 
lloc demana al senyor alcalde que apliqui el ROM igual per tots, que intenti ser 
imparcial. Celebra el canvi que deriva del punt anterior. Es veu la voluntat i les 
ganes de treballar. El que s’espera del polític és que estigui al màxim de les 
seves possibilitats, han de treure forces d’allà on sigui. 
 
El senyor alcalde respon que dona temps per exposar als regidors quan creu 
que és productiu, quan veu que deixa de ser-ho, intenta tallar, però no vol 
arribar a aquest punt. 
 
La senyora Laia Sorribes Valls, portaveu d’ERC, també demana que s’apliqui el 
ROM i que no hi hagi contra rèpliques. 
 
El senyor Cristian Garralaga Alonso, regidor del PSC té un dubte per al senyor 
Martínez. Com pot continuar sent el president del partit i abandonar el grup 
municipal. 
 
El senyor Martínez no es pot connectar a la sessió. Es fa una pausa de 3 
minuts per problemes tècnics amb la connexió. De 18.48 hores a 18.51 hores. 
 
Un cop solucionats els problemes tècnics, el senyor alcalde demana al senyor 
Garralaga que expressi els dubtes al punt reservat a les intervencions dels 
regidors. 
 
 
VOTACIÓ 
 

GRUP Nº 
vots 

VOT 

PSC 3 SÍ 

JUNTS 3 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

C’S 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

REGIDOR NO 
ADSCRIT 
(Francesc 
Guillem Molins) 

1 SÍ 



 

 

CUP 1 SÍ 

REGIDOR NO 
ADSCRIT 
(Miquel Àngel 
Martínez i 
Camarasa) 

1 SÍ 

 
El Ple acorda, per unanimitat, aprovar els acords transcrits anteriorment. 
 

 
 
Tercer.- PRP2020/752   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS 
INFORMATIVES I ALTRES ÒRGANS COL·LEGIATS. 
    
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Robert Subirón 
Olmos,  portaveu del grup Municipal del PSC, exposa l’assumpte: 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2020/1132-1052   
Contingut: PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES 
I D’ALTRES ÒRGANS COL·LEGIATS. 
 
 
En data 2 de juliol de 2020 el senyor Miquel Àngel Martínez i Camarasa, fins 
ara portaveu i membre del Grup Municipal Junts per Sant Vicenç, va presentar 
el seu abandó com a membre del Grup Municipal. Aquest fet comporta la 
necessitat d’ajustar el cartipàs municipal. 
 
De conformitat amb el que estableix l'article 175 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, es PROPOSA AL PLE DE LA CORPORACIÓ 
l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer.- Modificar la composició de les Comissions Informatives així com el 
nomenament d’altres òrgans col·legiats que estaran integrades pels membres 
que es detallen a continuació: 
 
A) COMISSIÓ INFORMATIVA  

1.- MEMBRES: 



 

 

President: L’Alcalde, Sr. Javier Sandoval Carrillo 
Substitut: Sr. Cristian Garralaga Alonso 
 
Vocals:  
 
1) Sr. Victor Llasera i Alsina (JxSVM) 
 Substitut: Sra. Sònia Miquel i Suñé (JxSVM) 
2) Sr. Robert Subiron Olmos, 1r Tinent d’Alcalde (PSC) 
 Substitut: Sr. Cristian Garralaga Alonso, 2n Tinent d’Alcalde (PSC) 
3) Sr. Sergi Rabat Fajardo (Primàries) 
4) Sra. Laia Sorribes Valls (ERC) 
5) Sr. Benito Pérez González (C’s) 
6) Sra. Maria Villalta Morro (9SV) 
7)       Sr. Francesc Guillem Molins (Regidor no adscrit) 
8)       Sr. Miquel Rovira Mariné (CUP) 
9) Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa (Regidor no adscrit) 
 
 
Actuarà com a Secretari: El/la del la Corporació o membre que legalment 
el substitueixi. 
 

2.- ATRIBUCIONS: 
L’estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos 
a la decisió del Ple de la Corporació, així com els assumptes que hagin 
de ser sotmesos a decisió de la Junta de Govern Local per delegació del 
Ple, sempre que no hagin de ser sotmesos a qualsevol altra comissió 
informativa específica. 

  
3.-  RÈGIM DE SESSIONS: 

Celebrarà les seves sessions el dijous anterior a cada sessió plenària,  a 
les 19:00 hores de la tarda, prèvia convocatòria a l’efecte realitzada per 
l’Alcaldia. 

4.- RÈGIM DE VOTACIONS: 
La votació dels acords de la Comissió Informativa  seguirà el sistema de 
vot ponderat; de manera que cadascun dels assistents votarà en nom 
dels que representa: 
Alcalde President: un vot. 



 

 

JxSVM, tres vots 
PSC, dos vots 
Primàries, un vot 
ERC, un vot 
C’s, un vot 
9SV, un vot 
Regidor no adscrit, Francesc Guillem Molins, un vot 
CUP, un vot 
Regidor no adscrit, Miquel Àngel Martínez i Camarasa, un vot 
 

 
B) COMISSIÓ INFORMATIVA D’ URBANISME. 
1.- MEMBRES: 

President: L’Alcalde, Sr. Javier Sandoval Carrillo 
Substitut: Sr. Cristian Garralaga Alonso 
Vocals:  
1) Sr. Víctor Llasera i Alsina (JxSVM) 
2) Substitut: Sra. Sònia Miquel i Suñé (JxSVM) 
3) Sr. Robert Subiron Olmos, 1r Tinent d’Alcalde (PSC) 
 Substitut: Sr. Cristian Garralaga Alonso, 2n Tinent d’Alcalde (PSC) 
4) Sr. Sergi Rabat Fajardo (Primàries) 
5) Sra. Laia Sorribes Valls (ERC) 
6) Sr. Benito Pérez González (C’s) 
7) Sra. Maria Villalta Morro (9SV) 
8)       Sr. Francesc Guillem Molins (Regidor no adscrit) 
9)       Sr. Miquel Rovira Mariné (CUP) 
10) Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa (Regidor no adscrit) 
 
Actuarà com a Secretari: El/la del la Corporació o membre que legalment 
el substitueixi. 
 

