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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE EXTRAORDINARI URGENT DE L’AJUNTAMENT 
DE SANT VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EL 16 D’OCTUBRE DE 2020. 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2020/9 
Caràcter: EXTRAORDINÀRIA URGENT 
Data: 16 d'octubre de 2020 
Horari: de 18.00 a 18.41 hores 
Sessió telemàtica 
 
 
Assistents 
 

- Sr.President 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: 
 
 

O R D R E   D E L   D I A 
 
 
 
Primer.- PRP2020/1314   RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ. 

 
Segon.- PRP2020/1279   PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SRA. ESTHER PADILLA 
ENRIQUEZ COM A REGIDORA DE L'AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE 
MONTALT. 

 
Tercer.- PRP2020/1292 PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L'ELECCIÓ DEL NOU ALCALDE. 
 
 
 



 

 

 
Primer.- PRP2020/1314   RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE LA SESSIÓ DE PLE. 
    
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el senyor Robert Subiron 
Olmos, alcalde en funcions, exposa l’assumpte: 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2020/1770-1032   
Contingut: RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I 
URGENT DE LA SESSIÓ DE PLE. 
 
Antecedents de fet: 
 
S’ha convocat la sessió de Ple extraordinari urgent per a la presa de possessió de la 
Sra. Esther Padilla Enríquez com a Regidora i l’elecció del nou alcalde. 
 
Fonaments de dret: 
 
L’article 79 del R. Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix 
que les sessions extraordinàries i urgents les convoca l’Alcalde quan la urgència del 
assumpte a tractar no permet convocar la sessió amb el termini mínim de dos dies 
hàbils que exigeix la Llei 7/1985, de 2 d’abril. 
 
En aquest cas s’ha d’incloure com a primer punt de l’ordre del dia el pronunciament del 
Ple sobre la urgència. Atès que no es disposa una altra cosa en la normativa, per 
ratificar la urgència serà suficient amb el vot de la majoria simple dels membres 
presents. 
 
Per la qual cosa es PROPOSA AL PLE: 
 
Primer.- Ratificar la urgència de la convocatòria de la sessió extraordinària i urgent per 
a la presa de possessió de la Sra. Esther Padilla Enríquez com a Regidora de la 
Corporació i l’elecció del nou alcalde.  
 
A continuació es procedeix a la votació de la urgència. 
 
 
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA 
 
 

GRUP Nº vots VOT 

PSC 2 SÍ 

JUNTS 3 SÍ 

PRIMÀRIES 1 NO 



 

 

ERC 1 NO 

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 ABST 

 
S’acorda per majoria absoluta, ratificar la urgència de la sessió. 
 

 
 
Segon.- PRP2020/1279   PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SRA. ESTHER PADILLA 
ENRIQUEZ COM A REGIDORA DE L'AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE 
MONTALT. 
    
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el senyor Robert Subiron 
Olmos, alcalde en funcions, exposa el següent assumpte. 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2020/1665-1024   
Contingut: PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SRA. ESTHER PADILLA ENRIQUEZ COM 
A REGIDORA DE L'AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT. 
 

En sessió de Ple celebrat en data 2 d’octubre de 2020 es va 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). 

 

En la mateixa data 2 d’octubre de 2020 es va sol·licitar a la Junta Electoral Central 
l’expedició de la corresponent credencial de Regidora a favor de la candidata ESTHER 
PADILLA ENRIQUEZ. 

 

En data 9 d’octubre de 2020 i registre d’entrada 2020-7375, es va rebre de la Junta 
Electoral Central, la credencial acreditativa de la condició d'electe a favor de la 
candidata a la qual li correspon cobrir la vacant produïda, en concret en la figura de 
Regidora d’aquest Ajuntament. 

 



 

 

Vist que, amb data 13 d’octubre de 2020 i registre de sortida 2020-2705, es va notificar 
fefaentment a la interessada la recepció de la credencial expedida per la Junta 
Electoral Central, perquè procedís a prendre possessió del càrrec de Regidora de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. 

Vist l'informe de secretaria, de data 30 de setembre de 2020, i de conformitat amb el 
que es disposa en l'article 196 de la llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim 
Electoral General, es PROPOSA AL PLE:  

 

ACORD 
 

Primer. Examinada detingudament la credencial remesa per la Junta Electoral Central  
a favor de ESTHER PADILLA ENRIQUEZ per renúncia de JAVIER SANDOVAL 
CARRILLO, de la qual va prendre coneixement el Ple d'aquesta Corporació, es 
procedeix a la PRESA DE POSSESSIÓ i per part de l’alcalde en funcions es procedeix 
a la lectura de la  següent fórmula: 

 

«Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, amb lleialtat al rei, i 
guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l'estat?». 

