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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
DE  DATA 27 DE MAIG DE 2013 

NÚM. PLE2013/5 
 
 
Identificació sessió 
 
Caràcter: ordinària  
Data: 27 de maig de 2013  
Horari: 20:00 h. a 21:30 h.  
Lloc: sala de plens   
  
Assisteixen: 
 
Alcaldessa- Presidenta 
Sra. Montserrat Garrido Romera (CIU)  
 
Tinents d’Alcalde 
Sr. Ferran Xumetra Subirana (CIU) 
Sra. Anna Pera Bermúdez  (CIU) 
Sr. Xavier Catarineu Hernández (CIU) 
Sr. Raimon Vidal Serra (CIU) 
 
Regidors/es 
Sr. Joan Vigatà Minguet (Junts per Sant Pol) 
Sr. Daniel Comas Verdaguer (Junts per Sant Pol) 
Sra. Verònica Martí Ceballos (Junts per Sant Pol) 
Sr. José Parada Rafael (Junts per Sant Pol) 
Sr. Manel Puig Borrell (ICV) 
Sr. Bernat Ferrer Roura (ICV) 
Sr. Albert Font Lacambra  (ERC) 
Sr. Issac-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 27 de 
maig de 2013, es reuneixen sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Montserrat 
Garrido Romera, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número 5 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 29 D’ABRIL DE 2013 
 
2. APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIA AL CONSELL 
COMARCAL DEL MARESME EN MATÈRIA D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 
 
3. APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE SOROLLS I VIBRACIONS 
DE SANT POL DE MAR 
 
4. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL JUNTS PER SANT POL PER A L’ADOPCIÓ DE L’ACORD 
DE ADEQUAR COM A ZONA VERDA L’ENTRADA AL DENOMINAT PÀRQUING DE “CA LA 
SOLE” 
 
5. ASSUMPTES URGENTS 
 
6. PRECS I PREGUNTES 

 
 
 
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de data 29 d’abril de 2012, per unanimitat. 
 
 
 
2. APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIA AL CONSELL 
COMARCAL DEL MARESME EN MATÈRIA D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 
 
L’Ajuntament de Sant Pol de Mar té competència en matèria del servei d’atenció 
domiciliària (SAD). Aquest servei és un conjunt organitzat i coordinat d’accions que es 
realitzen a la llar de la persona usuària adreçades a proporcionar atencions personals 
de caràcter urgent, puntual i/o continuat. La intensitat del servei varia segons la 
situació de vulnerabilitat o risc social detectada, la manca d’autonomia personal de 
l’usuari i el grau de dependència valorat que impedeixen al usuari realitzar les activitats 
bàsiques de vida diària.  
 
El Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Sant Pol de Mar varen signar en 
data 22 de juny de 2009, un conveni de col·laboració per la gestió i el seguiment del 
servei d’atenció domiciliària (SAD), i en dates de 17 de març de 2010, 24 de gener de 
2011 i 16 de maig de 2012, es varen signar les respectives addendes de pròrroga de 
l’esmentat conveni, essent que la darrera addenda finalitzà en data 31 de desembre de 
2012. 
 
Vist l’esborrany de conveni presentat pel Consell Comarcal del Maresme per a la 
delegació de la competència del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD 
dependència) . 
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Atès que l’equip de govern té la voluntat d’assumir la part del copagament que 
correspondria a l’usuari. 
 
Atès que la comarca pot exercir les competències que li deleguin o li encarreguin de  
gestionar els municipis d’acord amb l’article 25.1 del D.Lg 4/2003, de 4 de novembre, 
pel qual s’aprova el text refós de  la Llei d’organització comarcal de Catalunya. 
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i el Consell Comarcal del Maresme estan 
interessats en col·laborar per al foment de projectes i programes relacionats amb el 
desenvolupament dels Serveis Socials bàsics, per tal de promoure i garantir el dret de 
la ciutadania a un sistema de serveis socials capaços de consolidar i desplegar els 
recursos i els serveis en el territori i específicament, pel que fa a aquest conveni, als 
servei d’ajuda a domicili. 
 
