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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 13 DE JULIOL DE 2019 
 

Identificació de la sessió:  
Núm.  PLE2019000012  
Caràcter: Sessió Extraordinària 
Data: 13 de juliol de 2019 
Hora d’inici: 12:00 h 
Hora de fi: 12:10 h 
Lloc: Sala de Plens 
 
Compareixen per a celebrar la sessió d’Ajuntament Ple extraordinari sota la presidència de 
l’Il·lma. senyora Alcaldessa: 
 
Sra. Adriana Delgado i Herreros, Alcaldessa, regidora de Comunicació i Imatge; Recursos 
Humans i Organització i Urbanisme. 
Sr. Josep Martí i Cano, 1r Tinent d’Alcalde, regidor de Serveis Municipals; Esports i 
Seguretat Ciutadana. 
Sra. Sílvia  Oliveras I Giralt, 3ra Tinent d’Alcalde, regidora de Participació Ciutadana; 
Turisme i Comerç i Igualtat. 
Sr. Jordi Palma i Sànchez, regidor d’Administració i Cultura. 
Sra. Mª del Carme Jiménez i Fernàndez, regidora del grup municipal JUNTS 
Sr. Daniel Mauriz i Vidal, grup municipal JUNTS 
Sra. Silvia Vila i López, grup municipal JUNTS 
Sr. Antoni Calveras i Fulgarolas, grup municipal JUNTS 
Sra. Eulàlia Sardà i Bonvehí, grup municipal JUNTS 
Sra. Miriam Rubio i Molina, 2na Tinent d’Alcalde, regidora d’Hisenda; Gent Gran i Salut. 
Sra. Isabel Pérez i Estrada, regidora de Promoció Econòmica. 
Sr. Joan Baptista Costa i Blazquez, 4rt Tinent d’Alcalde, regidor de Benestar Social i 
Ensenyament. 
 
Han excusat la seva assistència la Sra. Gisela Pascual i Muñoz, regidora de Medi Ambient 
i Joventut i el Sr. Antoni Coll i Giménez, Interventor accidental 
 
Assisteix com a Secretaria accidental la Sra. Montserrat Sànchez- Maroto i Inarejos. 
 
 
Desenvolupament de la sessió  
 
Un cop la secretària accidental ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es 
pugui iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 
La Sra. Alcaldessa excusa la presència de la Sra. Gisela Pascual que no ha pogut assistir al 
Ple. 
 
Un cop vist que hi ha el quòrum necessari i suficient es dóna per oberta la sessió 
extraordinària del Ple per aprovar la concessió de la Medalla de Sant Vicenç. 
 
1.- ALCALDIA- PRESIDÈNCIA 
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1.1.- La Presidència indica a la Sra. Secretària accidental que faci lectura del següent 
dictamen 
 
Assumpte  
 
APROVACIO DE LA CONCESSIÓ DE LA  MEDALLA DE SANT VICENÇ 2019 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Considerant que una de les accions estratègiques que l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet va incorporar en el Pla d’Actuació Municipal, PAM 2015-2019: SVC pensa en 
gran!, aprovat en sessió plenària del dia 25 de novembre de 2015, va ésser la d’instituir la 
Medalla de Sant Vicenç, consistent en un homenatge que, de forma anual, es concedeix a 
una persona del municipi, o vinculada al mateix, a través d’un procés de participació 
ciutadana, per a reconèixer aquelles accions que formen part del nostre actiu, com a poble, 
i deixar constància de les mateixes per tal de què puguin ser un referent per a les 
generacions futures. 
 
Considerant que, a aquest efecte, es va crear una Comissió, formada per les persones que 
van presentar-se de forma voluntària a participar, amb l’objecte de dur a terme la 
campanya de concessió de la Medalla de Sant Vicenç 2019, seguint les bases aprovades i 
instant el procés de presentació de candidatures, així com el procés de participació 
ciutadana. 
 
Considerant el Decret de l’Alcaldia Presidència número 2019LLDC000177, dictat en data 
15 de febrer, a través del qual s’aprovava l’inici del procediment anual per a la concessió 
de la Medalla de Sant Vicenç, corresponent a l’anualitat 2019. 
 
