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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
DE  DATA 24 DE NOVEMBRE DE 2014 

NÚM. PLE 2014/13 
 
 
Identificació sessió 
 
Caràcter: ordinària  
Data: 20 de novembre de 2014  
Horari: 20:00 h. a  21:55 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) 
Sr. José Parada Rafael (Junts per Sant Pol) 
Sra. Maria 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) 
 
Secretària 
M. Carme Solís Ferrer 
 
A la sala de plens  de la vila de Sant Pol de Mar, essent les 20:00 hores del dia 24 de 
novembre 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 13 
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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 27 D’OCTUBRE DE 2014 
 
2. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS LEGALMENT PER 
AL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS 
 
3. DICTAMEN D’APROVACIÓ DEL CONVENI A SUBSCRIURE AMB ADIF 
 
4. DICTAMEN D’APROVACIÓ RELATIU A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE MAPA DE 
CAPACITAT ACÚSTICA DE SANT POL DE MAR 
 
5. PROPOSTA D’ACORD D’ACLARIMENT I MODIFICACIÓ DEL PUNT SEGON DE L’ACORD 
ADOPTAT PEL PLE MUNICIPAL DE DATA 11 D’AGOST DE 2014, REFERENT A 
DESESTIMACIÓ RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER AMARGANT PATRIMONIAL 
SL 
 
6. DICTAMEN REFERENT A L’INFORME DE L’AUGMENT DE TARIFES PROPOSAT PER 
SOREA, S.A. 
 
7. PROPOSTA D’ADHESIÓ A UNA ASSOCIACIO DE SERVEIS DE SEGURETAT AMB ELS 
MUNICIPIS DE CALELLA I CANET DE MAR 
 
8. ASSUMPTES URGENTS 
 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA XIFRA OFICIAL DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2014 
 
9. PRECS I PREGUNTES 
 

 
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 27 D’OCTUBRE 
DE 2014 
 
S’aprova l’acta de la sessió anterior de data 27 d’octubre de 2014 per unanimitat dels 
assistents. 
 
 
2. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS 
LEGALMENT PER AL 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 i del RD 635/2014, de 25 
de juliol, per al que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de 
pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el 
procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei 
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Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera; 
s’ha elaborat la informació amb periodicitat mensual per presentar al Ministerio. 
 
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 al 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 
26,81 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 556 pagaments d’import global 
874.300,30€. Aquest termini ha estat molt igualat respecte al 2n trimestre de l’any 
2014, durant el qual el termini de pagament va ser de 26,10 dies.  
 
Període mig de pagament excedit (PMPE):  el període mig de pagament excedit de 
l’Ajuntament és de 7,77 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 3 pagaments 
realitzats fora del període legal d’import global 2.072,87€. 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 3r 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 17,29 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 203 
operacions pendents de pagaments d’import acumulat 178.341,13€.  
 
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. 
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5. Indicador únic del període mig de pagament 
 

 

Entitat 

Ràtio 
operacions 

pendents de 
pagament 

Import 
operacions 

pendents de 
pagament 

Ràtio 
operacions 
pagades 

Import 
operacions 
pagades 

 
PMP 

Ajuntament de Sant 
Pol de Mar 

 
-10,74 

 
167.480,71 

 
-3,19 

 
840.135,15 

 
-4,44 

 
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. 
 
Els regidors es donen per assabentats 
 
 
S’incorpora a la sessió el Sr. Catarineu 
 
3. DICTAMEN D’APROVACIÓ DEL CONVENI A SUBSCRIURE AMB ADIF 
 
En data 31 d’octubre de 2013 el Tribunal Suprem va dictar sentència estimatòria  del 
recurs de cassació interposat per ADIF contra la sentència de la Sala del Contenciós-
Administratiu (Secció 2a) del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 25 de 
novembre de 2010, anul·lant-la. La sentència, així mateix, estima parcialment el recurs 
contenciós interposat per ADIF anul·lant l’acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya 
de 4 de maig de 2007 i declarant el dret del demandant a rebre el just preu a fixar en 
execució de sentència d’acord amb allò establert en el fonament de dret novè de la 
sentència. 
 
En execució de la referida sentència, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
Secció 2a de la Sala del Contenciós va dictar interlocutòria de data 29 de juliol de 2014 
fixant l’apreuament del bé en 423.072,21 €.  
 
Fins a  data d’avui l’Ajuntament ha abonat a ADIF  la quantitat total de 111.389,61 €; 
restant en conseqüència pendent de pagament la quantitat de 311.682,60 euros, més  
122.483,80 € d’interessos legals. 
 
L’Ajuntament de Sant Pol de Mar i  ADIF han consensuat l’ajornament i la forma de 
pagament de la quantitat pendent, així com la no aplicació del interessos legals a partir 
del 6/10/2014,   
 
Atesos els antecedents expressats, EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar l’esborrany de Conveni a subscriure amb ADIF. 
 
SEGON.- Facultar a l’Alcaldessa, tan àmpliament com en dret sigui possible, per a 
signar aquest Conveni. 
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TERCER.- Notificar aquest acord a ADIF als efectes oportuns 
 
 
INTERVENCIONS 
 
L’Alcaldessa explica que es tracta d’un conveni a subscriure amb ADIF que té per 
objecte  el compliment de la sentència dictada pel TS en data 31-10-2013  i la 
interlocutòria del TSJC de 29-7-2014, la qual fixa l’apreuament del bé en 423.072,21 €, 
més els interessos legals. L’Ajuntament i ADIF han consensuat l’ajornament,  la forma 
de pagament del preu fixat, així com la no aplicació d’interessos a partir del dia 
6/10/2014. D’altra banda, s’està estudiant la viabilitat d’exigir indemnització per la 
demora en la resolució del litigi. També es demanarà a ADIF  la reducció de la 
servitud. 
 
Sr. Puig, per ICV, manifesta que no estan d’acord en la forma en la que ens han 
tractat., però és una sentència ferma que s’ha de complir, per la qual cosa, el seu grup 
votarà favorablement. 
 
