
 

 

Carrer Sant Antoni, 13 

08394 Sant Vicenç de  Montalt 

Tel. 93 791 05 11 - Fax: 93 791 29 61 

http://www.svmontalt.cat 

 

ACTA DE LA SESSIÓ PLE2021/4 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1a. CONVOCATÒRIA EL 25 DE 
FEBRER DE 2021. 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2021/4 
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 25 de febrer de 2021 
Horari: de 19.45 a 22.25 hores 
Sessió telemàtica 
 
 
Assistents 
 

- Sr.President VICTOR LLASERA ALSINA (JUNTS) 
- Sra.Vocal LYDIA GERÓNIMO GUARDIOLA (JUNTS) 
- Sra.Vocal SONIA MIQUEL SUÑÉ (JUNTS) 
- Sra. Vocal ESTHER PADILLA ENRIQUEZ (PSC) 
- 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) 
- Sr.Vocal ROBERT SUBIRON OLMOS (REGIDOR NO ADSCRIT) 
- Sr.Vocal CRISTIAN GARRALAGA ALONSO (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.- ACTES PENDENTS D'APROVAR 



 

 

 PLE2021/2 EXTRAORDINÀRIA 26/01/2021 
 

 PLE2021/3 ORDINÀRIA 28/01/2021 
 

Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
 
Tercer.- PRP2021/227   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L'ATORGAMENT DE PODERS PER A PLETS A FAVOR DE 
PROCURADORS I LLETRATS. 
 
Quart.- PRP2021/228   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L'ACTUALITZACIÓ DE L'INVENTARI DE BÉNS DE LA CORPORACIÓ. 
 
Cinquè.- PRP2020/1395   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DE L'ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL COLUMBARI NÚMERO 4 
DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 
 
Sisè.- PRP2021/261   PROPOSTA AL PLE, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ DE 
SUPORT A PABLO HASÉL I LA PRESERVACIÓ DEL DRET DE LLIBERTAT 
D'EXPRESSIÓ. 
 
Setè.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 

 
Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR. 

 

 PLE2021/2 EXTRAORDINÀRIA 26/01/2021. 
 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 1 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc Guillem 

Molins) 

1 SÍ 



 

 

CUP 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel Martínez 

i Camarasa) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Robert Subiron Olmos) 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 SÍ 

 

El de Ple acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió extraordinària 
celebrada en data 26/01/2021. 
 

 PLE2021/3 ORDINÀRIA 28/01/2021. 
 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 1 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc Guillem 

Molins) 

1 SÍ 

CUP 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel Martínez 

i Camarasa) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Robert Subiron Olmos) 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 SÍ 

 

El de Ple acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió extraordinària 
celebrada en data 28/01/2021. 
 

 

Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 



 

 

La senyora Secretària accidental informa als regidors/es que han estat 

publicats diferents anuncis als diaris oficials des del dia 5/02/2021 fins el dia 

23/02/2021, des del darrer ple ordinari fins a l’actualitat: 

 En data 5/02/2021 es publica en el BOPB Aprovació inicial del 

Pressupost General, Bases d’execució del pressupost i plantilla de 

personal a data 1 de gener de 2021. 

 En data 5/02/2021 es publica en el BOPB Aprovació inicial de la Relació 

de Llocs de Treball. 

 En data 11/02/2021 es publica en el BOPB l’anunci de modificació de les 

assignacions als grups polítics degut a l’abandó del Sr. Cristian 

Garralaga Alonso del grup polític PSC. 

 En data 15/02/2021 es publica en el Diari El Punt Aprovació inicial del 

Reglament de Teletreball. 

 En data 17/02/2021 es publica en el DOGC Aprovació inicial del 

Reglament de Teletreball. 

 En data 18/02/2021 es publica en el BOPB Aprovació inicial del 

Reglament de Teletreball. 

 En data 23/02/2021 es publica en el BOPB Aprovació inicial del Projecte 

d’urbanització i pavimentació i enllumenat de l’aparcament situat al Sot 

del Camp. 

 En data 23/02/2021 es publica en el BOPB Aprovació inicial del Projecte 

de reforma de les plantes 1 i 2 de la casa de la vila. 

Així mateix, es dona compte de la relació de decrets signats des del darrer Ple 

ordinari que van del número 73 al 216 corresponents al 2021,  es transcriu en 

l’acta el corresponent llistat com també es publica al portal de transparència. 

Del contingut íntegre de tots els decrets els regidors en són coneixedors per 

correu electrònic.  

Codi Data resolució Títol 

2021/73 19/01/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21002218 

2021/74 19/01/2021 PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21002509 

2021/75 19/01/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS MULTES RELACIÓ Nº 21002255 

2021/76 19/01/2021 CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI URGENT I TELEMÀTIC 20 
DE GENER DE 2021 A LES 18.55 HORES. 



 

 

2021/77 19/01/2021 

REVOCACIO PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER A 
L'EXERCICI 2020 I ORDRE DE PAGAMENT PER A LA RESTA  

2021/78 19/01/2021 

REVOCACIO PARCIAL SUBVENCIO ATORGADA PER A L'EXERCICI 
2020 I ORDRE DE PAGAMENT DE LA RESTA  

2021/79 19/01/2021 

GRATIFICACIONS PER REPARTIMENT DEL CALENDARI 2020 PER 
ALS RESIDENTS DEL TERME MUNICIPAL  

2021/80 19/01/2021 ADJUDICACIÓ SUBMINISTRAMENT VEHICLE POLICIA RENTING 

2021/81 19/01/2021 

APROVACIO ORDRE DE PAGAMENT DE SUBVENCIONS A 
DIVERSES ENTITATS ESPORTIVES  

2021/82 20/01/2021 MEMBRES MESA GUINGUETES I FIXAR DIA OBERTURA  

2021/83 20/01/2021 
AVANÇAMENT A COMPTE DE LA NOMINA DE GENER 2021  

2021/84 20/01/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 9513 

2021/85 20/01/2021 

GRATIFICACIONS PER TASQUES EXTRAORDINARIES A L'ÀREA 
D'URBANISME DURANT EXERCICI 2020  

2021/86 20/01/2021 
RESPOSTA AL RECURS DE REPOSICIÓ DE DATA 11 DE GENER 
DE 2021 PRESENTAT PEL SR. NAZARIO ANTONIO LAVADO 
PARRA. 

2021/87 21/01/2021 CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBERTURA RASA C.ALMENDROS S/N 

2021/88 21/01/2021 GRATIFICACIONS POLICIA LOCAL GENER 2021 

2021/89 21/01/2021 

APROVACIO FACTURES DE L'EXERCICI 2020 I ALTRES DESPESES 
DIVERSES  

2021/90 21/01/2021 
INCENTIUS PODA BRIGADA GENER 2021  

2021/91 21/01/2021 

INCENTIUS MONITORES AMB MOTIU DEL CAMPUS DE 
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA DE NADAL  

2021/92 21/01/2021 

PAGAMENT QUOTES SINDICALS 2020 RETINGUDES A LA NÒMINA 
DE DIVERSOS TREBALLADORS  

2021/93 21/01/2021 DEVOLUCIÓ FIANÇA COMUNICACIÓ PRÈVIA OBRES MÍNIMES 
C.ARBORÇ 28 

2021/94 21/01/2021 INICI EXP. SANCIONADOR 2021/112-2527 NO FER ÚS MASCARETA 
OBLIGATÒRIA  

2021/95 21/01/2021 
DEVOLUCIÓ FIANÇA COMUNICACIÓ PRÈVIA OBRES MÍNIMES 
C.ARQUITECTE CARLES BUIGUES 41 

2021/96 21/01/2021 CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI 26 DE GENER DE 2021 A 
LES 19.15 HORES 

