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ACTA DE LA SESSIÓ PLE2020/ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1a. CONVOCATÒRIA EL 2 
D’OCTUBRE DE 2020. 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2020/8 
Caràcter: EXTRAORDINÀRIA 
Data: 2 d’octubre de 2020 
Horari: de 13.00 a 14.00 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 
 
 
Abans d’obrir la sessió, el senyor alcalde demana guardar un minut de silenci 
en record del difunt pare del regidor del Consistori senyor Robert Subiron. 
 
Un cop transcorregut el minut de silenci, procedeix a obrir la sessió per tractar 
els assumptes inclosos en el següent: 
 
 
 
 



 

 

ORDRE DEL DIA 
 
ÚNIC. PRESA DE RAÓ DE LA RENÚNCIA PRESENTADA PER PART DEL 
SENYOR JAVIER SANDOVAL CARRILLO AL SEU CÀRREC COM 
ALCALDE AIXÍ COM AL SEU CÀRREC DE REGIDOR. 
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Robert Subiron 
Olmos,  portaveu del grup Municipal del PSC, exposa l’assumpte i llegeix la 
part fina de la proposta que es transcriu tot seguit: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2020/1665-1024   
Contingut: PRESA DE RAÓ DE LA RENÚNCIA PRESENTADA PER PART 
DEL SENYOR JAVIER SANDOVAL CARRILLO AL SEU CÀRREC COM 
ALCALDE AIXÍ COM AL SEU CÀRREC DE REGIDOR. 
 
 
FETS 
 
El senyor Javier Sandoval Carrillo, alcalde i regidor de l’Ajuntament de Sant 

Vicenç de Montalt, càrrecs als quals va prendre possessió el passat dia 15 de 

juny de 2019, després de les eleccions locals celebrades en data 26 de maig 

de 2019 va presentar la seva renúncia per escrit el passat dia 18 de setembre 

de 2020 per registre d’entrada.  

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 

La renúncia és un acte personalíssim, formal i unilateral que es formalitza a 

través de dos actes successius: la presentació per part del renunciant d'un 

escrit davant la Secretaria de l'Ajuntament; i la presa de raó o declaració de la 

baixa pel Ple de l'Ajuntament i posterior comunicació a la Junta Electoral 

Central perquè proclami al substitut. Mentre tals actuacions no es duguin a 

terme, la renúncia no gaudeix d'eficàcia. 

La Llei Orgànica de Règim Electoral estableix que els Regidors/es poden 

renunciar al seu càrrec davant el Ple de l'Ajuntament, qui prendrà coneixement 

d'aquesta i es designarà nou Regidor/a que substituirà a l'anterior prèvia 

sol·licitud a la Junta Electoral de Zona/Central de la corresponent credencial. 

En relació amb la renúncia al càrrec de Regidor l'article 182 de la Llei Orgànica 

5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General no fa referència concreta al 

procediment intern i òrgan competent, però estableix que en el cas de defunció, 



 

 

incapacitat o renúncia d'un regidor/a, l'escó s'atribuirà al candidat/a o, en el seu 

cas, al suplent d'aquesta llista a qui correspongui, atenent la seva ordre de 

col·locació. 

Es tindrà en compte també l'article 9 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim 

jurídic de les Entitats locals (ROF), que detalla que la renúncia haurà de fer-se 

efectiva per escrit davant el Ple de la Corporació.  

 

I és en la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre 

substitució de càrrecs representatius locals (Butlletí Oficial de l'Estat número 

171, de 18 de juliol de 2003), on es regula tota la casuística d'una forma 

detallada. 

L'apartat primer, dedicat a la «Substitució mitjançant candidats següents o 

suplents» diu el següent: 

«1. Quan es presenti escrit de renúncia o es produeixi la defunció o un altre 

supòsit de pèrdua del càrrec de Regidor, Alcalde pedani, Conseller comarcal o 

d'un altre càrrec representatiu local, el Ple de l'Entitat Local de la qual formi part 

prendrà coneixement d'aquesta, remetent certificació de l'acord adoptat a la 

Junta Electoral de Zona, durant el període de mandat d'aquesta, amb vista a 

les eleccions locals, i a la Junta Electoral Central una vegada conclòs el 

mandat d'aquella, a l'efecte de procedir a la substitució, conforme al que es 

disposa en la Llei Orgànica del Règim Electoral General, indicant el nom de la 

persona a la qual, segons el parer de la Corporació, correspon cobrir la vacant. 