Sr. Font, per ERC, es manifesta en el mateix sentit, afegint que vol deixar palès l’ús i 
abús de determinades Administracions de Madrid  vers la ciutadania de Sant Pol  de 
Mar. A la vista de la parcel.la de què es tracta, les afectacions que té, la raó per la qual 
es va expropiar, la valoració, malgrat que fixada per sentència, és un atracament a mà 
armada. Creu recordar que la valoració supera, fins i tot,  la partida pressupostària que 
el Ministerio de Medio Ambiente tenia prevista per executar la passera que no es va 
arribar a fer. Qüestió que s’agreuja si considerem que no hi ha inversions de  Madrid  a 
Sant Pol. 
 
Sr. Martin, pel PP, avança el vot favorable i davant de les paraules del regidor d’ERC 
recorda que el Ministeri també està fent actuacions a la platja de Sant Pol i que  també 
des del govern de la Generalitat es fan coses incorrectes.  
 
Sra. Alcaldessa.-Pensa que és com un càstig. Pensa que la valoració no és justa. I 
que el que ens toca és ajupir-nos i pagar. 
 
Sr. Martín.-Pensa igualment que la valoració no és justa, però entén que no és de 
rebut fer el que fa ERC: aprofitar l’avinentesa per dir que Madrid és la culpable, quan, 
com  veurem més endavant,  també la Generalitat s’equivoca i té responsabilitats. 
 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 24 
de novembre de 2014, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb 
 

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

 
 
 
 



 

 6

 
4. DICTAMEN D’APROVACIÓ RELATIU A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE MAPA 
DE CAPACITAT ACÚSTICA DE SANT POL DE MAR 
 
La Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica regula les 
mesures necessàries per prevenir i corregir la contaminació provocada pels sorolls i 
les vibracions  i estableix els mecanismes necessaris per fixar els objectius de qualitat 
acústica en el territori i per donar resposta a la problemàtica produïda per aquests 
tipus de contaminació. El seu objectiu principal es vetllar perquè les actuacions que es 
portin a terme en l’àmbit dels nuclis urbans no afectin la salut, el benestar i la qualitat 
de vida dels ciutadans, el dret a la intimitat i el dret a tenir un medi ambient adient per 
al desenvolupament de la persona. 
 
La normativa en matèria de contaminació acústica, preveu que les zones de 
sensibilitat acústica restin subjectes a revisió periòdica, que s’han de fer com a màxim 
cada deu anys, des de la data de la seva aprovació. Així mateix, les successives 
modificacions, revisions i adaptacions del planejament territorial i urbanístic, que 
afectin els usos del sòl, i la tramitació de plans urbanístics de desenvolupament que 
estableixin usos pormenoritzats del sòl, comporten la necessitat de revisar la 
zonificació acústica. 
 
L’Ajuntament de Sant Pol de Mar va aprovar el mapa de capacitat acústica en sessió 
plenària de data 11 de març de 2013 i l’espai destinat a la ubicació de l’IES provisional, 
en estar qualificada de xarxa viària bàsica, clau 3, no es va zonificar. 
 
Promogut per l’Ajuntament de Sant Pol, la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona, en sessió de 4 de juny de 2014, va acordar definitivament, la modificació 
puntual del Pla general d’Ordenació municipal de canvi de qualificació urbanística de 
l’àmbit sud del parc del litoral, qualificat de sistemes, xarxa viària, clau 3, a sistemes 
d’equipaments escolars i esportiu, clau 9.1 i 9.2, de Sant Pol de Mar. 
 
Aquesta modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal obliga a una 
revisió del mapa de capacitat acústica; La zonificació d’aquest nou espai  s’ha de dur a 
terme sota els criteris del Decret 176/2009, el qual desplega el reglament de la Llei 
16/2002, que zonifica com a Zona de sensibilitat acustica A, els sectors del territori que 
requereixen una protecció alta contra el soroll i concretament en tractar-se de sòl d’ús 
docent com a A2. 
 
La fase de zonificació acústica del territori consisteix en l’agrupació de les parts del 
territori amb la mateix capacitat acústica, d’acord amb la determinació del nivell de 
soroll ambiental segons les mesures realitzades o en funció dels objectius de qualitat 
assolibles i les àrees i usos. 
 
Atès que  actualment l’espai que envolta el futur institut provisional està classificat  
com a Zona de sensibilitat acústica alta (A) i dintre d’aquesta com a A4 àrees amb 
predomini de sòl d’ús residencial. 
 
Atès que d’acord amb l’article 10 del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica i se n’adapten els seus annexos, la zonificació del territori ha de 
mantenir la compatibilitat entre zones. Si hi són admissibles o hi concorren dos o més 
usos del sòl, la classificació s’ha de fer segons l’ús predominant.  
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Atès que es dóna el cas que concorren dos usos de sòl;(residencial i docent), que 
aquests són dos usos  són compatibles i són admissibles es proposa mantenir la 
zonificació com a A4 d’acord amb l’ús predominant actualment: el residencial. 
 
EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER: Modificar el mapa de capacitat acústica de Sant Pol de Mar en els termes 
expressats a la proposta adjunta. 
 
SEGON.-Sotmetre a informació pública el present expedient pel termini de 30 dies, 
mitjançant anunci inserit al BOP, DOGC a fi que s’hi puguin presentar al·legacions o 
suggeriments. 
 
TERCER.- Disposar que, si no es formula cap al·legació, reclamació o suggeriment 
durant l’esmentat termini es considerarà aprovada definitivament sense necessitat 
d’acord; en aquest cas es procedirà a la seva publicació reglamentaria al BOP. 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 24 
de novembre de 2014, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb 
 

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

 
 
5. PROPOSTA D’ACORD D’ACLARIMENT I MODIFICACIÓ DEL PUNT SEGON DE 
L’ACORD ADOPTAT PEL PLE MUNICIPAL DE DATA 11 D’AGOST DE 2014, 
REFERENT A DESESTIMACIÓ RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER 
AMARGANT PATRIMONIAL SL 
 
El 16 de desembre de 2013, el Ple de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar adoptà acord 
de declaració de nul·litat de ple dret de la llicència municipal d’obres número 62/97 
atorgada a Joan i Francesc Amargant Muns, per acord de la Comissió de Govern, de 
data 1 de juliol de 1997, per a construcció d’una nau industrial i una pèrgola adossada, 
a la parcel·la número 1 de la “Zona Industrial” dins la línia d’edificació de l’autopista A-
19, atès el vici de nul·litat per raó de la causa de la lletra g) de l’article 62.1 de la Llei 
30/92, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, de 26 de novembre . 
 