2021/97 21/01/2021 

PAGAMENT A L'ORGT DE LES QUANTITATS RETINGUDES A LA 
NÒMINA D'UN TREBALLADOR EN CONCEPTE D'EMBARGAMENT 
SALARIAL  

2021/98 21/01/2021 
DEVOLUCIÓ FIANÇA COMUNICACIÓ PRÈVIA OBRES MÍNIMES 
C.DEL FORN 5 

2021/99 21/01/2021 DECRET INICI EXP. SANCIONADOR 2021/116-2527 NO FER ÚS 
MASCARETA OBLIGATÒRIA 



 

 

2021/100 21/01/2021 

REVOCACIO DE LA TOTALITAT DE LA SUBVENCIO ATORGADA 
PER A L'EXERCICI 2020  

2021/101 21/01/2021 INCENTIUS SUBSTITUCIÓ CAP DE LA BRIGADA 

2021/102 21/01/2021 RECONEIXEMENT D'ANTIGUITAT PER SERVEIS PRESTATS A UNA 
ALTRA ADMINISTRACIÓ 

2021/103 21/01/2021 RECONEIXEMENT D'ANTIGUITAT PELS SERVEIS PRESTATS A 
L'ADMINISTRACIO 

2021/104 21/01/2021 
DEVOLUCIÓ FIANÇA COMUNICACIÓ PRÈVIA OBRES MÍNIMES CAN 
RIPOLL 27 

2021/105 21/01/2021 INICI EXP. SANCIONADOR 2021/112-2527 NO FER ÚS MASCARETA 
OBLIGATÒRIA  

2021/106 21/01/2021 GRATIFICACIONS HORES EXTRES DESEMBRE BRIGADA  

2021/107 25/01/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21003369  

2021/108 25/01/2021 CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI 28 DE GENER DE 2021 A LES 
19.45 HORES 

2021/109 25/01/2021 MODIFICACIÓ INFORME EDU/2/21 

2021/110 25/01/2021 BAIXA ACTIVITAT PL. POBLE 2  

2021/111 25/01/2021 
DEVOLUCIÓ FIANÇA COMUNICACIÓ PRÈVIA OBRES MÍNIMES 
CAMÍ DEL PADRÓ 43 CASA 6 

2021/112 25/01/2021 ADJUDICACIÓ CONTRACTE CONCERT DÀMARIS GELABERT  

2021/113 25/01/2021 

GRATIFICACIONS PER TASQUES EXTRAORDINARIES A L'ACTE 
DE BENVINGUDA ALS REIS MAGS  

2021/114 26/01/2021 INVESTIGACIÓ ABOCAMENT RUNES A LA RIERA DEL BALÍS 

2021/115 26/01/2021 
INICI EXP. SANCIONADOR 2021/158-1356 CONSUM ALCOHOL VIA 
PÚBLICA 

2021/116 26/01/2021 CONCESSIÓ LLICÈNCIA CÀNON AIGUA C.BAIX 25  

2021/117 26/01/2021 APROVAR CONVENI CONGIAC ESTUDI GESTIÓ AIGUA  

2021/118 26/01/2021 LIQUIDACIÓ HORES EXTRAORDINÀRIES GENER 2021 

2021/119 26/01/2021 APROVACIO PAGAMENTS, RELACIO T/2021/1 

2021/120 26/01/2021 
INICI EXP. SANCIONADOR 2021/156-1356 CONSUM ALCOHOL VIA 
PÚBLICA 

2021/121 26/01/2021 

APROVACIO I ORDRE DE PAGAMENT FACTURA AUTOCaD  

2021/122 26/01/2021 

INICI EXP. SANCIONADOR 2021/155-1356 CONSUM ALCOHOL VIA 
PÚBLICA  

2021/123 26/01/2021 AJUT ECONÒMIC PER PAGAMENT LLOGUER 

2021/124 26/01/2021 
INCOACIÓ PER MANCA D' IDENTIFICACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 
21003674 

2021/125 26/01/2021 RESOLUCIÓ RECURS MULTES RELACIÓ Nº 21003418 

2021/126 26/01/2021 CONCESSIÓ LLICÈNCIA 1ªOCUPACIÓ C.SUPERMARESME 30 

2021/127 26/01/2021 

INICI EXP. SANCIONADOR 2021/159-1356 CONSUM ALCOHOL VIA 
PÚBLICA 

2021/128 26/01/2021 INICI EXP. SANCIONADOR 2021/157-1356  

2021/129 26/01/2021 PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21003675  

2021/130 28/01/2021 LLICÈNCIA GUAL D'OFICI AV SUPERMARESME 4  



 

 

2021/131 28/01/2021 

INICI EXP. SANCIONADOR ABREUJAT 2021/176-2527 NO FER ÚS 
MASCARETA OBLIGATÒRIA 

2021/132 28/01/2021 LLICÈNCIA GUAL D'OFICI CARRER SANTIAGO RUSIÑOL 2 

2021/133 28/01/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21004178 

2021/134 28/01/2021 
INICI EXP. SANCIONADOR 2021/175-2527 NO FER ÚS MASCARETA 
OBLIGATÒRIA 

2021/135 28/01/2021 

INICI EXP. SANCIONADOR ABREUJAT 2021/177-2527 NO FER ÚS 
MASCARETA OBLIGATÒRIA 

2021/136 28/01/2021 
LLICÈNCIA CÀNON AIGUA DEFINITIU PL. DOCTOR CORNUDELLA 
14 

2021/137 28/01/2021 APROVACIO I PAGAMENT NOMINA GENER 2021 

2021/138 28/01/2021 AJUT ECONÒMIC PER PAGAMENT MATERIAL ESCOLAR 

2021/139 28/01/2021 

INICI EXP. SANCIONADOR ABREUJAT 2021/179-2527 NO FER ÚS 
MASCARETA OBLIGATÒRIA 

2021/140 28/01/2021 LLICÈNCIA CÀNON AIGUA DEFINITIU C. OMS 5 G  

2021/141 28/01/2021 LLICÈNCIA GUAL D'OFICI AV SUPERMARESME 5 

2021/142 28/01/2021 ADJUDICACIÓ PODA CAMÍ DEL PADRÓ 

2021/143 28/01/2021 

INICI EXP. SANCIONADOR ABREUJAT 2021/178-2527 NO FER ÚS 
MASCARETA OBLIGATÒRIA  

2021/144 28/01/2021 LLICÈNCIA GUAL D'OFICI AV SUPERMARESME 1 

2021/145 01/02/2021 
ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA ESPECÍFIC 
TREBALL, TALENT I TECNOLOGIA DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA  

2021/146 01/02/2021 CONCESSIÓ LLICÈNCIA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA XURRERIA  

2021/147 01/02/2021 CONCESSIÓ LLICÈNCIA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA C.MEDITERRANI 
19 LOCAL 7,8 I 9 

2021/148 01/02/2021 
ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR SERVEI DINAMITZACIÓ 
TEIXIT PRODUCTIU GENER-JUNY 2021  

2021/149 01/02/2021 
ADJUDICACIÓ MENOR DINAMITZACIÓ MERCAT TREBALL LOCAL 
117 -2021  

2021/150 03/02/2021 LLISTAT DEFINITIU ADMESOS I EXCLOSOS BORSA AGENTS 
INTERINS POLICIA LOCAL   

2021/151 04/02/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21004700  

2021/152 04/02/2021 PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21004952  

2021/153 04/02/2021 
DEVOLUCIÓ FIANÇA COMUNICACIÓ PRÈVIA D'OBRES MÍNIMES 
C.MEDITERRANI 13 04 01  

2021/154 05/02/2021 ADJUDICACIÓ CONTRACTE RADARS DROGOTEST 

2021/155 
05/02/2021 

INICI EXP. SANCIONADOR 2021/229-1356 PROFERIR 
EXPRESSIONS IRRESPECTUOSES AGENTS AUTORITAT 

2021/156 

05/02/2021 

APROVACIO I PAGAMENT DIFERÈNCIES RETRIBUTIVES A LA 
NÒMINA DEL MES DE GENER DE DOS TREBALLADORS  

2021/157 05/02/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 9313  

2021/158 05/02/2021 ADJUDICACIÓ SUBMINISTRAMENT BOSSES BROSSA 

2021/159 
05/02/2021 

BAIXA RESERVA D'ESTACIONAMENT MOBILITAT REDUÏDA 
CARRER MOSSEN JACINT VERDAGUER 10.  