Considerant que, en aplicació de les esmentades bases i del Decret, es va iniciar el primer 
procés de participació ciutadana, durant el període comprès entre els dies primer i 31 de 
març d’enguany, per tal de que les persones que ho desitgessin poguessin presentar la 
seva candidatura, a favor d’alguna persona del municipi, o vinculada al mateix, que reunís 
les condicions estipulades en les mateixes. 
 
Considerant que durant l’esmentat període es van presentar al Registre General de 
l’Ajuntament un total de cinc instàncies per part de ciutadans, que van donar com a resultat 
la presentació de tres candidats a optar a la Medalla de Sant Vicenç 2019, segons el 
següent detall: 
 
● Sr. Joan Manel Garcia i Campillo 
● Sr. Jordi Largo i Muñoz 
● Sra. Juliana Santamaria i Alegre 
 
Considerant que durant el període comprès entre els dies primer a 31 de maig es va dur a 
terme el procés participatiu per a la votació, presencial o telemàtica, per part de les 
persones que ho desitgessin, a favor del candidat que consideressin que podia ser 
mereixedor o mereixedora de la Medalla de Sant Vicenç de Castellet d’aquesta anualitat. 
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Considerant que un cop exhaurit el termini de votació, amb un total de quatre-cents 
quaranta-quatre (444) vots, la Comissió va fer el recompte dels vots, segons acta que 
figura en l’expedient, essent el resultat el següent: 
 

CANDIDATS/TES Nº VOTS 
Sr. Joan Manel Garcia i Campillo 85 

Sr. Jordi Largo i Muñoz 266 
Sra. Juliana Santamaria i Alegre 80 

Total vots nuls i en blanc 13 
TOTAL NOMBRE VOTS 444 

 
Considerant que, en aplicació de les bases reguladores, s’eleva a consideració del ple el 
present dictamen, per a la concessió de la Medalla de Sant Vicenç 2019 a favor del 
candidat que ha obtingut més vots de la ciutadania. 
 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Considerant el què disposa la Llei 2/1985, de 7 d’abril, de Bases del Règim Local. 
 
Considerant la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no refrendàries i 
d’altres formes de participació ciutadana. 
 
Considerant el Pla d’Actuació Municipal, PAM 2015-2019: SVC pensa en gran!, aprovat en 
sessió plenària del dia 25 de novembre de 2015, com a full de ruta de la gestió municipal 
durant la passada legislatura, que en l’eix estratègic 2, Serveis a les persones, disposa la 
voluntat de l’Ajuntament d’aprovar i reconèixer aquesta iniciativa. 
 
Considerant el Decret de l’Alcaldia número 2019LLDC000177, dictat en data 15 de febrer. 
 
Considerant el que estableix la normativa vigent sobre aquesta matèria i d’acord amb allò 
establert en l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local. 
 
 
Per tot això que, 
 

S’ACORDA 
 
PRIMER.- CONCEDIR LA MEDALLA DE SANT VICENÇ 2019 a favor del Sr. JORDI 
LARGO i MUÑOZ, per haver estat el candidat que ha obtingut més votacions en el procés 
de participació ciutadana instat a l’efecte, segons les bases reguladores del procés i 
d’acord amb l’acta de la Comissió de la Medalla de Sant Vicenç. 
 
SEGON.- RECONÉIXER al Sr. Jordi Largo i Muñoz la seva contribució al poble de Sant 
Vicenç de Castellet, així com els beneficis socials i culturals que van associats a la 
concessió de la Medalla, que s’aniran desenvolupant al llarg del proper any. 
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TERCER.- Reconèixer, igualment, la feina i les aportacions de la resta de candidats al 
municipi de Sant Vicenç de Castellet. 
 
