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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 

DE  DATA 29 DE SETEMBRE DE 2014 
NÚM. PLE2014/11 

 
 
Identificació sessió 
 
Caràcter: ordinària  
Data: 29 de setembre de 2014  
Horari: 21:00 h. a 22:00 h. 
Lloc: sala de plens   
  
Assisteixen: 
 
Alcaldessa- Presidenta 
Sra. Montserrat Garrido Romera (CIU)  
 
Tinents d’Alcalde 
Sr. Ferran Xumetra Subirana (CIU) 
Sr. Xavier Catarineu Hernández (CIU) 
Sr. Raimon Vidal Serra (CIU) 
Sr. Robert Garcia Gil (CIU) 
 
Regidors/es 
Sr. Daniel Comas Verdaguer (Junts per Sant Pol) 
Sra. Verònica Martí Ceballos (Junts per Sant Pol) 
Sra. M. Carme Pomés Codina (Junts per Sant Pol) 
Sr. Manel Puig Borrell (ICV) 
Sr. Bernat Ferrer Roura (ICV) 
Sr. Albert Font Lacambra  (ERC) 
Sr. Isaac-Ivan Martín i Salvà (PP) 
 
Justifica la seva absència 
Sr. José Parada Rafael (Junts per Sant Pol) 
 
Secretària 
M. Carme Solís Ferrer 
 
 
 
A la sala de plens  de la vila de Sant Pol de Mar, essent les 21:00 hores del dia 29 de 
setembre de 2014, es reuneixen sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Montserrat 
Garrido Romera, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número 11 
del Ple de la Corporació amb caràcter ordinària, els senyors i senyores  més amunt 
esmentats. 
 
Declara oberta la sessió la Sra. Alcaldessa i un cop comprovat el quòrum d’assistència 
necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els assumptes 
inclosos a l’ordre del dia que tot seguit  es relacionen.  
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Ordre del dia 
 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS DE DATA 28 DE JULIOL, 11 
D’AGOST DE 2014 i 22 DE SETEMBRE DE 2014 
 
2. PRESA DE POSSESSIÓ I JURAMENT/PROMESA DEL CÀRREC DE REGIDORA DE 
L'AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR PER PART DE LA SRA. MARIA CARMEN POMES 
CODINA 
 
3. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS LEGALMENT PEL 
PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS 
 
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ RELATIU A 
L’EXERCICI 2013 
 
5. APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS I DRETS  
 
6. MOCIÓ I DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ A CONSORCIS I 
ASSOCIACIONS PRIVADES 
 
7. ASSUMPTES URGENTS: 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV PER LA CREACIÓ D’UN CONSELL EXTRAORDINARI 
DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
8. PRECS I PREGUNTES 
 
 
 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS DE DATA 28 DE 
JULIOL, 11 D’AGOST i 22 DE SETEMBRE DE 2014 
 
S’aproven les actes de les sessions anteriors de data 28 de juliol, 11 d’agost i 22 de 
setembre de 2014 per unanimitat dels assistents. 
 
 
2. PRESA DE POSSESSIÓ I JURAMENT/PROMESA DEL CÀRREC DE REGIDORA 
DE L'AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR PER PART DE LA SRA. MARIA 
CARMEN POMES CODINA 
 
En data 23 de juny de 2014 el Sr. Joan Vigatà Minguet presenta la renúncia al càrrec 
de regidor de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar donant-se compte al ple ordinari de 
data 7 de juliol de 2014. 
 
En data 23 de juliol  s’ha expedit per part de la Junta Electoral Central la corresponent 
credencial de regidora d’aquesta corporació en favor de la Sra. Maria Carmen Pomes 
Codina. 
 
S’han complert els requisits legalment preceptius per a la presa de possessió de la 
nova regidora, en especial la declaració d’interessos. 
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D’acord amb la Llei orgànica del règim electoral general i en base als antecedents 
consignats, EL PLE ACORDA: 
 
ÚNIC.-Prendre raó i acceptar la credencial expedida per la Junta Electoral Central en 
favor en favor de la Sra. Maria Carmen Pomes Codina de JUNTS per Sant Pol. 
 
A continuació la Sra. Maria Carmen Pomes Codina formula el jurament/promesa 
d’acatament constitucional següent: 
 
“Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment amb les obligacions del 
càrrec de regidor d’aquesta corporació, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la 
Constitució, com a norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut de Catalunya.” 
 
