
 

 1

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
DE  DATA 25 DE JUNY DE 2013 

NÚM. PLE2013/6 
 
 
Identificació sessió 
 
Caràcter: ordinària  
Data: 25 de juny de 2013  
Horari: 21:00 a 23:00 
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 21:00 hores del dia 25 de 
juny 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 6 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 DE MAIG DE 2013 
 
2. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2012. 
 
3. MODIFICACIÓ DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS 
 
4. MOCIÓ SOBRE LA SOBIRANIA FISCAL DE CATALUNYA 
 
5. ASSUMPTES URGENTS 
 
6. PRECS I PREGUNTES 

 
 
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 27 DE MAIG DE 
2013 

 
S’aprova per unanimitat l’acta de 27 de maig de 2013. 
 
 
2. DONAR COMPTE AL PLE DE LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA 
LIQUIDACIÓ 2012 APROVADA EN JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ DE DATA 28 
DE MARÇ DE 2013 
 
“LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR DE 
L’EXERCICI 2012  
 
Assumpte: Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar de l’exercici 2012. 
 
Relació de fets 

1. S’han confeccionat els estats demostratius de la liquidació del pressupost de 
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar de l’exercici 2012, els quals consten a l’expedient. 

2. La secretària - interventora municipal ha informat els mateixos. 
3. Els resultats obtinguts, calculats segons els criteris i normativa que consta a l’informe 

d’intervenció son els següents: 
 

 

Pressupost d'ingressos
Cap. Descripció Pressupost Reconeguts %Execució

I Impostos directes 3.493.777,81 3.488.674,50 99,85%
II Impostos indirectes 20.000,00 79.520,47 397,60%
III Taxes, preus públics i altres 1.424.310,00 1.580.533,14 110,97%
IV Transferències corrents 1.225.762,42 1.210.724,48 98,77%
V Ingressos patrimonials 112.300,00 141.748,35 126,22%

Ingressos corrents 6.276.150,23 6.501.200,94 103,59%

VII Transferències de capital 602.702,58 341.929,83 56,73%
VIII Actius financers 660.703,39 0,00 0,00%
IX Passius financers 402.425,00 175.000,00 43,49%

Subtotal pressupost capital 1.665.830,97 516.929,83 31,03%
TOTAL PRESSUPOST 7.941.981,20 7.018.130,77 88,37%
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Pressupost de despeses
Cap. Descripció Pressupost Reconegudes %Execució

I Despeses de personal 2.941.698,40 2.734.573,27 92,96%
II Béns i serveis corrents 2.314.516,41 2.165.401,29 93,56%
III Despeses financeres 118.095,00 94.987,61 80,43%
IV Transferències corrents 158.246,04 122.217,01 77,23%

Despeses corrents 5.532.555,85 5.117.179,18 92,49%

VI Inversions 1.778.964,38 650.234,24 36,55%
VII Transferències de capital 0,00 0,00
IX Passius financers 630.460,97 485.904,30 77,07%

Subtotal pressupost capital 2.409.425,35 1.136.138,54 47,15%
7.941.981,20 6.253.317,72 78,74%

Resultat pressupostari
Descripció Import

Drets reconeguts nets no financers 6.843.130,77
    operacions corrents 6.501.200,94
    altres operacions no financeres 341.929,83
Obligacions rec. Netes no financeres -5.767.413,42
    operacions corrents -5.117.179,18
    altres operacions no financeres -650.234,24
Actius financers 0,00
Passius financers -310.904,30
    drets reconeguts nets 175.000,00
    obligacions reconegudes netes -485.904,30
Resultat pressupostari previ 764.813,05
Ajustaments 47.519,80
    crèdits gastats finançats amb romanent tresoreria 0,00
    desviacions financeres negatives 286.096,83
    desviacions financeres positives -238.577,03
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 812.332,85

Romanent de tresoreria
Descripció Import

Fons líquids 677.155,85
Drets pendents de cobrament 1.740.039,53
    del pressupost corrent 580.421,86
    de pressupost tancat 1.078.971,25
    d'operacions no pressupostàries 80.646,42
    (-) cobraments pendents d'aplicació
Obligacions pendents de pagament 778.349,79
    del pressupost corrent 372.071,60
    de pressupost tancat 797,47
    d'operacions no pressupostàries 405.480,72
    (-) pagaments pendents aplicació
Romanent tresoreria total 1.638.845,59

Saldos dubtós cobrament -941.465,69
Excés de finançament afectat -560.886,48
ROMANENT DE TRESORERIA DESPESES GRALS. 136.493,42
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Estalvi corrent
Descripció Import

Capítols I a V ingressos 6.501.200,94
Capítols I a IV despeses -5.117.179,18
Recursos generats per operacions corrents 1.384.021,76
Contribucions especials i quotes urbanització 0
Amortització de passius -485.904,30
ESTALVI CORRENT 898.117,46

Estalvi net
Descripció Import

Capítols I a V ingressos 6.501.200,94
Capítols I, II i IV despeses -5.022.191,57
Estalvi brut 1.479.009,37
Obligacions rec. finançades amb rom. tres.
Anualitat teòrica 31/12/2012 -522.757,15
ESTALVI NET 956.252,22

Endeutament a 31/12/2012
Descripció Import

Deute viu operacions crèdit a llarg termini 31/12/12 3.736.207,23
Deute viu operacions crèdit a curt termini 31/12/12 0,00

Total deute viu 3.736.207,23

Capítols I a V ingressos 6.501.200,94

RÀTIO LEGAL D'ENDEUTAMENT 57,47%
Límit 75%: 4.875.900,71

Estabilitat pressupostària
Descripció Import

Capítols I a VII ingressos 6.843.130,77
Capítols I a VII despeses -5.767.413,42

Subtotal 1.075.717,35

AJUSTAMENTS SEC-95

- Ajust per no recaptació de tributs -51.487,28
+ Retencions PIE liquidacions negatives anteriors 29.230,00
+ Meritament interessos (+inicials-finals) Immaterial
+ Devolucions d'ingressos pendents pagar (+ini-fin) Immaterial
+ Excés de finançament afectat (anterior) 674.130,70
- Excés de finançament afectat (final) -560.886,48

Subtotal 90.986,94

Capacitat(+)/Necessitat (-) de finançament 1.166.704,29
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Fonaments de dret 
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida 

pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les 
despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments 
ordenats i els realitzats. 