Atès el que disposa l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, 13 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, 25.1 del D.Lg 4/2003 de 4 de novembre i demés legislació d’aplicació 
 
EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER.- DELEGAR al Consell Comarcal del Maresme la competència municipal 
relativa al servei d’atenció domiciliària (S.A.D.) en les condicions establertes en 
l’addenda econòmica 2013. La delegació comprèn el servei d’atenció domiciliària 
adreçat a població fràgil, vulnerable o en situació de risc social (SAD social) i el servei 
d’atenció domiciliària adreçat a població amb reconeixement de dependència, segons 
estableix la Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoció de l’autonomia 
personal i atenció a les persones en situació de dependència (SAD dependència). 
 
SEGON.- APROVAR el Conveni entre el Consell Comarcal del Maresme i l’ 
Ajuntament de Sant Pol de Mar, per a la delegació de la competència del servei 
d’atenció domiciliaria (SAD social i SAD dependència) i l’ Addenda econòmica 2013. 
 
TERCER.- DISPOSAR que l’ Ajuntament de Sant Pol assumirà la part que 
correspondria liquidar a l’usuari en concepte de copagament. 
 
QUART.- FACULTAR a l’ Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat Conveni i 
Addenda  2013. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord al Consell Comarcal del Maresme i als Serveis 
Socials de l’ Ajuntament de Sant Pol de Mar. 
 
 
 
INTERVENCIONS 
 
Alcaldessa, Sra. Garrido.-Explica que la proposta referida al Conveni de delegació ha 
estat objecte de debat plenari en diverses ocasions, sense que s’aprovés en cap 
d’elles. El dictamen que es presenta avui recull les peticions d’alguns regidors de 
l’oposició, per la qual cosa demana als regidors que votin favorablement la proposta. 
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Sr. Puig, per ICV.- Com bé s’ha dit és la tercera vegada que el govern presenta 
aquesta proposta al ple. ICV en cap moment s’ha mostrat contrari a conferir la 
delegació al C.C, però sí al coopagament. La proposta contempla que aquest sigui 
assumit per l’Ajuntament, per la qual cosa, superat l’escull, informa que el seu grup 
votarà favorablement. 
 
Sr. Font, per ERC.- Manifest que votarà favorablement, afegint que el sorprèn que 
hagi costat tant a l’equip de govern assumir el coopagament quan s’ha dit en diverses 
ocasions que això era la “xocolata del lloro”. Considera que en un futur no gaire proper 
no ho serà tant. El satisfà l’acord al què s’ha arribat amb el C.C. Demana a un grup de 
l’oposició -que no concreta- que rectifiqui  les seves afirmacions referides a que el grup 
d’ERC era contrari al fet de que es signés el conveni. Reitera que el grup municipal 
d’ERC és partidari d’aquest conveni i que, a més, és partidari de que la part de 
coopagament que correspondria pagar als ciutadans de Sant Pol ho pagui 
l’Ajuntament. 
 
Sr. Martin, pel PP.-Expressa que votarà favorablement. Recorda que ja estava d’acord 
abans amb les anteriors propostes. Així mateix, recorda que certs regidors de 
l’oposició defensaven que el Consell Comarcal no servia pràcticament per res i que el 
servei que prestaria als ciutadans de Sant Pol  seria pitjor.  El grup municipal del PP 
pensava i pensa  tot el contrari: que delegar al C.C. comporta millorar el servei al 
ciutadà. En el tema del coopagament alguns grups no estaven d’acord. Ara bé, d’aquí 
a dir que el grup municipal del PP estava en contra d’un grup, no és veritat. Entén que 
no ha de rectificar res. Es ratifica en el discurs efectuat sobre aquest punt en els 
diferents debats que han tingut lloc. 
 
Sr. Vigatà, per Junts per Sant Pol.-Es manifesten en la línia que ja van expressar en 
anteriors plens. No entenen perquè han de cedir aquesta competència al C.C. quan  
pot exercir-se des del municipi. Consideren que els consells comarcals no haurien 
d’existir. En relació amb el coopagament podrien estar d’acord. Aplaudeixen la 
negociació que ha dut a terme el govern i en congruència amb el que han vingut 
defensant  anuncien que el vot de Junts serà desfavorable. 
 