Seguidament la Sra. Maria Carmen Pomes Codina pren possessió del càrrec de 
regidora de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, càrrec al qual s’incorpora 
immediatament. 
 
 
L’Alcaldessa  dóna la benvinguda a la nova regidora. 
 
 
 
3. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS 
LEGALMENT PEL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS 
 
En compliment del què disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, s’ha elaborat la informació amb periodicitat 
trimestral per presentar al Ple de l’Ajuntament.  
 
En compliment de la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de 
desembre, de control del deute comercial en el sector públic. 
 
D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de 
l’informe emès per la Secretaria-Interventora, es proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple  
 
PRENDE CONEIXEMENT DELS SEGÜENTS ACORDS: 
 
PRIMER.- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya emès per la Secretaria-
Interventora, sobre el compliment dels terminis previstos legalment per el pagament de 
les obligacions de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar. 
 
SEGON.- Ordenar que en el termini de 15 dies a comptar a partir de l’endemà de 
l’adopció del present acord, es procedeixi a la publicació en el Tauler d’edictes, la 
informació agregada de les factures i altres documents justificatius de prestacions 
realitzades, agrupant-los segons el seu estat de tramitació, amb el contingut següent: 
 
1. Pagaments realitzats en el trimestre: 
 
Període mig de pagament (PMP): el període mig de pagament de l’Ajuntament és de 
26,10 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 573 pagaments d’import global 
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814.322,83€. Aquest termini ha estat molt igualat respecte al 1r trimestre de l’any 
2014, durant el qual el termini de pagament va ser de 26,73 dies.  
 
Període mig de pagament excedit (PMPE):  el període mig de pagament excedit de 
l’Ajuntament és de 12,53 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 13 pagaments 
realitzats fora del període legal d’import global 20.112,82€. Cal assenyalar que en 
l’exercici 2014, el termini de pagament de l’Ajuntament és d’un mes i que l’excés en el 
termini legal fixat es deu exclusivament a què els pagaments es realitzen un dia per 
setmana. 
 
2. Interessos de demora pagats en el període: 
 
Durant el 2n trimestre 2014 no s’han pagat interessos de demora per cap factura de 
l’Ajuntament.  
 
3. Factures o documents justificatius de pagament a final trimestre: 
 
Període mig del pendent de pagament (PMPP): el període mig del pendent de 
pagament de l’Ajuntament és de 14,67 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 110 
operacions pendents de pagaments d’import acumulat 131.705,11€.  
 
Període mig del pendent de pagament excedit  (PMPPE): el període mig del 
pendent de pagament excedit de l’Ajuntament és de 0 dies.  
 
 
4. Factures o documents justificatius que a final del trimestre hagin 

transcorregut mes de tres mesos des de la seva anotació en el registre de 
factures i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement 
de les obligacions: 

 
No n’hi ha. 
 
5. Indicador únic del període mig de pagament 
 

24,51 dies 
 
 
TERCER.- Que es faci trasllat dels presents acords i dels informes referits a l’acord 
primer, als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i al 
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya en matèria de 
tutela financera dels Ens Locals.  
 
QUART.- Facultar a l’Alcaldessa per tal que pugui signar qualsevol document 
necessari per al compliment i efectivitat dels anteriors acords. 
 
 
El Sr. Martín felicita al govern per donar compliment a la llei.  
 
Els regidors es donen per assabentats 
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4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ 
RELATIUS A L’EXERCICI 2013 
 
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2013, cal elaborar el corresponent Compte 
General de l’entitat local. 
 
El Compte General ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes 
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de 
documentació bàsica, complementària i annexos. 
 
Els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici pressupostari 2013 s’han sotmès 
a l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre un dictamen 
favorable en data 26 de juny de 2013. Exposat el Compte General al públic en el 
Butlletí Oficial de la Província de data 10 de juliol del corrent, pel període reglamentari, 
no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions. 
 
Vistos els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Instrucció de 
comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació 
amb la tramitació i el contingut, del Compte General. 

D’acord amb allò exposat, a la vista de la documentació que consta a l’expedient, EL 
PLE ACORDA: 

PRIMER. Aprovar el compte general de l’exercici 2013 integrat pels estats bàsics, 
documentació complementària, justificants dels estats i comptes anuals i pels seus 
annexos així com la seva documentació complementària. 