2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest 
les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets 
reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta. 

3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del 
pressupost, s’hauran de determinar: 
• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de 

desembre 
• El resultat pressupostari de l’exercici 
• Els romanents de crèdit 
• El romanent de tresoreria 

4. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost general 
atendrà el compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos a la LGEP. 

5. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, 
segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

 
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovar el càlcul i l’import de la provisió de saldos de dubtós cobrament que consta 
en l’expedient de la liquidació pressupostària per un import a 31 de desembre de 2012 de 
941.465,69 €. 
 
SEGON: Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici de 2012, que s’adjunta en annex 
amb el corresponent detall dels documents que figuren incorporats a l’expedient. 
 
TERCER: Informar al Ple en la primera sessió que hi hagi. 
 
QUART: Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del 
Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.” 
 
 
 
INTERVENCIONS 
 
El regidor de l’àrea d’Hisenda, Sr. Ferran Xumetra, exposa breument quin ha estat el 
resultat de la liquidació del pressupost 2012. Així, expressa que el resultat 
pressupostari en aquell exercici econòmic ha estat  positiu en 812.332,82 euros i  que, 
a grans trets, aquest resultat positiu deriva de que s’ha produït un estalvi en despesa 
corrent que correspon a la supressió de la paga extraordinària dels treballadors 
municipals, a la rebaixa en altres despeses com són la despesa de lloguers; també hi 
ha hagut majors ingressos corrents derivats  de la liquidació definitiva de la PIE de 
l’exercici 2010, de l’augment de l’IBI  i de l’estalvi en despesa d’inversió finançada amb 
estalvi. L’Ajuntament (continua el regidor) compleix amb l’estabilitat pressupostària. Pel 
que fa a la ràtio d’endeutament a 31-12-2012 és de l’ordre d’un 57,47% i a 31-12-2013 
està sobre un 55,91%. La ràtio de l’estalvi net és positiu i el termini actual de pagament 
a proveïdors és de 30 dies. Manifesta que en el proper ple està previst sotmetre a 
votació el Compte General 2012. 
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Sr. Vigatà.-Felicita al govern pel resultats aportats. El grup  que representa veu bé el 
sanejament de les finances municipals, però considera que no es troba amb 
consonància amb algunes de les mesures de contenció adoptades, sobretot, en relació 
amb  el tema del personal. 
 
Els regidors es donen per assabentats 
 
 
3. MODIFICACIÓ DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS 
LOCALS 
 
En l’any 2012 es va aprovar la taxa per prestació de serveis en cementiris locals, 
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local de referència, fins 
aleshores el Cementiri de Sant Pol de Mar havia estat gestionat per la Junta del 
Cementiri Parroquial de Sant Pol de Mar. En la taxa aprovada per l’Ajuntament es van 
fixar unes tarifes pels panteons que han resultat excessives un cop s’han obtingut les 
dimensions reals dels 16 panteons existents. Per aquest motiu, els Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament han elaborat un informe en el qual comparen les diferents tarifes de 
cementiris de municipis veïns a Sant Pol de Mar. En aquest informe es proposa 
modificar les tarifes actuals per unes tarifes inferiors. 
 
Vist el que estableix el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de 
modificació del Règim Legal de les Taxes estatals i locals.  
 
EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER. Modificar la taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de 
cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, d’acord amb el text adjunt i que 
consisteix en modificar les tarifes dels panteons amb efectes retroactius a l’1 de gener 
del present, quedant el detall de tarifes segons el següent detall: 
 
 EUR
EPÍGRAF PRIMER.- Manteniment per la conservació i neteja del cementiri  
a) Nínxols senzills i columbaris de tota mena 16 
b) Nínxols dobles 28,8 
c) Criptes 43,2 
d) Panteons,tombes ,etc.,  
     De 0 a 15 m2 60,1 
     De 16 a 30 m2 121 
 
EPÍGRAF SEGON.- Cartes de concessió 
1. Per cada original per nínxol o columbari  20 

 
2. Per cada duplicat sigui de nínxol o columbari  60 
3. Per autorització de canvi de titular en la concessió a favor dels hereus 
 en línia directa 

60 

 
 
EPÍGRAF TERCER.- Concessió de sepultures 
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 EUR
1. Concessió de dret 
a) Nínxols,  875 
b) Nínxols dobles 1750 
c) Columbaris 800 
d) Criptes 2625 
e) Panteons, per cada tomba  1000 
 
2. Concessions temporals 
a) Per lloguer de nínxol, de qualsevol tipus, per 2 anys 300 
b) Prórroga lloguer nínxol per 2 anys 250 
 
 
SEGON. Publicar aquest acord en el BOP i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament per a 
la seva exposició pública durant un termini de trenta dies, durant el qual l’expedient 
podrà ser examinat pels interessats, els quals podran presentar reclamacions, si així 
ho consideren. Si durant l’esmentat termini no es presenten reclamacions, el text de 
l’ordenança aprovat esdevindrà definitiu. 
 
 
INTERVENCIONS 
 
El regidor de l’àrea d’Hisenda, Sr. Xumetra manifesta que es va observar que la 
quantia de la taxa de manteniment de panteons  era excessiva, si la comparàvem amb 
les aplicades en els pobles de l’entorn, d’aquí que es modifiqués en el sentit que 
s’indica a la proposta. També es proposa l’aplicació retroactiva de la modificació a data 
1 de gener de 2013. 
 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 25 
de juny de 2013, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA  amb 
 

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

 
 
 
 4. MOCIÓ SOBRE LA SOBIRANIA FISCAL DE CATALUNYA 
 
Dia a dia, Catalunya es veu més castigada per una asfixia financera derivada de la  
politització de les decisions econòmiques preses pel govern de Madrid ja sigui pel que  
fa a les inversions com a la gestió ordinària. 
 