2021/160 
05/02/2021 

DECRET INICI EXP. SANCIONADOR 2021/233 INCOMPLIMENT 
HORARI TANCAMENT  



 

 

2021/161 

05/02/2021 

RESOLUCIÓ RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA DECRET ALCALDIA 
DECRET D’ALCALDIA DE DATA 23 DE DESEMBRE DE 2020, PEL 
QUAL ACORDAVA ENTRE D’ALTRES EXTREMS DESESTIMAR LA 
DEVOLUCIÓ DE L’IMPORT DE 7.314,76€ CORRESPONENT A LA 
TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES LIQUIDADA PEL SENYOR 
FARADJI EN L’EXPEDIENT OBRES MAJORS NÚM. 2018/1303 26 

2021/162 05/02/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21005351  

2021/163 05/02/2021 DECRET DENEGACIÓ RECUSACIÓ INSTRUCTOR  

2021/164 
05/02/2021 

RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR 2020/1255-1356 PROFERIR 
EXPRESSIONS IRRESPECTUOSES AGENTS AUTORITAT  

2021/165 09/02/2021 PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21006033 

2021/166 09/02/2021 ADJUDICACIÓ CONTRANCTE CARRETÓ ELEVADOR 

2021/167 09/02/2021 
CONTRACTE SERVEIS EXTERNS DE JARDINERIA PER SUPORT A 
BRIGADA MUNICIPAL 

2021/168 09/02/2021 
CONTRACTE MANTENIMENT ANUAL SERVEI TÈCNIC DISPOSITIU 
SAI AJUNTAMENT  

2021/169 09/02/2021 CONTRACTE PEL SERVEI DE MANTENIMENT ANUAL DE SUPORT 
TELEMÀTIC A L'ÀREA D'INFORMÀTICA 

2021/170 09/02/2021 INICI EXP. SANCIONADOR 2021/244-2537 LLADRUCS GOS 
PERTORBEN DESCANS VEÏNAL  

2021/171 09/02/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21005784 

2021/172 09/02/2021 

CORRECCIO D'ERRORS MATERIALS A LA LLISTA D'ASPIRANTS 
DE LA BORSA DE TREBALL DE LA BRIGADA MUNICIPAL  

2021/173 09/02/2021 
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'UN DISPOSITIU SAI PER 
L'ESCOLA SANT JORDI  

2021/174 09/02/2021 
INICI EXP. SANCIONADOR 2021/234-2375 OCUPACIÓ VIA PÚBLICA 
SENSE AUTORITZACIÓ 

2021/175 10/02/2021 RETORN GARNATIA DEFINITIVA RÀDIO A AIM 

2021/176 10/02/2021 PROVACIÓ BASES CONCURS VIRTUAL DE DISFRESSES 2021  

2021/177 12/02/2021 
APROVACIÓ INICIAL PROJECTE URBANITZACIÓ PAVIMENTACIÓ I 
ENLLUMENAT DE L'APARCAMENT SOT DEL CAMP  

2021/178 12/02/2021 AJUTS PAGAMENT SUBMINISTRES 

2021/179 12/02/2021 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR ESPUBLICO 2021  

2021/180 12/02/2021 
DEVOLUCIÓ FIANÇA COMUNICACIÓ PRÈVIA OBRES MÍNIMES C. 
BAIX 11 

2021/181 12/02/2021 
DESIGNAR LLETRAT I PROCURADOR AL PROCEDIMENT 
ORDINARI 363/2020-B 

2021/182 12/02/2021 
DEVOLUCIÓ FIANÇA COMUNICACIÓ PRÈVIA OBRES MÍNIMES C. 
MEDITERRANI 9 02 01 

2021/183 12/02/2021 INICI EXP. SANCIONADOR 2021/283-1357 CRITS I SOROLLS 
PERTORBEN EL DESCANS VEÏNAL  

2021/184 12/02/2021 
INICI EXP. SANCIONADOR ABREUJAT 2021/282-2527 NO FER ÚS 
MASCARETA OBLIGATÒRIA  

2021/185 12/02/2021 BESCANVI DIA OBERTURA 10_01_2021 PER UN ALTRE DIA 

2021/186 12/02/2021 
APROVACIÓ INICIAL PROJECTE DE LES PLANTES 1ER I 2ON PIS 
DE LA CASA DE LA VILA 



 

 

2021/187 12/02/2021 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR A JOSEP MARIA 
PESQUER PER A LA DEFENSA JURÍDICA DEL RECURS 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU  363/2020 

2021/188 12/02/2021 APROVACIO LIQUIDACIÓ IRPF GENER 2021 

2021/189 12/02/2021 
RESOLUCIÓ DEFINITIVA EXP. SANCIONADOR 2020/724-2537 
PORTAR GOS DESLLIGAT VIA PÚBLICA 

2021/190 12/02/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 9309 

2021/191 12/02/2021 
INICI EXPEDIENT I APROVACIÓ PLECS LICITACIÓ SALVAMENT I 
SOCORRISME 

2021/192 12/02/2021 LLICÈNCIA CÀNON AIGUA DEFINITIU C.BAIXADA DE LA RIERA 15 

2021/193 12/02/2021 
INICI EXP. SANCIONADOR ABREUJAT 2021/263-2527 NO FER ÚS 
MASCARETA OBLIGATÒRIA  

2021/194 12/02/2021 
INICI EXP. SANCIONADOR ABREUJAT 2021/262-2527 NO FER ÚS 
MASCARETA OBLIGATÒRIA 

2021/195 12/02/2021 DENEGACIO AJUT PAGAMENT SUBMINISTRES 

2021/196 12/02/2021 
INICI EXP. SANCIONADOR ABREUJAT 2021/264-2527 NO FER ÚS 
MASCARETA OBLIGATÒRIA 

2021/197 12/02/2021 DEVOLUCIO TAXES DE GUAL CARRER DE BAIX 21,1,5 

2021/198 12/02/2021 
DEVOLUCIÓ DE FIANÇA COMUNICACIÓ PRÈVIA OBRES MÍNIMES 
C. SOL NAIXENT 34  

2021/199 12/02/2021 
INICI EXP. SANCIONADOR ABREUJAT 2021/265-2527 NO FER ÚS 
MASCARETA OBLIGATÒRIA 

2021/200 15/02/2021 
OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER RODATGE CARRER GARBÍ I 
CAMÍ DE LA PUNTAIRE. 

2021/201 15/02/2021 GUAL D'OFICI AV. DE LES BILBENYES 10  

2021/202 15/02/2021 GUAL D'OFICI CARRER LA FERRERA 8  

2021/203 15/02/2021 
CONVOCATÒRIA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PLE 18/02/2021 A 
LES 19.45 HORES. 