2.- ATRIBUCIONS: 
Emissió, amb caràcter preceptiu i no vinculant, d’informe en les següents 
matèries: 
 
Planejament urbanístic. Aprovacions, modificacions i revisions de Plans 
Generals, Normes Complementàries i Subsidiàries de Planejament, 
Plans Parcials, Plans d’Actuació Urbanística, Plans Especials, així com 
els projectes d’equidistribució destinats a l’execució del planejament. 
Qüestions d’interès que afectin el nostre Municipi, per planejament 
aprovat per d’altres. 
Execució de l’edificació i construcció: Obres de nova construcció, obres 
públiques i grans reformes d’habitatges consolidats. 
Aquelles qüestions que, sent competència de la Junta de Govern Local o 
de l’Alcaldia, li siguin expressament sotmeses a informe. 

  



 

 

3.-  RÈGIM DE SESSIONS: 
Celebrarà les seves sessions el segon dimecres de cada mes,  a les 
19:00 hores de la tarda, prèvia convocatòria a l’efecte realitzada per 
l’Alcaldia. 

4.- RÈGIM DE VOTACIONS: 
La votació dels acords de la Comissió Informativa d’urbanisme seguirà el 
sistema de vot ponderat; de manera que cadascun dels assistents votarà 
en nom dels que representa: 
Alcalde President: un vot. 
JxSVM, tres vots 
PSC, dos vots 
Primàries, un vot 
ERC, un vot 
C’s, un vot 
9SV, un vot 
Regidor no adscrit Sr. Francesc Guillem Molins, un vot 
CUP, un vot 
Regidor no adscrit Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, un vot 
 

 
C) COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 
1.- MEMBRES: 

President: Sr. Cristian Garralaga Alonso  
Substitut: Robert Subiron Olmos, 1r Tinent d’Alcalde (PSC)  
  
Vocals:  
 
1) Sra. Sònia Miquel i Suñé (JxSVM) 
 Substitut: Sr. Víctor Llasera i Alsina (JxSVM) 
2) Sr. L’Alcalde, Sr. Javier Sandoval Carrillo  (PSC) 
 Substitut: Robert Subiron Olmos, 1r Tinent d’Alcalde (PSC) 
3) Sr. Sergi Rabat Fajardo (Primàries) 
4) Sra. Laia Sorribes Valls (ERC) 
5) Sr. Benito Pérez González (C’s) 
6) Sra. Maria Villalta Morro (9SV) 
7)       Sr. Francesc Guillem Molins (Regidor no adscrit) 
8)       Sr. Miquel Rovira Mariné (CUP) 
9) Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa (Regidor no adscrit) 
 
Actuarà com a Secretari: El/la del la Corporació o membre que legalment 
el substitueixi. 
 

2.- ATRIBUCIONS: 
La Comissió Especial de Comptes, assumirà les competències que 
l’article 116 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local i l’article 58 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 



 

 

qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, en harmonia amb l’article 212.2 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, li atribueix, constituint-se a aquests 
efectes per a les seves funcions com a Comissió Especial de Comptes. 
La funció d’aquesta Comissió, de caràcter permanent, serà l’estudi i 
dictamen previ dels comptes perquè es sotmetin a l’aprovació del Ple. 

3.-  RÈGIM DE SESSIONS: 
Celebrarà les seves sessions prèvia convocatòria a l’efecte realitzada 
per l’Alcaldia. 

4.-  RÈGIM DE VOTACIONS: 
La votació dels acords de la Comissió Especial de Comptes seguirà el 
sistema de vot ponderat; de manera que cadascun dels assistents votarà 
en nom dels que representa: 
President: un vot. 
JxSVM, tres vots 
PSC, dos vots 
Primàries, un vot 
ERC, un vot 
C’s, un vot 
9SV, un vot 
Regidor no adscrit Sr. Francesc Guillem Molins, un vot 
CUP, un vot 
Regidor no adscrit Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, un vot 
 

D) COMISSIÓ INFORMATIVA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
1.- MEMBRES:President: L’Alcalde, Sr. Javier Sandoval Carrillo 

Substitut: Robert Subiron Olmos, 1r Tinent d’Alcalde (PSC) 
 
Vocals:  
 
1) Sra. Lydia Gerónimo i Guardiola (JxSVM) 
 Substitut: Sra. Sònia Miquel i Suñé(JxSVM) 
2) Sr. Sr. Cristian Garralaga Alonso, 2n Tinent d’Alcalde (PSC) 
 Substitut: Robert Subiron Olmos, 1r Tinent d’Alcalde (PSC) 
3) Sr. Sergi Rabat Fajardo (Primàries) 
4) Sra. Laia Sorribes Valls (ERC) 
5) Sr. Benito Pérez González (C’s) 
6) Sra. Maria Villalta Morro (9SV) 
7)       Sr. Francesc Guillem Molins (Regidor no adscrit) 
8)       Sr. Miquel Rovira Mariné (CUP)  
9)  Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa (Regidor no adscrit) 

 
Actuarà com a Secretari/ària: El/la funcionari/ària adscrit/a a la Regidoria 
de Participació Ciutadana o membre que legalment el substitueixi. 

 



 

 

2.- ATRIBUCIONS: 
 Revisió del Reglament de Participació Ciutadana i tots els temes 

susceptibles de ser  tractats pel Consistori. 
3.-  RÈGIM DE SESSIONS: 

Celebrarà les seves sessions prèvia convocatòria a l’efecte realitzada 
pel seu President. 

4.- RÈGIM DE VOTACIONS: 
La votació dels acords de la Comissió Informativa de Participació 
Ciutadana seguirà el sistema de vot ponderat; de manera que cadascun 
dels assistents votarà en nom dels que representa: 
President: un vot. 
JxSVM, tres vots 
PSC, dos vots 
Primàries, un vot 
ERC, un vot 
C’s, un vot 
9SV, un vot 
Regidor no adscrit Sr. Francesc Guillem Molins, un vot 
CUP, un vot 
Regidor no adscrit Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, un vot 
 

 
E) COMISSIÓ INFORMATIVA D’INVESTIGACIÓ I ANTI CORRUPCIÓ 
1.- MEMBRES: 

President: L’Alcalde, Sr. Javier Sandoval Carrillo 
Substitut: Sr. Cristian Garralaga Alonso 
 
Vocals:  
 
1) Sra. Sònia Miquel i Suñé(JxSVM) 
 Substitut: Sra. Lydia Gerónimo i Guardiola (JxSVM) 
2) Sr. Robert Subiron Olmos, 1r Tinent d’Alcalde (PSC) 
 Substitut: Sr. Cristian Garralaga Alonso, 2n Tinent d’Alcalde (PSC) 
3) Sr. Sergi Rabat Fajardo (Primàries) 
4) Sra. Laia Sorribes Valls (ERC) 
5) Sr. Benito Pérez González (C’s) 
6) Sra. Maria Villalta Morro (9SV) 
7)       Sr. Francesc Guillem Molins (Regidor no adscrit) 
8)       Sr. Miquel Rovira Mariné (CUP) 
9) Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa (Regidor no adscrit) 
 
Actuarà com a Secretari/ària: L’interventor o membre que legalment el 
substiueixi. 