El govern de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments catalans hem de continuar 
donant servei als nostres ciutadans, però les limitacions que se’ns imposen per Llei 
suposen un greu obstacle per la seva execució i també per al normal 
desenvolupament de l’autonomia que ens ha estat conferida. Tant els municipis com el 
nostre govern, som un dels motors del país i de nosaltres depèn el futur dels nostres 
pobles i ciutats.  
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El greu espoli ens priva d’aixecar el cap en aquesta greu crisi econòmica global i 
impedeix que Catalunya tingui moltes més possibilitats de tirar endavant ja que el 
coneixement, la industria, la tecnologia i la internacionalització de les nostres 
empreses són garantia per assegurar el camí que ens ha de treure d’aquest pou des 
del qual encara no es veu la llum.  
 
L’Associació de Municipis per la Independència, a la passada Assemblea General 
celebrada a Vilanova i la Geltrú, va aprovar una moció on es mostrava el compromís 
amb la Declaració de Sobirania del Parlament català però també on es demanava el 
ple suport a l’exercici de la sobirania fiscal per part de totes els membres de 
l’Associació.  
 
En aquest sentit i coordinats amb el govern de la Generalitat de Catalunya demanem 
que es prenguin els següents ACORDS: 
 
1. Manifestar la voluntat del municipi de Sant Pol de Mar d’exercir la seva sobirania 
fiscal. 
 
2. Iniciar els mecanismes necessaris per tal de procedir al pagament de l’Impost sobre 
la Renda a les Persones Físiques (IRPF) i l’Impost sobre el Valor Afegit(IVA) d’aquest 
ajuntament a l’Agència Tributària de Catalunya, en els propers mesos. 
 
3. Notificar el present acord a la Conselleria d'Economia de la Generalitat de 
Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la delegació del govern espanyol a Catalunya 
i a l’Associació de Municipis per la Independència. 
 
 
INTERVENCIONS 
 
Sr. Vigatà.- Manifesta que els que conformen el grup municipal de Junts votaran 
lliurement –segons la seva pròpia consciència- aquest punt de l’ordre del dia donat que 
tracta d’una qüestió supramunicipal. 
 
Sr. Puig.- Expressa que el frau fiscal no és exclusiu de l’Estat Espanyol. Tenim una de 
les taxes més elevades de frau fiscal de la Unió Europea. D’altra banda, els deutes als 
ajuntaments de forma  majoritària es deuen als impagaments de la Generalitat de 
Catalunya.  Malgrat tot, els ajuntaments en aquests temps de crisi han continuat 
prestant serveis amb qualitat i eficiència. Afegeix el regidor que cal una nova llei de 
governs locals acompanyada d’una nova llei de finançament local. Recorda, així 
mateix, que les Diputacions van fer un avançament de crèdit a la Generalitat de 260 
milions per pagar una part dels deutes i que aquesta ha incomplert els terminis. Es cert 
també que l’Estat està incomplint la DA 3a de l’EC i que cal exigir el seu compliment. 
Considera que la proposta d’ingresar els tributs de l’Ajuntament a l’Agència Tributària 
Catalana és un gest merament simbòlic que no repercuteix en la millora financera de la 
Generalitat ni dels ajuntaments. L’ingrés a l’Agència Tributària Catalana no vol dir que 
els diners es quedin a Catalunya. L’acord entre les dues Agències fa que la catalana 
hagi d’ingressar a l’Agència estatal i, que per tant, els impostos van a Madrid. Si no fos 
així ens podríem trobar que caldria pagar dos cops i amb interessos de demora. 
Avancen la seva abstenció.  
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Sr. Font.-No vol fer cap comentari. Avança que votarà favorablement 
 
Sr. Martín.-No entén perquè s’ha abonat la quota de L’AMI ja que,  a preguntes del 
regidor del PP, l’Alcaldessa va assegurar en un ple que pertànyer a l’AMI no 
comportaria cap cost per a l’Ajuntament. No entén perquè és l’AMI qui diu quines 
mocions s’han de presentar i quines s’han de votar. Considera que la moció de la 
sobirania fiscal és clarament política malgrat que el govern municipal vol  passar-la 
com un tema merament econòmic. Li agradaria -i així ho demana- que consti en acta 
el parer de la secretària en relació amb si el que s’està votant al ple s’ajusta a la 
legalitat o no  ja que en el decurs de la CEC va sol.licitar informe jurídic sobre aquesta 
qüestió i l’Alcaldessa es va negar a demanar-lo per qüestions polítiques. Expressa que 
com a regidor de l’Ajuntament té dret a que l’Ajuntament li faciliti des del propi 
Ajuntament assistència jurídica que se li ha denegat i manifesta que  és un estil de 
govern que no li agrada gens. Pensa que la moció és un absurd que no té validesa 
jurídica ni sensatesa i és contrària a tota pacificació política. Si a algú vol canviar la 
política supramunicipal  ho ha de fer on toca i no al ple de l’Ajuntament  Considera que 
Sant Pol res guanyarà amb aquesta moció.  Un Alcalde ha de ser rigorós, responsable 
i ha complir i fer complir les lleis. Avança el vot desfavorable i reitera la petició del 
parer jurídic de la secretària. 
 
Sra Alcaldessa.- Respon que evidentment que s’ajusta a la legalitat perquè el que vol 
l’equip de govern és iniciar els tràmits per formar part dels ajuntaments que volen tenir 
autonomia dels seus diners, d’aquesta manera no caldrà estar pendent dels diners que 
deu l’Estat espanyol. En relació amb la pregunta de què guanyarà Sant Pol, ella la 
faria més àmplia....què guanyarà Catalunya? Guanyarà la independència econòmica, 
que és el que es necessita en aquests moments. Pel que fa a l’informe jurídic 
sol.licitat....., 
 
Intervé el Sr. Martín dient que a la CEC l’Alcaldessa va dir que no el demanava per 
qüestions polítiques i que espera que així es faci constar a l’acta de la CEC. Cas de no 
constar ho farà esmenar. 
 
L’Alcaldessa replica dient que  el que li va dir a la sessió de la CEC  és que perquè la 
secretaria fes informe era necessari que 1/3 dels regidors el demanessin i el va 
convidar  a aconseguir-lo. Manifesta que el govern sí compleix les lleis de la mateixa 
manera que té col·locada la bandera perquè hi ha una llei que així ho exigeix. Per això, 
- perquè compleix les lleis- exigeix que perquè la secretaria emeti l’informe la petició 
sigui efectuada per un terç dels regidors. 
 