Sra. Alcaldessa.-Per aclarir les consideracions efectuades en aquest debat sobre 
aquesta qüestió, diu que aquest servei l’ha prestat sempre  el CC. La diferència 
d’abans amb ara rau en  el coopagament. Ha estat una negociació complicada amb el 
CC donat que marxava del marc dels convenis que tenen amb els ajuntaments. 
L’equip de govern el que vol és que el servei es continuï prestant, la part de 
coopagament a assumir és ara per ara petita. Si es precisa una ampliació s’ha previst 
en el pressupost partida pressupostària suficient. 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 27 
de maig de 2013, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb 
 

• 9  vots a favor: CIU (5), ICV (2), ERC (1), PP (1)          
• 4  vots en contra: Junts (4) 
• 0  abstenció: cap 
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3. APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE SOROLLS I 
VIBRACIONS DE SANT POL DE MAR. 

 
En data 11 de març de 2013 el ple de  l’Ajuntament de Sant Pol de Mar va acordar 
aprovar inicialment l’ordenança municipal de sorolls i vibracions de Sant Pol de Mar. 

 
Durant el període d’exposició pública ha formulat al.legacions el Sr. Guillermo Martí 
Ceballos (19-4-2013 ), en les quals sol.licita la modificació de l’Ordenança afegint les 
condicions que han de complir els pactes a què es refereix el número 5 de l’article 16 
en els termes interessats o amb altre formula similar que l’Ajuntament consideri 
adequada  a la finalitat que mitjançant el present  escrit interesso”. 

 
En data 15 de maig de 2013 s’emet informe tècnic-jurídic que es transcriu a 
continuació: 
 

L’article 21.3 de la Llei 16/2002, de sorolls disposa que “les ordenances poden tenir en compte les 
singularitats pròpies del municipi, com ara les activitats festives i culturals i les que tenen interès 
social, sempre que tinguin un cert arrelament” 
 
L’art. 16.5 de l’ordenança municipal aprovat inicialment diu que “el toc de campanes s’exceptua 
d’aquesta norma i es condiciona als pactes establerts amb els responsables municipals” 
 
El Sr. Martí Ceballos afirma que caldria concretar les condicions que han de complir els esmentats 
pactes, donada la seva indefinició o cercar una altra fórmula similar que l’Ajuntament consideri 
adequada a la finalitat que mitjançant aquest escrit interessa. 
 
El toc /repicada de campanes constitueix l’expressió de la tradició i cultura. A través d’elles s’informa 
a la població de les hores, de que s’ha produït un òbit, de que hi ha una celebració com casament, 
bateig, i altres celebracions religioses…. S’avisa també a la població de temporals, incendis….. 
Segons la tradició marca també  l’inici de la festa major. 
 
Amb l’objecte de buscar una fórmula que permeti coinciliar el respecte i protecció al toc de les 
campanes com a expressió de la cultura popular amb la protecció de la salut davant la contaminació 
acústica, és necessari recórrer a la jurisprudència, la qual aconsella que l’article 21.3 de la Llei 
16/2002, de 28 de juny de protecció contra la contaminació acústica sigui aplicat establint una 
diferenciació horària tenint en compte els efectes del soroll en el benestar i salut de les persones. 
 
En aquest sentit la sentència del TSJC de 17 de juny de 2011, en relació amb l’ordenança de sorolls 
de Sant Morí (Girona): 
 
“(…) el uso de las campanas pertenece innegablemente a la tradición cultural española, pero la 
cuestión litigiosa a resolver radica no tanto sobre ello sino sobre si el régimen dispuesto en el artículo 
9.D de la Ordenança  que aplican las resoluciones recurridas, tienen cobertura en el art. 21.3 de la 
Ley 16/2002, de 28 de junio, de contaminación acústica, cuando ni siquiera recoge una diferenciación 
horaria, distinguiendo entre el período diurno y el periodo nocturno, como pretende   la aquí apelante 
al interesar la suspensión del repique de campanas de las 0.00 horas hasta las 8 horas, coincidiendo 
con el periodo de descanso nocturno. 
 