 
2.- ATRIBUCIONS: 



 

 

 S’impulsarà la investigació de fets que puguin ser constitutius 
d’infraccions principalment penals, així com les administratives o laborals 
i de qualsevol altra índole, de qualsevol persona membre de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, que ho hagi fet en ús de les 
seves atribucions, que pugui menyscabar el nom de la institució. 

3.-  RÈGIM DE SESSIONS: 
Celebrarà les seves sessions prèvia convocatòria a l’efecte realitzada 
pel seu President. 

4.- RÈGIM DE VOTACIONS: 
La votació dels acords de la Comissió Informativa d’Investigació i Anti 
corrupció seguirà el sistema de vot ponderat; de manera que cadascun 
dels assistents votarà en nom dels que representa: 
President: un vot. 
JxSVM, tres vots 
PSC, dos vots 
Primàries, un vot 
ERC, un vot 
C’s, un vot 
9SV, un vot 
Regidor no adscrit Sr. Francesc Guillem Molins, un vot 
CUP, un vot 
Regidor no adscrit Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, un vot 
 

 
F) COMISSIÓ INFORMATIVA DE SEGUIMENT DELS NOUS EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS I INFRAESTRUCTURES PÚBLIQUES. 
 
1. MEMBRES: 

President: L’Alcalde, Sr. Javier Sandoval Carrillo 
Substitut: Sr. Robert Subiron Olmos, 1r Tinent d’Alcalde (PSC) 
 
Vocals:  
 
1) Sra. Lydia Gerónimo i Guardiola (JxSVM) 
 Substitut: Sra. Sònia Miquel i Suñé (JxSVM) 
2) Sr. Cristian Garralaga Alonso, 2n Tinent d’Alcalde (PSC) 
 Substitut: Sr. Robert Subiron Olmos, 1r Tinent d’Alcalde (PSC) 
3) Sr. Sergi Rabat Fajardo (Primàries) 
4) Sra. Laia Sorribes Valls (ERC) 
5) Sr. Benito Pérez González (C’s) 
6) Sra. Maria Villalta Morro (9SV) 
7)       Sr. Francesc Guillem Molins (Regidor no adscrit) 
8)       Sr. Miquel Rovira Mariné (CUP) 
9) Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa (Regidor no adscrit) 
 

 



 

 

 
Actuarà com a Secretari/ària: L’interventor o membre que legalment el 
substitueixi. 
 
2.- ATRIBUCIONS: 
Emissió d’informe previ a l’aprovació per l’òrgan competent, amb caràcter 
preceptiu i no vinculant, dels projectes d’obres municipals de construcció 
d’equipaments, així com grans reformes i rehabilitacions dels equipaments i 
espais públics amb un pressupost d’execució superior a 200.000 euros. 
L’informe haurà de tractar sobre la idoneïtat de l’obra, la seva viabilitat, fonts de 
finançament i futur manteniment. 
 
3.- RÈGIM DE SESSIONS: 
Celebrarà les seves sessions prèvia convocatòria a l’efecte realitzada pel seu 
President. 
 
4.- RÈGIM DE VOTACIONS: 
La votació dels acords de la Comissió Informativa de seguiment dels nous 
equipaments municipals seguirà el sistema de vot ponderat; de manera que 
cadascun dels assistents votarà en nom dels que representa: 
 

President: un vot. 
JxSVM, tres vots 
PSC, dos vots 
Primàries, un vot 
ERC, un vot 
C’s, un vot 
9SV, un vot 
Regidor no adscrit Sr. Francesc Guillem Molins, un vot 
CUP, un vot 
Regidor no adscrit Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, un vot 
 
 
 

ALTRS ÒRGANS COL·LEGIATS: 
CONSELLS ESCOLARS 

a. Escola Sant Jordi 
Sra. Maria Villalta Morro 
Suplent, Sr. Javier Sandoval Carrillo 

b. Escola Sot del Camp 
Sra. Maria Villalta Morro 
Suplent, Sr. Javier Sandoval Carrillo 

c. Escola Bressol 
Sra. Maria Villalta Morro 
Suplent, Sr. Javier Sandoval Carrillo 

d. Institut 



 

 

Sra. Maria Villalta Morro 
Suplent, Sr. Javier Sandoval Carrillo 

e. Escola de Música 
Sra. Maria Villalta Morro 
Suplent, Sr. Javier Sandoval Carrillo 

f.  Consell Escolar Municipal (CEM) 
Sra. Maria Villalta Morro 
Suplent, Sr. Javier Sandoval Carrillo 

Representants de l’Ajuntament: 
 Sra. Lydia Gerónimo Guardiola (JxSVM) 
 Sr. Robert Subiron Olmos, 1r Tinent d’Alcalde (PSC) 
 Sr. Sergi Rabat Fajardo (Primàries) 

Sra. Laia Sorribes Valls (ERC) 
Sr. Benito Pérez González (C’s) 
Sra. Maria Villalta Morro (9SV) 
Sr. Francesc Guillem Molins (Regidor no adscrit) 
Sr. Miquel Rovira Mariné (CUP) 
Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa (Regidor no adscrit) 
 

 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
La Legislació aplicable és la següent: 
 
— L'article 60 del Text Refós de la Llei Municipal i del Règim Local de 
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
— L'article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local. 
— Els articles 123 a 126 i 134 a 138 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre. 
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació 
establerta, procedint la seva aprovació pel Ple d'aquest Ajuntament, de 
conformitat amb el previst en els articles 60 del Text Refós de la Llei Municipal i 
del Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril i 124.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
 
Segon.- Les Comissions informatives permanents constituïdes ajustaran el seu 
funcionament al que es disposa en els articles 123 a 126 i 134 a 138 del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals 
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.  
 