SEGON. Aprovar l’aplicació dels resultats d’exercicis anteriors per import 
d’1.030.266,29€ a patrimoni. 

TERCER: Aprovar el càlcul i l’import de la provisió de saldos de dubtós cobrament que 
consta en l’expedient del compte general per un import a 31 de desembre de 2013 de 
768.305,93€. 

QUART: Retre l’esmentat compte de la corporació esdevinguts com a resultat de 
l’exercici econòmic 2013, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 

 
INTERVENCIONS 
 
El regidor d’hisenda exposa als presents de forma breu quina ha estat la tramitació del 
compte general. Recorda que tant el resultat com el romanent  ha estat positiu i que la 
ràtio del deute és d’un 53%. 
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VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 29 
de setembre de 2014, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb 
 

•   8 vots a favor: CIU (5), ICV (2), ERC (1) 
•   0 vot en contra: cap 
•   4 abstenció: Junts (3), PP (1) 

 
 
5. APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS I DRETS 
 
L’Ajuntament de Sant Pol de Mar va aprovar, en la seva sessió plenària del dia 29 de 
gener de 2013, l’inventari de béns i drets d’aquest Ajuntament al 31 de desembre de 
2012, amb un valor brut de 24.897.470,71€ i un valor net de 16.476.503,43€.  
 
Ara es presenta a aprovació l’actualització de l’inventari a 31 de desembre de 2013. 
 
L’actualització s’ha realitzat d’acord amb el disposat a la normativa aplicable i en el 
marc de l’objectiu municipal d’aprovar anualment, juntament amb el compte general, 
les modificacions de l’inventari que hagin tingut lloc en l’any natural anterior.  
 
Resulten aplicables l’article 32.1 i 4 de la Llei 33/2003, del patrimoni de les 
administracions públiques; el Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en el seu article 222, i els articles 100 i 
següents del Decret 336/1988, pel qual s’aprova el reglament del patrimoni dels ens 
locals a Catalunya. 
 
EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar l’actualització de l’inventari de béns i drets d’aquest Ajuntament, 
amb la incorporació dels moviments patrimonials que han tingut lloc durant l’any 2013, 
que queda amb un valor brut de 24.144.157,69€ i net de 16.519.120,89. El detall de 
l’inventari a 31 de desembre de 2013 així com els moviments  incorporats durant 
l’exercici 2013, queden detallats en els llistats adjunts i que es relacionen a 
continuació: 

 
� Detall de baixes de l’exercici per rectificacions de valoracions:  
 

Total baixes per rectificació de valors 1.725.546,74€ 
 
� Detall d’altes i millores de l’exercici per: 
 

Total altes i millores per rectificacions de valor 482.329,00€ 
Total altes i millores per compra o compensació deutes 489.904,72€ 
TOTAL ALTES 972.233,72 

 
� Informe anual de rectificació de l’inventari per comptes de balanç 
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� Informe anual de rectificació de l’inventari per llibre, epígraf i subepígraf 

 
� Informe anual de rectificació de l’inventari per classificació de béns 

 
SEGON.- Trametre una còpia d’aquesta actualització, autoritzada per la Secretària, 
amb el vistiplau de l’Alcaldessa, al Departament de Governació i Relacions 
institucionals de la Generalitat de Catalunya.  
 
 
INTERVENCIONS 
 
L’Alcaldessa explica que s’ha actualitzat l’inventari de béns que va aprovar-se l’any 
passat. 
 
El Sr. Font demana que es concreti com es produeix l’actualització de l’inventari. 
 
L’Alcaldessa exposa que s’han produït rectificacions en la valoració de determinats 
béns en detectar errors. Així per exemple, el  camp de futbol,  el camió Isuzu.....També 
ens hem quedat per impagament d’impostos una finca a la urbanització Bellavista-
Bellaguarda. 
   
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 29 
de setembre de 2014, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb 
 

•   8 vots a favor: CIU (5), ICV (2), ERC (1) 
•   0 vot en contra: cap 
•   4 abstenció: Junts (3), PP (1) 

 
 
 
6. MOCIÓ I DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ A 
CONSORCIS I ASSOCIACIONS PRIVADES 
 
Per decret d’Alcaldia núm. 62/2014 de 5 de febrer, es va revocar la delegació 
d’Alcaldia de Medi Ambient i Salut atorgada a la Sra. Anna Pera Bermúdez en data 16 
de juny de 2011 mitjançant decret núm. 279/2011, i es va nomenar al Sr. Ferran 
Xumetra Subirana Regidor delegat de l’Alcaldia, en relació amb la matèria de Medi 
Ambient i Salut amb facultats de gestió de la seva àrea, direcció interna, inspecció i 
política dels serveis corresponents, potestat de signar propostes d’acord, llevat de la 
facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers, els quals 
hauran d’ésser adoptats pels òrgans resolutoris de la Corporació. 
 