En esa excepción a la regla general, de cumplimiento de las exigencias y parámetros de 
contaminación acústica establecidos en el anexo 3 de la Ley 16/2002, de 28 de junio, podría 
encontrar cobertura el mantenimiento del repique de campanas en horario diurno pero no puede 
alcanzar el repique en horario nocturno habida cuenta la incidencia que esa actuación puede tener en 
la salud y en el bienestar de las personas, entre ellas los clientes de la parte actora que se hospeden 
en sus instalaciones, como se hace valer” 
 
A la vista de la normativa i jurisprudència referida, es proposa un redactat que, d’una banda,  respecti 
el toc/repicada de campanes diürn en la forma tradicional actual ja que aquest ajuntament entén que 
cal preservar-lo com a expressió de la cultura tradicional i popular i, d’altra,  prohibeixi de forma 
general el toc de campanes nocturn (de 24 hores fins a les 8 del matí)  S’exceptuarà d’aquesta norma 
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general de prohibició nocturna els supòsits en que  les campanes sonin per advertir a la població o 
per altres celebracions tradicionals, com podria ser la repicada de campanes de festa major. 
 
Es tractaria de plasmar en l’ordenança de sorolls, en relació amb el toc i repicada de campanes,  el 
que ja es produeix  actualment: Respectar els tocs/repicades diürnes en la forma que es venen fent i 
evitar que les campanes sonin en horari nocturn coincidint amb l’horari de descans dels veïns 
(actualment les campanes no sonen en horari nocturn). 
 
En conclusió: 
 
Es proposa l’estimació parcial de les al.legacions formulades pel Sr. Guillermo Martí Ceballos de data 
19-4-2013 (que demana una fórmula per garantir la finalitat del compliment de l’ordenança i que no hi 
hagi una absoluta exclusió de qualsevol mena de regulació legal del toc de campanes). 
 
Aquesta fórmula permetria el toc/repicada de campanes en horari diürn en la forma tradicional actual, 
atès que el govern és partidari de  preservar-lo com a expressió de la cultura tradicional i popular, i, 
alhora, prohibiria  amb caràcter general el toc de campanes nocturn (de 24 h. a les 8 del matí) amb 
les excepcions abans referides. 
 
El redactat alternatiu que es proposa per a l’article 16.5 de L’Ordenança és el següent:  
 
D’acord amb l’article 21.3 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, el toc de campanes s’exceptua d’aquesta 
norma. Està prohibit amb caràcter general el toc/repicada de campanes en horari nocturn (de 24 
hores a 8 h. del matí) llevat dels supòsits en que les campanes sonin per advertir a la població o per 
altres celebracions tradicionals. 
Sant Pol de Mar, 15 de maig de 2013. 

 
Atès que l’Ajuntament disposa de competències per redactar ordenances municipals 
sobre medi ambient d’acord amb le que determina l’art. 66 del Decret lg. 2/2003 de 28 
d’abril, en relació amb l’article 4 LBRL, 
 
EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER.- Estimar parcialment les al.legacions formulades pel Sr. Guillermo Martí 
Ceballos de data 19-4-2013 en el sentit d’establir una fórmula que permeti conciliar la 
preservació del toc/repicada de campanes, entès com a expressió de la cultura 
popular i tradicional de Sant Pol de Mar,  amb la protecció de la salut davant la 
contaminació acústica.  
Aquesta fórmula permetria el toc/repicada de campanes en horari diürn en la forma 
tradicional actual, atès que el govern és partidari de  preservar-lo com a expressió de 
la cultura tradicional i popular i, alhora, prohibiria  amb caràcter general el toc de 
campanes nocturn (de 24 h. a les 8 del matí) amb les excepcions abans referides. 
 
SEGON.- Aprovar definitivament l’ordenança municipal de sorolls i vibracions de Sant 
Pol de Mar. 
 
L’art. 16.5 de l’ordenança municipal quedaria redactat en la següent forma: 
 
D’acord amb l’article 21.3 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, el toc/repicada de 
campanes s’exceptua d’aquesta norma. Està prohibit amb caràcter general el 
toc/repicada de campanes en horari nocturn (de 24 hores a 8 h. del matí) llevat dels 
supòsits en que les campanes sonin per advertir a la població o per altres celebracions 
tradicionals. 
 
TERCER.- Publicar el text íntegre al B.O.P. i al web municipal per a públic 
coneixement de tothom,  i notificar-lo a l’interessat i al Departament de Governació als 
efectes oportuns. 
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INTERVENCIONS 
 
Sr. Puig, manifesta que el llenguatge administratiu es farragós i que els ha costat molt 
entendre la proposta,  les al.legacions formulades i el sentit de l’estimació parcial. Al 
seu entendre, les al.legacions demanaven que el toc de campanes no fora exclós del 
reglament i la proposta diu que sí que s’exclou. Voldria que se li aclarissin aquests 
punts,  així com conèixer si qui ha fet aquestes al.legacions està satisfet amb 
l’estimació parcial, o no. El vot serà favorable a l’igual que varen votar favorablement 
l’aprovació inicial, però reitera que no acaba d’entendre l’entramat tant de l’al.legació 
com de l’estimació parcial. 
 