Tercer. Comunicar aquest Acord als diferents Grups Polítics Municipals. 



 

 

 
 
 
 
 
INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades de 
cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, de 
28 novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària. 
 
El senyor Sergi Rabat Fajardo, portaveu de Som-hi Sant Vicenç, pren la 
paraula per aplaudir la voluntat de Junts de repartir les reunions entre tots, és 
una mostra de cohesió. Vol felicitar-los. 
 
 
VOTACIÓ 
 

GRUP Nº 
vots 

VOT 

PSC 3 SÍ 

JUNTS 3 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

C’S 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

REGIDOR NO 
ADSCRIT 
(Francesc 
Guillem Molins) 

1 SÍ 

CUP 1 SÍ 

REGIDOR NO 
ADSCRIT 
(Miquel Àngel 
Martínez i 
Camarasa) 

1 SÍ 

 
El Ple acorda, per unanimitat, aprovar els acords transcrits anteriorment. 
 

 
 
Quart.- PRP2020/804   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DELS PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE 
PRESCRIPCIONS TÈNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 



 

 

PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT, DEL SERVEI D'ENLLUMENAT 
PÚBLIC DE SANT VICENÇ DE MONTALT. 
  
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Benito Pérez 
González, regidor de Gestió Energètica, exposa l’assumpte. Ofereix una 
explicació als assistents però principalment enfocada a la ciutadania. Agraeix la 
feina dels tècnics de l’Ajuntament per la seva tasca i també als membres del 
Consell Assessor, que ha donat l’aire més polític. Fa una referència històrica i 
explica que abans del 2015 no hi havia contracte de manteniment i que es feia 
una tasca més aviat correctiva. A partir del 2015 es licita el manteniment de 
l’enllumenat fins el 2019 i es va acordar una pròrroga. Ja s’ha extingit. Després 
va venir la Covid i va quedar l’expedient aturat. Acabat el període, en base a 
l’experiència positiva, les coses han canviat i els temps també i per tant, la idea 
és tenir un sistema similar a l’anterior, però incorporant millores al contracte 
que hi havia. Unes de vessant tecnològica i d’altres de vessant administrativa.  
Des de la vessant tecnològica, es demanarà una verificació tant al principi del 
contracte com al final, tot legalitzat. També es demanarà un estudi lumínic al 
principi, a la meitat i al final, és un aspecte important perquè ara la tecnologia 
ho permet.  El canvi massiu per pèrdua de lluminositat també està previst. 
S’inclou el muntatge, desmuntatge i emmagatzemat dels llums de Nadal.  Tot 
això descarregarà de feina a la Brigada Municipal. També es demanarà que 
l’empresa s’encarregui de reposar els elements danyats per tercers i fins i tot la 
reclamació dels danys a aquests tercers. Es farà una demanda d’informes 
periòdics d’ofici per setmana i la creació i manteniment d’un lloc web per fer 
millor gestió de la gestió energètica com a novetat. 
Recorda que l’import de licitació és de 74.762 euros anuals i 20.000 euros de 
manteniment correctiu. És un preu similar al de l’anterior licitació, però hi ha 
més feina en aquesta licitació. S’afegeixen més de 400 punts de llum 
recepcionats de Supermaresme. 
Des de la vessant normativa i altres extres, es demanen aspectes socials, 
mediambientals i ètics, també certificacions de qualitat diverses.  
La unitat que s’encarrega de la gestió energètica farà el seguiment i haurà 
d’emetre o no els informes favorables.  
També explica que s’havia qüestionat la inclusió de criteris avaluables de forma 
subjectiva que suposaven el 25% de la puntuació total dels criteris 
d’adjudicació. Es tracta d’un percentatge habitual i raonable que s’ha introduït 
perquè les empreses presentin idees novedoses que potser no se’ns havien 
acudit. Es criticava la possible conflictivitat de criteris subjectius però es tracta 
d’una pràctica habitual. La persona que els valorarà serà la mateixa que ha fet 
el projecte, un tècnic extern. 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE GESTIO ENERGÈTICA 
Expedient:  2020/780-2386   



 

 

Contingut: PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS PLEC DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS 
TÈNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT 
OBERT HARMONITZAT, DEL SERVEI D'ENLLUMENAT PÚBLIC DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT 
 
 
En relació amb l'expedient relatiu a la contractació per procediment obert i 
subjecte a regulació harmonitzada del servei d’enllumenat públic emeto la 
següent proposta d’acord, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 175 
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, amb base als 
següents, 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
PRIMER. A la vista dels informes previs emesos per la secretaria i la 
intervenció municipal així com la provisió d’alcaldia que consten degudament 
arxivats a l’expedient de referència. 
 
SEGON. A la vista de les característiques del contracte que es pretén 
adjudicar: 
 

Tipus de contracte: Subjecte a regulació harmonitzada 

Objecte del contracte: Servei d’enllumenat públic de Sant Vicenç de Montalt 

Procediment de contractació: obert Tipus de Tramitació: ordinària 

Codi CPV: 50232000-0 Serveis de manteniment d’instal·lacions d’enllumenat 
públic i semàfors 

Valor estimat del contracte: 473.809,75€ IVA exclòs 

Pressupost màxim de licitació IVA exclòs: 
94.761,95€/any 

IVA%: 21% 

Durada: 4 anys, essent possible una pròrroga 
d’un any més, previ acord exprés de les parts. 

 

 
 

Atès l’informe de l’interventor acctal. que consta arxivat a l’expedient de 
referència, no es considera adient dividir en lots la present licitació ja 
comportaria la no viabilitat econòmica del contracte, o un increment de costos 
que repercutirien negativament en els principis d’eficiència en l’assignació de 
recursos i eficàcia.  
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 



 

 

La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent: 
— Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 158 i les 

Disposicions Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant LCSP). 

— Els articles 4 a 6, 18 a 24, 27 i 48 a 64 de la Directiva 2014/24/UE, del 
Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014, sobre Contractació 
Pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE (d'ara endavant 
Directiva de Contractació). 

— El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 

— El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
(Articles vigents després de l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 
de maig). 

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la 
tramitació establerta en la Legislació aplicable procedint la seva aprovació per 
l'Alcalde de conformitat amb el que es disposa en la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014. 

