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ACTA DE LA SESSIÓ PLE2021/8 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1a. CONVOCATÒRIA EL 9 DE 
JUNY DE 2021   
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2021/8 
Caràcter: EXTRAORDINÀRIA URGENT 
Data: 9 de juny de 2021 
Horari: de 18.00 a 18.45 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.- PRP2021/887   RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ 
 
Segon.- PRP2021/885   PROPOSTA D’ACORD AL PLE SOBRE RESOLUCIÓ 
DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PER JAVIER SANDOVAL 



 

 

CARRILLO (REGISTRE ENTRA-2021-4411) EN RELACIÓ AMB 
L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2021, MODALITAT DE 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDIT I APROVAR 
DEFINITIVAMENT SI ESCAU L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
3/2021, MODALITAT DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE 
CRÈDIT. 
 

 
Primer.- PRP2021/887   RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ. 
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el senyor Cristian 
Garralaga Alonso, regidor de Gestió Econòmica, exposa l’assumpte: 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2021/1180-1032   
Contingut: RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ 
 
 
Són sessions extraordinàries urgents les convocades per l'Alcalde o President 

quan la urgència de l'assumpte o assumptes a tractar no permet convocar la 

sessió extraordinària amb l'antelació mínima de dos dies hàbils exigida per la 

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

Atès que la convocatòria de les sessions del Ple és una atribució que correspon 

a l'Alcalde, a ell correspondrà apreciar la urgència de l'assumpte a tractar, 

sense perjudici de què la Corporació, una vegada reunida, es pronunciï sobre 

aquesta urgència. 

En les sessions extraordinàries urgents no s'exigeix a la normativa estatal cap 

termini entre la convocatòria i la celebració de la sessió, no així el vigent ROM 

de Sant Vicenç de Montalt, que estableix “les Extraordinàries urgents ho seran 

amb un mínim de vint-i-quatre hores. El Ple n’haurà de ratificar la urgència.”. 

Per tant, el termini d’antelació de la convocatòria haurà de ser necessàriament 

de 24 hores. 

El Ple de al Corporació, en sessió celebrada el 29 d’abril de 2021, va aprovar 

inicialment l’expedient de modificació de crèdit 3/2021, modalitat de crèdits 

extraordinaris i suplements de crèdit, perquè es va considerar que existeixen 

una sèrie de despeses considerades per l’equip de govern com a prioritàries i 

que no poden demorar-se a l’exercici següent. 



 

 

Han estat interposades unes al·legacions contra l’esmenat acord d’aprovació 

inicial i es considera per part de l’equip de govern com una estratègia política 

perquè no es puguin materialitzar les despeses dins l’exercici.  

Les aplicacions pressupostàries que es contemplen en l’expedient són del 

màxim interès per la població de Sant Vicenç, es tracta d’inversions que es 

consideren de la màxima prioritat sostenibles que comportin estalvi, altres que 

comporten la millora de serveis que beneficiaran a tota la població, es 

contempla la concessió d’ajuts de foment del comerç i l’ocupació, com 

inversions i despeses en actualització de l’equipament informàtic per donar 

resposta urgent a les noves necessitats, així com despeses i inversions 

relacionades amb la seguretat, amb la qual no es pot jugar, com a més 

destacades. Per tot això és necessari disposar-ne per iniciar el més aviat 

possible la seva execució. 

Es proposa al Ple de la Corporació, ratificar la urgència de la present sessió 

extraordinària i urgent, d’acord amb els motius exposats. 

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, pren la paraula en 

primer lloc. No considera que sigui urgent. Es podria haver incorporat al ple de 

juny. 

El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, opina una mica el 

mateix. 

El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, expressa que té poca 

cosa a dir. No té res en contra de la urgència si l’alcalde ho ha considerat 

oportú. El seu vot serà favorable. 

El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, opina que si 

l’alcalde ho considera, els seus motius tindrà. No obstant, vol deixar palès que 

ha trobat els raonaments fluixos. Hagués esperat millor que li expliquessin que 

anaven justos de temps amb els terminis d’adjudicació d’alguna obra, per 

exemple. 



 

 

El senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, manifesta que si el senyor 

alcalde ho considera oportú, ell ho troba bé. 

 

C.- VOTACIONS 

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 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 SI 

 

 

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

extraordinària i urgent. 

 

 
Segon.- PRP2021/885   PROPOSTA D’ACORD AL PLE SOBRE 
RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PER JAVIER 
SANDOVAL CARRILLO (REGISTRE ENTRA-2021-4411) EN RELACIÓ AMB 
L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2021, MODALITAT DE 



 

 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDIT I APROVAR 
DEFINITIVAMENT SI ESCAU L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
3/2021, MODALITAT DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE 
CRÈDIT . 
  