2. En el cas que la persona anomenada a cobrir la vacant, renunciï al seu torn 

a ser proclamat electe, hi haurà així mateix de remetre's a la Junta Electoral 

competent». 

Pel que fa a la renúncia com a alcalde, l'article 40 del Reial decret 2568/1986, 

de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), als seus apartats 

quart i cinquè, regula la renúncia de l'Alcalde al seu càrrec i els seus efectes, 

assenyalant el següent: 

«4. L'Alcalde podrà renunciar al seu càrrec sense perdre per això la seva 

condició de Regidor. La renúncia haurà de fer-se efectiva per escrit davant el 

Ple de la Corporació, que haurà d'adoptar acord de coneixement dins dels deu 

dies següents. 



 

 

En tal cas, la vacant es cobrirà en la forma establerta en la legislació electoral. 

5. Vacant l'Alcaldia per renúncia del seu titular, defunció o sentència ferma, la 

sessió extraordinària per a l'elecció d'un nou Alcalde se celebrarà, amb els 

requisits establerts en la legislació electoral, dins dels deu dies següents a 

l'acceptació de la renúncia pel Ple, al moment de la defunció o a la notificació 

de la sentència, segons els casos.» 

El precepte disposa que l'Alcalde pot renunciar al seu càrrec sense perdre la 

condició de Regidor, o pot renunciar també a aquesta última. També la 

renúncia a la condició d’alcalde, com ho era la renúncia a la condició de 

regidor, ha de formalitzar-se davant el ple de la Corporació, que ha de prendre 

coneixement d'aquesta en el termini de deu dies des que es presenti per escrit. 

Per tant, havent-se presentat l’escrit el dia 18 de setembre de 2020, el darrer 

dia per a la celebració del Ple on es prengui raó de l’esmentada renúncia és el 

dia 2 d’octubre de 2020, per tant, la convocatòria feta pel senyor alcalde es 

troba dins el termini esmentat. 

La sessió extraordinària per a l'elecció del nou Alcalde després de la renúncia 

de l'actual es realitzarà dins dels deu dies següents a la presa de raó de la 

citada renúncia. Si la credencial del Regidor/a nomenat a cobrir la vacant arriba 

abans de la sessió plenària d'elecció d'Alcalde/essa, el nou Regidor/a podrà 

prendre possessió del seu càrrec i podrà participar en l'elecció de l'Alcalde. 

El temps que intervingui entre les dues sessions haurà d'actuar com a Alcalde 

el Primer Tinent d'Alcalde. Així ho disposa l'article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 

d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL), en assenyalar que 

«Els Tinents d'Alcalde substitueixen, per l'ordre del seu nomenament i en els 

casos de vacant, absència o malaltia, a l'Alcalde, sent lliurement designats i 

remoguts per aquest d'entre els membres de la Junta de Govern Local i, on 

aquesta no existeixi, d'entre els Regidors.» I també ho estableix així l'article 

47.1 del ROF. 

Així doncs, una vegada es prengui coneixement de la renúncia de l'Alcalde pel 

Ple, el Primer Tinent d'Alcalde assumirà les funcions d'Alcalde, dictant actes 

administratius i duent a terme la gestió de la Corporació, i per això serà ell qui 

convocarà el ple extraordinari d'elecció del nou Alcalde. 

Quant a l'elecció del nou Alcalde, l'article 40 del Reial decret 2568/1986, de 28 

de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i 

Règim Jurídic de les Entitats Locals (d'ara endavant ROF), realitza una 

remissió a la legislació electoral establint el següent: 



 

 

«1. L'elecció i la destitució de l'Alcalde es regeix pel que es disposa en la 

Legislació electoral, sense perjudici de l'aplicació de les normes relatives al 

règim de sessions Plenàries de l'Ajuntament.” 

Per tant, d'acord amb la legislació electoral és necessari acudir al que es 

disposa en l'article 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim 

Electoral General i a l’article 196 de la mateixa Llei Orgànica. Aquest darrer 

estableix com cal procedir per a l’elecció de l’alcalde: 

«En aquesta sessió de constitució de la Corporació es procedeix a l'elecció 

d'Alcalde, d'acord amb el següent procediment: 

a. Poden ser candidats tots els Regidors que encapçalin les seves 

corresponents llistes. 

b. Si algun d'ells obté la majoria absoluta dels vots dels Regidors és proclamat 

electe. 

c. Si cap d'ells obté aquesta majoria és proclamat Alcalde el Regidor que 

encapçali la llista que hagi obtingut major nombre de vots populars en el 

corresponent Municipi. En cas d'empat es resoldrà per sorteig. (...)” 