La Sra. ESTHER PADILLA ENRIQUEZ respon “Sí, prometo”. 

Es tant es dona possessió del seu càrrec, com a nova Regidora a ESTHER PADILLA 
ENRIQUEZ. 

 
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. 
 
Tots els portaveus li donen la benvinguda a la nova regidora i li desitgen sort i encert i 
l’encoratgen per treballar pel poble, en aquesta situació complicada. 
 
El seu portaveu de Grup, senyor Robert Subiron, a més li agraeix molt sincerament la 
responsabilitat i el compromís amb voluntat de servei públic. Comença una nova etapa 
al municipi i es compta amb la seva vàlua per aportar el millor en aquesta nova 
responsabilitat. 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
Tercer.- PRP2020/1292   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L'ELECCIÓ DEL NOU ALCALDE. 
    
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  Tot seguit, el senyor Robert Subiron Olmos, 
alcalde en funcions, exposa l’assumpte: 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2020/1665-1024   
Contingut: PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ELECCIÓ DEL NOU 
ALCALDE 
 

PROPOSTA AL PLE ELECCIÓ NOU ALCALDE/SSA 

En sessió extraordinària del Ple de data 2 d’octubre de 2020, amb l'assistència de tots 
els membres de la Corporació, es va prendre raó de la renúncia al càrrec d’alcalde 
efectuada pel JAVIER SANDOVAL CARRILLO, que havia presentat el dia 18 de 
setembre de 2020 per registre d’entrada (R/E 6751). 

La sessió extraordinària per a l'elecció del nou Alcalde després de la renúncia de 
l'actual es realitza dins dels deu dies següents a la presa de raó de la citada renúncia. 
Com la credencial de regidora nomenada a cobrir la vacant ha arribat abans de la 
sessió plenària, la nova regidora pot prendre possessió del seu càrrec i pot participar 
en l'elecció de l'Alcalde. 

En el temps transcorregut entre les dues sessions actua 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. 

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. (...)” 

Així, conforme al que es disposa en l'article 196 de la LOREG; en la citada elecció 
seran candidats aquells Regidors que, romanent en l'actualitat en el grup Municipal 
corresponent a la candidatura per la qual van resultar electes, ostentin la condició de 
cap de llista de dita candidatura, bé per ocupar aquest lloc en la llista original o com a 
conseqüència de baixes o del passi a altres grups (AcJEC de 23 de juliol de 2002), 
conforme a l'incís últim de l'article 196 LOREG, si cap dels candidats a Alcalde obté 
majoria absoluta dels vots dels Regidors – entenent-se per tal majoria absoluta 
qualsevol nombre de vots que excedeix de la meitat del nombre de Regidors- serà 
proclamat Alcalde el Regidor que hagués obtingut més vots populars en les eleccions 
de Regidors, i existint empat entre ells, es resoldrà per sorteig (AcJEC de 22 de juny 
de 1999). 

Per tant, a no ser que renunciïn expressament fins al moment de la votació, són 
candidats/es a l’alcaldia vacant aquells regidors/es que siguin els portaveus i 
encapçalin en l’actualitat el grup municipal de les llistes a les quals es van presentar a 
les eleccions municipals de maig de 2019 i que no l’hagin abandonat. 

 

Cal procedir doncs a la votació per a l’elecció del nou alcalde/essa que ha d’obtenir la 
majoria absoluta dels vots per ser proclamat/da. 

 

Pel que fa al sistema de votació, val a dir que cal tenir en compte els articles 101 i 102 
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. La votació secreta 
només podrà utilitzar-se per a elecció o destitució de persones. 

Es porta a terme la votació del sistema d’elecció de l’alcaldia. Havent fet la crida 
personal a cada un/a dels/les regidors/es del Consistori, s’aprova, per unanimitat,  
que la votació per a l’elecció del nou alcalde/essa sigui de forma nominal. 

Ara ja es pot portar a terme la votació de l’alcalde/ssa. 