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el senyor Cristian 
Garralaga Alonso, regidor de gestió econòmica, exposa l’assumpte. En primer 
lloc fa una lectura de la part expositiva de la proposta. Després dona lectura al 
següent argumentari: 
 
“• El congrés dels Diputats en la sessió de 20 d’octubre de 2020 va aprovar 
per majoria absoluta la suspensió de les regles fiscals pels exercicis de 2020 i 
2021. 
 
• Després de molts anys els municipis poden disposar dels seus estalvis 
sense les limitacions previstes la LOESPF. 
 
• Així doncs les conseqüències per a les Entitats Locals durant els 
exercicis 2020 i 2021 seran les següents: 
 

 1. La suspensió de les regles fiscals suposa que els Plans Econòmics 
Financers (PEF) presentats per entitats locals per a tots dos exercicis com a 
conseqüència de l'incompliment dels objectius establerts per 2019 s'han de 
considerar superats. 
 

 2. La mesura també contempla que l'exigència de destinar el superàvit 
per reduir deute, tot i ser desitjable, quedarà en suspens en aquests anys. 
 

 3. Els objectius d'estabilitat ja no actuaran com a límit en la destinació 
del superàvit de les Entitats Local per finançar Inversions Financerament 
Sostenibles (IFS). 
 

 4. Permetrà que els ajuntaments puguin utilitzar els seus romanents de 
tresoreria per col·laborar en la recuperació econòmica i social. 
 
• Tot i aquesta suspensió de les regles fiscals, no desapareix el principi de 
prudència. 
 
• Tal i com vaig comentar en el darrer Ple i com s’exposa en l’informe 
d’intervenció sobre les al·legacions presentades pel ciutadà Javier Sandoval, 
aquesta modificació de crèdit compleix el principi de prudència, en cap cas 
posa en perill la situació econòmica de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, 
ni suposa una càrrega excessiva en els pressupostos futurs, més aviat el 
contrari.  
 



 

 

• Així, després de molts anys, els municipis podran utilitzar els seus 
estalvis per pal·liar els efectes de la crisi, per col·laborar en la recuperació 
econòmica i social del país. La suspensió de les Regles Fiscals es va aprovar 
per Majoria Absoluta amb el consens de tots els partits polítics. 
 
• Estic segur que la major part dels Ajuntaments aprovaran modificacions 
de crèdit per destinar part del superàvit a cobrir necessitats d’anys anteriors, a 
ajudar a la ciutadania i als comerços, a ser part activa de la recuperació 
econòmica del país i també estic segur que pocs municipis tindran la mala sort 
de tenir un ciutadà que els impugni la modificació de crèdit posant davant els 
seus interessos polítics per damunt dels interessos dels ciutadans en una 
època tan difícil com en la que ens hem trobat.  
 
  
• Els motius oficials de les seves al·legacions s’han contestat en l’informe 
d’intervenció i proposem desestimar-los. 
 
• Tot es basa en unes declaracions meves dient que la despesa 
s’executaria una part al 2021 i una altra al 2022 i sobre el contingut de l’informe 
d’intervenció de la modificació de crèdit 3/2021, informe sobre el compliment 
dels apartats de la llei d’estabilitat pressupostària i que en aquest exercici estan 
suspesos. L’informe es va realitzar, informa favorablement en tots els seus 
apartats com no podia ser d’una altra manera, ja que en aquest exercici no són 
d’obligat compliment, però al ciutadà que al·lega i la persona que s’ha prestat a 
fer-li la feina i que ja sabem tots qui és, al·leguen que: 
 

 A l’informe d’intervenció de la Modificació de Crèdit 3/2021, no 
s’incorpora l’impacte de la despesa i només es cita “La previsió de la Capacitat 
de Finançament a 31 de desembre de 2021 es fa difícil de precisar, l’increment 
en el Pressupost de 2021, derivat d’aquesta modificació de crèdit 3/2021 farà 
que s’incrementin les previsions de despeses” 
 

exercicis 2020 i 2021 i que no té cap sentit impugnar les al·legacions en base al 
contingut de l’informe sobre estabilitat ja que estan suspeses les regles fiscals. 
 

 L’altre punt fonamental en que es basen les al·legacions és en que tant 
les meves declaracions en comissió informativa i en el darrer Ple, com en 
l’informe d’intervenció de la modificació de crèdit 3/2021, deien que la despesa 
quedaria repartida en els ex
normal, sempre hi ha despesa que es comença a executar un any, en 
qualsevol de les fases de despesa i s’incorpora la resta a l’any següent. 
 