En data 28 de setembre de 2020, s’ha emès informe de secretaria de 

conformitat amb el que es disposa en els articles 9.4 del reglament 

d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat per 

reial decret 2568/1986, de 26 de novembre, i 182 de la llei orgànica 5/1985, de 

19 de juny, del règim electoral general 

PROPOSTA D’ACORD 

 

Primer. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor efectuada pel 

senyor JAVIER SANDOVAL CARRILLO el passat dia 18 de setembre de 2020 

per registre d’entrada (R/E 6751). 

Segon. Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central situada al c/ San 

Jerónimo 36 C.P. 28071 de Madrid, per correu electrònic a 

junta.electoral@congreso.es perquè remeti la credencial a nom de la senyora 

ESTHER PADILLA ENRIQUEZ, següent candidata a la Llista electoral 

presentada pel Partit dels Socialistes de Catalunya a les darreres eleccions 

municipals, perquè pugui prendre possessió del seu càrrec. 

Tercer. Prendre raó de la renúncia al càrrec d’alcalde efectuada pel JAVIER 

SANDOVAL CARRILLO el passat dia 18 de setembre de 2020 per registre 



 

 

d’entrada (R/E 6751). 

 
B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, 
de 28 novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària. 
 
En primer lloc, el senyor Javier Sandoval Carrillo pren la paraula per donar 
lectura a la seva intervenció, que es transcriu a continuació: 
 
“Des de la meva arribada a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt la meva 
única preocupació ha estat posar el meu temps i les meves capacitats a 
disposició del servei públic. Per sobre de les persones, dels interessos 
personals i, fins i tot, per sobre de les sigles, he avantposat sempre l’interès 
ciutadà. Per aquest motiu he cregut en tot moment que la meva presència al 
consistori duraria exclusivament mentre pogués continuar treballant amb totes 
les meves energies  per aconseguir que el municipi que més m’estimo sigui, dia 
a dia, un lloc millor per als meus veïns i veïnes. 
 
Malauradament, fa unes setmanes, arrel d’un presumpte conflicte dins l’àmbit 
laboral, entre una persona treballadora de l’Ajuntament i jo mateix, s’ha procedit 
a activar el protocol municipal de prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució 
de situacions d’assetjament a la feina. Encara que no s’ha presentat cap 
denúncia contra la meva persona sobre aquests fets, ni tampoc hi ha hagut cap 
actuació judicial al respecte, això ha afectat a la meva persona i a la confiança 
interna entre les forces polítiques que donaven suport a l’equip de govern 
municipal, afectant per tant a la governabilitat del poble.  
 
Així doncs, la situació generada, aquesta manca de suports en l’àmbit polític 
em fan prendre la decisió, amb el suport de la meva família, de renunciar a 
l’Alcaldia de Sant Vicenç de Montalt i a l'acta de regidor. No puc negar que ha 
estat una decisió molt difícil i que l’he hagut de prendre en uns moments molts 
durs, tant a nivell personal i familiar, com laboral i polític i social perquè Sant 
Vicenç encara manté l’essència de poble, amb tots els seus avantatges i també 
amb algun que altre inconvenient.  
 
Com deia abans, han estat dies molt durs, en els que s’ha generat una intensa 
rumorologia al voltant d’aquest tema tan sensible que està afectant molt 
negativament tant a la meva família com a la institució que represento i per 
extensió el bon nom del poble. Uns rumors que només poden ser fruit de la 
filtració interessada d’un procediment intern que hauria d’haver estat 
confidencial i no ho ha estat.  
 