El Sr. Martín recorda que el que ha demanat ara no és l’informe, sinó que manifesti el 
seu parer jurídic en el ple en relació amb la legalitat de la proposta que s’ha de 
sotmetre a votació. 
 
L’Alcaldessa contesta que la Secretaria donarà el seu parer al respecte si ella li dona 
permís. Reitera que en el decurs de la sessió de la CEC va negar que es tractés d’ una 
qüestió política. 
 
El Sr. Martín reitera que vol que  la secretaria manifesti el seu parer jurídic verbalment 
en ple ja que no se li ha emès l’informe que va demanar. Entén que com a regidor de 
l’Ajuntament hi té dret a la vista de que hi ha una moció per votar respecte de la qual 
vol saber si s’ajusta o no a la legalitat 
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La Sra. Alcaldessa no autoritza a la secretaria perquè respongui al regidor del PP,  
 
El regidor del PP pregunta perquè no l’autoritza, si és per una qüestió política. 
 
L’Alcaldessa respon que perquè li està buscant la volta,.... per una qüestió de 
sensibilitat.  
 
El Sr. Martín argumenta que els regidors poden preguntar a la secretaria si s’ajusta o 
no a la legalitat una proposta que ha de ser votada. Insisteix en preguntar el parer de 
la secretaria. L’Alcaldessa  li retira la paraula i sotmet la moció a votació 
 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 25 
de juny de 2013, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA  amb 
 

•   9  vots a favor: CIU (5), Sr. Vigatà, Sr. Comas i Sr. Parada (Junts). ERC (1) 
•   1  vot en contra: PP (1)          
•   3  abstenció: Sra. Martí (Junts), ICV (2) 

 
 
 
 
5. ASSUMPTES URGENTS 
 
5.1  VOTACIO DE LA URGÈNCIA 
 
SOTMESA LA URGÈNCIA DE LA INCLUSIÓ D’AQUEST PUNT A VOTACIÓ, per 
l’aprovació de la sessió ordinària de data 25 de juny de 2013, ÉS APROVADA PER 
UNANIMITAT 
 

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

 
 
MOCIÓ A FAVOR DEL TANCAMENT DEL CENTRE URBÀ 
 
Els grups que ho subscriuen no estem disposats a seguir ancorats en la situació 
actual, ja que ha demostrat tenir una baixa eficiència.   
 
Amb la seguretat de que aquest tancament no està resolt, i de manera urgent, degut a 
les dates que estem, EL PLE ACORDA: 
 

1. Tancar el centre urbà de 10 del matí a 10 de la nit per a tot vehicle no autoritzat 
del 26 de juny al 16 de setembre.  

2. Senyalitzar immediatament aquesta modificació de la manera més ràpida, 
eficient i clara, i mostrant clarament el règim de sancions, encara que sigui amb 
cartells provisionals.  
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3. No sancionar als vehicles no autoritzats que justifiqui degudament l’accés al 
centre en horari restringit, mitjançant factura per a la recollida de la compra a 
qualsevol establiment afectat. 

4. Delimitar el temps de proveïment dels comerços dels carrers afectats   fins les 
12 del matí. 

5. Retirar les semi-tanques metàl·liques de manera definitiva. 
6. Establir una velocitat màxima de circulació de 20 km/h a tot el centre urbà. 
7. Vetllar, mitjançant vigilància constant i règim sancionador, l’acompliment 

d’aquest tancament. 
8. Posposar el canvi de sentit del Carrer Nou fins que el projecte de rehabilitació i 

plataforma única estigui redactat i pressupostat per la seva execució. 
9. Tornar a parlar amb la Unió d’Establiments i Serveis de Sant Pol de Mar a 

primers de setembre per tractar les restriccions durant la temporada d’hivern. 
 
 
 
INTERVENCIONS 
 
El regidor de l’àrea de governació justifica la urgència del punt per la imminent arribada 
de la temporada d’estiu. Explica que la senyalització vertical no ha acabat de funcionar 
i que s’han plantejat senyalitzar des de l’entrada de Sant Pol fins al centre del carrer 
del Mar, de manera que només qui estigui autoritzat podrà accedir al centre urbà sota 
sanció de (creu recordar) 200 €. Es planteja retirar les tanques metàl·liques, així com,  
facilitar l’entrada als proveïdors fins a les 12 hores i també als qui acreditin que han 
d’entrar per, per exemple, recollir la compra. Parlaran amb els comerciants per buscar 
solucions cara a l’hivern a partir de setembre. 
 
L’Alcaldessa afegeix que la zona de càrrega i descàrrega del carrer Tobella és tot el 
dia, així com també la del c/ Abad Deàs. 
 
Sr. Puig.-Explica la cronologia de l’elaboració de la moció que presenten conjuntament 
amb CIU. Manifesta que en la última Comissió Informativa varen advertir que no 
estava previst tractar  cap proposta  de mobilitat. Recorda que al ple del passat 11 de 
març es van aprovar un seguit d’acords, en relació amb aquesta qüestió (inversió del 
sentit de circulació del carrer Nou, supressió de les tanques, facilitar ocupació de la via 
pública de manera periòdica als establiments comercials del centre...). En arribar Sant 
Joan van veure que el problema no estava solucionat i van fer palès a la última 
comissió la intenció d’ICV de presentar una moció amb l’objecte de veure com s’havia 
de tractar aquest estiu el tema del  tancament del centre urbà. Es va presentar un 
esborrany de moció a totes les forces polítiques perquè poguessin dir la seva amb 
l’objecte d’arribar al més ampli acord possible sempre que la moció no perdés la seva 
essència. La proposta de moció va ser contestada pel govern i s’ha arribat finalment a 
un consens amb aquest. Entenen que és la millor manera de garantir que els carrers 
siguin transitables pels vianants i demanen el vot favorable de la resta de regidors. 
 