 Sobre aquests dos apartats l’al·legant posa en dubte la viabilitat 
econòmica, la càrrega excessiva en pressupostos futurs, el compliment dels 



 

 

principis pressupostaris i l’article 177 del Text Refós de la llei Reguladora de les 
Hisendes Locals. 
 
 
• Teniu l’informe d’intervenció sobre les al·legacions on replica cada un 
dels apartats, no vull perdre temps en tecnicismes ja que els motius reals 
d’aquesta impugnació no són els que presenta en el seu escrit.  
 
• Els motius reals de les seves al·legacions ja els coneixem tots, aturar o 
endarrerir la modificació de crèdit perquè d’aquesta manera, segons el que 
pensa ell, es puguin executar els mínims projectes, en un intent de posar pals a 
les rodes al Govern, per intentar obtenir els màxims rèdits polítics, tot i que a 
costa de perjudicar els interessos de la resta de conciutadans. (Que trist!).   
• El ciutadà demana, egoistament, la retirada de la Modificació de Crèdit, 
una modificació de crèdit on es proposa entre d’altres: 
 

 Tancament i pavimentació Pista Annexa (tenim la pista annexa en mal 
estat i cal pavimentar-la de nou). 

 Construcció Nau Carrosses Reis (necessitat des de fa molt temps, gent 
que treballa cada any desinteressadament per posar a punt les carrosses dels 
reis i que ho estan fent al magatzem de la Brigada) 

 Vorera Carretera de Sant Vicenç (vorera que està en mal estat i que s’ha 
d’arreglar tard o d’hora) 

 Conservació vies i espais públics (hem detectat uns 30 carrers en mal 
estat i que s’han d’arreglar) 

 Actuacions en Parcs i Jardins (volem fer diverses actuacions en els 
parcs i jardins del municipi, arreglar el mobiliari infantil, comprar mobiliari 
inclusiu, arreglar els Parc del Patufet i el Parc del Terral) 

 Canvi làmpades segona fase carrers (Mesura que implica un estalvi 
anual) 

 Foment del comerç, Actuacions foment ocupació, Promoció del turisme 
(per ajudar als comerços i els vilatans en aquesta època de crisi que ens ha 
tocat viure) 

 Rènting Software càmeres videovigilància (Per millorar la seguretat 
ciutadana) 
 
• Javier Sandoval parla en les al·legacions “que s’ha d’invertir d’una forma 
acurada i consensuada amb tothom”, gairebé tots els regidors que estem aquí 
el coneixem i l’hem vist com exercia d’alcalde, que ell digui això, fa riure. Sort 
ha tingut el municipi de que ell no sigui l’alcalde en aquest moment, sense 
limitacions per disposar de l’estalvi, en que s’hauria gastat ell l’estalvi? 
Provablement hagués portat “Los Àngeles Lakers” a jugar contra el seu fill o 
hagués portat a David Bisbal per sortir a cantar amb ell a l’escenari. 
 
• En el darrer Ple, va haver-hi un debat polític sobre l’aprovació d’aquesta 
modificació de crèdit, de tots els regidors excepte d’una, la regidora del PSC. 



 

 

És normal que hi hagi discrepàncies polítiques, que cadascun cregui 
convenient destinar la despesa en unes coses o en unes altres. En aquell debat 
va haver diverses postures, i vull agrair les intervencions de tothom i la 
participació, amb respecte, i que cadascú defensés el que considera millor pel 
municipi, tot i no poder arribar a un consens.  
 
• Es normal que no s’estigués d’acord amb algun projecte, o que es 
proposi un altre com a prioritari, però l’actitud d’intentar paralitzar o demorar 
tots els projectes basant-se en un tecnicisme és totalment obstruccionista i 
perjudicial per la resta de conciutadans.   
 
• Tal i com es mostra en l’informe d’intervenció sobre les al·legacions, no 
es posa en perill la viabilitat econòmica i malgrat es disposi d’una part important 
de l’Estalvi, la previsió es que l’estalvi de l’Ajuntament no es minori en excés. 
 
• Voldria agrair a la resta de regidors del consistori que tot i votar en 
contra o abstenir-se a l’aprovació de la modificació de crèdit, han respectat la 
votació i no han buscat qualsevol excusa per impugnar-la com en el cas del 
PSC.” 
 