2021/204 15/02/2021 
RESOLUCIÓ DEFINITIVA EXP. SANCIONADOR 2020/1767-1356 
CONSUM ALCOHOL VIA PÚBLICA 

2021/205 15/02/2021 
RESOLUCIÓ DEFINITIVA EXP. SANCIONADOR 2020/1634-1356 
DESOBEDIÈNCIA AGENTS AUTORITAT 

2021/206 15/02/2021 
RESOLUCIÓ DEFINITIVA EXP. SANCIONADOR 2020/1755-1356 
CONSUM ALCOHOL VIA PÚBLICA 

2021/207 15/02/2021 
RESOLUCIÓ DEFINITIVA EXP. SANCIONADOR 2020/1632-1356 
DESOBEDIÈNCIA AGENTS AUTORITAT 

2021/208 15/02/2021 GUAL D'OFICI VINYES D'EN MANDRI 20 

2021/210 15/02/2021 RECLAMACIÓ PATRIMONIAL PER POSSIBLES DANYS ULLERES 

2021/211 15/02/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21007056  

2021/212 15/02/2021 GUAL D'OFICI AV MONTALTMAR 12 

2021/213 15/02/2021 GUAL D'OFICI CARRER CAN BRU 5  

2021/214 15/02/2021 GUAL D'OFICI CARRER MONTSENY 8  

2021/215 15/02/2021 APROVACIO PADRO QUOTES ESCOLA MÚSICA FEBRER 2021 

2021/216 15/02/2021 
INCOACIÓ PER MANCA D' DENTIFICACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 
21007354 

 
 



 

 

 

 
 
 
Tercer.- PRP2021/227   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L'ATORGAMENT DE PODERS PER A PLETS A FAVOR DE 
PROCURADORS I LLETRATS.  
   
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el senyor Sergi Rabat 
Fajardo, primer tinent d’alcalde, exposa l’assumpte. Es transcriu a continuació 
la proposta d’acord: 
 
 
Antecedents  

D’acord amb la normativa processal, per a l’exercici de les accions judicials o 

per a la defensa dels interessos de la Corporació en aquells plets en què 

l’Ajuntament sigui part, la compareixença davant jutjat o tribunal ha de ser per 

mitjà de procurador legalment habilitat així com de lletrats. 

En data 24/01/2014 es van signar les darreres escriptures notarials  amb 

número de protocol 67 davant del Notari Guzman Clavel i Jordà de Mataró, 

d’atorgament de poders per a plets formalitzades pel Sr. Miquel Àngel Martínez 

i Camarasa, en aquell moment alcalde de la Corporació. 

En data 16 d’octubre de 2020 el Sr. Víctor Llasera Alsina va ser nomenat 

Alcalde de la Corporació i en data 29 d’octubre de 2020 es va constituir el nou 

Ajuntament.  

Procedeix, a tenor d’allò manifestat en els apartats anteriors, que l’actual 

Alcalde President atorgui nous poders generals per a plets.  

Per tot el que s’ha exposat es PROPOSA AL PLE l’adopció dels següents 

acords: 

Primer.- Atorgar poder general per a plets a favor dels procuradors dels 

tribunals i lletrats que es relacionen a continuació: 

PROCURADORS: 

DELS TRIBUNALS DE MATARÓ: Sra. Pilar Crespo Roca, Sra. Anna 

Maria Terradas Cumalat, Sra. Maria Teresa Treserras Torrent, Sra. Sylvia 

Minteguiaga Pérez, Sra. Pilar Martínez Rivero, Sr. Juan Manuel Fabregas 

Agusti, Sr. Jose Balcells Campassol 



 

 

DELS TRIBUNALS DE BARCELONA: Sr. Ernest Huguet Fornaguera, Sr. 

Jaume Guillem Rodríguez, Sra. Nuria Suñe Peremiquel, Sr. Angel 

Quemada Cuatrecasas, Sr. Jordi Fontquerni i Bas, Sra. Nieves Lassaletta 

Fernandez, Sra. Karina Sales i Comas, Sra. Montserrat Montal Gibert, 

Sra. Beatriz de Miquel Balmes, Sr. Pedro Calvo Nogues, Sra. Ana Mª 

Feixas Mir, Sra. Mª Carmen Fuentes Millan, Sr. Antonio María de Anzizu 

Furest, Sr. Ivo Ranera Cahis 

DELS TRIBUNALS D’ARENYS DE MAR: Sr. Antoni Prat Soler 

DELS TRIBUNALS DE MADRID: Sra. Rosalia Rosique Samper, Sra. 

Maria Isabel Mirones Escobar, Sra. Consuelo Rodríguez Chacón 

DELS TRIBUNALS DE GIRONA: Sra. Esther Sirvent Carbonell, Sra. 

Laura Pages Aguade. 

 

LLETRATS 

Sr. Albert València Armengol, Sr. Josep Maria Pesquer Garriga, Sra. Silvia 

Requena Martínez. 

 

Segon.- Deixar sense efecte els anteriors atorgaments formalitzats. 

Tercer.- Facultar a l’Alcalde President, perquè formalitzi en document notarial 

els esmentats poders.  

Quart.- Comunicar aquest acord als Serveis Jurídics municipals. 

 
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. 
 
La senyora Esther Padilla Enríquez, portaveu del PSC, manifesta que en 
principi el vot serà favorable en aquest punt. 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, vol expressar el que 
ja va dir a la Comissió Informativa, que és un tema que cal tenir, però que hi ha 
un nom, el senyor Albert València, que podria tenir un conflicte d’interessos. No 
dubta de la seva qualitat professional, sinó que és una qüestió d’imatge. Des 



 

 

del seu punt de vista entenen que millor que no hi fos, però és una opinió, 
reitera que no és en contra la seva qualitat professional. 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, té poca cosa a dir. El 
seu vot serà favorable perquè es tracta d’una actualització que cal fer pel canvi 
d’alcalde. Li va estranyar que l’alcalde Sandoval no ho fes, però ja li van 
respondre que es podia nomenar per decret els advocats i si no es revocava 
seguien en vigor les escriptures, les últimes de 2014.  
 
El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, afegeix que el 
més assenyat és donar poders perquè es tracta de persones de la seva 
confiança. Celebra que hi sigui l’Albert València, perquè considera que és un 
gran professional, i així ho va demostrar a l’assumpte del Geriàtric o de les 
cases ocupades de Brava Park. Els procuradors han d’estar a l’escriptura i cal 
actualitzar-la. El seu vot serà favorable. 
 
El senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, també hi està d’acord com 
va comentar a la Comissió Informativa. Cal actualitzar els advocats i 
procuradors. 
 
El senyor alcalde vol fer un incís. El senyor Albert València és una persona de 
la seva màxima confiança, ho ha demostrat al desnonament del Padró o amb 
l’informe sobre l’abocament de la Riera. Ha demostrat gran vàlua i estan 
contents amb ell. 
 
 
C.- VOTACIÓ  
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 1 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 ABST 

9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc 

Guillem Molins) 

1 SÍ 



 

 

CUP 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel 

Martínez i Camarasa) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Robert Subiron 

Olmos) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 SÍ 

 

El de Ple acorda, majoria absoluta, aprovar els acords detallats anteriorment. 
 

 

 

Quart.- PRP2021/228   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L'ACTUALITZACIÓ DE L'INVENTARI DE BÉNS DE LA CORPORACIÓ.  
   

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el senyor Cristian 
Garralaga Alonso, regidor de Gestió Econòmica, exposa l’assumpte. Fa un 
resum dels antecedents de l’expedient, que es transcriuen tot seguit: 
 
Per tal de portar a terme les tasques d’aprovació d’inventari, es va revisar  
l’històric de l’inventari, comprovant-se que es va aprovar el 1999, no constant 
cap actualització o rectificació posterior, malgrat els esforços portats a terme 
pel Tresorer Municipal per tal del seu manteniment en aquells anys. 
El 2017 s’adjudica a una empresa especialitzada que treballa amb la Diputació 
de Barcelona les tasques necessàries per la comprovació i elaboració de 
l’Inventari Municipal, amb les directius del manual de Procediments de la 
Diputació. En la portada a terme d’aquest treballs sorgeixen moltes 
complicacions imprevistes, ja que no només no s’aprova una revisió, 
actualització i aprovació de l’inventari des del 1999, si no que es comprova que 
hi ha molts elements del patrimoni immoble els quals no estan en una situació 
legal registral com seria desitjable, i per tant dificulta i alenteix les tasques 
necessàries. Tampoc hi havia mòdul d’inventari informàtic operatiu, bàsic per 
tal de mantenir l’inventari actualitzat, i es planteja posar-lo en marxa. El 
proveïdor informàtic ABSIS (del qual tenim els nostres programes), va ser 
absorbit per una empresa francesa, BERGER-LEVRAULT, al igual que la seva 
empresa filial ( TECNOGEO), i una altra empresa de referència en el sector, 
AYTOS. 
Això provocà que els programaris s’unifiquessin. En la part comptable i 
patrimonial el programa que es mantindrà serà SICALWIN, que no és el que 
tenim. Per tant, calia migrar totes les dades al nou programa. Això  feia 
recomanable carregar el nou inventari sobre el nou programa 