La Sra. Anna Pera, havia estat nomenada representant d’aquest Ajuntament en 
diverses associacions relacionades amb l’àrea de medi ambient. És per aquesta raó 
que s’escau fer les corresponents substitucions. 
 
EL PLE ACORDA: 
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ÚNIC.- Es designa al regidor Sr. Ferran Xumetra Subirana representant daquesta 
Corporació en: 
 

� CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL 
MARESME  

 
� XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT 
 
� ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL VALLALTA  

 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 29 
de setembre de 2014, ES APROVADA PER UNANIMITAT amb 
 

•  12 vots a favor: CIU (5), Junts (3), ICV (2), ERC (1), PP (1) 
•   0 vot en contra: cap 
•   0 abstenció: cap 

 
 
7. ASSUMPTES URGENTS 
 
Explicació de la urgència: És la necessitat de tractar la dinamització del comerç 
municipal. 
 
SOTMESA LA URGÈNCIA DE LA INCLUSIÓ D’AQUEST PUNT A VOTACIÓ, per 
l’aprovació de la sessió ordinària de data 29 de setembre de 2014, ÉS APROVADA 
PER UNANIMITAT 
 

•  12 vots a favor: CIU (5), Junts (3),  ICV (2), ERC (1), PP (1) 
•    0 vots en contra: cap 
•    0 abstenció: cap 

 
 
A continuació es dóna lectura de la: 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV PER LA CREACIÓ D’UN CONSELL 
EXTRAORDINARI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
No es cap secret que la temporada d’estiu no ha estat a l’alçada de les espectatives, ni 
a la d’altres anys. Som molt conscients que són diversos els factors que poden haver 
influït a un estiu poc productiu pels comerços i serveis de Sant Pol i en general a una 
devallada constant del nombre de visitants del nostre poble. 
 
Ens sembla que ha arribat el moment de que des de l’Ajuntament es faci tot el possible 
per capgirar aquesta situació. Havent demanat algunes vegades de forma informal, 
però també formalment en els plens, que es fes més des de la regidoria de promoció 
econòmica per activar la vida econòmica del poble tant a l’hivern com a l’estiu, 
demanem al ple d’aquesta corporació la creació d’un consell o grup de treball 
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extraordinari que representés totes les parts interessades i tots els agents econòmics 
del poble per tal d’identificar problemes i trobar solucions que ajudin a reactivar 
l’economia local.  
 
Segons el nostre criteri el consell o comissió hauria d’estar format pels regidors 
responsables de les àrees en qüestió (promoció econòmica, mobilitat...), un regidor de 
cada un dels partits polítics amb representació, tècnics municipals, i representants de 
tots el agents econòmics: Unió d’Establiments, agents hotelers o de la restauració, 
agents immobiliaris convencionals i on-line... I qui la resta de representants consideri 
oportú. 
 
El consell o grup de treball, amb caràcter consultiu, ha de servir per prendre 
perspectiva i veure la problemàtica de forma general més enllà d’interessos partidistes 
i més enllà de legislatures de quatre anys. Hauria d’identificar problemàtiques, 
proposar solucions, i treballar en noves vies de promoció: activitats en temporada 
baixa, promoció de la vila a través de nous canals i potenciar-la per internet, etc. Tot i 
així, restem a la disposició del regidor delegat de l’àrea i els representants dels altres 
grups municipals per ultimar qui n’han de ser els representants, la periodicitat i altres 
detalls. 
 
Així doncs, per tots aquests motius proposem al ple el següent  
 
EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER I ÚNIC: Crear un Consell o Grup de treball extraordinari de Promoció 
Econòmica Municipal. 
 
 
INTERVENCIONS 
 
Pren la paraula el regidor de Promoció Econòmica Sr. Garcia per dir que des de la 
regidoria de Promoció Econòmica hem sondejat i constatat que per alguns sectors no 
ha estat un estiu excepcional en vendes. Potser la desfavorable meteorologia  i la tant 
feixuga i llarga crisi econòmica i social, que hi és, per molts brots, arrels o arbres que 
s’hi puguin veure, ha fet que els canvis, els hàbits en molts consumidors hagin afectat 
visites  compres a la nostra vila. I dic canvi perquè potser la gent ja no fa estades tant 
llargues a Sant Pol o bé cerca una altra oferta.  
 