Es transcriu tot seguit la proposta d’acord: 

El Ple de l’Ajuntament de data 29/04/2021 va aprovar inicialment la modificació 

de crèdit 3/2021, modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit. Ha 

estat exposat al públic per termini de quinze dies, mitjançant anunci en el tauler 

d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de data 13 de maig 

de 2021 fins el dia 4 de juny de 2021, ambdós inclosos, durant els quals els 

interessats van poder examinar-ho i presentar reclamacions. 

Durant aquest termini s'han presentat les següents al·legacions: 

Registre ENTRA-2021-4411 presentat per Francisco Javier Sandoval Carrillo  

Amb data 7 de juny de 2021 les al·legacions van ser informades per 

l'Interventor accidental, informe que consta oportunament arxivat a l’expedient 

administratiu i que s’ha posat a disposició dels membres de la Corporació, on 

es proposa desestimar les al·legacions, d’acord amb els antecedents i 

fonaments jurídics i econòmics que hi consten argumentats. 

Realitzada la tramitació legalment establerta es proposa al Ple l'adopció del 

següent 

ACORD 



 

 

PRIMER. Desestimar les següents al·legacions presentades per Javier 

Sandoval Carrillo (Registre ENTRA-2021-4411) en relació amb l'expedient de 

modificació de crèdit 3/2021, modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de 

crèdit, pels motius expressats en l'informe d'Intervenció de data 7 de juny de 

2021, del qual es remetrà còpia als interessats juntament amb la notificació del 

present Acord. 

 

SEGON.  Aprovar definitivament l’expedient de modificació de crèdit 3/2021, 

modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, amb el següent detall: 

ESTAT D’INGRESSOS: 
 
 

ALTES   

Per Incorporació RTDG 2.060.659,02 

TOTAL ALTES  2.060.659,02 

 
 
TOTAL MODIFICACIÓ ESTAT D’INGRESSOS  2.060.659,02 € 
 
ESTAT DE DESPESES: 
 
 

ALTES  

Suplement de crèdit 771.314,99 

Per Crèdits Extraordinaris 1.289.344,03 

TOTAL ALTES  2.060.659,02 

 
 
TOTAL MODIFICACIÓ ESTAT DE DESPESES  2.060.659,02 € 
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ESTAT DE DESPESES 
        

              BAIXES ALTES   

        Crèdit Modificacions Crèdit Per Per Per Crèdit 

Org Prog Econòmica Descripció Inicial Exercici Actual Transferència Suplement Crèdit Extraordinari Definitiu 

07 34203 62213 Tancament i pavimentació Pista Annexa 0,00 0,00 0,00     140.000,00 140.000,00 

18 920 62215 Adequació Magatzem Brigada 0,00 0,00 0,00     180.000,00 180.000,00 

05 333 62214 Construcció Nau Carrosses Reis 0,00 0,00 0,00     286.000,00 286.000,00 

20 15321 61913 Vorera Carretera de Sant Vicenç 0,00 0,00 0,00     160.194,03 160.194,03 

18 15321 60901 Obres vies públiques 30.000,00 0,00 30.000,00   150.000,00   180.000,00 

18 15322 21000 Conservació vies i espais públics 74.580,07 0,00 74.580,07   180.000,00   254.580,07 

18 171 60012 Adequació Parcs i Jardins 15.000,00 0,00 15.000,00   60.000,00   75.000,00 

18 171 60014 Adquisició jocs infantils Parcs i Jardins 0,00 0,00 0,00     40.000,00 40.000,00 

18 171 2270009 Serveis externs manteniment Parcs i Jardins 10.000,00 8.324,80 18.324,80   80.000,00   98.324,80 

18 171 60015 Circuit de bicis i patins Parc Riera del Gorg 0,00 0,00 0,00     125.000,00 125.000,00 

18 171 60016 Urbanització entorn Parc Riera del Gorg 0,00 120.685,01 120.685,01   79.314,99   200.000,00 

10 165 61914 Canvi làmpades segona fase carrers 0,00 0,00 0,00     140.000,00 140.000,00 

07 34202 63221 Canvi làmpades Camp Futbol 0,00 0,00 0,00     45.000,00 45.000,00 

10 165 63306 Renovació instal·lacions enllumenat públic 10.000,00 0,00 10.000,00   25.000,00   35.000,00 

10 425 62333 Inversions en instal·lacions fotovoltaiques 0,00 0,00 0,00     10.000,00 10.000,00 

03 4312 2269902 Foment del comerç 16.000,00 0,00 16.000,00   50.000,00   66.000,00 

14 241 2269909 Actuacions foment ocupació 8.000,00 0,00 8.000,00   30.000,00   38.000,00 