Sr. Vigatà.-Lamenta l’oblit d’ICV respecte a Junts, perquè  també va participar en la 
moció, si bé és cert que principalment ho han fet CIU i ICV. Valoren la feina efectuada 
per ambdós grups per arribar a un acord. Com ja varen dir al seu escrit, els problemes 
s’han de solucionar quan hi són. Consideren –sense poder-ho objectivar- que el marge 
horari de 10 a 10 h. –que conté la moció-  és un marge molt ampli i que pot comportar 
alguna problemàtica. Varen votar desfavorablement el canvi de sentit del carrer Nou, 
tornar a plantejar aquesta qüestió és superflu perquè és un tema superat. No els 
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acaba de convèncer  que la moció plantegi una actuació sancionadora. No entenen el 
límit dels 20 Km per hora i creuen que és difícil de controlar el seu compliment. Pensen 
que quanta més gent camini pels carrers del centre, el comerç més s’incentivarà. 
També creuen que s’han de buscar solucions per a la gent que viu al centre urbà. 
Estimen que el tema del tiquet pot comportar problemes de gestió. En conclusió, 
valoren positivament la moció, haguessin canviat algunes coses però no volen 
modificar la seva autoria. Aplaudeixen que s’hagin posat d’acord CIU i ICV. 
 
Sr. Martín.-Agraeix al grup municipal d’ICV que els hagi convidat a afegir-se a la 
moció. Manifesta que el que vol el grup municipal del PP és aconseguir el consens 
més ampli possible per aconseguir pacificar el centre i afavorir la vida comercial;  que 
els comerciants estiguin contents,  ja que entén que si no hi ha comerç no hi ha poble. 
Cal que l’àrea de promoció econòmica  promocioni el comerç de Sant Pol  i creu que 
els polítics haurien de conscienciar-se  per saber què és el que convé i com ho poden 
fer. Manifesta que el PP sempre estarà en aquesta línia –d’ajudar al comerç-  perquè 
té sentit de poble. 
 
Sr. Xumetra.-Replica al Sr. Vigatà dient que pel que fa al respecte del límit de 
velocitat, és necessari senyalitzar-ho perquè aquest sigui visual. En relació amb 
l’actuació sancionadora, considera que és al contrari, es dóna més facilitat als usuaris 
per accedir a la zona centre a través del tiquet . 
 
Sr. Puig.- En resposta a les consideracions efectuades pel Sr. Vigatà, reconeix que ha 
omès en la seva intervenció anterior la participació de Junts en l’elaboració de la 
moció. Els va semblar en llegir les valoracions trameses per Junts que les demandes 
d’aquest grup municipal  ja es trobaven incloses en el contingut de la proposta 
presentada per ICV i així se’ls va dir. Pel que fa a al tancament de 10 a 10 h., si a 
Junts els sembla excessiu, a ells els sembla poc temps, ja que consideren que als 
carrers Consolat de Mar i carrer Nou no hi hauria d’entrar cap cotxe -més que els que 
estrictament hi tenen accés. En referència al canvi de sentit, ells l’entenen com un 
horitzó per quan tot el procés de pacificació hagi acabat ja que no han vist fins ara cap 
altre solució al problema i aquesta ha estat la solució apuntada pel tècnic qualificat. Si 
es trobessin altres mesures alternatives potser no seria necessari el canvi de sentit. 
Pensa que la pacificació del centre ha de ser un procés que cal iniciar amb la 
senyalització, després el control en el compliment horari i, finalment, amb el canvi de 
sentit o d’altres mesures alternatives que es trobin per solucionar el problema. 
 
Sr. Xumetra.- Informa als presents que està previst que durant l’estiu es faci una 
enquesta per tal d’obtenir dades certes de qui passa pel centre per anar a la platja a la 
benzinera o qui va a comprar realment amb l’objecte de poder actuar en 
conseqüència. 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 25 
de juny 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  
•   0  abstenció 
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5.2 MOCIÓ PER L’ADOPCIÓ DE L’ACORD D’INSTAR AL GOVERN NEGOCIAR UN 
TRACTE EN BENEFICI DE L’UNIÓ DE COMERCIANTS DE SANT POL 
 
INTERVENCIONS RELATIVES A LA URGÈNCIA 
 
Sr. Vigatà llegeix en veu alta el mail que ha tramès l’Alcaldessa fent unes 
consideracions sobre la moció presentada per Junts. 
 
L’Alcaldessa explica el mail tramès als regidors en resposta a la moció presentada 
per Junts. Manifesta que l’Ajuntament no ha desistit de gestionar el pàrquing, sinó que 
ha estat el Banc Santander qui, com a  propietari de la finca,  no ha volgut subscriure 
cap acord escrit ja que la seva intenció és la d’urbanitzar i edificar l’immoble. 
L’Ajuntament no es pot responsabilitzar dels danys que es produeixin a la finca perquè 
no hi ha Conveni amb el Banc. Hi havia l’opció de tancar el solar però hagués estat un 
perjudici pels veïns,  raó per la qual es va acordar verbalment amb la propietat que ella 
autoritzaria l’ús de pàrquing i que, en contrapartida,  seria l’Ajuntament qui  netejaria el 
solar.. L’Alcaldessa ha trucat aquest matí per preguntar al President de la Unió de 
Botiguers si el contingut de la moció ha estat una demanda d’ells donades les 
conseqüències que pot comportar  assumir la responsabilitat de qualsevol 
contingència que pugui esdevenir. L’ha contestat que no era demanda de la Junta de 
la Unió de Botiguers. 
 
Afegeix el Sr. Xumetra que es va decidir retirar un senyal de control horari col.locat al 
solar perquè,  en tractar-se d’una propietat privada,  l’Ajuntament no pot  establir 
control horari ni sancionar el seu incompliment. 
 
 Sr. Vigatà.-La moció respon a una inquietud dels comerciants en relació amb el 
problema dels aparcaments del centre del municipi. Van fer una petita enquesta entre 
els comerciants on va sorgir aquesta qüestió i varen considerar que la millor manera 
de solucionar-ho era  que els comerciants poguessin proporcionar pàrquing gratuït o 
bonificat als clients  i una de les formes que se’ls va acudir va ser que els comerciants 
gestionessin el pàrquing dels Tints, mentre que la finca no estigués urbanitzada, 
evitant també la degradació de l’espai. Es evident –diu Vigatà- que la gestió comporta 
responsabilitats.  Tenint en compte que la temporada d’estiu començarà aviat,  han vist 
convenient presentar aquesta moció en aquest ple per la via d’urgència.  Demana el 
suport per tenir endavant el projecte. 
 