Notificat l’acord en forma reglamentària, per part de la mercantil Amargant Patrimonial 
SL fou presentat recurs de reposició. Informat oportunament , el Ple de la Corporació 
en data 11 d’agost de 2014 adoptà acord de desestimació del recurs de reposició i, en 
el mateix punt, s’acordà requerir l’alcaldia per tal que iniciés els tràmits d’instrucció 
d’expedient de restauració de la legalitat urbanística en relació amb les obres 
autoritzades per la llicència que es declarà nul·la de ple dret. 
 
Acreditada la conveniència d’aclarir i completar el punt segon de la resolució adoptada 
per l’acord plenari municipal esmentat, de data 11 d’agost de 2014, tenint en compte el 
títol competencial de l’administració de la Generalitat de Catalunya en matèria de 
carreteres, i donat que l’Autopista C-32 és titularitat de l’administració autonòmica, 



 

 8

essent aquest l’eix que determina la infracció del règim de distàncies d’edificació 
controvertit en l’expedient de revisió de llicència esmentat. 
 
Atès l’article 63, “Restitució del medi a l’estat anterior”, del Decret Legislatiu 2/2009, de 
25 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Carreteres, segons el qual 
correspon a l’Administració titular de la via, mitjançant la resolució corresponent, exigir 
la restitució del medi físic a l’estat anterior a la comissió de la infracció, recau aquesta 
potestat a la Generalitat de Catalunya. 
 
En el mateix sentit, l’article 159  del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de carreteres, disposa que els caps dels serveis 
territorials són els òrgans competents per exigir la restitució del medi, reposar 
subsidiàriament la situació alterada i fixar l’import de la indemnització..”. 
 
EL PLE ACORDA: 
 
ÚNIC.- ACLARIR I COMPLETAR el punt 2n de l’acord adoptat pel Ple Municipal en 
data 11 d’agost de 2014, referent a “Desestimació recurs de reposició presentat per 
Amargant Patrimonial SL contra acord del Ple Municipal de data 16 de desembre de 
2013, en els termes següents: 
 
“SEGON.- REQUERIR a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de 
Catalunya per tal que iniciï els tràmits d’instrucció d’expedient de restauració de la 
legalitat urbanística en relació amb les obres autoritzades per la llicència que es 
declara nul·la de ple dret, d’acord amb allò que disposa l’article 112 i concordants del 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística aprovat per Decret 64/2014, de 
13 de maig”. 

 
INTERVENCIONS 
 
L’Alcaldessa, Sra. Garrido,   manifesta que la proposta té per objecte manifestar que 
el Departament de Carreteres de la Generalitat és qui té competència per enderrocar i 
és el que se li demana. Es tracta de posar de manifest que les responsabilitats són 
compartides. 
 
Sr. Puig, per ICV, entenen que es podia haver fet abans, però que estan d’acord en de 
demanar responsabilitats a tothom que les tingui. 
 
Sr. Puig, per ERC, d’acord amb la proposta, ja que si  són responsabilitats 
compartides, que consti que així és i que no passi com en altres processos. 
 
Sr. Martin, pel PP, avança el seu vot favorable a la proposta en considerar que totes 
les Administracions que tenen responsabilitats han de respondre. 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 24 
de novembre de 2014, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb 
 

•   13 vots a favor: CIU (5), Junts (4), ICV (2), ERC (1), PP (1) 
•     0 vot en contra: cap 
•     0 abstenció: cap 
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6. DICTAMEN REFERENT A L’INFORME DE L’AUGMENT DE TARIFES 
PROPOSAT PER SOREA, S.A. 
 
SOREA, actual adjudicatària del servei de subministrament d’aigua d’aquest municipi, 
va presentar en data 12 de juny d’enguany, estudi econòmic i sol·licitud d’informe 
favorable per part d’aquest Ajuntament, per l’augment de les tarifes d’aigua. L’augment 
sol·licitat representava un increment de tarifes del 45,58% respecte a les actuals que 
són vigents des del 16 de setembre de 2011. 
 
L’Ajuntament havia contractat a l’empresa GML Auditories, S.L., per realitzar un estudi 
de l’evolució de les tarifes i dels comptes d’explotació del servei, des de l’adjudicació 
de la concessió a SOREA. Per realitzar aquest estudi l’empresa va sol·licitar 
informació a SOREA. Per altra banda, de la comprovació dels càlculs en els quals es 
basava la sol·licitud d’increment tarifari, es van detectar uns errors. En base a 
l’anterior, el Ple en data 7 de juliol de 2014 va informar negativament l’augment 
sol·licitat de tarifes. 
 
SOREA va rectificar els seus càlculs, presentant en data 30 d’octubre, nou estudi amb 
una proposta d’increment tarifari del 19,47%. Aquesta nova sol·licitud ve acompanyada 
d’una proposta d’aplicació esglaonada: al 2015 un augment del 8,38% respecte a les 
tarifes actuals i al 2016 un increment del 10,23% respecte a les sol·licitades per al 
2015.  
 
Es considera que l’increment tarifari hauria de ser més esglaonat, i per això SOREA, 
S.A. proposa un increment tarifari esglaonat. 
 
L’Alcaldia i el Regidor de l’àrea d’Hisenda proposen a SOREA un increment esglaonat 
del 5,50% per a l’any 2015 i del 10,22% per a l’any 2016, així com una reducció 
temporal del cànon a satisfer per part de SOREA, S.A. durant els exercicis 2015 i 
2016, passant aquest cànon del 16% actual a un 13,71% sobre els ingressos tarifaris.  
 
La proposta ha estat acceptada per SOREA, S.A. 
 
Vist l’informe de la Secretària-interventora i de l’assessora econòmica 
 
Segons l’article 299 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, les tarifes que, d’acord amb la legislació 
sobre política general de preus són autoritzades per la Comissió de Preus de 
Catalunya han d’estar prèviament informades pel ple de la Corporació local en el 
termini de 30 dies naturals a comptar de l’endemà de la presentació de la sol·licitud. 
 