 

 

En aquests dies, m’he sentit molt indefens. Mentre fa setmanes que el carrer i 
les xarxes van plenes de comentaris i acusacions molt greus que posen en 
entredit la meva honorabilitat, jo no he pogut tenir coneixement dels fets dels 
quals se m’acusa fins aquesta mateixa setmana. Una mica injust tot plegat, no 
us sembla? Sense que hagi encara cap conclusió, ni informe per part del 
comitè que està gestionant el procediment intern que hauria de posar llum en 
aquest tema, ja se m’ha jutjat públicament i en alguns casos, fins i tot, se m’ha 
condemnat i se m’ha penjat l’etiqueta d’assetjador. Afortunadament, també hi 
ha hagut moltes persones que han posat en valor la presumpció d’innocència a 
la qual té dret qualsevol acusat.   
 
Però, sens dubte, el més dur i cruel, ha sigut haver de seure’m cara a cara amb 
el meu fill adolescent i dir-li amb el cor trencat: ‘hijo es posible que en estos 
días te digan o escuches cosas muy feas sobre tu padre....’ Si teniu fills i filles, 
segur que enteneu el meu dolor i la meva impotència. Ara el mal ja està fet. La 
o les persones, que per interessos personals, laborals o polítics, es van ocupar 
de fer públic aquest assumpte han aconseguit el seu objectiu que no era un 
altre que fer mal de manera intencionada. Espero i desitjo que aquesta persona 
o persones reflexionin i, després de mi, ningú més hagi de patir una maniobra  
tan covard i rastrera. 
 
Estem molt acostumats a sentir a dir que ‘en política, no tot si val’, però jo vaig 
més enllà hi dic que ‘en qualsevol àmbit o situació, no tot si val’.  
 
Tal i com li vaig dir al meu fill i repeteixo avui, mai he tingut cap conducta 
assetjadora respecte cap treballador o treballadora municipal, ja que ells i elles 
són una part fonamental del projecte que defenso. Tanmateix, soc conscient 
que cada persona és un món i té una sensibilitat que pot no ser com la meva, la 
teva o la de qualsevol altre i, en aquest sentit, vull demanar disculpes si en 
aquest temps que he estat al capdavant de l’Alcaldia, les meves paraules, els 
meus silencis o els meus gestos han pogut ferir algú, sense que aquesta fos la 
meva intenció. I vull també expressar la meva confiança en què aquests fets 
s'esclariran el més aviat possible. La comissió està activada i espero que en 
pocs dies es pugui esclarir tot.  
 
Una de les frases que més s’estan escoltant o llegint aquest dies al carrer i a 
les xarxes és: ‘qui calla, atorga’. I us puc ben assegurar que no és cert. Hi ha 
silencis necessaris i, en aquest assumpte, calien menys veus i més silencis 
almenys fins que hi hagués una acusació ferma o una exculpació. En el meu 
cas, he parlat quan i en el lloc que havia de fer-ho que és davant les persones 
que formen el comitè que està investigant el cas. Ara, des de fora de la 
responsabilitat de l’Alcaldia, continuaré defensant el meu honor i la meva 
conducta, amb tota la determinació de que soc plenament innocent. Sense fer 
soroll, sense populismes, però amb molta llum i taquígrafs perquè es depurin 
responsabilitats, si n’hi ha. Totes les responsabilitats, tant les exigibles a la 
persona acusada com a la persona acusadora. 



 

 

 
Però, aquest afer a més de repercutir i molt en la meva vida familiar, també 
està afectant a l’Ajuntament i al poble, perquè ha estat el desencadenant de la 
pèrdua de confiança d’alguns companys de viatge que no han dubtat en 
prescindir de la presumpció d’innocència en el meu cas. En la meva decisió 
també ha pesat de manera substancial, els efectes que aquesta manca de 
suport polític podria tenir sobre la gestió municipal i entenc que si amb la meva 
renúncia puc col·laborar a crear un entorn propici per a treballar pel municipi, 
és la meva obligació plegar.  
 
 
En un moment especialment delicat, com el que vivim actualment per culpa de 
la pandèmia, el nostre poble necessita l’ajuntament més estable i capaç que 
puguem aconseguir. La crisi sanitària i tots els problemes econòmics i socials 
que l’acompanyen són un dels majors reptes que hem hagut d’afrontar com a 
societat i com a municipi. 
 
Malauradament, crec que en les actuals circumstàncies, i malgrat la meva 
ferma i incansable vocació de ser el millor servidor públic possible, no puc 
comptar amb els suports necessaris per poder respondre com a Alcalde a les 
necessitats actuals del meu poble. 
 