La Sra. Pera explica que el text de l’ordenança inicial exclou el toc de campanes de 
l’aplicació de la normativa municipal remetent-la al que disposen els pactes amb 
representants municipals. L’al.legant sol.licita que s’explicitin aquests pactes a 
l’ordenança  o que es busqui una fórmula similar que l’Ajuntament consideri adequada 
a la finalitat que interessa. S’ha buscat una fórmula que l’Ajuntament entén adequada 
per aconseguir la finalitat interessada, és a dir, la conciliació del dret de protecció a la 
salut amb la preservació del toc/repicada de campanes  com a expressió de la cultura i 
tradició del municipi. Aquesta fórmula de conciliació consisteix en permetre el 
toc/repicada de campanes diürnes en la forma actual i prohibir-la en horari nocturn: de 
24 hores a 8 hores de la nit que és el temps de descans dels veïns.  
L’Alcaldessa afegeix que no està l’interessat a la sala per preguntar-li si la resposta el 
satisfà. 
 
Sr. Font.-Manifesta que en la mateixa línia que l’utilitzada en el debat de l’aprovació 
anterior, votarà a favor de l’ordenança de sorolls perquè el fet de que el municipi no 
disposi de normativa municipal de sorolls el que comporta és inseguretat jurídica a la 
policia municipal i als ciutadans, però vol que consti en acta que considera que des del 
punt de vista tècnic és una ordenança molt fluixa i que no s’ha donat resposta a les 
qüestions que foren formulades en el seu moment referides, entre d’altres, al perquè 
de determinats colors en el mapa de capacitat acústica, i altres dubtes plantejats pels 
diferents membres de l’oposició. En conseqüència, reitera, donarà suport, però 
segueix denunciant que a la norma hi troba forces mancances. 
 
Sr. Martín. Indica que ja va votar favorablement l’aprovació inicial de l’ordenança  i 
recorda que es va votar per separat el mapa acústic i l’ordenança. Entén que, llevat del 
tema de les campanes, tot el demés quedarà igual. 
 
L’Alcaldessa li confirma que així és. Que només s’ha aclarit a l’ordenança quin serà 
l’horari de les campanes i que el demés quedarà igual. 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 27 
de maig de 2013, ES APROVADA PER UNANIMITAT amb 
 

• 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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4. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL JUNTS PER SANT POL PER A L’ADOPCIÓ DE 
L’ACORD DE ADEQUAR COM A ZONA VERDA L’ENTRADA AL DENOMINAT 
PÀRQUING DE “CA LA SOLE” 
 
Junts per Sant Pol, en acompliment del seu programa polític, i molt en concret del 
compromís de “dotar al poble d’espais verds i racons per gaudir” que en dit document 
es manifesta, proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 

a) Adequar com a zona verda l’entrada al pàrquing anomenat de Ca La Sole, 
enjardinant-la adequadament, per dotar d’una millor imatge visual la principal 
entrada del poble.  

b) Dotar als establiments de serveis de la zona d’una zona de càrrega i 
descàrrega, ubicada en la mateixa vorera on tenen ubicades les entrades als 
seus negocis, aprofitant l’amplada de dita vorera.  

c) Senyalitzar adequadament el pàrquing de “Ca la Sole”, per tal de que els 
visitants i/o clients dels establiments de serveis de la zona sàpiguen de 
l’existència de dita zona d’aparcament.  

 
Aquesta moció la presentem pels següents motius: 
 

1. Per donar l’adequat tractament a una zona verda que actualment s’utilitza com 
a pàrquing de vehicles.  

2. Per oferir als comerciants de la zona d’un adequat de càrrega i descàrrega, 
inexistent en l’actualitat.  

3. Per garantir la seguretat vial de la zona, donat que en l’actualitat la càrrega i 
descàrrega obliga a travessar una cruïlla d’entrada al poble certament perillosa 
i sovint  sense visibilitat degut a que a la zona verda hi aparquen vehicles. 