Qui subscriu, el Regidor d’Hisenda EL PLE ACORDA:: 
 
PRIMER. Informar favorablement la proposta de tarifes presentades per SOREA, S.A., 
en data 31-10-2014 i que conté les següents  tarifes: 
 
a) Tarifes de venda d’aigua 2015 2016 

Quota fixa del servei €/uc/mes €/uc/mes 
Ús domèstic, fam. Nombroses i 
agrícola 8,93 9,84 
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Persones soles i jubilats 6,7 7,38 
Ús industrial 15,62 17,22 
Tarifa social 0,00 0,00 
Preu del subministrament   
Ús domèstic i persones soles   
Fins a 12 m3/uc/mes 0,1616 0,1781 
De 12 a 24 m3/uc/mes 1,0264 1,1313 
Excés de 24 m3/uc/mes 1,2317 1,3576 
Ús industrial   
Fins a 20 m3/uc/mes 0,1779 0,1961 
De 20 a 40 m3/uc/mes 1,0264 1,1313 
Excés de 40 m3/uc/mes 1,2317 1,3576 
Famílies nombroses   
Fins a 12 m3/uc/mes 0,1616 0,1781 
De 12 a 24 m3/uc/mes 0,7857 0,866 
Excés de 24 m3/uc/mes 1,2317 1,3576 
Jubilats   
Fins a 12 m3/uc/mes 0,0809 0,0892 
De 12 a 24 m3/uc/mes 0,5133 0,5658 
Excés de 24 m3/uc/mes 0,6158 0,6787 
Ús agrícola 1,0264 1,1313 
Tarifa per a fuites(*) 0,6036 0,6653 
b) Tarifa d’inversió 0,6434 0,7092 
c) Conservació de comptadors 0,8925 0,8925 
 
(*) en cas de fuita, als abonats jubilats se’ls aplicarà el 50% d’aquesta tarifa 
 
SEGON.- Trametre aquest acord juntament amb l’estudi econòmic a la Comissió de 
Preus de Catalunya per a la seva aprovació.  
 
TERCER.- Per al supòsit que l’informe de la Comissió de Preus de Catalunya sigui 
favorable, aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 30 
d’acord amb les tarifes aprovades, i exposar-la al públic durant un termini de 30 dies.  
Si durant l’esmentat termini no es presenten reclamacions, l’ordenança esdevindrà 
aprovada definitivament.   
 
 
INTERVENCIONS 
 
El regidor de l’àrea, Sr. Xumetra manifesta d’entrada que al seu grup no li agrada que 
es pugi l’aigua; tot i així,  defensa el dictamen que es proposa dient que fa molt temps 
que SOREA demana l’increment de les tarifes. La proposta de l’empresa adjudicatària 
es va concretar en una sol.licitud d’un 45% d’augment. L’Ajuntament va contractar una 
empresa per tal que audités els comptes de SOREA. L’’empresa auditora justifica una 
puja de tarifes d’un 19% aproximadament. A la vista d’això, l’Ajuntament va proposar a 
SOREA una puja esglaonada: un 5% l’any 2015 i un 10% el 2016, baixant dos anys el 
canon de la concessió. Poden veure en la simulació dels rebuts que es va enviar que 
la pujada no ho és tant. 
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L’Alcaldessa afegeix que des de l’any 2010 no s’ha incrementat la tarifa de l’aigua, 
però si la compra d’aigua. D’altra banda, les despeses derivades de  la dessaladora 
s’han de pagar. 
 
Sr. Parada, per Junts, la postura del seu grup sempre ha estat contrària a la puja de 
tarifes i impostos. Malgrat això valoren positivament la tasca que ha dut a terme el 
govern, raó per la qual en aquesta ocasió s’abstindran en la votació. Aprofita per 
preguntar si les despeses abonades a SOREA reflectides en l’última acta de JGL 
responen a manteniment o a inversió. 
 
Respon l’Alcaldessa que és inversió (es fa la canonada nova).  
 
Sr. Puig, per ICV, com ja varen avançar en la CI en la que varen votar 
desfavorablement, no estan d’acord amb la privatització de l’aigua que ha gestionat la  
Generalitat, ni tampoc en el fet que siguin els municipis els que hagin d’afrontar 
econòmicament els seus costos. Votaran en contra de la proposta. 
 
Sr. Font per ERC, si no va errat fa un temps el regidor de l’àrea va fer una proposta 
d’increment de tarifes d’un 45%, motivada per l’augment dels cost de la visa, proposta 
amb la que ERC es va mostrar contrària i que el ple va rebutjar. A resultes d’això es va 
demanar una auditoria de SOREA de la qual n’han sortit fruits. Està clar que a ningú li 
agrada la puja de tarifes, però cal ser conscient que en un moment de sequera 
persistent (on perillava l’abastament d’aigua potable a Barcelona)  es van executar 
inversions milionàries que costen una fortuna d’amortitzar i de mantenir. La puja que 
proposa el regidor deriva de l’increment del preu de l’aigua en alta de la dessaladora 
de Blanes. Avui tenim garantit el subministrament de l’aigua tan si plou com si no ho 
fa. Pensa que cal ser conseqüent amb el què es va fer en aquells moments i actuar de 
forma responsable. Votarà favorablement la proposta i demana que el govern 
municipal tingui sensibilitat alhora de votar futurs pressupostos a fi i efecte de que 
famílies que ho estan passant malament rebin ajuts per fer front a les despeses 
energètiques que no poden pagar. 
 
L’Alcaldessa replica dient que ja s’han previst tarifes socials i que també hi ha 
bonificacions per d’altres casos. Afegeix també el cost que comporta la planta de 
striping. 
 