12 133 62908 Caixes per radars mòbils 0,00 0,00 0,00     18.150,00 18.150,00 

01 132 62309 Sistema videovigilància 20.000,00 0,00 20.000,00   20.000,00   40.000,00 

01 132 20605 Rènting Software càmeres videovigilància 0,00 0,00 0,00     15.000,00 15.000,00 

13 920 62611 Adquisició 2 servidors i sistema virtualització 0,00 0,00 0,00     112.000,00 112.000,00 

13 920 20600 Rènting equips procesoss informació 8.000,00 0,00 8.000,00   8.000,00   16.000,00 

01 920 2269900 Despeses formació personal 3.000,00 0,00 3.000,00   11.000,00   14.000,00 

05 334 48956 Aportació Fundació Palau per Festival Poesia 0,00 0,00 0,00     3.000,00 3.000,00 

19 432 2260204 Promoció del turisme 5.000,00 0,00 5.000,00   10.000,00   15.000,00 



 

 

07 342 62907 Gimnàs esportiu Av. Montaltnou 30.000,00 0,00 30.000,00   10.000,00   40.000,00 

07 34201 63204 Inversions Piscina Municipal 3.000,00 0,00 3.000,00   18.000,00   21.000,00 

04 920 62909 Adquisició bústies per a la Zona del Golf 0,00 0,00 0,00     15.000,00 15.000,00 

01 920 2270600 Honoraris de diversos professionals 40.000,00 12.583,39 52.583,39   40.000,00   92.583,39 

      Totals 272.580,07 141.593,20 414.173,27 0,00 771.314,99 1.289.344,03 2.474.832,29 

 
 
 

ESTAT D' INGRESSOS 
                      BAIXES ALTES   

        Crèdit Modificacions Crèdit Per Per Per Crèdit 

    Econòmica Descripció inicial Exercici Actual Anul·lació Suplement Crèdit Extraordinari Definitiu 

    87000 Incorporació de romanent per a despeses generals RTDG 0,00 372.100,01 372.100,01 0,00 771.314,99 1.289.344,03 2.432.759,03 

      Totals 0,00 372.100,01 372.100,01 0,00 771.314,99 1.289.344,03 2.432.759,03 

 



 

 

Carrer Sant Antoni, 13 

08394 Sant Vicenç de  Montalt 

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

http://www.svmontalt.cat 

 

 

 

TERCER. Notificar l'acord a aquells que van presentar al·legacions. 

QUART. Publicar anunci d'aprovació definitiva de la referida modificació en el 

Butlletí Oficial de la Província, inserint el resum per capítols, de conformitat 

amb l'article 169.3 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals. 

CINQUÈ. Donar trasllat dels presents acords a la Comissió Informativa de Ple 

en la primera sessió que se celebri.  

 

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, pren la paraula per fer 

la intervenció que tot seguit es transcriu: 

“Bona tarda a tothom i gràcies per cedir-me la paraula Sr. Alcalde, 

He escoltat atentament i llegit el contingut de la desestimació d’aquestes 

al·legacions i he de dir que primer de tot, el que no entenc i no te cap 

fonamentació a la literatura jurídica és el fet de convocar un Ple Extraordinari i 

Urgent en 48 hores per tal de resoldre les al·legacions presentades quan 

vostès, tal com diu l’art. 169 punt 1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals disposen d’un mes per resoldre-les. Menys quan en breu es 

celebrarà el Ple Ordinari del mes de Juny. No entenem la urgència. 

Potser haig  d’entendre que tenen molta pressa per registrar i comptabilitzar la 

modificació de crèdit impugnada i per això s’han afanyat a respondre ràpid les 

al·legacions. 

Aquesta precipitació es detecta en el document que acompanya i motiva 

aquesta desestimació que denota una obsessió per posar el focus de 

l’argument per tombar les al·legacions en la suspensió de les regles fiscals, i 

deixi´m dir, que també com diu l’informe tècnic, fent una interpretació particular 

i esbiaixada tant de les al·legacions com també de la normativa d’Hisendes 

Locals que, malgrat la suspensió de les regles fiscals, continuen totalment en 

vigor. 



 

 

Les al·legacions parlen de prudència, responsabilitat i sostenibilitat financera, i 

vostès passen de llarg i ometen aquests conceptes, però haig d’entendre que 

els interessa fer-ho així, de la mateixa manera que convoquen un Ple 

Extraordinari i Urgent presumptament amb l’afany de limitar la capacitat de 

resposta de l’oposició i sense cap fonament legal que ho sustenti. Torno a 

assenyalar que el Ple que fem avui és EXTRAORDINARI I URGENT. 

