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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
DE  DATA 7 DE JULIOL DE 2014 

NÚM. PLE2014/7 
 
 
Identificació sessió 
 
Caràcter: ordinària  
Data: 7 de juliol de 2014  
Horari: 21:00 h. a 22:30 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. 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. 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 21:00 hores del dia 7 de 
juliol 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 7 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 18 DE JUNY DE 2014 
 
2.. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
I SUSPENSIÓ PRECEPTIVA DE TRAMITACIÓ DE LLICENCIES  
 
3. PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI INTEGRAL DE L’ENLLUMENAT 
PLÚBLIC DE SANT POL DE MAR 
 
4. PROPOSTA RELATIVA A LA PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA 
PRESENTADA PER JOAN VIGATÀ MINGUET 
 
5. ASSUMPTES URGENTS: 
 
5.1 DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ D’UNA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL 
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2014 
 
5.2  INFORME DESFAVORABLE DE LA SOL·LICITUD DE L’ INCREMENT DE TARIFES 
FORMULADA PER SOREA 
 
6. PRECS I PREGUNTES 
 

 
L’Alcaldessa exposa que canviarà l’ordre dels tres punts últims del ple, de manera que 
la presa de coneixement de la renúncia del regidor Sr. Vigatà serà tractat com a últim 
punt per tal que pugui participar en tot el ple. 
 

 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 18 DE JUNY DE 
2014 
 

El regidor del PP sol.licita que es faci constar el reconeixement que ell va fer de 
l’Alcalde, Sr. Mombiela recentment mort. 
 
S’aprova l’acta de la sessió anterior per  majoria absoluta amb l’abstenció del regidor 
del PP, Sr. Martín. 
 
 
2.  PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT POL DE MAR I DE SUSPENSIÓ 
PRECEPTIVA DE TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES ALS ÀMBITS QUE S’INDICA 
 
El Ple d’aquest Ajuntament en sessió plenària celebrada el dia 15 d’abril de 2013 va 
aprovar el document “avanç de pla d’ordenació urbanística municipal de Sant Pol de 
Mar” acomplint amb el Programa de Participació Ciutadana aprovat pel Ple celebrat el 
dia 26 de novembre de 2012, el qual seguint les determinacions de l’article 8 del 
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya, establia els mecanismes per garantir i fomentar els drets 
d’iniciativa, d’informació i de participació dels ciutadans en els processos urbanístics i 
de planejament. 
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En l’avanç de POUM aprovat hi figuraven els objectius i criteris generals d’ordenació 
del territori així com les polítiques urbanístiques que es pretenien recollir al document 
definitiu i, tal com ja deia la proposta de l’Alcaldia, amb la vocació clara d’assolir la 
transparència i la divulgació necessàries que un pla general requereix. Sotmès a 
informació pública pel termini d’un mes foren presentats diversos suggeriments els 
quals han estat valorats per l’equip redactor. 
 
Fruit d’aquell primer treball, en data 14 de maig de 2014, per part de “INTERLANDS, 
CIUTAT I TERRITORI, SLP,” empresa adjudicatària del contracte de consultoria i 
assistència tècnica per a la redacció del POUM de Sant Pol de Mar, ha estat presentat 
el nou document de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Sant Pol de 
Mar, la redacció del qual té com a objectiu essencial revisar el Pla general d’ordenació 
municipal de Sant Pol de Mar aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona en data 12 de febrer de 1992 i adaptar-lo als continguts del Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i 
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i al Reglament de la Llei d’Urbanisme 
aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal segons el qual el contingut del document del 
POUM presentat compleix amb els requeriments necessaris per iniciar la seva 
tramitació. 
 
Atesos els articles 58, 59, 73, 74, 76.2, i 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, els articles 101 i 
següents del Decret 305/2006 i els articles 52.2.c i 114.3.k  del Decret legislatiu 2/2003 
de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 
EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant 
Pol de Mar formulat per aquest Ajuntament . 
 
SEGON.- SOTMETRE’L al tràmit d’informació pública pel termini de quaranta-cinc dies  
mitjançant la inserció d’edictes en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el 
Butlletí Oficial de la Província, en dos dels diaris de més divulgació i en el tauler 
d’edictes de l’Ajuntament, als efectes de formulació d’al·legacions. 
 