Sr. Martín, pel PP, constata que el govern ha fet els deures. Governar és difícil;  a 
vegades comporta prendre decisions complicades com aquesta, però és una tasca 
que correspon a qui governa, raó per la qual, com Junts, s’abstindrà sabent que la 
proposta prosperarà.  Vol afegir que si es tractés d’una privatització ben feta segur que 
es pagaria molt menys en la factura.  
 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 24 
de novembre de 2014, ÉS APROVADA PER MAJORIA SIMPLE amb 
 

•     6 vots a favor: CIU (5), ERC (1) 
•     2 vot en contra: ICV (2) 
•     5 abstenció: Junts (4), PP (1) 
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7. PROPOSTA D’ADHESIÓ A UNA ASSOCIACIO DE SERVEIS DE SEGURETAT 
AMB ELS MUNICIPIS DE CALELLA I CANET DE MAR 
 
Actualment el cos de la policia local del nostre municipi compta amb 17 agents, 
malgrat hi ha 13 operatius reals doncs aquest any hi ha dues baixes de llarga durada i 
un agent a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya realitzant el curs de formació 
bàsica, cosa que es tradueix en el desplaçament de torns de treball entre els agents 
per poder donar cobertura als serveis. 
 
Els agents realitzen 3.800 hores extraordinàries les quals s’utilitzen per cobrir les 
baixes,  permisos i mantenir el nivell de servei planificat i per cobrir mínimament les 
necessitats dels serveis extraordinaris derivats de l’activitat cultural, esportiva, lúdica, 
social, etc.  que es realitzen especialment durant l’estiu, coincidint amb l’increment de 
la població. Fins a l’octubre de 2014 es van realitzar 11.832 serveis que corresponen a 
43,34 requeriments/dia. 
 
L’actual conjuntura econòmica i les limitacions previstes a les lleis de pressupostos 
dels últims exercicis que no permeten augmentar les plantilles per adequar-les a les 
necessitats socials, obliga a les administracions a adoptar mesures pal·liatives amb el 
propòsit de rendibilitzar els recursos disponibles. 
 
Les poblacions de Calella i Canet de Mar volen impulsar, juntament amb Sant Pol de 
Mar, un acord amb l’objectiu de promoure l’aplicació d’unes polítiques de seguretat 
que tinguin en compte les casuístiques específiques dels tres municipis dins dels 
principis rectors de la col·laboració, la cooperació, l’auxili mutu o la complementarietat 
entre els tres cossos policials integrants. 
 
Aquest acord entre els tres municipis ha de permetre complir els objectius a curt i mig 
termini i remoure els obstacles per fer realitat una interoperabilitat entre els diferents 
serveis propis de la Policia Local, sense allunyar-nos del marc normatiu establert i les 
limitacions i capacitats de les entitats locals. 
 
En moments determinats es necessita poder augmentar el nombre d’agents per donar 
cobertura a les necessitats de policia, cosa que es podria aconseguir gràcies a una 
associació de serveis amb Calella i Canet de Mar. L’objectiu d’aquesta associació és 
generar un marc (Acord) que possibiliti la col·laboració i cooperació entre les tres 
policies per millorar-ne l’eficiència. Que possibiliti també un estalvi econòmic unificant 
compres, utilitzant materials comuns, duent a terme serveis conjunts, unificant criteris 
de servei, etc. I finalment que doni seguretat jurídica a les actuacions que puguin dur a 
terme els efectius de qualsevol dels tres cossos i a qualsevol dels tres termes 
municipals. 
 
EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la memòria i el conveni de constitució de l’associació de serveis de 
seguretat amb els municipis de Calella i Canet de Mar. 
 
SEGON.- Facultar a l’Alcaldessa per signar el conveni de constitució de l’associació de 
serveis de Policia. 
 
TERCER.- Notificar als interessats als efectes oportuns. 
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INTERVENCIONS 
 
El regidor de Governació, Sr. Xumetra exposa que va sorgir l’oportunitat d’associar el 
servei de policia municipal amb els municipis veïns de Calella i Canet de Mar. La 
policia manté la seva pròpia autonomia ja que l’associació ho és per fer millores en 
serveis puntuals com per exemple en les festes majors,. També per fer compres 
agregades de material que permetran abaratir costos, compartir-lo........D’altra banda, 
l’OAC nocturna estarà a Calella. Es tracta d’una forma de  col.laboració entre les 
policies dels municipis veïns. 
 
Sr. Puig, per ICV, sempre han considerat que conveniar serveis és una bona forma de 
gestió municipal. En aquest cas és la policia, però els agradaria que s’estengués a, per 
exemple, la brigada,  recollida d’escombraries....ja que això milloraria i faria més barat 
el cost de la prestació. També estan molt d’acord amb les compres agregades. Es un 
dels sistemes que cal estudiar per poder evolucionar vers a un sistema més sostenible 
dels municipis. D’acord amb el conveni i incentiven al govern per conveniar més 
serveis amb els pobles del voltant. 
 
Sr. Martín, pel PP, Manifesta que si anem junts, junts sumem. Recordar que el govern 
va dur a terme una reforma de l’Administració Local on incentivava les associacions de 
serveis i va estar molt criticada. Pensa que les associacions de serveis són un bon 
camí per funcionar. 
 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 24 
de novembre de 2014, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb 
 

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

 
 
8. ASSUMPTES URGENTS 
 
 
8.1 PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA XIFRA OFICIAL DE POBLACIÓ A 1 DE 
GENER DE 2014 
 
Es justifica la urgència per la necessitat de no esperar al proper ple.  
 
SOTMESA LA URGÈNCIA DE LA INCLUSIÓ D’AQUEST PUNT A VOTACIÓ, per 
l’aprovació de la sessió ordinària de data 24 de novembre de 2014, ÉS APROVADA 
PER UNANIMITAT 
 

•  13 vots a favor: CIU (5), Junts (4),  ICV (2), ERC (1), PP (1) 
•    0 vots en contra: cap 
•    0 abstenció: cap 
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A continuació es dóna lectura de la: 
 
 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA XIFRA OFICIAL DE POBLACIÓ A 1 DE GENER 
DE 2014 
 
Relació de fets 
 
1- L’Ajuntament va aprovar en sessió ordinària de la Junta de Govern Local el dia 7 
d’abril de 2005 la delegació de la gestió informatitzada del padró d’habitants a la 
Diputació de Barcelona que desenvolupa aquesta tasca, que, per raons d’economia i 
de gestió tècnica, es fa difícil per als Ajuntaments el seu manteniment informatitzat. 
  
2- Una de les funcions assumides amb la gestió del Padró és facilitar la informació 
necessària per aprovar la xifra de població resultant de la gestió, per tal d’endegar els 
tràmits necessaris per l’aprovació de la xifra oficial de població del municipi a 1 de 
gener d’aquest any 2014. 
 