 
Per això, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 175 del 

Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals 
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el que subscriu eleva 
la següent proposta de resolució: 
 
Per tot el que s’ha exposat es PROPOSA AL PLE DE LA CORPORACIÓ 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert i 
regulació harmonitzada del servei d’enllumenat públic, convocant la seva 
licitació. 
 
SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de 
Prescripcions Tècniques que regiran el contracte que consten degudament 
arxivats a l’expedient de referència. 
 
TERCER. Autoritzar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 10.165.2270607 del pressupost de l’any en vigor. 
 
QUART. Comunicar la present Resolució a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte 
de practicar les anotacions comptables que procedeixin. 
 



 

 

 
CINQUÈ. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el 
contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. 
 
SISÈ. Publicar l'anunci de licitació en el «Diari Oficial de la Unió Europea», 
deixant constància en l'expedient de la data d'enviament, perquè en el termini 
de 35 dies comptador a partir de la data de l’enviament de l’anunci de licitació a 
l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea, les empreses interessades 
presentin les seves ofertes a través de la plataforma de contractació. 
 
SETÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de 
l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives 
particulars i el de prescripcions tècniques. 

 
No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi pertinent. 
 
 
 
 
INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades de 
cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, de 
28 novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària. 
 
 
Pren la paraula el senyor Víctor Llasera Alsina, portaveu de Junts per Sant 
Vicenç de Montalt, qui manifesta que han estat examinant l’expedient i és tot 
normal. Elogia la gran feina de la regidoria i concretament del senyor Vicenç 
Colomé. Destaca que és un plec molt complet. 
 
El senyor Sergi Rabat Fajardo, portaveu de Som-hi Primàries, agraeix al senyor 
Pérez que enviés la documentació amb marge de temps per examinar-la, això 
però no hauria de ser notícia. Destaca la feina del senyor Pérez i dels tècnics. 
Creu que aquesta licitació era necessària. Anem tard per les circumstàncies 
malauradament. Valoren positivament tot el que s’ha afegit. El seu vot serà 
favorable. Espera que es compleixi a nivell contractual. 
 
A continuació, el torn és el de la portaveu d’Esquerra Republicana, la senyora 
Laia Sorribes Valls. Vol també agrair la feina i agrair que van celebrar una 
comissió informativa només per a aquest tema. Li preocupa que el preu sigui 
tan ajustat, perquè el que volen és que el servei sigui bo. Una bona il·luminació 
dels carrers dona seguretat, principalment li preocupa la seguretat de les dones 
soles pel carrer. Hi ha un compromís de canvi de les làmpades de vapor de 
sodi a leds, cosa que suposarà un estalvi energètic per al municipi dins 



 

 

d’aquests quatre anys, el tema ecològic també és per ells molt important. No 
obstant, anem tard, tot i la Covid ja anàvem tard, demana per tant, més 
previsió. El troben correcte, li sembla bé que es facin controls i informes, si hi 
ha un llum apagat ens preocupa i en una setmana continua apagat. També 
troba positiu que l’empresa s’encarregui de reclamar els danys a les 
companyies perquè es pugui tenir sempre els punts de llum en correcte 
funcionament. 
 
Tot seguit, pren la paraula el senyor Francesc Guillem Molins, regidor no 
adscrit. Creu que és necessari i està d’acord amb què surti a licitació, però el 
mes d’abril va acabar l’anterior contracte i anem tard. El 7 de maig es va 
acordar poder tornar a licitar. El mes de maig, per tant, es podria haver debatut 
al ple. Algú li podrà explicar. El tema del canvi de llums per leds no s’ha previst 
en aquest contracte ni s’ha dit res sobre el canvi que es va proposar a la 
Comissió Informativa sobre els criteris de puntuació. El seu vot serà 
desfavorable. 
 
El senyor Benito Pérez González dona gràcies pels agraïments. Quan anava a 
respondre les qüestions plantejades, finalment pot prendre la paraula el senyor 
Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, que tenia problemes de 
connexió. 
 
El senyor Martínez agraeix la feina del senyor Pérez perquè el va atendre 
personalment. També al senyor Vicenç Colomé i el senyor Ibáñez per la seva 
tasca. Critica que sempre anem tard. Fa un any que va finalitzar i sempre anem 
tard. El plec s’assembla molt a l’anterior i ara anem amb presses. Falta el canvi 
de 400 punts de llum. Després d’aquest canvi, es contemplarà al contracte? 
Per què no ens hem agafat a subvencions que sí que es podien demanar com 
PUOSC o ICAEN? No ha vist els semàfors per enlloc. Per què no s’ha inclòs en 
aquest plec? Si és harmonitzat, no és millor donar feina a gent del poble i fer-ho 
per lots? La clàusula 12 que conté criteris de valoració subjectius que es 
valoren amb 25 punts, creu que serà un apartat important i pot acabar decidint 
les empreses. Ell proposava una graduació de la puntuació. Proposa que 
s’enretiri el punt de l’ordre del dia i es mirin subvencions possibles. Ell 
demanava una degradació dels punts perquè hi hagués una adjudicació més 
neta. Teníem un any per preparar l’adjudicació i és la mateixa base que 
l’anterior.  No s’han contemplat els 400 punts nous de llum i la clàusula 12 no 
és objectiva.  
 
Per a donar resposta a totes les qüestions plantejades, pren la paraula el 
senyor Benito Pérez, regidor de Gestió Energètica. Vol fer uns aclariments. El 
canvi massiu per desgast està previst als plecs. El que parla el senyor Martínez 
és inversió i no manteniment, que és el que es licita ara. El manteniment de 
leds és més baix, si es fa el canvi, s’haurà de parlar amb l’empresa. Es va 
considerar adequat treure els semàfors del contracte de manteniment a petició 
de la Policia Local, perquè ho faci una empresa especialitzada en semàfors, 



 

 

perquè a banda del tema elèctric, hi ha el de programació. Es va avaluar la 
contractació i es va decidir posar un criteri obert de 25 punts perquè siguin les 
empreses les que presentin propostes, un projecte, si es fes graonat com 
proposa el senyor Martínez, es convertiria en criteri objectiu pràcticament. Ha 
estat complicat preparar el contracte pel tema de la Covid, fins el juny no es 
podia licitar, no al maig, i el mes passat al ple ja es va portar a aprovació una 
licitació complexa, per això es va decidir esperar al ple següent per no saturar.  
 