TERCER.- SOL·LICITAR, d’acord amb el que disposa l’article 85.5 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, 
els informes preceptius als organismes competents per raó de les seves competències 
sectorials següents: 
 

- Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya 
- Agència Catalana de l’Aigua 
- Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
- Departament de Medi Ambient i Habitatge. Direcció General de Medi Natural 
- Departament de Comerç, Consum i Turisme 
- Direcció General d’Arquitectura i Paisatge 
- Direcció General de Ports i Transports 
- Departament de Cultura. Direcció General del Patrimoni Cultural. 
- Demarcació de Costes de Catalunya 
- Ministeri de Foment. Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya 
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- ADIF – Administrador d’Infrastructures Ferroviàries 
- Diputació de Barcelona – Àrea de Vies Locals 

 
 
 
QUART.- CONCEDIR audiència als Ajuntaments de Calella, Canet de Mar i Sant 
Cebrià de Vallalta, l’àmbit territorial dels quals confina amb el municipi de Sant Pol de 
Mar. 
 
CINQUÉ.- SUSPENDRE la tramitació de plans urbanístics derivats concrets, de 
projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com suspendre també l’atorgament 
de llicències de parcel·lació de terrenys, edificació, reforma, rehabilitació i enderroc, i 
d’instal·lació o ampliació d’activitats, en els àmbits grafiats en el plànol que 
s’acompanya (annex 1) i que es detallen seguidament: 
 

1) El Nucli antic de Sant Pol de Mar, delimitat per la Riera de Sant Pol, la 
carretera N-II i la línia de costa. 

2) El sector B, Ponent, La Rajoleria 
3) Els elements inclosos al catàleg de bens a protegir i que es troben fora del nucli 

antic. 
 
SISÉ.- MANTENIR la suspensió potestativa de llicències acordada pel Ple en data 15 
d’abril de 2013, en els àmbits que es relacionen: 
 

1) Sector de sòl urbà no consolidat Roques Blanques, Nord i Sud. 
2) Sector de sòl urbanitzable delimitat Torre Martina. 
3) Sector de sòl urbà no consolidat Bellavista. 
4) Sector de sòl urbà no consolidat Bellaguarda. 
5) Sector de sol urbanitzable delimitat “Equipaments Riera de Sant Pol”. 
6) Sector de sòl urbanitzable no delimitat “La Sènia”. 

 
Aixó no obstant, d’acord amb l’article 102.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, es 
podran atorgar aquelles llicències fonamentades en el planejament vigent que siguin 
compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas 
que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou 
planejament, una vegada definitivament aprovat. 
 
 
INTERVENCIONS 
 
Alcaldessa: L’aprovació del POUM és, sens dubte,  un dels temes més importants 
que es tracta en aquesta legislatura. De fet, tots els partits polítics portaven dins del 
seu programa  electoral l’aprovació del POUM per a Sant Pol i tots han pogut participar 
en el procés de la seva elaboració per a plasmar el model de territori que volem per al 
nostre poble, un model que continua mantenint l’ essència i la identitat de poble. 
 
Sr. Vigatà, portaveu de Junts per Sant Pol. Manifesta que avui, és un dia important ja 
que s’aprova inicialment el POUM, tot i que aquesta aprovació es fa amb 8-9 anys de 
retard. El POUM s’aprovarà amb el consens de quasi totes les forces polítiques, la 
qual cosa,  els omple de satisfacció. Per ell especialment, és un dia important ja que 
renunciar al càrrec de regidor  amb l’aprovació d’aquest punt,  és una sortida més que 
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digna d’aquest Ajuntament ja que el POUM ha estat el seu cavall de batalla. Finalment,  
agraeix a tots que avui s’aprovi el POUM tant tractat i debatut. 
 