3- En compliment del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les entitats 
locals, aprovat pel RD 1690/1986, s’aixeca per l’aprovació del plenari el número de 
persones que hi resulta de les dades del padró municipal, a data d’1 de gener de 2014 
que és de 5.007 habitants. 
 
Fonaments de dret 
 
- Art. 17.1 de Llei 7/1985, de Bases i de règim local. 
- Art. 81 Reglament estatal de Població i Demarcació Territorial de les entitats locals, 
aprovat pel RD 1690/1986. 
 
Es proposa a la Comissió informativa l’adopció del següent acord 
 
EL PLE ACORDA: 
 
PUNT ÚNIC- Aprovar com a resultat de la gestió del padró municipal de Sant Pol de 
Mar, la xifra de població de 5.007, amb referència a 1 de gener de 2014. 
 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 24 
de novembre de 2014, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb 
 

•   13 vots a favor: CIU (5), Junts (4), ICV (2), ERC (1), PP (1) 
•     0 vot en contra: cap 
•     0 abstenció: cap 
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8.2 MOCIÓ AL PLE ORDINARI DEL 24 DE NOVEMBRE DE 2014 PER L’ADOPCIÓ 
DE L’ACORD D’INSTAR AL GOVERN QUE SOL·LICITI DICTAMEN CONSULTIU A 
LA COMISSIÓ DE PATRIMONI DE SANT POL DE MAR EN RELACIÓ AL 
PROJECTE DE L’INSTITUT 
 
El Sr. Parada explica la raó de la urgència dient que els va sorprendre que se’ls 
digues en el decurs de la reunió del grup de treball que la implantació de l’IES 
requereix de 3000 m2 de pati que no s’havien comptabilitzat anteriorment i que, la qual 
cosa, comportarà vetar l’accés del 30% del parc del Litoral mentre duri la 
provisionalitat de l’IES. Abans de prendre aquesta decisió consideren convenient que 
la Junta del Patrimoni Arquitectònic i Mediambiental de Sant Pol de Mar emeti 
dictamen consultiu per conèixer la seva opinió en relació amb el fet que la ubicació 
provisional del futur institut ocupi una part del Parc del Litoral. La urgència rau en que 
el proper dia 10 hi ha prevista una nova reunió amb el Departament d’Ensenyament. 
 
 
SOTMESA LA URGÈNCIA DE LA INCLUSIÓ D’AQUEST PUNT A VOTACIÓ, per 
l’aprovació de la sessió ordinària de data 24 de novembre de 2014, ÉS APROVADA 
PER MAJORIA ABSOLUTA 
 

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

 
A continuació es dóna lectura de la: 
 
MOCIÓ AL PLE ORDINARI DEL 24 DE NOVEMBRE DE 2014 PER L’ADOPCIÓ DE 
L’ACORD D’INSTAR AL GOVERN QUE SOL·LICITI DICTAMEN CONSULTIU A LA 
COMISSIÓ DE PATRIMONI DE SANT POL DE MAR EN RELACIÓ AL PROJECTE 
DE L’INSTITUT 
 
Junts per Sant Pol, davant la circumstància de que el Parc del litoral es pot veure 
afectat per la instal·lació provisional del que ha de ser el futur Institut de la Vallalta, i en 
atenció als següents considerants: 
 

• Atès que tots els grups polítics representats en aquest Consistori estem d’acord 
en impulsar la construcció d’un Institut a Sant Pol de Mar. 

• Atès que, de forma provisional, admetem igualment que, mentre no disposem 
del terreny adequat sol·licitat pel Departament d’Ensenyament per construir 
l’Institut, es pugui anar dotant d’instal·lacions precàries (barracons) un espai 
contigu al Parc del Litoral habilitat a l’efecte. 

• Atès que l’espai citat en l’anterior punt suposava inicialment únicament 
l’eliminació provisional d’una zona esportiva. 

• Atès que, assabentats del projecte, hem observat que el Parc del Litoral queda 
afectat en 3.000 metres quadrats per dotar de zona d’esbarjo escolar (pati) a 
les instal·lacions citades. 

• Atès que el Parc del Litoral es un espai d’elevada qualitat medi ambiental del 
poble, que enriqueix la qualitat de vida del nostre municipi i de la seva gent, i 
que s’ha convertit en un dels principals elements paisatgístics que identifica el 
nostre municipi aportant-li un valor afegit propi i únic. 
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Proposem al Ple del nostre ajuntament el següent acord: 
 
Instar a l’Equip de Govern que sol·liciti, amb caràcter d’urgència, un dictamen 
consultiu a la Comissió de Patrimoni de Sant Pol de Mar, per conèixer la seva 
opinió en relació al fet d’hipotecar una bona part de zpna verda del Parc del 
litoral per convertir-la en un espai privatiu de les instal·lacions precàries del 
futur Institut de la Vallata, i per conèixer igualment possibles alternatives 
d’ubicació del les instal·lacions a precari que el Departament d’Ensenyament 
consideri.  
 
 
INTERVENCIONS 
 
L’Alcaldessa manifesta que les funcions de la Junta de Patrimoni sempre fan 
referència al Pla especial arquitectònic i entén que aquest organisme no té 
competències en matèria mediambiental. Es cert que en les reunions mantingudes 
amb el Departament d’Ensenyament no es va parlar de la necessitat d’aquesta 
superfície destinada a pati, també ho és, que no farà falta fins que no estiguin 
instal.lats tots els mòduls (fins el curs 18-19). Els pares consideren majoritàriament 
que es tracta d’un equipament necessari per a Sant Pol, d’interès general, i aquest 
govern així ho creu també. El municipi de Sant Pol pot perdre l’oportunitat de tenir a 
Sant Pol un Institut. Què més pot perdre? La possibilitat de que la Diputació financi el 
reforçament del pont. Li sorprèn que s’entri una moció i als pocs dies es modifiqui 
aquesta. Li dóna la sensació d’improvisació. És la Generalitat qui demana el pati. Cal 
estudiar les alternatives: la possibilitat d’accés a l’estiu....... El compromís del govern 
és també el de recuperar el passeig dels plàtans i que aquest no sigui només un indret 
de pas. Afirma que tot té un preu i si  es vol realment l’IES a Sant Pol –i els pares així 
ho reivindiquen majoritàriament- caldrà renunciar temporalment a una part del parc del 
Litoral. Pensa que el tema del pati és un mal menor. Cal pensar en totes les famílies 
que estan demanant l’IES. Demanarà una reunió amb els pares de l’escola per 
explicar-los-hi aquest tema. 
 