Pregunta l’Alcaldessa si ha explicat als botiguers que la gestió comportaria la 
responsabilitat de les contingències. 
 
Respon el Sr. Vigatà que ho ha explicat però que és quelcom que ja saben  i que 
l’assegurança de danys no tindria un cost excessiu. No creu que això sigui el “quid” de 
la qüestió. Ambdues parts (Unió de Botiguers i Banc) haurien de negociar les 
condicions de la gestió i els límits de la responsabilitat. S’ha de plantejar des d’un punt 
de vista de potenciació del comerç i de millora, no des del punt de vista negatiu. 
 
L’Alcaldessa manifesta que, per solucionar el problema del pàrquing,  s’han començat 
les converses amb els veïns de la Sènia per obrir el pàrquing de la Sènia. Són 
conscients del dèficit de  places de pàrquing 
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5.2 VOTACIO DE LA URGÈNCIA 
 
SOTMESA LA URGÈNCIA DE LA INCLUSIÓ D’AQUEST PUNT A VOTACIÓ, per 
l’aprovació de la sessió ordinària de data 25 de juny de 2013, ÉS APROVADA PER 
MAJORIA SIMPLE 
 

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

 
 
Explicació de vot de CIU en contra de la urgència del punt: El Sr. Xumetra justifica el 
vot contrari perquè,  en parlar amb el portaveu de Junts d’aquesta qüestió,  el Sr. 
Xumetra va demanar-li passar aquest punt pel juliol i que la resposta no la va tenir fins 
ahir. Considerant la resposta tardana i el fet de que, hores d’ara,  no coneixen el parer 
dels comerciants al respecte,  voten que no a la urgència. 
 
A continuació es dóna lectura de la: 
 
MOCIÓ PER L’ADOPCIÓ DE L’ACORD D’INSTAR AL GOVERN NEGOCIAR UN 
TRACTE EN BENEFICI DE L’UNIÓ DE COMERCIANTS DE SANT POL 
 
Junts per Sant Pol, davant la problemàtica secular que els comerciants de Sant Pol 
manifesten en relació a la manca de places de pàrquing suficients per afavorir 
l’afluència de possibles clients al centre de la població, i la seva necessària rotació per 
activar el comerç i en atenció a les següents consideracions: 
 

• Atès que el solar que ocupava l’empresa local coneguda com “Tints Carbonell” 
està sense urbanitzar de fa deu anys (10) i l’ajuntament aquest any 2013 ha 
desistit de gestionar-hi el pàrquing que en els darrers anys ocupava el solar. 

• Atès que dit solar és propietat, segons sabem, d’una entitat bancària i que, fins 
a la data, no s’ha presentat cap projecte d’urbanització de la zona, amb el perill 
que comporta aquest fet de que el solar pugui acollir cotxes abandonats i 
brossa de tor gènere, sense comptar els efectes clarament insalubres d’un 
solar d’aquestes dimensions en situació de tancament o abandó al mig del 
poble. 

• Atès que dit solar està ubicat en una zona molt cèntrica del poble i la seva 
cabuda en aprofitament de places d’aparcament és molt important, si tenim en 
compte el baix nombre d’aparcaments que poden trobar-se en dita zona. 

• Atès que per l’accés a dit solar no es pertorben les necessàries restriccions al 
trànsit rodat que s’han d’aplicar en el transcurs de la temporada estival, donada 
la gran afluència de visitants que Sant Pol acull. 

• Atès que gaudir d’un aparcament proper al centre comercial del poble pot 
activar de forma evident el comerç, i molt més encara si aquest aparcament és 
gratuït o bonificat. 
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Proposem al Ple del nostre ajuntament el següent acord: 
 
Instar a l’Equip de Govern que sol·liciti a la propietat del solar que la Unió de 
Comerciants de Sant Pol de Mar pugui gestionar-hi un servei d’aparcament gratuït o 
bonificat per els clients dels seus establiments adherits, sense afany de lucre i fins que 
dit espai no s’urbanitzi, en el ben entès de que la gestió del servei, el manteniment de 
l’espai i la responsabilitat de qualsevol contingència que pugui esdevenir correrà a 
càrrec de la Unió de Comerciants de Sant Pol de Mar. 
 
 
INTERVENCIONS 
 
Sr. Puig.-No troben arguments per votar a favor de la cessió de la gestió d’un espai 
privat a una Associació que no saben si la vol. Considera que és una proposta molt 
poc contrastada. S’abstindran en la votació. 
 
Sr. Font.-Entén la bona intenció de Junts per Sant Pol en presentar la proposta, però 
avança que  votarà  contràriament. Considera que l’Ajuntament està capejant amb èxit 
l’acord amb el Banc tot i que no està escrit. En tractar-se d’una propietat privada,  la 
propietat (el Banc), podria decidir tancar el solar o edificar-lo en qualsevol moment. 
Pensa que l’Ajuntament no està en disposició d’arriscar-se a perdre les places 
d’aparcament i és partidari de deixar-ho com està i “qui dia passa anys empeny”. 
D’altra banda, recorda que les negociacions amb un Banc són molt complexes; ja ho 
són si els interlocutors són l’Ajuntament i el Banc, més ho serien amb l’Unió de 
Botiguers. S’involucraria una altra figura  (La Unió de Botiguers) que l’únic que li  faria 
a la propietat seria mal de caps. 
 
Sr. Martín. Afegeix al que ha dit el representant d’ERC que l’espai en l’actualitat no 
està degradat –com afirma Junts- perquè s’hi aparca. L’Ajuntament s’encarrega 
d’arranjar l’espai perquè si pugui estacionar. Considera que voler fer de mitjancer entre 
una Associació i el Banc com a propietat no correspon a l’Ajuntament. Una altra cosa 
és analitzar si destinar a pàrquing un solar privat podria comportar algun problema per 
a l’Administració (si l’Ajuntament, per ex. podria tenir problemes si un cotxe impedís el 
pas als altres, si la grua podria actuar). 
 