Tot i lamentar les circumstàncies de la meva renúncia, no puc més que 
mostrar-me satisfet i orgullós de les polítiques que hem impulsat amb els 
companys i companyes que he tingut al meu costat en aquest temps i de la 
transparència en la gestió que hem sabut demostrar. Vull fer extensiu aquest 
reconeixement al col·lectiu de treballadors i treballadores municipals que han 
estat a l’alçada de les circumstàncies, així com un immens agraïment a tota la 
ciutadania, que s’ha implicat amb el projecte de poble que hem estat impulsant 
i defensant. 
 
Jo ara, faig un pas al costat, per entomar de nou la meva vida laboral i, 
sobretot, la meva vida familiar acompanyat de la meva dona, el meu fill i la 
meva filla, que són el valor més gran de la meva vida i als quals, per damunt de 
tot, vull protegir i cuidar.  
 
Espero que l'etapa política que s'inicia avui comporti estabilitat i sigui la millor 
pels veïns i veïnes de Sant Vicenç, pels quals seguiré lluitant.” 
 
 
El senyor Víctor Llasera Alsina, portaveu del Grup de Junts per Sant Vicenç de 
Montalt, pren la paraula per donar lectura a la intervenció que tot seguit es 
transcriu: 
 
“Gràcies Alcalde. Regidors i Regidores, 



 

 

Estem davant una situació complexa en tant que com a grup no ens esperàvem 
fa unes 
setmanes enrere que de nou tindríem un relleu en aquesta alcaldia. 
Alcalde, se’t senyala per un presumpte fet molt lamentable en el qual no volem 
entrar 
en la qüestió de si ha succeït o no. A aquest grup no li pertoca fer judicis ni 
dirimir responsabilitats; ara bé si que condemnem de forma rotunda aquest 
tipus de situacions 
i mostrem el nostre rebuig a tot tipus d’assetjament o de violència masclista, en 
totes les formes o manifestacions. 
Ser Alcalde suposa dos fets establerts en dos temps diferents; assumir el 
càrrec i mantenir el càrrec. Per lo primer et calen els suficients vots de 
membres de la corporació; per lo segon et cal encert, dedicació, respecte, 
empatia i ètica. I és justament 
aquesta ètica, la que ens proporciona l’orientació en l’àmbit de la democràcia 
quan ens 
enfrontem a qüestions morals que ens col·loquen en una actitud reflexiva i 
decisiva en 
relació als nostres drets i deures socials. 
I tornant al fet de que no és a aquest grup a qui li pertoca jutjar-te per uns 
presumptes 
fets però si qüestionar si gaudeixes de la suficient legitimitat per fer-ho; 
legitimitat moral per mantenir-te en aquest càrrec com a màxim representant de 
tota la societat santvicentina. 
Creiem doncs que és un encert la teva decisió, per tal que aquest Consistori 
pugui reprendre la seva feina, llunys de qüestions ètiques que allunyen la 
il·lusió d’un poble, les esperances dipositades en nosaltres i la tasca que de 
nosaltres s’espera. 
Gràcies” 
 
El següent en prendre la paraula és el senyor Sergi Rabat Fajardo, portaveu 
del Grup de Primàries Som-hi, qui basa la seva intervenció en tres aspectes. 
Està d’acord amb els companys de Junts en què no els toca judicialitzar els 
fets. Volen deixar clar que s’han vulnerat les garanties de procediment pel que 
fa a la confidencialitat, el procés per tant ha estat viciat. Els fets són greus i 
mereixen la seva condemna, com també la vulneració de la confidencialitat, 
que perjudica ambdues parts. És obligació del govern sortint esbrinar i depurar 
les responsabilitats que corresponguin tan pels presumptes fets com per les 
filtracions a la premsa. Avui no és un dia agradable per Sant Vicenç, en dos 
anys hi ha hagut tres alcaldes. Alguna cosa no va bé. Això no és el Barça. Tots 
s’ho haurien de fer mirar. El poble no s’ho mereix. Seria positiu desprendre’s 
dels vicis passats i passar a l’aire fresc. Opina que la decisió és encertada, ja 
que la situació és insostenible, era l’opció que quedava. S’obre una nova etapa, 
cadascú ha de posar el seu granet de sorra i defensar els seus ideals polítics, 
socials i de poble amb fets principalment. La passivitat de les forces 
minoritàries no ha de ser una opció. Tots han de donar la seva opinió. Són tres 



 

 

anys, una etapa que cal passar. Convé fer un reset, obrir finestres i que entri 
aire fresc. 
 