Sra. Martí, en relació amb la manca de competència de la Junta de Patrimoni en 
l’emissió de l’informe, diu que en el cap de tots estava que la Junta tenia competències 
en matèria mediambiental i que continua pensant que les té. I si no les tingués demana 
que es modifiqui el reglament perquè pugui emetre l’informe. 
 
Sr. Puig, com a qüestió prèvia entén que no cal modificar el reglament atès que, 
d’acord amb l’article 1r, la Junta és competent per emetre el dictamen consultiu que es 
demana en la moció, sinó quina absurditat que formi part de la Junta de patrimoni un 
biòleg-ecòleg. De totes maneres, pensa que pertoca a la pròpia Junta manifestar la 
seva competència i entendria perfectament que la Junta considerés que és 
incompetent donat que es tracta d’una instal.lació provisional o perquè s’extralimiten 
les seves funcions. 
 
Dit això explica,  pel que respecta al fons de la Moció, que Junts va ensenyar-li el seu 
contingut i després de valorar-la, en considerar que en el text hi havia un 
posicionament en contra de la ubicació del pati de l’IES, varen exposar a Junts que si  
el modificaven  en aquest sentit  no tindrien cap problema en votar-la  favorablement. 
Junts va accedir a modificar el text proposant demanar l’opinió de la Junta de patrimoni 
Arquitectònic i Mediambiental en relació al fet que la ubicació provisional del futur 
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institut ocupi una part del parc del Litoral. Vol deixar clar que la moció no prejutja el 
posicionament del grup d’ICV quan al pati de l’escola. Ja van explicar al seu moment 
que si ha de ser així, (si el pati ha d’ocupar una part del parc)  així serà,  i que la seva 
lluita aleshores serà la d’intentar que la provisionalitat de l’IES sigui la menor possible;  
fllexibilizar els horaris el màxim possible perquè el pati pugui ser utilitzat i ocupat  per 
la tarda i els caps de setmana;  permetre les activitats que s’estaven duent a terme;  i, 
fins i tot, si s’escau, que pugui ser desmuntable a l’estiu. Afegeix que cal agilitar al 
màxim l’expropiació dels terrenys on està prevista la instal.lació definitiva de l’IES.  
Insten al govern perquè s’inicien les converses per intentar consensuar una cessió o,  
sinó,  iniciar els tràmits expropiatoris. ICV demanarà al govern que es prevegi aplicació 
pressupostària en el pressupost 2015 per  aconseguir els terrenys. També vol 
preguntar que passa amb Sant Cebrià de Vallalta. En resum,  que estan d’acord en 
que es demani un dictamen consultiu a la Junta sobre aquesta qüestió sempre i quan 
es consideri competent.  
 
L’Alcaldessa respon la pregunta relativa a Sant Cebrià dient que el Departament 
d’Ensenyament vol que l’IES s’instal.li a Sant Pol, però que si no es cedeixen els 
terrenys,  és possible que acabi ubicant-se al municipi veí. 
 
Sr. Font, d’ERC, avança la seva abstenció. No votarà en contra perquè ERC no votarà 
mai en contra d’una proposta que busqui la participació ciutadana, la consulta i l’opinió 
d’experts, però tampoc ho farà favorablement perquè, primer, és una decisió presa en 
calent. Creu que, hores d’ara, hi ha regidors que encara desconeixen ben bé de què 
estem parlant:  si el pati podrà està obert o no, si hi haurà, o no,  actuació urbanística, 
quin serà el règim jurídic de la cessió,  quin serà,   i si hi haurà, impacte ambiental...., 
no se sap encara. En segon lloc, disposem d’un  òrgan molt més proper i ràpid: uns 
Serveis Territorials, una jurista, una tècnica de medi ambient. Hi ha també una reunió 
pendent amb l’Alcaldessa que ens ha d’explicar el calendari...... En definitiva, tenim 
una “patata calenta” des de fa 10 dies, però la resposta no és donar una “patada” cap 
a fora i demanar un informe  extern, quan encara hi ha moltes incògnites per 
respondre. Troba molt poc responsable que, sense saber de que estem parlant 
exactament, estiguem demanant un informe a la Junta de Patrimoni. L’ordre lògic seria 
que, primer, el Departament hauria d’explicar en quines condicions s’ha de fer la 
cessió; després,  que Serveis Tècnics  informin  sobre quin serà – si n’hi ha- l’impacte 
medi ambiental. No votarà en contra, per les raons exposades, però tampoc ho farà a 
favor ja que la moció li sembla un despropòsit fins que no es disposi de totes les 
informacions i es conegui si hi ha alternativa o no.  Reitera que, hores d’ara,  no es pot 
fer l’afirmació de que perdem un terç del parc del Litoral perquè no sabem del que 
estem parlant.  
 
Sr. Martín, pel PP, és un debat que cansa, perquè hi ha hagut temes importants i en 
proporció porten molt més temps debatent aquesta qüestió. Junts ha presentat una 
Moció que afecta al municipi de Sant Pol, en democràcia s’escau fer el debat.  Per això 
demana respecte a la iniciativa del grup municipal de Junts. No sap si és pot demanar 
informe a la Junta de Patrimoni i si aquesta és competent per emetre aquest informe, 
però no està en desacord en que aquest es demani i si s’escau reformar el reglament, 
es reforma. 
 
L’Alcaldessa replica que cal ser  coherent, que quan es pren una decisió s’ha de ser 
conseqüent. S’està pendent d’una reunió que tindrà lloc el proper dia 10 on s’acabarà 
de concretar calendari..... Recorda al grup d’ICV que no es pot expropiar fins que 
s’hagi aprovat definitivament el POUM. També considera que s’informi o no, és del 
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parer que cal seguir endavant amb la tramitació de l’institut perquè és un equipament 
d’interès per la majoria.  
 