Alcaldessa.-Mentre PRASA va ser el propietari no va haver-hi cap problema. Des que 
el Banc és el propietari va costar molt més contactar-hi. I a més, en aquest cas s’hi va 
contactar casualment.  Reitera que el Banc va manifestar que no volia subscriure 
Conveni, sinó que la seva intenció era edificar el solar, però, en aquell moment,  
estaven pendents de la fusió bancària. Hi ha un pacte verbal amb la propietat 
consistent en que aquesta deixa que s’utilitzi el solar com a pàrquing i l’Ajuntament 
s’encarrega de mantenir-ho net. L’equip de govern és conscient del dèficit 
d’estacionament al centre i per això estan negociant amb els propietaris de La Sènia 
perquè permetin aparcar en el solar durant el dia.  Votaran en contra de la moció per 
aquestes raons i perquè, a més, entenen que la Unió de Botiguers s’hauria d’implicar 
en la moció presentada. 
 
Sr. Vigatà.-Contestant a CIU, pensen que la paraula responsabilitat no hauria de fer 
tanta por a un col·lectiu acostumat a assumir responsabilitats com a empresaris. En 
relació amb la temporalitat, és cert que la moció s’ha elaborat molt ràpidament i que el 
regidor Xumetra va demanar més dilació, però creuen que la moció no es pot tractar el 
30 de juliol.  
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Respecte a les aportacions d’ICV, aquest grup pregunta si es pot gestionar un espai 
privat. Junts considera que evidentment que es pot gestionar si s’arriba a un acord 
amb la propietat i si la gestió l’ha du a terme una Entitat té molta més credibilitat que si 
és un particular.  
 
Quan a les manifestacions d’ERC, replica Vigatà que sí,  és veritat que es pot aparcar 
i aquest –considera- és el problema. Qualsevol persona pot posar un cotxe travesser 
impedint el pas als altres i l’Ajuntament no podrà accedir-hi amb una grua sense el 
permís de la propietat. 
 
En relació amb les al.legacions del representant del PP, replica el Sr. Vigatà que una 
de les funcions de l’Ajuntament és solventar problemàtiques de col.lectius. Per tant, sí 
pot fer de mitjancer. 
 
 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 25 
de juny de 2013, ES REBUTJADA amb 
 

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

 
 
 
6. PRECS I PREGUNTES 
 
Preguntes de Junts per Sant Pol 
 
Sr. Vigatà 
 

1. Prec: demana que el govern tingui sensibilitat a l’hora d’editar les publicacions 
municipals i que les fotografies s’adeqüin al text. Fa referència a la foto que 
acompanya la notícia publicada a l’Ens sobre la bandera blava. 

2. Prec: demana que es sigui més curós amb la neteja de la platja. Considera que 
es llaura la terra, però que no es netegen correctament les platges. 

 
Sra. Martí 

 
1. Prec: ha vist cartells enganxats amb cola fora dels llocs autoritzats. Demana 

que s’indiqui que està prohibit fixar cartells. 
2. Pregunta si els gossos a la riera poden estar sense lligar 
3. Pregunta quan s’instal·laran les papereres al Passeig de la platja fins a l’espigó 

de Canet. 
4. Pregunta si el llogater d’un habitatge del centre pot accedir-hi. 
5. Considera que la taxa d’estacionament és molt elevada.  
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6. Considera que cal avisar amb un cartell quan la taxa d’estacionament es pagui 
els caps de setmana. 

7. Li sorprèn la votació contrària d’ICV  a la urgència de la moció presentada per 
Junts 

8. S’adreça al regidor del PP, prèvia autorització de l’Alcaldessa, per preguntar 
com es van recollir les signatures per demanar la qualificació de sòl 
urbanitzable de Can Busquets, considerant que un dels propietaris de la finca 
és  un familiar del regidor del PP. 

 
Sr. Parada 

 
Prec: Continua sense publicar-se la convocatòria del ple a la cartellera del 
Garrofers. Demana que es col·loqui. 

 
Sr. Comas  

 
Prec: demana que es retiri o es faci retirar el ferro que hi ha al carrer Santa 
Clara al costat de Ca l’Antic. 
 

Preguntes d’ICV 
 

Sr. Ferrer 
 

1. Prec de mínims: demana que es mantingui tot l’any l’horari del bus (s’ha 
suprimit l’autobús de les 6:45 h., 8:25 h i 12:30 h. en aplicació del horari no 
lectiu amb l’agreujant de que en alguns d’ells no hi pujava cap estudiant). Prec 
de màxims: demana fer un esforç conjunt de negociació amb la resta de pobles  
perquè el servei de bus sigui més funcional recuperant l’horari antic o buscant 
fórmules per fer un trajecte circular. 

2. Prec: demana que la lentitud en la peatonaltizació del carrer Nou  no afecti al 
procés de peatonalització de la resta del centre urbà. 
 
 

Sr. Puig 
 

1. Prec: Demana que no es facin servir herbicides en la via pública (només estaria 
justificat en l’asfalt de les urbanitzacions i allí no s’usa) i pregunta si el Consell 
de Medi Ambient està al corrent d’aquest ús indegut.  

2. Pregunta si durant l’any de vigència de l’ordenança de civisme s’ha sancionat a 
algú pel seu incompliment. 
 

Preguntes d’ERC 
 

1. Prec: Prega que no es doni tanta importància a l’obtenció de la bandera blava 
ja que a nivell mediambiental no té cap valor. Per a la seva consecució només 
es consideren factors turístics i de prestació de serveis. 

2. S’afegeix a l’observació de Junts en relació amb la neteja de la platja –creu que 
s’hauria de passar més el raspall- i demana que el torrent Arrosser es tingui 
obert per evitar els problemes que s’han produït arrel de les tempestes últimes. 

3. Demana que es sigui més constant amb les qüestions d’ordre del ple  (respecte 
i ordre dels torns d’intervenció...). Afegeix que no es pot admetre que, com ha 
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passat fa uns minuts, una regidora s’adreci a un regidor de l’oposició per fer-li 
preguntes amb connotacions de qüestions personals.  
 