 

 

Es proposa per part del proveïdor informàtic que parléssim amb la Diputació 
perquè enes cedeixi llicències gratuïtes del seu, però que no lligaran amb el 
programa comptable. No es va acceptar. Finalment es proposà instal·lar el 
programari de l’àrea econòmica, ja que el programa d’inventari va lligat amb 
aquest. El fet de haver de substituir tots els programes del proveïdor va fer que 
el retard atribuïble a aquest fet hagi estat de dos anys 
Situació actual. Es presenta per la seva aprovació l’Inventari Municipal a data 
31 de desembre de 2020. Aquest inventari s’ha de conciliar amb la informació 
comptable. Actualment el Pressupost 2020 es troba en fase de Liquidació. 
Malgrat això, no serà fins el Compte Anual a on reflectiran els canvis en el 
mateix, en el Balanç (immobilitzat). 
Aquesta  actualització d’inventari a efectes pràctics serà assimilable a una nova 
elaboració, i una revisió i posada en funcionament del programari. 
També cal un Manual de procediments d’inventari, i l’estricte compliment del 
mateix, per tenir al dia tota la informació legalment exigible. 
Formalment també és necessari una actualització anual, amb aprovació 
plenària, i en cada canvi de Corporació. 
 
Així mateix, explica que correspon al Ple l’aprovació, la rectificació i la 
comprovació d’inventari, comprovant-se sempre que es renovi la Corporació. 
Amb posterioritat, s’ha de fer arribar una còpia al Departament de Governació 
de la Generalitat. 

Aprofita per explicar de forma resumida la proposta d’acord i en llegeix la part 
resolutiva. Es transcriu tot seguit el contingut íntegre de la proposta: 

D’acord amb l’article 19.1 del Decret 336/1998, de 17 d’octubre, pel que 
s’aprova el  Reglament de Patrimoni dels ens locals, els béns que integren el 
patrimoni dels ens locals es regeixen per la Llei reguladora de Bases de règim 
local, per la llei municipal de règim local de Catalunya, per aquest Reglament i 
per les ordenances pròpies de cada entitat, en el marc de la legislació bàsica 
estatal reguladora dels béns de les administracions públiques. 

L’article 100 del RPEL estableix que s’ha de portar un inventari general 
consolidat en el qual s’integrin, mitjançant epígrafs i subepígrafs, amb els 
ajustos necessaris per evitar duplicitats, els inventaris que comprenguin: 

a) Els béns, drets i obligacions de l’ens local. 

b) Els afectes al seu patrimoni municipal del sòl, si procedeix. 

c) Els afectes al patrimoni històric – artístic, si procedeix. 

d) Els dels organismes autònoms i els ens amb personalitat pròpia 
depenent de l’ens local. 



 

 

e) Els cedits a altres administracions i particulars però reversibles a 
l’ens local. 

L’article 108 del RPEL recull les dades que ha de contenir l’inventari de 
béns immobles, i entre ells, el cost d’adquisició si ha estat onerós, i de les 
seves inversions i les millores efectuades. 

En tot cas, l’Inventari general l’ha d’autoritzar el secretari de la 
Corporació, amb el vist i plau del president i una còpia al Departament de 
Governació de la Generalitat. 

L’art. 102 del RPEL estableix que tot acte administratiu que generi 
l’adquisició, alienació, gravamen o qualsevol tipus d’alteració de béns o del 
planejament urbanístic que pugui repercutir-hi s’ha d’anotar immediatament a 
l’inventari i correlativament al llibre comptable d’inventari i balanços.  

 
 

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de 
conformitat amb els articles 21.1.s de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local i 53.1.o) del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,  

  
Es PROPOSA AL PLE DE LA CORPORACIÓ l’adopció dels següents acords: 
  
PRIMER. Aprovar l'actualització de l'Inventari municipal de béns i drets 
pertanyents a aquest Municipi, en els termes que es resumeixen a continuació,  
segons detall dels llistats inclosos a l’expedient 
 
 

Número de llistat Tipologia Valor Valor 
amortizable 

Valor no 
amortizable 

1 Béns patrimonial 67.980,00 37.070,00 30.910,00 

 

Número de llistat Tipologia Saldo total 

2 Camins - 

3 Carrers i places - 

4 Edificis, parcs… 12.599.249,57 

5 Inversió general estris i eines 230.432,43 

6 Inversió general 3.076.810,07 

7 Millores de camins 426.308,84 

8 Millores de carrers 4.038.442,59 



 

 

9 Millores terrenys 8.436.701,97 

10 Pous i dipòsits - 

11 Vehicles 165.355,45 

12 Xarxes subministraments 6.863.870,80 

 

SEGON.- Donar compte al Departament de Governació de la Generalitat de 

Catalunya, segons els mitjans previstos. 

 
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. 
 
La senyora Esther Padilla Enríquez, portaveu del PSC, manifesta que el ponent 
ja ho ha explicat bé. El seu vot serà favorable en aquest punt. 
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, vol expressar que els 
serveis administratius han treballat el tema. Ha estat ben explicat i cal validar-
ho. 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, afirma que es tracta 
d’una obligació i que cal actualitzar-lo. Demana que cada any tinguem el rigor 
d’anar-lo actualitzant. Els informes i les explicacions han estat molt ben 
exposats. El seu vot serà favorable. 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, celebra que a la 
fi es porti a aprovació, encara que hagi de tornar al Ple. Agraeix la feina de 
molts treballadors, en especial de Vicenç Colomé. 
 
El senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, felicita els treballadors per 
la gran feina, s’havia de fer. A la vista de l’expedient i les explicacions, el seu 
vot serà favorable. 
 
 
 
C.- VOTACIÓ I ACORD 
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 



 

 

PSC 1 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc 

Guillem Molins) 

1 SÍ 

CUP 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel 

Martínez i Camarasa) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Robert Subiron 

Olmos) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 SÍ 

 

El de Ple acorda, per unanimitat, aprovar els acords detallats anteriorment. 
 

 

 
Cinquè.- PRP2020/1395   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DE L'ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL COLUMBARI NÚMERO 4 
DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.    
 

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el senyor Sergi Rabat 
Fajardo, primer tinent d’alcalde, exposa l’assumpte: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SANITAT I SALUT PÚBLICA 
Expedient:  2020/1018-2923   
Contingut: PROPOSTA AL PLE, D’APROVACIÓ SI ESCAU, DE LA 
CONCESSIÓ DEL COLUMBARI I DEL DRET FUNERÀRI DEL NÚMERO 4.  
 
Fets 
 



 

 

Vista la sol·licitud de MARIA DE LA PAZ RIVERO CASAJUANA, en data 2 
d’octubre de 2020, registre d’entrada núm. 2020-7174, en la que sol·licita la 
concessió d’un columbari i el corresponent dret funerari del cementiri municipal 
de Sant Vicenç de Montalt per l’enterrament de cendres del seu pare, el senyor 
José Oriol Rivero Estruch, 
 
Vist el certificat d’incineració de la defunció del senyor José Oriol Rivero 
Estruch de data de 22 de març de 2020. 
 
Vist el padró municipal, que el senyor José Oriol Rivero Estruch residia al 
Carrer Sol Naixent número 4. 
 