Sra. Martí, respon al regidor d’ERC que el que sí que se sap és que el pati es tancarà i 
que ocuparà una bona part del parc del Litoral. 
 
Sr. Puig, vol destacar que la Junta no és un òrgan participatiu, sinó tècnic-consultiu; 
són un grup d’experts que opinen sobre la seva vessant. Insisteix que en cap cas 
s’han mostrat contraris a l’IES ni a la ubicació que hi ha ara mateix, però consideren 
que  és convenient sol.licitar dictamen a la Junta de Patrimoni. 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA 
 
A continuació es vota l’esmena  que modifica la part dispositiva de l’acord en el 
següent sentit: “Instar a l’equip de govern que sol.liciti, amb caràcter d’urgència, 
un dictamen consultiu a la Junta del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Sant 
Pol de Mar, per conèixer la seva opinió en relació al fet que la ubicació 
provisional del futur institut ocupi una part del parc del Litoral.” 
 
Així mateix també consta en l’esmena el canvi de la paraula precàries per provisionals 
en el segon punt.  
 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ LA ESMENA la proposta per a l’aprovació de la sessió 
ordinària de data 24 de novembre de 2014, ÉS APROVADA PER MAJORIA SIMPLE 
amb 
 

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

 
 
Proposta esmenada: 
 
MOCIÓ AL PLE ORDINARI DEL 24 DE NOVEMBRE DE 2014 PER L’ADOPCIÓ DE 
L’ACORD D’INSTAR AL GOVERN QUE SOL·LICITI DICTAMEN CONSULTIU A LA 
COMISSIÓ DE PATRIMONI DE SANT POL DE MAR EN RELACIÓ AL PROJECTE 
DE L’INSTITUT 
 
Junts per Sant Pol, davant la circumstància de que el Parc del litoral es pot veure 
afectat per la instal·lació provisional del que ha de ser el futur Institut de la Vallalta, i en 
atenció als següents considerants: 
 

• Atès que tots els grups polítics representats en aquest Consistori estem d’acord 
en impulsar la construcció d’un Institut a Sant Pol de Mar. 

• Atès que, de forma provisional, admetem igualment que, mentre no disposem 
del terreny adequat sol·licitat pel Departament d’Ensenyament per construir 
l’Institut, es pugui anar dotant d’instal·lacions provisionals (barracons) un espai 
contigu al Parc del Litoral habilitat a l’efecte. 
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• Atès que l’espai citat en l’anterior punt suposava inicialment únicament 
l’eliminació provisional d’una zona esportiva. 

• Atès que, assabentats del projecte, hem observat que el Parc del Litoral queda 
afectat en 3.000 metres quadrats per dotar de zona d’esbarjo escolar (pati) a 
les instal·lacions citades. 

• Atès que el Parc del Litoral es un espai d’elevada qualitat medi ambiental del 
poble, que enriqueix la qualitat de vida del nostre municipi i de la seva gent, i 
que s’ha convertit en un dels principals elements paisatgístics que identifica el 
nostre municipi aportant-li un valor afegit propi i únic. 

 
EL PLE ACORDA: 
 
Instar a l’Equip de Govern que sol·liciti, amb caràcter d’urgència, un dictamen 
consultiu Junta del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Sant Pol de Mar, per 
conèixer la seva opinió en relació al fet que la ubicació provisional del futur 
institut ocupi una part del Parc del Litoral. 
 
 
 
VOTACIÓ DE LA PROPOSTA ESMENADA 
 
SOTMESA  A VOTACIÓ LA PROPOSTA ESMENADA per a l’aprovació de la sessió 
ordinària de data 24 de novembre de 2014, ÉS APROVADA PER MAJORIA 
ABSOLUTA amb 
 

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

 
 
9. PRECS I PREGUNTES 
 

De Junts per Sant Pol 
 
Sr. Parada 
 
De qui són les càmeres,  perquè s’han posat i si té res a veure amb la intimitat de les 
persones. Funcions de les referides càmeres. 
 
Sra. Martí 
 

1. Si es donarà compliment a la moció aprovada. 
2. Si per a l’adquisició dels separadors contenidors s’han sol·licitat diversos 

pressupostos. 
3. Si s’ha previst reposar l’arbre talat de les antigues escoles. 

 
D’ICV 
 
Sr. Puig 
 
Si es va demanar informe a la Junta de Patrimoni per talar els arbres de les antigues 
escoles. Entenen que les antigues escoles i el seu entorn està protegit. 
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D’ERC 
 
Sr. Font 
 
Quines actuacions estan previstes a la platja per a la propera temporada d’estiu. 
 
Del PP 
 
Sr. Martín 
 

1. Demana a l’Alcaldessa que no utilitzi de forma partidista l’ermita de Sant Pau. 
2. Demana que es doni compliment a la moció presentada per Junts i aprovada. 

 
A Junts Per Sant Pol 
 
Al Sr. Parada. Respon el Sr. Xumetra dient que les càmeres són de propietat 
municipal, amb tots els permisos corresponents. No multen, només graven imatges i 
lectors de matrícules. Tenen funcions de vigilància.  
 
A la Sra. Martí 
 

1. Respon l’Alcaldessa dient que si la Junta de Patrimoni és competent es 
donarà compliment a la moció. 

2. Respon el Sr. Xumetra, per raó de quantia no faria falta, però efectivament és 
l’oferta mes econòmica 

3. Respon l’Alcaldessa dient que es va fer valorar a la tècnica de Medi Ambient si 
s’havia de talar o no l’arbre i ella va aconsellar que així es fes. Es reposarà 
amb dues moreres. No es va demanar informe a la Junta de patrimoni. 

 
Al Sr. Puig, d’ICV 
 
(Resposta per l’Alcaldessa abans) 
 
Al Sr. Font d’ERC 
 
Respon l’Alcaldessa, ara tot just s’ha acabat l’estudi de viabilitat econòmica. Hi ha un 
grup que ens han demanat per fer una escola de vela/ base nàutica al costat de la 
riera. Des de l’Ajuntament es valora positivament l’escola i la base nàutica, però la 
documentació presentada no és l’adequada, ni el lloc és l’adient. Tot i així si es porta 
un projecte interessant el govern s’ho plantejarà. 
 
 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 
21:55 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  