4. I finalment, per ordenar el principal espai d’entrada al poble, garantint els drets 
dels ciutadans de gaudir d’una zona verda, el dret dels comerciants de  la zona 
de tenir una adequada zona de càrrega i descàrrega en un espai molt pròxim i, 
finalment oferir també als clients dels establiments citats un pàrquing de 
proximitat ben senyalitzat per poder accedir a dits establiments. 

 
En la confiança de tenir el suport de tots els grups polítics del consistori en aquesta 
proposta, adjuntem una foto muntatge de la proposta per a la seva valoració visual.  

 
INTERVENCIONS 
 
Alcaldessa.-Indica que com ja va explicar a la CI en els pressupostos hi ha 
consignació  prevista per a l’adequació de la zona actualment destinada a aparcament. 
Diu també que SSTT està redactant un projecte tècnic per adequar la zona verda en 
consonància amb l’ordenació de la rotonda però amb el mínim manteniment possible. 
Per tant, en aquest tema (adequació de la zona verda)  s’hi està treballant. 
En relació amb la zona de càrrega  i descàrrega, ha demanat l’emissió d’informe a 
SSTT sobre aquesta qüestió. D’acord amb aquest,  l’espai existent a partir dels dos 
passos de vianants cap a la rotonda és competència de la DIBA, no de l’Ajuntament. 
Caldria descartar els espais destinats al pàrquing escoles i al pàrquing de Ca la Sole 
pel pendent sobtat. Els tècnics informen desfavorablement altres ubicacions 
alternatives com són: l’espai de la vorera confrontant al Tennis de la Riera (per raons 
d’accessibilitat i pel fet que és el principal pas dels nens cap a l’escola) , i l’espai dels 
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contenidors de la Cra. Antiga, (per raons de mobilitat i per l’important cost de 
l’actuació). L’informe conclou que podria estudiar-se habilitar com a zona de càrrega i 
descàrrega l’espai existent sota el pont de la N-II. L’Alcaldessa pensa que aquest últim 
queda lluny dels establiments i que no seria l’adequat. Considera que atès l’exposat, el 
grup municipal de CIU té un problema en relació amb la votació de la moció 
presentada per Junts ja que, si bé estarien d’acord amb l’adequació de la zona verda, 
no ho estarien pel que fa a la càrrega i descàrrega. 
 
Sr. Vigatà.-Manifesta que són conscients de la dificultat, però el que és cert és que hi 
ha necessitat d’establir una zona de càrrega i descàrrega. No disposen de 
coneixements tècnics per tal de determinar quina és la millor ubicació d’aquesta. Els 
va semblar que la vorera era suficientment àmplia; si la competència correspon a la 
DIBA caldrà parlar amb aquest organisme, sobretot si es considera que SSTT 
descarten les altres possibilitats i que l’espai de sota el pont de la N-II està massa 
lluny. L’interès de Junts està en que s’ordeni i s’adeqüi com a zona verda l’espai referit 
amb l’objecte de que l’accés al poble sigui un accés digne. Dit això,  hi haurà 
problemes que vindran després, caldrà habilitar la càrrega i descàrrega. El Sr. Vigatà 
es queixa de no haver disposat de l’informe tècnic a què ha fet esment l’Alcaldessa ja 
que això els hagués permès adaptar la moció a les qüestions tècniques plantejades. 
 
L’Alcaldessa replica que a ella se li ha passat avui mateix i que el va demanar 
després de la CI (en el decurs de la qual Junts va presentar la moció). Recorda a més, 
que a la vorera ja es va demanar una parada del bus i DIBA va informar-ho 
desfavorablement. 
 
Sr. Puig.-En relació amb la zona verda estan d’acord amb que s’adeqüi i demana que 
aquesta sigui sostenible, des del punt de vista del manteniment. Estan d’acord també 
en que s’intenti dotar d’un espai de càrrega i descàrrega; veu que hi ha dificultats per 
la seva ubicació, però creu que,  segurament,  es trobarà una solució. Fa notar que 
l’adequació de la zona verda com a tal significarà la supressió de places d’aparcament. 
Anuncien el vot favorable, entenent, pel que fa a la part referida a la càrrega i 
descàrrega, que  s’ha de fer tot l’esforç possible per dotar la zona d’aquest servei. 
 