A continuació, pren la paraula la senyora Laia Sorribes Valls, portaveu d’ERC. 
Vol destacar que al carrer circulava informació que ni els regidors sabien. No 
hauria d’haver sortit a la llum. Aquestes filtracions saben greu, cal evitar-les. 
Estava tot a la premsa abans que estigués tot decidit. Són fets molt greus. 
També són greus els fets en si, cosa que ha provocat manca de confiança. 
S’ha de tirar endavant. Veu que hi haurà més d’un mes sense alcalde, per això 
demana que s’accelerin els terminis, perquè s’ha de tirar endavant un govern 
en benefici de tot el poble. 
 
Tot seguit, és el senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, que fa 
ús del torn de paraula. No jutjarà els fets que s’han fet públics. Opina que no 
s’han respectat les garanties del procés per cap de les parts. Des del punt de 
visa personal, li sap greu pel senyor Sandoval i la seva família. Espera que tirin 
endavant. Des del vessant polític, s’obre l’oportunitat d’un acord per pactar 
entre les forces mirant pel municipi i la perspectiva local. Si ha de fer balanç, 
des del Consell Assessor s’ha treballat amb professionalitat i lleialtat. Afirma 
que des de Cs entenem que s’ha de donar una sortida raonable a la 
governabilitat de Sant Vicenç de Montalt, “dados los retos económicos, sociales 
y sanitarios a los que nos enfrentamos en estos momentos. Mantenim que el 
millor pel nostre estimat Sant Vicenç és continuar amb el Projecte basat en la 
gestió només de temes d'àmbit Municipal, la cura del poble, el benestar dels 
vilatans i les seves famílies; mantenint un respecte institucional i deixar de 
costat enfrontaments estèrils" 
 
A continuació, pren la paraula la senyora Maria Villalta Morro, portaveu de 9SV, 
per explicar que a finals d’agost va ser citada per la tècnica d’Igualtat i la 
treballadora, per exposar-li la situació. A continuació se li va explicar que hi 
havia un protocol de 2012. Els protocols existeixen per potenciar la mediació i 
no la judicialització. Va anar a parlar amb el senyor alcalde de seguida i com a 
regidora d’Igualtat va haver de presentar la seva dimissió. Era incoherent i 
impensable mantenir la regidoria tenint obert aquest procediment, 
independentment de quin fos el resultat. Ella no podia validar-ho amb el seu 
suport. Va produir-se una pèrdua de confiança política. Opina que és 
impensable que algú s’inventi una situació d’aquest tipus. Que no s’entengui 
com funciona tot li fa pensar que la política d’igualtat no estava ben assentada. 
Ella ha defensat en tot moment la confidencialitat, vol que quedi clar. No era 
oportú segurament políticament dimitir. 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, rebutja l’assetjament 
sexual i la violència masclista a qualsevol indret. Felicita el senyor Sandoval 
perquè ha rebut el suport de l’agrupació municipal, fidel al 100%, que en el seu 
cas, ell no va rebre en el si de la seva. Sant Vicenç necessita estabilitat i ampli 
consens, davant aquest escenari, volia dir als regidors/es que comptin amb tots 



 

 

i no excloguin ningú. Pensin en una mesa de treball o consell de treball com es 
va aconseguir en l’anterior legislatura. Al futur alcalde o alcaldessa li demana 
que treballi per tots els veïns i no només pels seus votants o de la seva 
ideologia. 
 