Recordem que l’esmentat article 169.1 indica que vostès tenen un mes com a 

màxim per resoldre i, si els càlculs no em fallen, vostès podrien haver esperat 

més o menys fins el dia 4 de juliol per resoldre-les, atès que el termini 

d’exposició pública em sembla que va finalitzar el dia 4 de juny més o menys. 

Això pot explicar que l’informe parli més de suspensió de regles fiscals i les 

Preguntes i Respostes de la web del Ministeri de Hisenda, que fa un copiar i 

pegar de 6 pàgines. Un informe dens però que al nostre entendre també fa una 

interpretació particular del que s’impugna i s’obsessiona en recordar-nos per 

activa i passiva que les regles fiscals estan suspeses. Nosaltres els hi diem, ja 

ho sabem, ja sabem que no s’aplicarà cap mesura no coercitiva ni correctiva si 

a la liquidació de l’exercici 2021 es trenquen els objectius d’estabilitat o 

endeutament o regla de la despesa. Ja ho sabem, però també sabem que s’ha 

de respectar el principi de sostenibilitat i eficiència financera, el principi de 

responsabilitat i el principi de prudència. I també sabem que la resta de la 

normativa d’Hisenda està en vigor i que hi ha un índex de referència orientatiu 

que per les entitats locals no hauria de superar el 0,1% de dèficit. 

Vostès, potser per presa i poder comptabilitzar aquests més de 2 milions 

d’euros de despesa aquest any 2021 contra romanents i en aplicacions que 

tant l’Interventor com el Regidor d’Hisenda creuen de difícil execució aquest 

any, ho focalitzen tot en les regles fiscals i la seva suspensió. I, no siguem nens 

petits, no entrem en quines fases de la despesa estaran executades a 31 de 

desembre, ni ens donin una màster class en el contingut dels seus informes, 

doncs ja ho fiscalitzarem en el seu moment i com oposició ens trobaran també. 

Les al·legacions estan ben plantejades, i respecte l’article 177, ben 

argumentades del per què no es compleix amb els apartats a i c), aquí no ho 

tornarem a repetir, vostès interpreten això i com són majoria doncs ja està. La 

responsabilitat fiscal és de tots i totes els que consideren que aquesta 

modificació de crèdit ha de tirar endavant, aquí no ens trobaran a nosaltres. 

Per tant el PSC, en el seu deure de ser una oposició responsable i per tal de no 

contribuir al que entenem que és portar a l’Ajuntament a un dèficit financer 

insostenible que sortirà a la llum en el moment de l’aixecament de la suspensió 



 

 

de les regles fiscals, com dic, el PSC es reserva la facultat d’estudiar a fons 

l’expedient, el contingut de les al·legacions i la resposta a les mateixes així com 

totes les intervencions fetes al respecte per tal d’acudir a aquells Òrgans 

adients per poder evitar les conseqüències  d’aquesta modificació de crèdit. 

Recordem que carreguem en un sol exercici pressupostari tots el projectes que 

s’haurien de desenvolupar per fases des de l’inici de la legislatura en el profit 

d’una suspensió de les regles fiscals motivada per la crisi sanitària del Covid 

19. Si més no, quan aquests recursos tenen l’objecte de poder dotar als 

Ajuntaments d’eines per afrontar la pandèmia i les seves conseqüències. 

No es pot permetre el que, al nostre entendre, aquesta modificació 

pressupostària sigui un exercici d’oportunitat política que llenci per terra la bona 

gestió econòmica que aquest Ajuntament ha fet en els darrers anys. 

Gràcies.” 

Un cop finalitzada, vol afegir al senyor Garralaga que és un trànsfuga. Ella és 

fidel a la llista on s’ha presentat. És un “paparates”. Hauria d’agrair que és 

regidor gràcies al PSC. Quan li va parlar en l’altre ple de populisme, ell estava a 

totes les festes. No entén què hi fa en política. 

El senyor Garralaga li respon que ara ja es nota que no llegeix el que li han 

preparat. 