Els candidats/es són els següents: 

- Sr. VICTOR LLASERA ALSINA (JUNTS) 
- Sr. ROBERT SUBIRON OLMOS (PSC) 
- Sr. SERGI RABAT FAJARDO (PRIMÀRIES) 
- Sra. EULÀLIA (LAIA) SORRIBES I VALLS (ERC) 



 

 

- Sr. BENITO PÉREZ GONZALEZ (C’S) 
- Sra. MARIA VILLALTA MORRO (9SV) 
- Sr. MIQUEL ROVIRA MARINÉ (CUP) 

 

Feta la crida nominal a cada un/a dels/les regidors/es, el resultat de la votació és el 
següent: 

- Sr. VICTOR LLASERA ALSINA (JUNTS):  7 vots 
- Sra. MARIA VILLALTA MORRO (9SV):  6 vots 
- En blanc:      0 vots. 

 
Per tot el que ha succeït i amb el resultat a la vista, es procedeix a realitzar el jurament 
o la promesa, amb la forma establerta en l'article 1 del Reial decret 707/1979, de 5 
d'abril, regulador de la fórmula per a presa de possessió de càrrecs o funcions 
públiques. 

El senyor Robert Subiron Olmos, alcalde en funcions, li pregunta al senyor Víctor 
Llasera Alsina: 

« Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec d'Alcalde d'aquest Ajuntament amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la 
Constitució, com a norma fonamental de l'Estat?». 

A la qual cosa el senyor Llasera respon: Sí, prometo. 

 

Proclamat Alcalde el senyor Víctor Llasera Alsina, passa a continuació a ocupar la 
Presidència.  

INTERVENCIONS 

En primer lloc el nou Alcalde pren la paraula per expressar el següent: 

 

“Benvolguts companys/es regidors/es  agraeixo els vostres vots, per permetre que 
JxSVM i jo mateix assumeixi l’alcaldia de Sant Vicenç de Montalt. 

Han estat dies tensos y de molta negociació. Aquesta elecció ha fet que no hagués lloc 
per un pacte ofensiu que no reflectís la voluntat majoritària expressada pels 
santvicentins i santvicentines en les darreres eleccions municipals. 

 Aquests primers dies centraré els meus esforços en conformar un cartipàs municipal 
sòlid, que primi el benestar present i futur del poble. 

Actuarem amb ètica, fermesa i, sobretot, amb l’única voluntat de servir-vos. 

Atendrem les necessitats actuals i amb la mirada posada en el futur. No defallirem en 
el nostre intent per superar els mals d’aquesta pandèmia. 

No defallirem en aportar el millor de nosaltres mateixos en buscar tantes solucions 
com problemes tinguin qualsevol dels nostres ciutadans i tampoc defallirem en tornar 



 

 

l’orgull al municipi i defensar els ideals del nostre país. 

Donar de nou les gràcies a les forces i al regidor no adscrit que han fet possible la 
meva elecció.” 

Tot seguit, pren la paraula el senyor Robert Subiron Olmos, portaveu del grup 
municipal del PSC. En primer lloc vol donar la benvinguda al nou alcalde, felicitar-lo pel 
seu càrrec en la seva responsabilitat de servei públic. Li desitja que treballi amb la 
màxima responsabilitat, criteri i seny, sempre vetllant per l’interès general. Li desitja 
també el màxim encert, que treballi amb estima pel poble, com ells han fet des del 
PSC-Units i amb respecte a la diferència, perquè Sant Vicenç és un municipi divers, 
per fer a tots més grans com a poble i com a persones. Molta sort i molt encert. 

Tot seguit, el portaveu de Som-hi Primàries, senyor Sergi Rabat Fajardo, pren la 
paraula per felicitar enèrgicament el senyor Víctor Llasera. És un projecte ferm i sòlid 
que han decidit recolzar perquè és important donar estabilitat al poble. entenen que ell 
és una persona idònia pel seu tarannà i experiència, persona calmada i determinació, 
pot portar a tots a bon port. Està content que l’anhel independentista de les eleccions 
s’hagi traduït en el Consistori, agraeix el suport de totes les forces al projecte i desitja 
treballar junts i poder treballar conjuntament. 

A continuació, la senyora Laia Sorribes Valls, portaveu del grup d’ERC, qui també li 
dona la benvinguda. Ells des del principi li havien donat suport i està agraïda a tots, 
però principalment a Miquel Rovira, per fer possible un govern republicà i 
independentista. Si haguessin hagut de fer un referèndum per exemple, haguessin 
tingut uns problemes que ara no existirien amb aquest projecte. És l’aposta que 
sempre han volgut des d’ERC i està molt contenta. 