Sr. Font.-Expressa que valora positivament la proposta de Junts i entén que la 
presenten per ordenar la zona, facilitar la vida dels comerços del voltant i dels vianants 
que accedeixen a l’escola. Justament  perquè persegueix  aquests mateixos objectius  
votarà en contra. Així, -indica Font- a  la moció es demana el tractament com a zona 
verda de la zona on ara  s’aparquen cotxes. Ell pensa que el que correspon fer és 
sancionar als vehicles que hi estacionen perquè no ho facin. Està d’acord en que a la 
zona hi falta un espai de zona de càrrega i descàrrega i,  sembla ser,  que tècnicament 
la millor ubicació és la de l’actual zona verda;  per tant, -conclou- la moció que caldria 
presentar no és la de l’adequació de la zona verda, sinó la de demanar un canvi de 
classificació urbanística de la zona verda a fi de que es destini a càrrega i descàrrega. 
Recorda que és el mateix  que es va fer davant del camp de futbol quan una regidora 
socialista va denunciar que en una zona verda s’hi aparcava. Manifesta que està 
d’acord en buscar solucions per la gent, també per les zones verdes, però, primer,  per 
la gent. Creu que no cal posar les zones verdes on es necessiten serveis. Pensa que 
de zones verdes, Sant Pol va sobrat i que cal buscar una solució per la zona de 
càrrega i descàrrega. Conclou que per aquestes raons votarà en contra de la moció, 
no perquè no estigui d’acord en que s’ordeni la zona, es compleixi la normativa i es 
busqui una solució pels comerciants. Justament perquè vol que es compleixi la norma, 
s’ordeni la zona i es busqui una solució pels comerciants,  votarà en contra. 
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Sr. Martín.-Creu que  a l’indret del qual es parla una zona de càrrega i descàrrega és 
necessaria, per la qual cosa insta al govern perquè negociï amb Diputació per cercar la 
solució adient. A la vegada pensa que l’espai actualment classificat com a  zona verda 
ha de ser adequat com a tal, no com a zona de càrrega i descàrrega. Així mateix no 
creu que  sancionar als vehicles que hi estacionin sigui la millor solució. Per tant, 
votarà favorablement la proposta de Junts, instant al govern perquè parli amb DIBA 
amb l’objecte d’aconseguir que l’espai que proposa Junts –que sembla el més adient-  
sigui destinat a càrrega i descàrrega. 
 
L’Alcaldessa planteja al portaveu de Junts si vol retirar la proposta per llimar els 
inconvenients existents en el text. 
 
Sr. Vigatà.- Agraeix el recolzament a aquells grups que han manifestat que votaran a 
favor. Pensa que podrien tenir el recolzament del govern perquè és una proposta 
positiva. Manifesta que si hi ha alguna qüestió inclosa en la moció que per raons 
tècniques no és possible aconseguir tots ho entendran. Vol intentar convèncer al 
representant municipal d’ERC perquè voti favorablement la moció: 
  

• Segons l’Albert Font hi ha cotxes mal aparcats. És veritat (diu Vigatà) i fan una 
funció social, però no és correcte que hi aparquin perquè l’espai és zona verda. 
S’hauria de sancionar, però si es sanciona i  no estacionen els  vehicles es 
veurà l’espai buit i desendreçat. No sap on està la solució, però el que sí sap és 
que cal ordenar la zona d’accés. 

• Segons l’Albert Font es podria canviar de classificació l’actual zona verda, però, 
a més de que el tràmit trigaria un any i mig,  es guanyaria amb  inseguretat per 
als vianants. La solució –considera Vigatà- no és que el trànsit de persones i 
vehicles passi per allà. El raonable és que la zona de càrrega i descàrrega 
estigui a prop dels establiments comercials i que el pàrquing es trobi 
perfectament ubicat. L’important es transferir a la població que s’està ordenant 
el poble i que s’està cuidant a nivell de racons i el racó d’entrada –al seu parer- 
és fonamental.  

 
Replica també al Sr. Martín que és veritat que “no han venut” la proposta, demana 
disculpes, però no ho han fet amb ningú. Reitera que la seva intenció és la d’endreçar 
la zona d’entrada de municipi. 
 
La Sra. Martí afegeix a la petició dels seus companys que es replantin els pollancres. 
 