Fonament des dret 
 
L’Ordenança general número 43 reguladora de la Gestió del Cementiri 

Municipal estableix: 

Capítol V. Dels drets funeraris 

Article 15 

I. El dret funerari sobre nínxols implica l’autorització d’ús temporal del dipòsit de 

cadàvers o despulles. S’adquireix amb els pagaments dels drets assenyalats 

per l’ordenança fiscal, I implica la subjecció als deures que estableix aquest 

Reglament. 

II. El dret funerari sobre els nínxols i columbaris tindrà una durada de 50 anys, 

sens perjudici dels drets adquirits quant a la seva temporalitat. S’autoritzaran 

drets funeraris temporals a curt termini que tindran una durada de 2 anys 

improrrogables, excepte en els supòsits d’inhumacions per malaltia contagiosa 

en què s’observarà allò que reguli en cada moment la normativa sectorial 

vigent. 

Per renovar la concessió, l’Ajuntament podrà renovar el dret funerari sobre la 

mateixa sepultura i per igual termini, a petició del titular del dret caducat o dels 

seus causahabents, amb el pagament dels drets establerts a la corresponent 

Ordenança fiscal. 

III. El dret funerari està exclòs de tota transacció mercantil i disponibilitat a títol 

onerós i està subjecte a la regulació d’aquest Reglament. 

Article 16 

El titular d’una sepultura està obligat per a la conservació del cementiri, al 

pagament dels drets que fixi l’Ajuntament en al corresponent Ordenança fiscal. 



 

 

L’Ordenança fiscal número 35: TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN 

CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS 

FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL 

 

Article 6è.- Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 

A. Concessió del dret funerari per 50 anys: 
 

a) Columbaris              

  

 
 
780€ 

 
B. Títols dels drets funeraris  

 
L’expedició de títols, ja sigui de primera concessió o duplicat per pèrdua o altra 
causa, i modificació per transmissió: 
 

a) Expedició de títol         
18€ 

 
 

D.  Conservació i manteniment:  
 

 Per tasques de conservació i manteniment del recinte, tarifa anual:  
 

a) Columbaris de restes de cendres         
  7€ 

 
 
Per tot el que s’ha exposat, ES PROPOSA AL PLE DE LA CORPORACIÓ, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Concedir el dret funerari del Columbari número 4 a MARIA DE LA PAZ 
RIVERO CASAJUANA, per un període de cinquanta anys, a comptar des de la 
data de la present resolució, condicionat al pagament de 780€, que s’haurà de 
liquidar a l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Expedir el títol del dret funerari del Columbari número 4 a MARIA DE 
LA PAZ RIVERO CASAJUANA, a comptar des de la data de la present 
resolució, condicionat al pagament de 18 € que s’haurà de liquidar a 
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 



 

 

Tercer.- A partir de l’any 2021 es procedirà a liquidar la quota anual de 
conservació i manteniment del Columbari número 4 per import de 7€. 
 
QUART.- Notificar la present resolució a l’interessat, a l’Organisme de Gestió 
Tributària, i el Departament de Sanitat i Salut Pública perquè procedeixi a 
l’expedició del títol corresponent. 
 
 
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. 
 
La senyora Esther Padilla Enríquez, portaveu del PSC, manifesta que el seu 
vot serà favorable. 
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, afirma que davant 
aquesta proposta d’ofici, el seu vot serà favorable. 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, té poca cosa a dir, 
davant un tema desagradable de tractar com aquest, només pot aprovar-lo i 
donar el condol a la família.  
 
El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, reitera el condol 
i vota a favor. 
 
El senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, també vota favor i 
manifesta que el primer tinent d’alcalde ho ha explicat bé. 
 
 
C.- VOTACIÓ I ACORD 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 1 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 SÍ 



 

 

9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc 

Guillem Molins) 

1 SÍ 

CUP 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel 

Martínez i Camarasa) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Robert Subiron 

Olmos) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 SÍ 

 

El de Ple acorda, per unanimitat, aprovar els acords detallats anteriorment. 
 

 

Sisè.- PRP2021/261   PROPOSTA AL PLE, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ DE 
SUPORT A PABLO HASÉL I LA PRESERVACIÓ DEL DRET DE LLIBERTAT 
D'EXPRESSIÓ  . 
 

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el senyor Miquel Rovira 
Mariné, portaveu de la CUP, dona lectura a la moció presentada pel seu grup, 
juntament amb Som-hi Primàries, que es transcriu tot seguit: 

“Pablo Hasél, artista raper, ha entrat a presó aquest dimarts al matí, acusat 

d’injúries a la corona, injúries a les institucions de l'estat i enaltiment del 

terrorisme. Aquesta detenció, que suma un nou pres a la vergonyosa llista de 

presos i preses polítiques, va ser executada pel cos Mossos d'Esquadra amb la 

col·laboració de la Generalitat de Catalunya, en oposició total al reconeixement 

de drets fonamentals. 

Però no tot comença amb Pablo Hasél, ja que hem de recordar els “titiriteros” i 

l’exili de Valtònyc acusat també d’injúries a la corona, entre altres artistes 

represaliats. Tots aquests procediments converteixen l’Estat Espanyol en un 

dels estats del món que practica la persecució de més artistes. 

Hauria de semblar que la mala anomenada “transició democràtica”, després de 

la dictadura de Franco, assegurés una evolució sòlida cap al blindatge d’una 

garantia de drets socials, civils i polítics, però queda palès que no és així. Pablo 



 

 

Hasél es convertirà en el primer artista empresonat a l’Estat Espanyol des dels 

inicis de la “transició democràtica”. 

Cada vegada, som més conscients que accions d’aquestes característiques 

són advertiments per tal d’apaivagar la dissidència política i ideològica. Ja ho 

hem vist amb l’empresonament de les preses i presos polítics i l’exili de les 

polítiques i polítics catalans. Ara toca l’àmbit de la cultura, apel·lant la prohibició 

del dret a la llibertat d’expressió, un dret avalat per la Carta dels Drets Humans 

i per la mateixa Constitució Espanyola, però que ha estat obviat per un Aparell 

d’Estat que actua de la mateixa manera que opera de la mateixa manera amb 

independència de quin partit hi hagi al Gobierno. 

Per aquests motius, el Grup Municipal de la CUP i SOM-HI PRIMÀRIES 

PROPOSEN AL PLE l’adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER: Manifestar el suport a Pablo Hasél i mostrar el rebuig total i absolut al 

seu empresonament. 

SEGON: Exigir l’anul·lació de totes les causes obertes i de les sentències 

condemnatòries de qualsevol persona -també dels artistes- que hagi fet ús del 

seu dret a llibertat d’expressió, concentració i manifestació. 

TERCER: Exigir al Govern de l’Estat Espanyol, la derogació immediata de la llei 

mordassa i la reformulació total del Codi Penal.” 

 
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. 
 
La senyora Esther Padilla Enríquez, portaveu del PSC, dona lectura al següent 
argumentari: 
 
LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ - V.S. EMPRESONAMENT DE PABLO HASEL I LES MANIFESTACIONS 

PER Al SEU ALLIBERAMENT 

Una cosa és la defensa de la llibertat d'expressió, que ningú condemna i una altra molt diferent 

és encoratjar o justificar, als que, amb aquesta excusa, arrasen el centre de les ciutats.  

Defensem i defensarem el dret a manifestar-se pacíficament. 

EL QUE CITEM A continuació ÉS DE PRIMER DE DEMOCRÀCIA  



 

 

Cap dret es pot defensar ni expressar amb violència, els ferits, els detinguts, destrucció de 

mobiliari urbà i béns públics i privats, danys materials…, la barbàrie descontrolada en suma, no 

es correspon en absolut amb la llibertat d'expressió, això és una altra cosa. 

En l'Article 20 de la nostra vigent constitució 

Es reconeixen i protegeixen els drets:  

a) A expressar i difondre lliurement els pensaments, idees i opinions mitjançant la paraula, 

l'escrit o qualsevol altre mitjà de reproducció.  

b) A la producció i creació literària, artística, científica i tècnica. 