La regeneració del comerç, la utilització de les noves tecnologies, l’aprofundiment en la 
proximitat i l’artesania i el continu reciclatge professional són claus per no caure en la 
rutina i poder superar obstacles de competència i estacionalitat 
 
Deixeu-me que apunti que des que sóc regidor, per tant, des que puc saber més 
profundament, la regidoria ha fet molta feina, sobretot de la mà de la gent del sector 
per dinamitzar i trobar noves vies de promoció. Per tant el “es podria fer més”, 
segurament; altres coses es podien haver fet, però en uns mesos on s’han fet tantes 
coses noves i amb tanta implicació trobem un pèl exagerada la crítica. 
 
En la línia de l’any 2013, enguany disposem d’un jardiner, una persona ubicada a 
serveis múltiples i una altra al cementiri. Aquests projectes tenen per objecte l’inserció 
laboral. Enguany també participem de nou en projectes subvencionats pel SOC 
mitjançant el Consell Comarcal. 
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Des de l’Ajuntament volem apostar per la dinamització i la formació com a eixos clau 
per a la modernització del comerç, doncs el comerç fa poble i per tant cal defensar un 
teixit comercial dinàmic, atractiu i que respongui a les necessitats dels santpolencs i 
santpolenques. 
 
Des de la regidoria de Promoció Econòmica volem ajudar a dissenyar i a fer reals 
campanyes d’imatge, de promoció i animació de l’oferta comercial del nostre municipi, 
amb l’objectiu de destacar la funció d’aquest sector a nivell local. Val a dir que 
enguany hi ha hagut molt bona entesa amb la Unió d’Establiments i Serveis i s’han 
endegat un munt de projectes en comú. 
 
Actualment en curs o s’ha dut a terme durant aquest any: plànol de Sant Pol únic i 
compartit amb la Unió d’Establiments i Serveis de Sant Pol de Mar, la campanya 
“comerç proper, comerç a teu municipi”, Diputació-banderoles i bosses repartides 
durant l’estiu per la Unió d’establiments i Serveis, pendent de calendarització amb 
l’escola Sant Pau el projecte: “hi havia una vegada un comerç.....” on es pretén 
fomentar el valor del comerç urbà entre els més petits, es va fer d’intermediaris entre la 
Unió d’Establiments i Serveis i el Departament de Comerç de la Generalitat de 
Catalunya perquè sol.licitar els incentius de comerç 2014, subvencions per a dur a 
terme actuacions de dinamització comercial. S’ha signat un conveni amb la Unió 
d’Establiments i serveis on des de la Regidoria de Governació es faciliten tiquets d’una 
hora d’aparcament gratuïta  als compradors de les botigues de Sant Pol de Mar per 
facilitar l’aparcament. S’ha dut a  terme la I Mostra gastronòmica amb la implicació de 
tota la restauració del municipi,També la I Mostra de vins catalans, com a acte de la 
Festa Major d’enguany amb molt bona acollida, el mercat de la pagesia amb pagesos 
de Sant Pol i de les rodalies i amb el que es pretén també dinamitzar el centre. 
 
Creiem des de la regidoria i de l’equip de govern que les fires i activitats de promoció 
econòmica  han de comptar amb el màxim d’implicació de les persones, entitats i 
comerços del poble. Com per exemple, es va implicar a l’AMPA en els tallers de la fira 
de la maduixa, als pagesos de Sant Pol i de la Vallalta  en la fira de la pagesia; 
restauradors i pastissers en la Mostra gastronòmica. La combinació d’unes fires més 
properes i més activitats  infantils pot ser un punt de referència i qualitat. Menció a part 
és el suport que des de l’Ajuntament es fa a les entitats del poble que organitzen altres 
fires i esdeveniments que tant ajuden a la imatge i afluència de visitants com per 
exemple Firamar, Fira Alternativa, Fira d’Art , Fira del formatge. 
 