El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, intervé per 

manifestar que hi ha tres vessants d'aquest punt, una sobre el contingut de les 

al·legacions, altra sobre la mateixa modificació de crèdit i una tercera sobre les 

valoracions personals que ha fet el Sr. Garralaga sobre els motius ocults de la 

presentació de les al·legacions. Sobre la primera qüestió les al·legacions 

versen sobre la il·legalitat de l’acord i el procediment. A l'informe de l'Interventor 

es pot resumir en que les al·legacions no són d'aplicació donada la suspensió 

de la Regla de Gasto. No té coneixements jurídics per prendre una decisió al 

100%, no té capacitat en coneixements tècnics suficients. Per altra banda hi ha 

les valoracions personals del senyor Garralaga, que no comparteixo. Potser sí 

que darrere les al·legacions hi ha interès pervers, no ho sap, però sí que les 

al·legacions fan referència a aspectes tècnics. Si hi ha altres motivacions 

personals, ell no hi pot entrar. En el joc de la política s’utilitzen en tots els 

àmbits instruments per fastidiar l’adversari. Sobre la modificació de crèdit, opina 

el mateix que va dir quan  es va aprovar ja fa dos mesos. L’opinió sobre quina 

despesa posar davant és una decisió política. S’ha pogut suspendre pel 2021 la 

regla de la despesa per utilitzar el superàvit per a certes coses, amb l’excusa 



 

 

del Covid. Creu que hi ha projectes que estaven en cartera que eren més 

prioritaris que d’altres que pot considerar més lúdics.  

El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, pren la paraula i té la 

intenció de ser breu. Qualsevol ciutadà té dret a fer les al·legacions que cregui 

oportunes. Sigui qui sigui. La casualitat és que és l’anterior alcalde, que tothom 

sap que no és “santo de su devoción”. No obstant, té el dret legítim de fer-ho. 

Què té interès polític? Segurament. Ell en el ple d’abril no va recolzar la 

modificació de crèdit perquè veia falta de prudència, no veia ajudes directes i 

potser hi havia inversions innecessàries. Tècnicament no pot estar a l’alçada 

del tema jurídic. Entén que l’interventor ha fet la seva feina. L’ajuntament 

sempre es basa íntegrament en els informes dels tècnics i potser en algunes 

àrees han patinat informes tècnics que després han portat problemes als 

polítics que han hagut d’anar a declarar. El tema de fons avui és aprovar 

definitivament la modificació de crèdit, per tant, no pot votar a favor.  Veu falta 

de prudència i es gasten molts diners amb l’estalvi de tants anys. També votarà 

que no. 

Tot seguit, pren la paraula el senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor 

no adscrit. Ja es va expressar al plenari quan es va abstenir, donant un vot de 

confiança al govern. L’oposició no havia participat, el govern va dir que 

rectificaria i després es troben també sobre la taula el tema de l’aigua. També 

va manifestar que no hi havia ajudes directes a la modificació de crèdit, tampoc 

veia que es retornés a la ciutadania el 3% de l’IBI, que li havien dit que s’ho 

estudiarien i encara no sap res. Va manifestar que compte amb l’augment de 

despesa de manteniments. Ells van estalviar 5 milions d’euros i aquest govern 

es gasta la meitat. Si fos per ajudar a la ciutadania ho veuria bé però no li 

sembla bé certa part d’inversions. Sempre havia pensat que les discrepàncies 

polítiques creen salut política per a la Corporació. No pot admetre que s’entri en 

el tema personal, ell està molt sensibilitzat amb això. No entén que el senyor 

Garralaga hagi malparlat del senyor Sandoval. S’han de guardar les formes. Ha 

estat molt lleig. El govern que ens lidera ell creia que havia erradicat aquestes 

conductes. Sobre l’informe opina que no entrarà en aspectes jurídics i que veu 

que és una resposta lògica d’intervenció. Si es posa un contenciós vol saber si 

es podrà executar la despesa. Tenia pensat abstenir-se però se’n va cap a un 

no per la intervenció lletja di desafortunada de regidor perquè no està d’acord 

amb què s’entri en aspectes personals i familiars. El senyor Sandoval és un 

ciutadà i s’estan resolent unes al·legacions. Demana al senyor alcalde respecte 

cap a un senyor que ara no es pot defensar. Hagués estat més elegant 

defensar la seva postura de govern amb arguments polítics i tècnics. 



 

 

El senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, voldria que quedés 

constància que qualsevol ciutadà pot fer al·legacions, però cal valorar la 

responsabilitat de qui les fa, que va ser alcalde i hi ha un component polític molt 

gran. Vol mantenir-se en els motius que va argumentar quan es va aprovar la 

modificació de crèdit. Tot i estar d’acord amb despeses que veu bé i que ell ja 

havia treballat, també va trobar a faltar algunes coses. Vol mostrar tota la seva 

confiança en l’informe i es mantindrà en l’abstenció per coherència personal. 

C.- VOTACIONS 

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 ABST 

9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc Guillem 

Molins) 

1 NO 

CUP 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel Martínez 

i Camarasa) 

1 NO 

Regidor no adscrit (Robert Subiron Olmos) 1 ABST 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 SI 

 
 

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

El senyor alcalde, per concloure, pren la paraula per manifestar el següent: 

“No voldria acabar aquest sessió extraordinària sense dir unes paraules. 