Però tots els drets tenen límits i es desenvolupen mitjançant lleis, fins i tot els fonamentals, 

perquè si no són impracticables, la llibertat d'expressió a qualsevol democràcia del món és 

nuclear i s'ha de viure de la millor forma possible, però té els limitis dels drets dels altres. 

La convivència consisteix en el compliment de les normes i si aquestes cal canviar-les o 

modificar-les, es fa però mitjançant els procediments que ens hem donat per fer-ho, a això 

se'n diu ESTAT DE DRET, la seguretat jurídica resulta que és un valor de la constitució tan 

important com la llibertat, la igualtat, la participació, la llibertat de consciència; aquestes 

premisses de la seguretat jurídica, de complir les normes, és el que garanteix els nostres drets 

com a individus i com a societat, això que expressem és molt, però que molt progressista i 

molt d'esquerres dir-ho. 

Actuar d'una altra manera és la llei de la selva, cal defensar segons que suposats perquè 

l'expressió de determinades idees, no siguin objecte de presó, encara que si puguin ser 

punibles. 

La democràcia és dinàmica, i molt "jove", en l'esdevenir de les societats humanes és un 

sistema que tal com el coneixem és molt recent, i ha d'estar en constant adaptació i evolució a 

la realitat social. 

La reforma del codi penal vigent plantejada pel Govern de l'Estat parteix de dos nuclis. 

1) Tot el que no posi en risc la seguretat de les persones no pot acabar amb penes de 

privació de llibertat, perquè si no la LLIBERTAT no es protegeix1 

Així doncs defensem una reforma del codi penal en la línia que en tot el que no posi en qüestió 

la seguretat d'uns altres, la reacció sancionadora de l'Estat no pot acabar en la privació de 

llibertat. 

2) Hi ha un àmbit de la nostra llibertat que també el recull l'article 20 de la constitució , on la 

creativitat, l'artístic, les expressions intel·lectuals,…on hi ha un consens natural de la societat 

a permetre que es pugui anar més enllà, perquè si no com deia Lorca, "el futur no el veiem", i 

com a cos social no avancem. 

(1)Però això no és el cas de Pablo Hasel, el qual té un historial sencer d'incompliments legals i 

no relacionats precisament amb la llibertat d'expressió, sobre la base d'aquest historial i 



 

 

aplicant les normes vigents (que es poden canviar, però mentrestant s'han de complir), és pel 

que ha entrat en la presó. 

Però això és diferent perquè protegir-la llibertat d'expressió a la creació artística, no pot 

emparar la promoció de delictes i activitats com l'expressió d'odi cap a idees i col·lectius o 

emparar la violència i justificar el terrorisme., 

Les injúries a la Corona, com a institució no poden ser objecte de delicte, així com la critica a 

les institucions. 

Però és des de les institucions des d'on es poden i han de canviar les coses. De fet la política 

està per a fer possible la transformació de la realitat, i en una democràcia això és totalment 

factible, qüestió que no seria possible en una dictadura. 

Les declaracions del portaveu de Podemos, Pablo Echenique i Laura Borràs de Junts, no estan 

justificades ja que en tots dos casos, les seves formacions estan en el Govern i en els 

parlaments respectius, no es pot encoratjar les manifestacions violenta, o dir que l'Estat 

espanyol no és una democràcia. 

Si volen indultar a Pablo Hasel, que ho facin, l'indult és una prerrogativa d'un govern. 

Si s'ha de modificar (que s'està en això) el codi penal que es faci, per a això està el Parlament i 

els parlamentaris. 

No és de rebut que qualsevol critica que es faci a les manifestacions violentes promogudes per 

partits que es diuen democràtics, converteixi als altres automàticament en feixistes. 

La llibertat d'expressió és un dels valors fundacionals de les democràcies liberals, tal com avui 

les entenem, no pot pensar en la llibertat d'expressió sense pensar en la democràcia, però cal 

entendre que hi ha uns certs límits que han de quedar dins de les regulacions.  

Un bé jurídic ha de ser tractat seriosament, la demagògia ha de quedar fora dels debats. 

Ull! amb les desestabilitzacions, es comença a desestabilitzar el sistema i a degradar les 

institucions i no sabem com podem acabar, si fem casos als populismes de l'un o l'altre signe. 

Les democràcies liberals són fràgils i s'han de protegir, estan basades en un estat de dret 

sòlid, el marc jurídic del qual pot i ha d'evolucionar però mai traspassar-ho. 

Concloent cap causa justifica la violència ni el vandalisme, nosaltres som ferms defensors de la 

llibertat d'expressió; però estem en contra de qualsevol iniciativa que no respecti el marc 

jurídic del nostre ESTAT DE DRET, i no podem ni volem normalitzar els actes vandàlics contra la 

seus de partits polítics, sindicats, organitzacions de tota mena i domicilis particulars. 

Ens agradaria donar les gràcies a la labor dels mossos d'esquadra, en la defensa de l'estat de 

dret, enfront de la transgressió continuada del mateix i les actituds violentes d'uns certs 

manifestants. 

El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, afirma que la 
regidora del PSC ha donat una lliçó de Dret Constitucional. Comparteix tot el 



 

 

que ha dit, podria votar i prou, però té el dret d’explicar la seva postura a la 
ciutadania. El tema és molt important en un estat democràtic i social de dret, 
com és la llibertat d’expressió. Ell i el seu partit sempre l’han defensada. 
Recorda l’època viscuda quan es va estrenar “La torna” de Els Joglars l’any 
1977. Estant en plena Transició, va provocar un moviment en favor de la 
llibertat d'expressió i en aquella època va ser el coordinador del moviment a 
Tarragona. No li han de donar lliçons sobre llibertat d’expressió. Creu però que 
s’ha de defensar per les vies adequades. S’ha produït una victimització de la 
persona de Hasel, ningú va a la presó per tuitejar ni per cantar, s’hi va quan es 
cometen delictes. Hi ha hagut revistes com El Jueves o programes de TV3 com 
Polònia que fan sàtira sobre la figura del Rei i en canvi no passa res perquè no 
cometen cap delicte. Aquest senyor va la presó per un conjunt de delictes, el 
que li sorprèn és que fins ara no entrés a la presó. Se l’havia condemnat per 
agredir un periodista, una multa per coaccions per impedir gravar amb 
càmeres, multa més presó per agressió a un testimoni d’un judici, imputació el 
2018 per fets a la Delegació del Govern, al 2015 dos anys de pressió per 
enaltiment del terrorisme. Se li va suspendre la primera condemna, sempre que 
no cometés delictes o no fos condemnat en tres anys, doncs ja li ha arribat el 
moment que ha hagut d’entrar a presó. No és ni pels tuits ni per la cançó.  
El senyor Pérez diu que es podria fer una analogia amb els presos polítics o 
polítics presos. Hi ha polítics que no estan a la presó ni cantants o periodistes 
que tampoc, hi van els qui cometin delictes. Posa d’exemple un altre grup de 
cantants que van traspassar la barrera de la llibertat d’expressió, però com són 
d’ultra dreta no en parlen ni els defensen en cap moció, i en canvi, els delictes 
són similars.  
Els alts càrrecs de tots els estats tenen més protecció, es pot estar o no 
d’acord, però la figura del cap d’estat es protegeix a la majoria d’estats, és 
normal en molts països. Per tant, que les injúries a la corona no siguin 
considerat delicte a cap país democràtic formaria part de les fake news perquè 
potser sí que la tipificació sigui anacrònica, però a Bèlgica, Suècia, Dinamarca 
o França hi ha tipificats delictes similars que protegeixen el cap d’estat.  
El seu vot serà negatiu. 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, està d’acord també amb 
la senyora Esther Padilla, que ha fet una masterclass de la Constitució. 
Catalunya forma part d’Espanya. També està d’acord amb la intervenció del 
senyor Benito Pérez. Es dirigeix al senyor Rovira per dir-li que el dret a la 
llibertat d’expressió és també pels qui se senten espanyols i catalans, li sap 
greu que no hagi volgut modificar la seva proposta, sense referència a Hasel i 
condemnant els actes vandàlics. Hagués estat molt maco i hagués tingut el 
suport unànime de tots els regidors/es, defensant els drets fonamentals i el dret 
a manifestar-se. Ara justificarà el seu sentit de vot que és negatiu. Es tracta 
d’una moció presentada pel govern municipal sense que contingui millores per 
Sant Vicenç. No anava a pronunciar-se per no perdre temps en assumptes 
irrellevants pel poble. Podria actuar com els hooligans que estan saquejant 
comerços, no dels barats, destrossant mobiliari públic i béns privats i comerços 