Seguidament s’acorden a instàncies de l’Alcaldessa 5 minuts de recés, transcorreguts 
els quals es procedeix a la votació, deixant clar l’Alcaldessa que serà la DIBA qui 
decidirà si es podrà fer o no la zona de càrrega i descàrrega perquè la zona és de la 
seva competència. 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 27 
de maig de 2013, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA  amb 
 

• 12  vots a favor: CIU (5), Junts (4), ICV (2), PP (1)          
• 1  vots en contra: ERC (1) 
• 0  abstenció: cap 
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5. ASSUMPTES URGENTS 
 
No n’hi ha 
 
 
6. PRECS I PREGUNTES 
 
Junts per Sant Pol - Sra. Martí. 
 

1. Demana que es formi i es doni instruccions a la Policia municipal perquè actuï 
com a policia de proximitat amb una major tolerància en l’aplicació de la 
normativa. . 

2. Pregunta qui s’ocupa del manteniment del “triangle de gespa” que hi ha als 
pisos nous de Can Sauleda 

3. Reitera que en la zona plantejada en la moció es replantin els arbres 
 
Junts per Sant Pol - Sr. Vigatà 
 

1. Que s’insti a la propietària de la planta que envaiex la vorera de la Pujada de 
Sant Pau perquè la retalli. 

2. Prec: Demana que tregui o  es canvi de lloc el marcador 
 
ICV- Sr. Puig 
 

1. Trasllada la queixa d’alguns veïns del carrer Antoni Sauleda relatiu al poc 
manteniment de la plaça dels antics Serveis Socials 

 
ERC - Sr. Font 
 

1. Reitera la seva petició de que es retiri la pilona del carrer Ferrocarril i pregunta 
si el govern ha pres en consideració la seva petició 

2. Té coneixement que recentment s’ha constituït la Junta de l’Associació de vela 
llatina que gestiona el patrimoni del museu i del Sant Pau, li agradaria saber el 
parer del responsable i el futur d’aquest patrimoni. 

 
PP- Sr. Martin 
 

1. Reitera la seva petició de valoració de la fira del formatge i perquè es va fer al 
pavelló. 

2. Pregunta com està el tema de l’arranjament dels carrers aixecats a 
conseqüència de les arrels dels arbres. 

3. Prec: Pensa que en el passat homenatge a la Carme Ruscalleda es va produir 
una mala ubicació dels regidors en favor de diputats i consellers comarcals.  
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Respostes 
 
Junts per Sant Pol - Sra. Martí 
 

1. Respon el regidor Xumetra dient que no entrarà en els “dimes i diretes de la 
gent” en relació amb la policia. En relació amb la tolerància, això va a criteri del 
sentit comú dels agents, però el nivell de tolerància de cadascú és diferent. 

2. Respon l’Alcaldessa que encara no ho sap. 
3. Respon el regidor de l’àrea dient que en pren nota. 

 
JUNTS - Sr. Vigatà 
 
1. Respon l’Alcaldessa dient que ho faran tallar o ho tallarà el personal de 

l’Ajuntament 
 
ICV - Sr. Puig 
 

1. Respon el Sr. Xumetra, dient que és cert, però que es troben amb problemes 
de personal, sobretot de jardiners. Ara s’està tramitant un procés selectiu per 
una bossa de jardiners per solventar aquest problema. Val a dir que porten 
molts dies al cementiri perquè estava molt deixat. 

 
ERC - Sr. Font 
 

1. Respon el Sr. Xumetra dient que la pilona no es retirarà. Intentaran ampliar es 
horaris de la pilona aixecada 

2. Respon el regidor Catarineu. Es posa punt i final al procés que va iniciar al 
setembre, l’Ajuntament va actuar com a mitjancer i en principi no veu perillar el 
projecte que continuarà endavant. 

 
PP – Sr. Martí  
 

1. Respon el regidor Xumetra i l’Alcaldessa que és molt positiva. L’Associació que 
la va muntar també en fa una valoració positiva. No van creure oportú 
traslladar-la al pavelló i es varen arriscar a fer-la a l’aire lliure malgrat el mal 
temps 

 
2. Respon l’Alcaldessa dient que s’ha redactat un projecte tècnic per arranjar-los 

progressivament. Els carrers que està previst arranjar no només són de Sant 
Pol 2000. 

 
3. Entén que es va respectar el protocol. Va ser difícil perquè la dimensió de la 

sala és la que és.  
 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 
21:30 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  