El següent en prendre la paraula és el senyor Benito Pérez González, portaveu de 
Ciutadans, que en primer lloc felicita el nou alcalde, ja que és un honor. Li desitja sort 
en la seva trajectòria des del punt de vista personal. Des del punt de vista polític vol 
defensar per què havia donat suport a la candidatura de Maria Villalta de qui sí coneix 
la seva trajectòria i tampoc coneixia el projecte exactament del senyor Víctor Llasera. 
Recorda que després de les eleccions es va fer un acord de legislatura amb diferents 
forces polítiques a priori divergents però amb un objectiu comú treballar per temes 
d’àmbit local per tots els ciutadans i neutralitat institucional. Valora el govern que hi 
havia fins ara i apostava per la continuïtat del projecte. També vol fer esment que hi ha 
forces que se’ls escalfa la boca defensant la dona i a l’hora de la veritat, de donar 
suport una dona com a alcaldessa, no perquè porti una bandera o una altra, han 
desaprofitat l’oportunitat. I si volien fer polítiques d’esquerres, aquesta era l’oportunitat. 
Ells deien no al de sempre, no obstant, espera que hi hagi interès real de progressar 
en la política del poble. Al final sempre tot es resumeix en posar estelades en llocs 
públics amb diners i recursos públics. Li sap greu que la Maria, una dona progressista, 
no fos la primera alcaldessa de Sant Vicenç de Montalt. 

La senyora Maria Villalta Morro, portaveu de 9SV, pren la paraula per desitjar-li també 
al senyor Llasera molta sort i molts encerts, que li farà falta en aquests temps 
complicats. Ella els havia proposat una alternativa més transversal, més de sumar 
però no ha sumat. 9SV està pel municipalisme, la transversalitat i la transparència, 
entre d’altres coses, i per tant, hi haurà temes que estaran d’acord i es podran 
compartir.  



 

 

El següent torn és el del senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit. Avui és 
un dia important per Sant Vicenç de Montalt, perquè s’escull un nou alcalde. El felicita 
per l’elecció. Li recorda que ser alcalde és una responsabilitat que mai és fàcil, però ho 
tindrà fàcil perquè sempre serà millor que la gestió anterior feta per l’exalcalde, senyor 
Sandoval, però alhora difícil per tot el que ha deixat trencat internament també el 
senyor Sandoval. Les formes havien desaparegut als plens i espera que el senyor 
Llasera no canviï, perquè el té en bona consideració. L’elecció d’última hora l’ha 
sorprès, però li dona l’enhorabona i desitja que faci bona feina. Li agraeix la trucada de 
cortesia que ha rebut per part seva aquest matí. 

El senyor Miquel Rovira Mariné, portaveu de la CUP, pren la paraula a continuació. 
Arriba a una nova responsabilitat amb una càrrega afegida, perquè per una banda hi 
ha la gestió municipal i per altra la situació convulsa del consistori, l’exemple és la 
pròpia fragmentació del propi consistori. Li desitja sort i encerts, tot i la dificultat. 

Finalment, el darrer en intervenir és el senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, 
regidor no adscrit. També el felicita i li dona l’enhorabona com alcalde. És un dels 
privilegis més grans que pot tenir un ciutadà. Està content perquè s’ha respectat la 
voluntat del poble i que la majoria dels vots van ser independentistes el 56,2% van ser 
de votants de les forces independentistes. Per una vegada s’han posat d’acord, tal i 
com es va demostrar a les urnes. L’ha votat perquè era la seva opció personal i com a 
partit polític. El projecte és ferm i realista i ho sap perquè hi ha treballat, arribarà a tots 
els ciutadans, que se sentiran representats. Li dona el seu vot de confiança perquè 
sap que pot ser un molt bon alcalde. Ha de demostrar que és digne de la 
responsabilitat encomanada i de complir amb el compromís que ha adquirit. En nom 
propi i del partit de Junts de Sant Vicenç de Montalt li vol fer peticions. Que sàpiga que 
tenen la mà oberta. Ara que l’estat deixa fer servir els romanents, no malgasti amb 
despeses inútils, que torni a la ciutadania l’estalvi que tan bé van administrar. Ara que 
s’hauran d’aprovar les Ordenances, que no desaprofitin l’oportunitat i li recomana que 
amb la situació que es viu que abaixin els impostos i taxes, que els dona temps. 
També li demana transparència en els plens i en la gestió. Demana que els deixi 
participar en tots els temes que importen l’ajuntament. Algú es pensa que arribar a ser 
alcalde es pensa que ha arribat al cim, quan només és el campament base. Espera 
que sigui un alcalde digne i el felicita. 

Finalment, el senyor alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. 

 
La Secretària                Vist i plau, 
    L’alcalde president 

 