Preguntes PP 
 

1. Manifesta que està trist i decebut pel tracte rebut en aquesta sessió. Considera 
que no ha fet res perquè se li retiri la paraula ni de forma ni de contingut i que 
la intervenció de la Sra. Martí ha estat totalment  fora de lloc. 

2. Pregunta com és que l’Ajuntament paga una quota anual a l’AMI si el govern va 
dir que no tindria cap cost pertànyer a aquesta Associació 

3. Valoració de l’equip de govern de la visita al monestir de Montserrat. 
4. Pregunta si s’està aplicant l’ordenança de civisme (ha vist gossos a la platja, 

gent amb banyador....) 
5. Problemes derivats dels pollancres del parc del Litoral 
6. Problema de cobertura greu durant la revetlla de Sant Joan 
7. Tenia entès que hi havia un membre de Junts per Sant Pol encarregat de 

fiscalitzar el contingut de l’Ens. Li agradaria una major transparència en els 
continguts de la referida publicació. Recorda que va comunicar al regidor de 
l’àrea la participació d’un conferenciant, d’un eurodiputat del PP perquè 
informés a l’Ens i no ha vist la notícia publicada. 

 
 
RESPOSTES 
 
A Junts per Sant Pol 
 
Al Sr. Vigatà 
 

1. Respon l’Alcaldessa al primer dels precs dient que la fotografia és de la platja 
no de la rocalla i que, per tant,  si que respon al text. 

2. Respon el regidor Xumetra, dient que en pren nota. 
 
A la Sra. Martí 
 

1. El regidor de l’àrea en pren nota. 
2. L’Alcaldessa respon afirmativament. 
3. El regidor, Sr. Xumetra l’informa que es col.locaran passat Sant Joan per evitar 

els riscos de crema. 
4. El regidor Xumetra respon que poden demanar la corresponent autorització 
5. L’Alcaldessa respon que es troba en un terme mig, i que per exemple pobles 

com són Sant Vicenç de Montalt o Caldes d’Estrac les tenen més elevades i 
que aquest tema ja fou debatut en la modificació de les ordenances fiscals. 

6. L’Alcaldessa considera innecessari perquè ja s’indica en l’aparell. Si “la 
caputxa” no està posada a la màquina és indicatiu de que s’ha d’abonar la taxa. 

7. Respon l’Alcaldessa dient que ha estat CIU i per les raons ja expressades qui 
ha votat negativament a la urgència. El Sr. Puig confirma que ICV s’ha 
abstingut tant en la votació de la urgència com en el contingut de la moció. 
Sabien que prosperaria la urgència i que es debatria la moció presentada. Li 
recorda que a vegades una abstenció pot facilitar que prosperi una proposta. 

8. Respon el Sr. Martín tot dient-li que han estat propietaris i interessats de 
finques afectades els que durant el període de suggeriments del POUM han 
formulat els suggeriments que han considerat convenients en exercici al seu 
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dret legítim. Troba totalment fora de lloc la intervenció de la regidora, sobretot, 
pel que fa a les  referències  personals als seus familiars. 

 
Al Sr. Parada 
 

La Sra. Alcaldessa demana disculpes i pren nota perquè no torni a passar. 
 
Al Sr. Comas 
 

El regidor de l’àrea, Sr. Xumetra es compromet a anar-ho a veure. 
 
  
A ICV 
 

Al Sr. Ferrer. L’Alcaldessa en pren nota per a parlar-ho amb els pobles veïns. 
 
Al Sr. Puig, respon la Sra. Pera dient que no  ho sap amb certesa, ja que això 
correspon a Serveis, però que ho preguntarà. Sí li pot contestar que l’ús 
d’herbicides no s’ha tractat al Consell de Medi Ambient. 
 
En relació amb la segona de les preguntes, respon el Sr. Xumetra que sí s’ha 
sancionat, però que li facilitarà més endavant dades. 

 
A ERC 
 

1. El Sr. Vigatà manifesta que estan d’acord amb l’apreciació formulada pel 
representant d’ERC en relació amb la manca de valor mediambiental de la 
bandera blava de les platges.El seu prec anava en un altra direcció (demana 
una major  sensibilitat a l’hora d’editar les publicacions municipals)  

2. El regidor de l’àrea en pren nota. 
3. En relació amb la tercera de les qüestions plantejades (constància amb les 

qüestions d’ordre del ple), respon l’Alcaldessa que el regidor d’ERC té raó i que 
procurarà que no torni a passar. Pel que fa a la intervenció de la Sra. Martí 
preguntant al Sr. Martín, demana disculpes per haver autoritzat a la regidora ja 
que no podia fer-ho atès que el control es fa als regidors de  l’equip de govern i 
no als regidors de l’oposició. 

 
Al PP 

 
1. (És una manifestació que no té resposta) 
2. Respon l’Alcaldessa que inicialment fou així però l’Associació s’ha vist 

obligada, davant les actuacions de la Delegada del Govern, a contractar 
advocats i estudis jurídics per a defensar-se i per aquesta raó varen acordar 
l’abonament de quotes. 

3. Respon l’Alcaldessa que la valoració ha estat “espectacular” . El Conveni 
que es va subscriure amb l’Abadia de Montserrat comportarà importants 
bonificacions. 

4. L’Alcaldessa respon que sí que s’està sancionant l’incompliment de 
l’ordenança de civisme. S’està fent una campanya perquè es recullin els 
excrements dels gossos, s’està sancionant a qui recicli de forma 
incorrecta...... 
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5. Respon la Sra. Pera dient que es va intentar mullar-los quan florien amb 
l’objecte de recollir-les quan caiguessin, però no va funcionar. Cal assumir 
que al parc Litoral hi ha pollancres i que durant un mes es produeix aquesta 
molèstia, però que en qualsevol cas  no és perillosa.... 

6. L’Alcaldessa en pren nota. 
7. L’Alcaldessa respon que el regidor de Junts participa, però no fiscalitza. El 

regidor Sr. Xumetra indica que quan es tracta de conferències polítiques 
s’entén que cada partit polític disposa de la seva pròpia publicació i no es 
publica a l’Ens. El Sr. Martín replica que la conferència la donava un 
eurodiputat i no havia de ser considerada com a política. 

 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 
23:00 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 

  
 