Trobem que la creació d’un consell o grup de treball pot ser una eina molt útil per la 
regidoria, per la millora del nostre sector serveis i comercial. 
Quan se’m va fer la petició de col.laboració el passat mes de maig ja vaig agrair 
l’oferiment i la predisposició però la campanya d’estiu amb totes les novetats ja 
esmentades i la nova responsabilitat m’han fet endarrerir la convocatòria d’unes 
primeres converses amb els grups municipals. Per tant en el transcurs d’una setmana 
proposaré una data de comú acord per a tots els grups i la regidoria de Promoció 
econòmica i trobar quin pot ser el format, periodicitat i agents implicats pel Consell. 
Quanta més col.laboració, idees i ganes, més eines al servei de la regidoria per 
implementar més polítiques públiques, de millora econòmica pels santpolencs i 
santpolenques. La legislatura s’esgota, però seria un èxit de tots que el Consell o grup 
de Promoció Econòmica perdurés com a òrgan consultiu. Avançar que el grup de CIU 
votarà favorablement aquesta moció. 
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Sr. Puig, aclarir, abans de tot, que no hi ha esperit crític en presentar aquesta moció, 
ans al contrari, el que es pretén es buscar tots els mecanismes de promoció 
econòmica. Es cert que s’han fet moltes coses, però trobaven a faltar aquest 
mecanismes, que no volen que sigui un Consell reglat, sinó un grup de treball on 
siguin representades totes les forces polítiques. Molt agraïts per les paraules del 
regidor i esperen que se’ls convoqui. 
 
L’Alcaldessa vol afegir que aquesta eina pot ser bona sempre i quan hi hagi una bona 
implicació per part de tots no només dels polítics. 
 
La Sra. Martí exposa que una de les raons de que els comerços vagin malament és el 
gran increment d’oferta que ha proliferat en els últims anys. Són partidaris de que el 
govern municipal promogui la primera hora del pàrquing gratuïta i que es deixi d’aplicar 
la política actual de sancions per aparcament (es va a la busca i captura). Que la 
policia faci la vista grossa quan es posen les llums del cotxe.  
 
L’Alcaldessa diu que no és cert que hi hagi una política duríssima de sancions, no 
van a la busca i captura dels cotxes que van a comprar a Sant Pol. 
 
Sr. Font, aplaudeix la iniciativa de la moció. Tot i que la regidoria de promoció 
econòmica és molt activa, ens enfrontem a un canvi d’hàbits dels estiuejants: la gent té 
segona residència a Sant Pol, però ja no fa vacances tres mesos. El nostre municipi ha 
crescut en número d’establiments, però cada vegada hi ha menys gent. Per tant la 
política a fer per dinamitzar el poble transcendeix a l’àrea de promoció econòmica: 
parlem de fiscalitat, .....Per això és molt important que a través d’aquest grup de treball 
tothom hi pugui fer aportacions i es pugui convidar a especialistes. Considera que és 
oportú que hi esmercem esforços, actituds i coneixements per tirar endavant i trobar 
noves idees. 
 
Sr. Martín. Està satisfet amb el treball de la regidoria de promoció econòmica. S’han 
dut a terme fires de qualitat. I el grup municipal del PP sempre que des del govern es 
facin fires de qualitat estarà al seu costat. Vol posar de manifest que s’ha de ser 
responsables. S’ha constatat que la gent de segona residència ja no fa estances tant 
llargues, però ajudem a la gent de segona residència? Cal no posar obstacles a 
aquesta gent, que  són també de Sant Pol. Creu que es necessari seguir apostant per 
la qualitat i valora molt favorablement tot el que sigui unir forces. Li agradaria preguntar 
quina serà la manera de treballar d’aquest Consell Consultiu si tindrà capacitat 
resolutiva. Votarà favorablement  la moció i hi participarà activament. 
 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 29 
de setembre de 2014, ES APROVADA PER UNANIMITAT amb 
 

•  12 vots a favor: CIU (5), Junts (3), ICV (2), ERC (1), PP (1) 
•   0 vot en contra: cap 
•   0 abstenció: cap 
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8. PRECS I PREGUNTES 
 
Junts per Sant Pol 
 
Sra. Martí 

1. Demana que la informació de la recollida de trastos que es col.loca als 
contenidors adverteixi de la sanció a imposar. Considera que és més efectiva. 

2. Han arrasat els plataners i les plantes de Can Villar. 
3. Hi ha un tram del  camí del Moré que està intransitable. 
4. Com es troba l’execució del pressupost de medi ambient. 