El senyor alcalde pren la paraula per felicitar la feina de tots i de l’equip. Aquest 
expedient no és cap còpia, es va agafar de base l’anterior contracte però s’ha 
fet una gran feina i s’han incorporat moltes millores. Es canviaran els llums i es 
demanaran les subvencions que calgui. Es preveurà als pressupostos quan 
sigui, a veure si el senyor Martínez els aprova. 
 
El senyor Pérez dona les gràcies a tots els regidors que també aporten i 
pregunten per millorar. 
 
VOTACIÓ 
 

GRUP Nº 
vots 

VOT 

PSC 3 SÍ 

JUNTS 3 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

C’S 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

REGIDOR NO 
ADSCRIT 
(Francesc 
Guillem Molins) 

1 NO 

CUP 1 SÍ 

REGIDOR NO 
ADSCRIT 
(Miquel Àngel 
Martínez i 
Camarasa) 

1 NO 

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

 
Cinquè.- INTERVENCIONS REGIDORS/ES. 
 
 



 

 

El senyor Víctor Llasera Alsina, portaveu de Junts per Sant Vicenç de Montalt, 
no té res a dir en aquest punt. 
 
El senyor Sergi Rabat Fajardo, portaveu de Som-hi, pren la paraula per 
formular un prec. Hi ha una iniciativa veïnal sense vinculació a cap partit polític 
amb motiu de la modificació de les normes de l’avinguda Montaltnou. No se li 
ha fet cap cas i representa prou gent. Hi ha prop de 200 persones que han 
manifestat les seves inquietuds. Alguna cosa no s’ha fet bé. S’ha de tenir 
cintura, empatia, autocrítica i potser estaria bé crear algun tipus de comissió. 
Espera que no s’enroqui la situació i que canviï d’opinió. 
 
El senyor alcalde explica els antecedents. Manifesta que és el més normal en 
urbanisme que hi hagi gent que presenti al·legacions. Defensen els seus 
interessos. No l’ha trucat ningú. És una situació normal, les al·legacions són 
bones. No s’està fent res en contra de ningú. Els veïns fan el que han de fer. Es 
farà el que s’hagi de fer. Seran escoltats i es treballarà. El projecte es va 
aprovar amb la majoria absoluta del ple, amb l’abstenció de Som-hi. Hi havia un 
projecte amb 96 vivendes que cap era per l’Ajuntament i es va modificar per fer 
55 vivendes, de les quals 20 seran de lloguer social per Sant Vicenç. 
 
El senyor Rabat reitera que són unes 200 persones. Els polítics han 
d’empatitzar amb la plataforma de gent que no té connotacions polítiques. 
Haurien de prendre nota i donar-los la possibilitat de participar en aquest 
projecte. 
 
El senyor alcalde li manifesta que es tracta d’un 4% de la població. 
S’equivoquen quan diuen que el projecte no ha estat tramitat de forma honesta. 
Li preocuparia que tinguin una informació que l’ajuntament no té. S’ha 
d’escoltar, només faltaria. Hi ha gent que ha signat però demanarà entrar en el 
sorteig dels habitatges.  
 
El senyor Sergi Rabat Fajardo, portaveu de Som-hi, li respon que amb aquest 
pensament no fa un favor a l’ajuntament. 
 
El senyor alcalde li contesta que es millora el projecte que hi havia, i que està 
tot dins la legalitat urbanística. Posar en dubte l’honestedat, li preocupa. 
S’escolta la gent del poble, per això estan treballant i per això es faran vivendes 
de lloguer social. A Premià de Dalt han fet una promoció similar i vindran a 
explicar com els ha funcionat l’experiència. 
 
El senyor Rabat pregunta si el 30 per cent serà de lloguer. 
 
El senyor alcalde li respon que una modificació puntual s’ha de justificar molt bé 
perquè te l’aprovi la Generalitat, s’ha de justificar l’interès públic i s’ha 
d’aprofitar l’espai, no deixen fer vivenda unifamiliar. Es pot treballar perquè 



 

 

s’encaixin les vivendes que faran amb el municipi i es farà. Ningú l’ha trucat, 
alguna cosa no quadra. 
 
El senyor Rabat diu que no cal que el truquin. 
 
El senyor Sandoval respon que l’únic que han fet és anar a la premsa i a 
diferents partits però no al govern. No té constància de cap prec. Treballaran 
escoltant els veïns i d’acord amb l’interès general, que és la vivenda protegida. 
Qui vulgui participar, benvingut sigui. Quan es presentin altres projectes, també 
hi haurà al·legacions, és la cosa més normal. Sempre es mouran per l’interès 
general i de la millor manera, és a dir mirant pels joves, la gent gran i les 
famílies monoparentals.  
 
El senyor Sergi Rabat també pregunta si es preveuen arranjaments a la via 
pública, si al 2021 hi haurà arranjaments al Golf i si es preveu fer alguna 
actuació al carrer Balís, si li poden dir alguna cosa al respecte. 
 
L’alcalde li respon que hi ha un veí del carrer Balís que té tota la raó. Les arrels 
però són dels particulars. Està previst fer-ho però en tres anys tornarà a estar 
malament, el problema són les arrels dels veïns. 
 
El senyor Sergi Rabat demana a la Regidora d’Ensenyament com li ha anat la 
reunió a la que ha assistit. 
 
La senyora Maria Villalta Morro, regidora de Sanitat i portaveu de 9SV, respon 
que ha mantingut una reunió dels membres de l’anomenada regió sanitària 
metropolitana Nord. Han parlat de la situació epidemiològica i de què estan 
fent. Com a estratègia hospitalària, han fet uns mòduls a Can Ruti (Badalona) 
per no bloquejar els hospitals i treballaran amb més coordinació regional. Com 
a estratègia social segueixen amb la limitació dels grups socials de menys de 
10 persones i evitar les aglomeracions. S’aposta pels espais segurs amb més 
espai per a les persones. Es treballa per a la detecció de casos, fer-ne el 
seguiment, l’aïllament, detectar els contactes estrets, el que anomenen clúster. 
Aquesta feina es fa des de l’atenció primària i si cal, als hospitals. Es fan unes 
2.000 proves PCR al dia i ara es detecta molt més. També es repeteixen els 
PCR a les residències, cada 7 dies.  
Afegeix la regidora que la gent no s’espanti quan apareixen les dades de Sant 
Vicenç perquè són dades acumulades. Nosaltres estem en el nivell 2, que és 
amb incidència baixa. Ho diu per enfortir la idea que el seguiment i la prevenció 
és el que funciona. S’han de repetir les proves per fer millor el seguiment. 
L’ajuntament dona suport a tot aquell que tingui problemes. Si algú no respecta 
l’aïllament, també hi hauria el suport de l’Ajuntament per adoptar les mesures 
necessàries per raons de Salut Pública. Ens demanen que no fem invents. Que 
anem amb la mateixa línia que Salut Pública i atenció primària. 
 