 

 

Ja fa uns dies es va rebre al Consistori unes al·legacions a la modificació de 

crèdit. Aquestes al·legacions s’han presentat a títol personal del Sr. Javier 

Sandoval, i no com a primer secretari del PSC al municipi ni com ex-batlle del 

mateix. 

Aquest tema i de la gestió de l’anterior consistori han transcendit de l’estricta 

burocràcia i canals administratius traslladant-se a l’espai dels mitjans de 

comunicació. I en aquest sentit el Sr. Sandoval, no ha rebut veu en els mitjans 

locals, fet que ha comportat que s’hagi rebut un correu electrònic on exigeix el 

dret de rèplica com a Primer secretari del PSC, o persona pública en el termini 

de 48 hores, i advertint de la comissió d’una falta greu del Codi deontològic del 

periodistes; vull entendre del Col·legi de Periodistes de Catalunya. 

Explicats aquests antecedents, voldria dir les següents coses: Fer oposició pot 

ser queixar-se sense límit del que no ens agrada el que fan els nostres 

adversaris. Fer oposició política pot ser empastifar els serveis administratius de 

la casa amb escrits i al·legacions per aturar l’actuació política del Govern. Però 

no es confonguin, potser serà fer oposició, però en cap cas, serà fer una bona 

oposició. Una bona oposició no és la que busca entorpir ni frenar ni posar pals 

a les rodes. 

Els homes i dones convivim i ens regim per circumstàncies, factors i realitats 

diferents que donen lloc a maneres de fer i pensar diferents; i que ens porten a 

actuar diferent, amb un fet comú, el respecte a les normes de convivència que 

tracen el com de les nostres actuacions. 

Tanmateix voldria fer esment al dret de rèplica, així serveixi aquest aclariment 

per aquesta ocasió o ocasions futures. El dret de rèplica és un dret que 

assisteix a tota persona natural o jurídica que es consideri agreujada o 

calumniada per qualsevol informació; fent defensa d’aquesta manera al seu 

dret a l’honor. El Col·legi de Periodistes en el seu Codi ètic considera que els 

mitjans tenen l’obligació d’esmenar tant les informacions com les 

interpretacions resultants que s’hagin demostrat falses o errònies. I en darrer 

lloc, inclús el Tribunal Supremo considera que el dret de rèplica no pot abarcar 

judicis de valor o opinions, ja que les opinions no poden considerar-se ni 

vertaderes ni falses, ja que tan sols són opinions. 

Havent estat clar sobre que aprecio com a Batlle de la meva oposició política, 

de què ha de regir el torn de paraula als mitjans de comunicació, els faré una 

darrera reflexió. Prou d’embrutar, prou de posar pals a les rodes, prou de tot 

allò que no  serveix per res més que per fer-nos perdre el temps i a Vostès fer-

los creure que els portarà a algun lloc. La ciutadania està cansada dels jocs 



 

 

polítics absurds, del mangoneig i dels que s’aferren a les cadires. La ciutadania 

està esgotada de la pandèmia, de veure negocis tancar, de futurs truncats i de 

veure ésser estimats morir. Tot just ara que comencem a veure la llum al final 

del túnel amb les vacunacions, ja és hora de que tornem la il·lusió i l’esperança 

a qui l’ha perdut, i contagiem la nostra conciutadania amb un sentiment de 

positivitat i empenta. Que els ajudem amb una o mil modificacions de crèdit per 

poder endegar projectes que ajudin al municipi a enlairar-se de nou; la gent 

necessita que fem el que calgui i quan calgui per recuperar-se. 

A tots els ciutadans que han patit i que d’alguna manera han caigut, tenen el 

dret d’aixecar-se i nosaltres, com a Consistori, no només govern si no també 

oposició, tenim el deure d’ajudar-los a aixecar-se. Fa un any i mig, els nostres 

veïns i veïnes sortien als balcons a aplaudir a aquells que lluitaven contra la 

Covid: Doncs bé, ara ens toca a nosaltres sortir i aplaudir els nostres 

conciutadans i el nostre teixit empresarial per la seva resiliència. Ara toca ser 

allà on s'espera que siguem, i amb el temps quan mirem enrere, no només 

veurem el mal que vàrem sentir, si no la unió que va resorgir i la feina feta 

conjuntament, i només així ens podrem mirar orgullosos de la nostra tasca al 

capdavant d’aquest Consistori. 

Bona nit i gràcies!!!!” 

 

 
 
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 

 