 

 

i diran que ho fan de forma pacífica. Preservar el dret a la llibertat d’expressió 
és la intenció, però els agradaria que algú els insultés o amenacés? La seva 
llibertat els ofendria i dirien que és ultrafeixista i d’ultradreta. Està a favor de la 
llibertat d’expressió però no es pot convidar a fer actes terroristes, ni a la 
violència com fa Pablo Hasel. Ha amenaçat autoritats i ha agredit un periodista 
de TV3. Recorda frases molt dures desitjant actes violents que ha dit el senyor 
Hasel en contra de Patxi López i de José Bono. També ha proferit frases molt 
dures contra les dones. Es pregunta quina justificació poden donar els regidors 
de la Corporació, sobretot de partits feministes com la CUP i ERC, per defensar 
aquesta moció quan també s’ha referit així a les dones, quan al consistori hi ha 
5 dones (4 regidores i 1 secretària). Que diguin el que vulguin, però aquesta 
moció va contra el sentit comú i la coherència, contra la societat catalana. Ho 
pensa molta gent com ell. Demana que no es toquin temes identitaris, que es 
treballi per Sant Vicenç i per la gent que ho necessita, que són les famílies i les 
empreses. El seu vot serà un no rotund i condemnatori a Pablo Hasel. 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, manifesta quan 
es llegeix la moció té una sensació agredolça, bipolar o ambivalent. Hi ha una 
barreja potser malintencionada de fet i proves. Està en contra dels qui no 
defensen el dret a la llibertat d’expressió i de manifestar-se, però no pot 
compartir de cap manera la figura ni els valors que transmet aquesta persona 
amb historial d’odi i rancúnia, una persona amb agressions, amenaces i 
manifestacions masclistes i maltractaments verbals a les dones. Està d’acord 
amb la regidora del PSC, en contra la intimidació i el vandalisme com a forma 
de protesta. Defensa doncs el dret a manifestar-se i a preservar el dret a la 
llibertat d’expressió i condemna la figura i els valors d’aquesta persona. 
 
El senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, manifesta que té 
sensacions de les dues vessants com el senyor Martínez. Està d’acord amb la 
llibertat d’expressió i les concentracions respectuoses i pacífiques. Vol mostrar 
suport al senyor Hasel però no pot estar d’acord pels antecedents i delictes que 
ha comès com agressions i amenaces a polítics. És partidari de defensar la 
llibertat d’expressió i el dret a manifestar-se però no pot donar suport per l’altra 
part, per tant, el seu vot serà abstenció. 
 
El senyor Sergi Rabat Fajardo, portaveu de Som-hi Primàries, pren la paraula 
per manifestar que la regidora del PSC ha donat una lliçó però de manera 
demagògica, no de constitucionalisme. La interpretació la fan ells a la seva 
mesura. Els convida a fer un cafè i parlar de dret comparat i constitucionalisme. 
Estan fent bastanta demagògia basant l’argumentari els regidors/es amb els 
antecedents i conductes il·lícites del senyor Hasel. Aquí estan donant suport a 
un fet concret, precisament això va de llibertat d’expressió. Per aquesta llibertat 
d’expressió ha entrat a la presó. Si aquesta conducta estigués tipificada diferent 
al codi penal (injúries a la Corona) no hagués estat sumada a la resta de 
condemnes per conductes a les quals en cap cas donen suport. S’ha 
evolucionat molt cap a la intolerància de la llibertat d’expressió i creació. 



 

 

Recórrer a la vida i antecedents del senyor Hasel és l’argument fàcil, per fugir 
del debat que realment importa que és que no hi ha ni llibertat d’expressió i de 
creació. Aquesta moció no enumera totes les causes on es vulnera la llibertat 
d’expressió, és una llista oberta. Són favorables a totes les llibertats d’expressió 
i creació, el que no volen és fugir d’estudi per no afrontar un debat que s’hauria 
d’haver produït ja temps. L’essència del delicte d’injúries a la corona és la més 
restrictiva d’Europa. Ell també es permetrà la llicència de comentar que pel que 
fa a la causa del president Puigdemont, per exemple, hi ha hagut molts 
pronunciaments dels països per l’Euroordre d’Espanya que han estat contraris 
a la petició. Potser els equivocats som nosaltres. Per analogia ens hauríem de 
replantejar que si l’essència normativa només perdura a alguns estats valdria la 
pena canviar-la. 
 
El senyor Guillem demana la paraula i el senyor alcalde li respon que està tot 
dit. No obstant, com assegura que serà molt breu, li concedeix torn de paraula. 
 
El senyor Francesc Guillem ni ha parlat d’euroordre ni d’extradició. Ha parlat 
del masclista i maltractador. Li pregunta al senyor Rabat si li semblen bé les 
paraules del senyor Hasel vers a les dones? 
 
El senyor Rabat respon que evidentment que no li semblen bé. Però no s’ajusta 
a la moció d’avui, on es dona suport a l’anomalia del sistema jurídic espanyol 
que anul·la la llibertat d’expressió i creació. Condemna les paraules del senyor 
Hasel en els aspectes comentats. 
 
 
C.- VOTACIÓ I ACORD 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 1 NO 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 NO 

9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc 

Guillem Molins) 

1 NO 



 

 

CUP 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel 

Martínez i Camarasa) 

1 ABST 

Regidor no adscrit (Robert Subiron 

Olmos) 

1 ABST 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 SÍ 

 

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

 
Abans del torn de precs i preguntes, el senyor alcalde comenta que hi ha una 

moció presentada per part de la Regidora del PSC senyora Esther Padilla 

Enríquez. 

D’acord amb l’article 103.3 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, es 

pot ampliar l’ordre del dia de les sessions ordinàries, en cas d’urgència, si el 

Ple així ho acorda, per majoria absoluta, a proposta del president, d’una quarta 

part dels membres o d’algun dels seus portaveus.  

El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, recorda que la senyora 

Padilla hauria de justificar la urgència. 

La senyora Padilla tenia la voluntat de poder llegir el contingut de la moció, 

però se li explica que si no s’aprova la urgència no es pot fer. Justifica la 

urgència dient que el seu grup volia mostrar el seu suport als Mossos 

d’Esquadra pels disturbis a Barcelona pel cas Hasel.  

El senyor alcalde li manifesta que si hagués enviat el text amb antelació i 

s’hagués consensuat, es podria haver arribat a acords. 

VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA MOCIÓ 
 

Finalment, es procedeix a la votació de la urgència amb el següent resultat:  

 
 



 

 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 NO 

PSC 1 SÍ 

PRIMÀRIES 1 NO 

ERC 1 NO 

CS 1 SÍ 

9SV 1 NO 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc 

Guillem Molins) 

1 ABST 

CUP 1 NO 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel 

Martínez i Camarasa) 

1 ABST 

Regidor no adscrit (Robert Subiron 

Olmos) 

1 NO 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 NO 

 

Es desestima la urgència de la moció, per majoria absoluta, i per tant, no es 

tracta el punt fora de l’ordre del dia. 

 

Setè.- PRECS I PREGUNTES. 

https://www.svmontalt.cat/fitxes.php?categoria=243 
 

 

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 

https://www.svmontalt.cat/fitxes.php?categoria=243