El senyor Rabat li agraeix les àmplies explicacions. 



 

 

 
El senyor alcalde pren la paraula per manifestar que la senyora Villalta 
representa l’Ajuntament en el Consell d’alcaldes quan parlen de tema sanitari i 
educatiu. La felicita perquè tothom i també la Direcció de les Escoles li han fet 
arribar les felicitacions. Ho diu al ple perquè tothom ho sàpiga, que fa una tasca 
molt bona. 
 
La senyor Laia Sorribes Valls, portaveu d’Esquerra, vol posar de manifest que 
tenim una nova eina de TV3 que és un mapa que diu els diagonosticats per 
PCR, les dades diuen que eren 2 persones fa 14 dies i es mantenen. L’índex 
de risc és molt baix, però no hem d’abaixar la guàrdia perquè Mataró té l’índex 
molt alt en alguns barris i està aquí al costat. Ho vol informar als vilatans. 
Felicita també la senyora Villalta per la tasca que fa. 
 
La senyora Villalta pren la paraula per respondre que hi ha uns bons tècnics, 
que la senyora Montse Villagrasa treballa de forma excel·lent. Tenim uns 
serveis d’escoles i institut de molt alta qualitat, com també la bressol i l’escola 
de música. Els equips humans del poble són excel·lents. Es pot anar a altres 
llocs protegits i amb distància. Mataró no ho té tan fàcil perquè no compta amb 
tant espai obert. S’ha de treballar molt en prevenció. 
 
La senyora Sorribes manifesta que ho deia per estar alerta, perquè no abaixem 
la guàrdia. Pel que fa al tema de la modificació de normes de Montaltnou 
aclareix que va anar a la ràdio i després van contactar amb ella a través del 
facebook. Van concertar una entrevista i li van dir que volien parlar amb tots. 
Se’ls ha d’escoltar. No estaria de més fer una petita reunió, potser estaria bé 
aclarir-los dubtes. 
 
El senyor alcalde respon que no han contactat amb ell. Li sap molt de greu que 
posin en dubte l’honestedat municipal i explica quin és el procediment a seguir. 
 
La senyor Sorribes creu que falta una mica de diàleg. 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, no té res a preguntar. 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, manifesta que 
té preguntes del passat plenari que no li han contestat. Presentarà instàncies. 
Entén llavors que com no li contesten, les preguntes no tenen cap validesa. 
 
El senyor Miquel Rovira Mariné, portaveu de la CUP, respon a la pregunta que 
li va fer el senyor Martínez sobre la quota de l’AMI. Li diu que torna a 
equivocar-se perquè això no és un tribunal de justícia. Les accions o omissions 
estan subjectes a control polític. No hi haurà un decret que ordeni no pagar una 
quota, el que passa és que no hi ha un decret que n’ordeni el pagament, que és 
molt diferent. L’AMI va explicar que l’ajuntament havia fet una de les passes 
que es requeria per ser membre, que era aprovar l’adhesió pel ple amb majoria 



 

 

absoluta, però el que no va arribar a passar és que s’aprovessin els estatuts ni 
que es pagués mai la quota. Ell és responsable de les accions i omissions fetes 
durant el seu mandat, on tenia un escenari favorable, amb una majoria 
clarament independentista i majoria absoluta. No calia que es fes cap informe 
perquè ell n’és el responsable. Ara en un escenari totalment desfavorable 
pretén que l’ajuntament ara pagui la quota que vostè no va pagar, li manifesta. 
Ara l’escenari és ben diferent, l’alcalde no és independentista i a més, ara 
segons informa l’AMI les quotes d’alguns ajuntaments es troben judicialitzades. 
Ell no ho va fer en 10 anys i majoria absoluta amb 11 regidors independentistes 
i ara ho ha de fer un alcalde del PSC? Creu que hi hauria informe favorable ara 
mateix de la intervenció i la secretaria per pagar-les? És ell qui ha de passar 
comptes de les seves accions i omissions. 
 
El senyor Martínez critica que no li contesta les seves preguntes i diu que li farà 
per escrit. Preguntarà si hi havia decret o no.  
 
El senyor Rovira li respon que no té raó. 
 
El senyor Javier Sandoval pren la paraula per manifesta que davant el dubte de 
qui és més independentista si el senyor Rovira o el senyor Martínez, està clar 
que el senyor Rovira. Fins i tot assegura que ell ho és més. L’únic que ha 
pactat amb el PP ha estat el senyor Martínez. Va fer veure que hi havia un 
decret signat que no hi era, camuflava les comandes d’estelades per senyeres, 
li diu que no vingui a donar lliçons i a dir qui és més independentista, que no 
s’amagui. 
 
El senyor Martínez continua fent preguntes. Pregunta qui té el projecte al qual 
l’alcalde s’ha referit de l’avinguda Montaltnou amb 96 cases.  
 
El senyor Robert Subiron respon que l’alcalde s’ha confós, que volia dir que hi 
havia un conveni, no un projecte. Un conveni signat amb l’alcalde Ambrós, amb 
qui el senyor Martínez era regidor de govern. 
 
El senyor Martínez pregunta a què estava supeditat el conveni. 
 
El senyor Subiron respon que a l’aprovació del POUM. 
 
El senyor Martínez manifesta que no diguin que hi havia un projecte quan no hi 
era. Pregunta també com està la paralització de les obres del carrer Alzines, 
núm. 8. També pregunta què està passant amb el tema de Josel i les 
comunitats de Montalpark. 
 