QUART.- Disposar la publicació d’aquests acords al tauler d’anuncis oficials i a la seu 
electrònica municipal, per tal de donar el tràmit de publicitat i informació pertinent a tots els 
santvicentins i santvicentines. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR els presents acords segons el que estableix l’article 40 de la Llei 
39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 

 
Tot seguit la Sra. Alcaldessa ofereix la paraula al portaveu del grup municipal de Junts: 
Sr. Mauriz: 
“Des del grup municipal volem felicitar a tots i cadascun dels candidats que  hi ha hagut a la 
Medalla, i especialment al guanyador: al Jordi Largo, i creiem que l’hem de felicitar per 
molts motius; creiem que és una persona implicada al mil per cent amb Sant Vicenç de 
Castellet, els fets ho demostren: és una persona que des de fa moltíssims anys participa a 
moltíssimes entitats, d’una  manera més activa o d’una manera potser més des del darrere. 
Però en definitiva moltíssimes són les entitats a les que el Jordi ha pogut participar. Per tant 
la implicació amb el municipi, la implicació amb Sant Vicenç de Castellet és més que 
evident. 
 
També volem ressaltar que és una persona honesta, treballadora, una persona amb passió 
no només pel seu municipi sinó per tot allò que fa, i que en definitiva la fa humana i que la 
fa molt mereixedora d’aquesta Medalla de Sant Vicenç.  
 
Per tant, felicitar-lo i esperar que gaudeixi d’aquest any com a Medalla de Sant Vicenç” 
 
 

Sra. Delgado: 
“Gràcies regidor Mauriz. 
 
Be, nosaltres des de l’equip de govern, evidentment sumar-nos a aquestes paraules. 
Nosaltres volem expressar el nostre respecte i el nostre reconeixement per totes les 
persones que van ser presentades en el seu moment per a la Medalla 2019, totes elles amb 
el seu propi currículum, per dir-ho d’alguna manera, amb la seva trajectòria. Però totes, 
d’una manera o un altre, i des de diferents àmbits, vinculades al poble de Sant Vicenç i 
felicitar-los a tots però també especialment al guanyador, al Jordi Largo per aquesta 
vinculació tan estreta amb la població amb diferents entitats. 
 
També volem agrair la feina feta per la Comissió de la Medalla, per aquestes persones que 
desinteressadament fan aquesta tasca i també agraïts a les persones, a tots i a totes, ha 
aquells que han participat en la votació de la Medalla.” 
 



 

 
 Plaça de l’Ajuntament, 10 - 08295 Sant Vicenç de Castellet. Tel. 936930611 - Fax 936930610 - www.svc.cat - A/e: svcastellet@svc.cat 

5 
 

 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat dels assistents 
 
A favor 
Adriana Delgado i Herreros, Alcaldessa, grup municipal ERC 
Josep Martí i Cano, grup municipal ERC  
Sílvia Oliveras i Giralt, grup municipal ERC 
Jordi Palma i Sànchez, grup municipal ERC 
Gisela Pascual Muñoz, grup municipal ERC 
Sra. Mª del Carme Jiménez i Fernàndez, grup municipal JUNTS 
Sr. Daniel Mauriz i Vidal, grup municipal JUNTS 
Sra. Silvia Vila i López, grup municipal JUNTS 
Sr. Antoni Calveras i Fulgarolas, grup municipal JUNTS 
Sra. Eulàlia Sardà i Bonvehí, grup municipal JUNTS 
Miriam Rubio i Molina, grup municipal PSC 
Isabel Pérez i Estrada, grup municipal PSC 
Joan Baptista Costa i Blazquez, grup municipal EN COMU 
 
Sra. Delgado: 
“S’aprova per Unanimitat, i ara a dos quarts d’una tenim l’acte d’entrega de la Medalla a 
l’Auditori de la Biblioteca. I espero que tots i totes seguiu gaudint de la Festa Major. ” 
 
 
I no havent-hi altres temes a tractar, la Presidència aixeca la sessió de tot el que s’estén a 
la present acta que signa l’Il·lma. senyora Alcaldessa juntament amb mi, el Secretari 
accidental, que certifico 
 
 
Vist i plau       El secretari accidental, 
L’Alcaldessa-Presidenta, 
 

 