 
Sr. Comas 
 

1. Manifesta que la tapa que dóna el corrent a la pilona està trencada 
2. Que s’expliqui detalladament quina és l’actuació que s’està duent a terme a 

l’espigó. 
 
ICV.-Sr Puig Felicita al GOM, Comissió Organitzadora de la Fira Alternativa, per la 
20a edició de la Fira Alternativa. 
 
ERC.-Sr. Font.-Pregunta si actualment hi ha algun Consell de participació Ciutadana 
en actiu. 
 
PP.-Sr. Martín. 
 

1. Celebren que la Fira Alternativa no sigui el que era abans (considera que no hi 
havia garanties higiènico-sanitàries) 

2. Demana si el govern sap que passa en el locutori. Hi ha molta gent que es 
queixa. 

3.  En relació amb La Punta se li han queixat de la brutícia, de que juguen a 
pilota....Vol preguntar si hi ha més control policial i quines mesures s’han 
adoptat. 

4. Demana que no s’utilitzi el balcó de l’Ajuntament per fer política. 
 
 
RESPOSTES 
 
A Junts per Sant Pol 
 
A la Sra. Martí,  

1. Respon el Sr. Xumetra explicant que la gent estava mal informada, llançava els 
trastos vells quan volien. Ara els cartells són més aclaridors, s’informa 
mitjançant un cartell que només es recullen el dijous, que es poden deixar a la 
deixalleria  i que si la dimensió dels trastos és gran es pot trucar perquè els 
recullin domiciliariament. 

2. Respon l’Alcaldessa dient que les instruccions que tenien no eren aquestes. 
3. El Sr. Xumetra en pren nota. 
4. Respon el Sr. Xumetra per explicar que precisament la setmana vinent es 

donaran els resultats de les anàlisi efectuades a cadascuna de les empreses 
agrícoles que han participat de l’estudi. S’ajudarà a aquest col·lectiu tant com 
es pugui. 
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Al Sr. Comas 

 
1. El Sr. Xumetra en pren nota. 
2. Contesta l’Alcaldessa que a resultes de les gestions efectuades per 

l’Ajuntament al Ministeri de Medi Ambient, a qui es va lliurar un estudi de la 
Politècnica, la Demarcación de Costas va resoldre executar la reparació de 
l’espigó d’acord amb el projecte de la Universitat Politècnica. També han 
reparat l’espigó de Can Villar i la sortida del Torrent de l’Arrosser. 

 
A ICV 
 

Al Sr. Puig.-La Sra. Alcaldessa li diu que li sorprèn que ICV digui que la Fira 
Alternativa ha tingut entrebancs; al contrari se’ls hi ha facilitat l’ajut de la 
brigada, atorgades subvencions. Sí que és veritat que recentment s’han 
establert normes higiènico-sanitàries i s’ha exigit  el carnet de manipuladors i 
les assegurances als paradistes. 
 
Recorda el Sr. Martín que consta en acta de ple que en diverses ocasions va 
demanar a la regidora de l’àrea aquesta documentació i que finalment no la va 
aportar perquè no la tenien.  

 
A ERC 
 
Respon l’Alcaldessa que no. 
 
Al PP 
 

1. ..... 
2. Respon el Sr. Xumetra dient que les queixes deriven de la gent que freqüenta 

el locutori. Es fan inspeccions constantment 
3. Respon el Sr. Xumetra dient que s’ha controlat el tema de seguretat amb 

major presència policial.   
4. Respon l’Alcaldessa que, efectivament, el balcó és de tots, com la façana, per 

això també s’hi col.loca l’espanyola que no agrada a  tothom. Sí que hi consta 
un cartell de l’escola en català i que votar és normal ja que es tracta de 
reivindicacions de la majoria del poble català. També hi té l’estelada al balcó 
perquè espera votar el proper 9 de novembre. Es una reivindicació per votar. Sí 
la deixen votar el proper dia 9 de novembre, la traurà. 

 
El Sr. Martín.- Considera que no és propi d’un Ajuntament seriós. Només que a un 
santpolenc no li sembli correcte perquè fereix la seva sensibilitat, s’hauria de retirar. 
 
 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 
22:00 hores, estenent-se la present acta per a la deguda constància de tot allò 
acordat, signant-la l’Alcaldessa, juntament amb mi, la Secretària, qui dono fe. 
 
ALCALDESSA       SECRETÀRIA 
 
Montserrat Garrido Romera           M. Carme Solís Ferrer  

 