L’alcalde li dona les explicacions. L’ajuntament va assistir a una reunió i Josel 
va presentar una petició perquè l’ajuntament emetés un informe. L’ajuntament 
estava obligat a fer-ho, però vol deixar clar que el tema entre les comunitats i 



 

 

Josel és un tema privat. L’ajuntament no té res a fer com a tal. Simplement ha 
rebut una instància i l’ha tramitada, però el tema continua sent privat. 
 
El senyor alcalde pregunta si va haver de fer un decret i a qui es va notificar. 
 
El senyor alcalde respon que sí, que es va notificar a les persones que calia 
fer-ho. Li pregunta si té dades d’avui. 
 
El senyor Martínez li pregunta si s’ha notificat a les 5 comunitats. 
 
El senyor alcalde li respon que a les persones que deia el decret s’ha 
comunicat. 
 
El senyor Martínez li pregunta al senyor alcalde si tenia coneixement que hi 
havia sentències. 
 
El senyor alcalde respon que és un mer espectador l’Ajuntament i que es tracta 
d’un tema privat. 
 
El senyor Martínez manifesta que veurem si la nova demanda de Josel estarà 
avalada pel seu decret. 
 
El senyor Martínez continua preguntant. Com està l’ocupació il·legal de Can 
Delàs. 
 
El senyor Alcalde li pregunta com ho sap. Li respon que l’Ajuntament està fent 
el que cal fer. 
 
El senyor Martínez li respon que els veïns li han comentat. 
 
El senyor alcalde li diu que si són els veïns de la zona de Can Delàs, perquè no 
n’hi ha de veïns. 
 
El senyor Martínez pregunta si els regidors del Consell Assessor i del Govern 
eren coneixedors de les lletres col·locades davant la Biblioteca que diuen 
“Biblio”. Ho pregunta perquè no té encara les actes del Consell Assessor. 
 
El senyor alcalde li respon que no s’han posat soles, que clar que en tenien 
coneixement.  
 
També pregunta el senyor Martínez pel calendari de neteja dels pipicans del 
municipi. 
 
El senyor alcalde li respon que és un pena perquè no s’hauria d’incloure en cap 
calendari la seva neteja perquè els propietaris dels gossos haurien de ser 



 

 

responsables de recollir les defecacions dels seus animals. No sap el calendari 
exactament ara mateix. 
 
El senyor Subiron li aclareix que hi ha un calendari mirant les necessitats de 
cada zona. 
 
El senyor Martínez diu que al final del carrer Gaudí hi ha una parcel·la que cal 
netejar, pregunta si és pública o privada.  
També pregunta quantes zones verdes s’han pintat i si hi ha el mateix nombre 
de vigilants. 
 
El senyor alcalde respon que ho haurà de mirar i que els vigilants són els 
mateixos. 
 
Pregunta el senyor Martínez si s’haurà de pagar a la zona del pàrquing de 
Lledoners. 
 
El senyor alcalde li respon que la prova que va fer el senyor Martínez, amb un 
treballador que vigilava no va resultar massa i es va decidir fer-la gratuïta i es 
va treure de l’ordenança. Està pendent posar-hi una màquina, llavors caldrà 
modificar l’ordenança de cara a l’any que ve. 
 
El senyor Martínez pregunta si quedarà obert. 
 
El senyor alcalde li respon que tindrà entrada i sortida. 
 
El senyor Martínez comenta que les platges estan plenes de gent, si hi haurà 
alguna mesura dràstica. 
 
El senyor alcalde respon que defineixi dràstica. 
 
El senyor Martínez li pregunta si pensa fer alguna cosa. 
 
El senyor alcalde li respon que tots els informes que ha rebut són que la gent fa 
ús de les mesures adequades. No té cap imput dels informadors sobre cap 
problema. Hi ha una empresa que es dedica a donar suport amb dos 
informadors i a més l’empresa que fa el salvament destina una persona per a 
control de mesures del covid també. La gent de fora ve a la platja com ha fet 
sempre. També vol comentar que ha rebut moltes felicitacions sobre la zona 
verda, els veïns estan encantats. El que està enfadat va a explicar-li al senyor 
Martínez. 
 
L’aigua del llac del parc dels Germans està molt bruta, comenta el senyor 
Martínez. 
 



 

 

El senyor alcalde li respon que ho estan treballant amb Medi Ambient i Salut, 
perquè és causa de la vegetació. Sap que s’està estudiant una màquina d’ozó, 
per exemple.  
 
El senyor Subiron manifesta que estan treballant en el tema i que si té alguna 
pregunta que la presenti per instància i que ja la contestaran amb els tècnics. 
 
També pregunta sobre el pàrquing del carrer de la Pau el senyor Martínez, si 
es va repartir alguns papers als veïns de Llavaneres. 
 
El senyor alcalde li respon que aquest tema és de fa dos mesos. Que va haver-
hi un malentès. Que hi ha un conveni amb Llavaneres i aquest es manté, però 
per donar resposta a les demandes dels santvicentins, que moltes vegades es 
quedaven sense aparcament perquè hi havia molts cotxes de Llavaneres, s’ha 
reservat una zona només pels santvicentins, mantenint la zona on els veïns de 
Llavaneres poden estacionar. 
 
El senyor Martínez continua preguntant si saben que s’ha aprovat el pla 
d’inversions de la Diputació, que està molt lligat amb el PAM, com està el PAM. 
 
El senyor alcalde respon que l’està treballant la Diputació. La part potent la 
faran tots junts. Ha estat mala sort el tema de la Covid perquè ha fet alentir 
molts temes. 
 
El senyor Cristian Garralaga Alonso, regidor del PSC, pregunta al senyor 
Martínez que expliqui com és que abandona el grup municipal de Junts i en 
canvi continua sent el president de Junts de Sant Vicenç. 
 
El senyor Martínez respon que hi ha dos vessants, el grup municipal que el 
formen els regidors que guanyen les eleccions i el grup polític, que és el que 
escull les persones que es presentaran a les eleccions. El grup municipal 
depèn del grup polític, que és a qui representen. Són dues coses diferents, no 
té res a veure una cosa amb l’altra. 
 
El senyor Garralaga diu que s’ha quedat igual, però que gràcies. 
 
El senyor Subiron pren la paraula per explicar que el partit de Junts a nivell 
comarcal, provincial i nacional no fa res. 
 
El senyor Martínez li respon que té una fixació. 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
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 
 