El senyor Miquel Rovira Mariné, portaveu de la CUP, fa un balanç positiu de 
com ha funcionat el Consell Assessor amb els seus encerts i els seus errors, 
però ha estat un plaer treballar amb els companys/es. Des de la dimensió 
jurídica, defensa la presumpció d’innocència, tenen la mateixa credibilitat 
ambdues parts. Des de la dimensió política, estan davant una pèrdua de 
confiança. El compromís de la CUP sempre ha estat el de la lluita contra la 
desigualtat. Seria estrany que un partit declaradament feminista com la CUP, 
que té un compromís per la igualtat efectiva, no perdés la confiança política en 
un cas com aquest. Pel que fa a la filtració de la informació, sigui qui sigui qui 
l’hagi feta, és inacceptable. Se’n va de l’àmbit polític, afecta l’àmbit social i 
familiar. És inacceptable la intenció de fer mal a la família. Caldria reflexionar-
hi. Dirigint-se al senyor Sandoval li diu que la seva decisió l’honora perquè 
sense que hi hagi un procediment obert penal pren aquesta decisió de fer un 
pas al costat. El seu llegat polític és bo, ha d’estar orgullós. Ell també està 
orgullós del que han fet junts. Desitja que la seva defensa el porti a bon port i li 
desitja el millor a nivell familiar. 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, manifesta que li 
sap molt de greu. Fa molt mal a Sant Vicenç, el poble que tots estimem, que 
apareguin notícies dolentes, perquè algú molt malintencionat  ho fa per fer mal, 
per enderrocar qualsevol persona. Ells se’n van assabentar per la premsa. 
Donen el màxim suport a la persona afectada en ser veritat. No hagués estat 
més correcte quan va sortir a la premsa cridar-los per debatre el problema? Els 
acusa de no informar. No li desitja cap mal al senyor Sandoval, espera que 
sigui empàtic. Es defensa la presumpció d’innocència en aquest moment, quan 
ell sempre l’ha demanada, sense presumpció d’innocència ens carreguem el 
sistema. Li pregunta si entén què vol dir ara traïdoria, de gent de confiança que 
l’ha deixat de banda. El seu tresor més preuat és la família i els amics, que no 
pateixin, ara ho entendrà. Ja li va dir que no cometés cap error o no finalitzaria 
el mandat. No els ha tractat bé i no ha sabut governar, tampoc ha sabut tractar 
els treballadors i tampoc s’han identificat amb l’alcalde molts vilatans. Ara sabrà 
qui està al seu costat i el temps li donarà o no la raó. Cadascú agafa el seu 
camí, cadascú té les seves opinions. L’ha deixat sol. La política l’embruten les 
persones, sobretot aquelles que no són lliures econòmicament. Li desitja que 
superi aquest tràngol, que la família no pateixi molt i que tot surti a la llum. Ara 
tothom s’haurà de treure la mascareta.  
 
El senyor Sandoval respecta les opinions. Agraeix tot el suport rebut. Agraeix el 
suport de la família, estan vivint una situació que no els toca. Gràcies i amor. 
Agraeix al grup del PSC de Sant Vicenç que han lluitat molt. També la feina 
dels regidors i regidores, potser no ha sabut arribar a tothom, intentarà que no li 



 

 

torni a passar en qualsevol àmbit. Que el coneix i l’estima no li calen judicis, és 
Javier Sandoval i tothom que el coneix sap perfectament com és. L’han jutjat i 
condemnat. No s’allargarà més. Vol agrair als treballadors/es sense dir noms. 
No és fàcil ser alcalde d’aquest ajuntament. Ha tingut massa implicació, 
reconeix que potser ha estat molt pesat. Li sap greu, demana disculpes, però 
ha estat per ímpetu i ganes de fer coses. És com li agrada fer política municipal 
i és el que ha fet. agraeix la paciència, dedicació i el recolzament rebuts. Ha 
estat un plaer. Ho ha fet amb el millor que ha pogut, amb virtuts i errades, no 
som perfectes. Es posa a disposició pel que necessitin. 
 
Finalment, pren la paraula el senyor Robert Subiron Olmos, portaveu del PSC. 
Vol fer un reconeixement a la feina feta. Va agafar l’alcaldia en moments 
complicats. En aquests dos anys no es pot qüestionar la dedicació, estima pel 
municipi i ganes de fer-ho millor. Agraeix totes les estones passades amb 
debat, discussions i també satisfaccions. S’han fet moltes coses com millorar 
els equipaments esportius, les condicions laborals dels treballadors, millores 
dels centres educatius, s’ha hagut de fer la gestió de la pandèmia. Li manifesta 
al senyor Sandoval que la seva posició l’honora, fer un pas al costat és molt 
important per poder demostrar la seva innocència. Li desitja el millor per la seva 
família i li reitera l’agraïment per la feina feta. 
 
El ple de la Corporació pren raó de la proposta transcrita a la part expositiva. 
 

 
 
No havent més assumptes a tractar, l’alcalde dona per acabada la sessió i 
l’aixeca, de la qual estenc, com a Secretària, aquesta acta. 
 
La Secretària              Vist i plau, 
    L’alcalde president 
 