Sr. Puig, seguint la línia de les anteriors intervencions, avui comença la intervenció en 
la mateixa manera que ho va fer l’abril passat, quan es va aprovar l’avanç. Així 
considera que aquesta és la votació d’aquest mandat, dels dos anteriors i del que ve. 
Avui es porta a aprovació la concreció de l’avanç que es va aprovar amb una important 
majoria. L’avanç, que no deixava de ser una declaració d’intencions,  es caracteritzava 
per una manera diferent de projectar l’urbanisme, basada en la sostenibilitat, el tracte 
responsable de l’entorn, l’ecologisme i la reordenació racional del que tenim i del que 
no tenim,  però volem. El grup municipal que representa està -manifesta- orgullós 
d’haver participat en aquest projecte i d’haver pogut  demostrar que una altra forma de 
fer urbanisme és possible i allò que es defensava fa pocs anys, i al què ningú li donava 
audiència en aquell moment,  ara es veu que és veritat; que, en definitiva, el 
“decreixement” és possible. Venim d’uns anys d’un model de gestió urbanístic, al seu 
parer, equivocat basat en programar creixements a canvi de cessió gratuïtes per fer 
equipaments que no es necessitaven; ara, després de 10 anys de treball, 
conscienciació i formació, tots plegats hem entès que ens estàvem equivocant de 
model i això s’ha fet palès en aquest document. Darrerament, el pla d’equipaments  va 
advertir-nos que no es necessitaven  més terrenys per a destinar-los a equipaments 
tret dels necessaris per a la ubicació de l’IES, només amb una reordenació objectiva ja 
complien les necessitats actuals. Amb el document que és previst aprovar no només 
no es creix sinó que es desqualifiquen zones urbanitzables. Unes per ser inviables 
econòmicament, com és el cas de la Sènia, d’altres,  per no ser aptes per l’ús que 
estaven destinades, com part dels terrenys de la Riera. Els agradaria fer unes 
pinzellades del que significarà aquest pla: preserva els actuals àmbits rurals i 
agrícoles, dota de nous espais pàrquings pel centre urbà, permet nous tipus d’activitats 
econòmiques per ex. a Torre Martina, sempre que es respecti el seu entorn, renovació 
del catàleg arquitectònic, (aprofiten per fer un prec,   perquè inclogui la vessant 
ambiental i d’elements no només l’arquitectònica), en relació amb el nucli urbà, es 
posen al dia les alçades reguladores i es dóna sortida a les cases catalogades que 
s’estaven deteriorant, davant la impossibilitat de que els seus propietaris poguessin 
vendre-les o mantenir-les. Pel que fa a les masies i a l’entorn rural, es dinamitzen 
econòmicament a través de l’augment  dels usos sempre i quan siguin, també, 
respectuosos amb l’entorn. De l’avanç, que era un document d’intencions sense 
concreció,  a ara,  l’aprovació inicial  del POUM, cal destacar dues modificacions  
importants justificables: l’establiment d’una nova estratègia per fer viable una solució 
als antics terrenys dels Tints, i la no inclusió de l’ampliació del polígon industrial, 
perquè el Departament de Territori hi posava forces inconvenients  i perquè sembla ser 
que les possibilitats de creixement amb la normativa actual ja les absorbeix, i 
igualment tampoc   s’afecten els corredors actuals. Sembla que aquesta ampliació 
tampoc era tan necessària. A més cal ressaltar que hi haurà  una exposició pública de 
més de dos mesos, temps més llarg del l’habitual en el qual tots els interessants 
podran formular-hi al.legacions i reforçar el document. Felicitar-nos a tos plegats, a 
l’equip de govern, per la seva gestió,  a l’oposició per la seva participació,  i a l’equip 
redactor per la seva paciència. Per acabar la seva intervenció avança el vot favorable. 
 
Sr. Font.-Els companys d’ICV ja han avançat el vot favorable; per la seva intervenció 
es dedueix que Junts també votarà favorablement a la proposta del govern. Atès que 
la seva intervenció pot semblar crítica,  avança per endavant el vot favorable a la 
proposta del govern. Es un tema que fa 9 anys que s’arrossega, la qual cosa no és 
positiva, ni des del punt de vista jurídic ni econòmic. Per tant, el primer és felicitar al 
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govern per aconseguir que mitjançant un consens ampli s’aprovi inicialment el POUM. 
Pel que fa a la crítica, diu que  és un POUM massa “fàcil i feliç”. Des del principi s’ha 
anat a buscat el consens fàcil, el del “creixement 0”, que ha contentat a tothom, perquè 
és un concepte que fa feliç a totes les forces polítiques que després s’han de presentar 
a les eleccions municipals. Però és un POUM que, des del punt de vista econòmic,  és 
insostenible i de ben segur que caldrà fer modificacions. Es un POUM que enlloc de 
propiciar a futurs governs aprofitaments, el que fa és carregar-los de deutes a mig i 
llarg termini. No dóna aprofitaments però sí obligacions a còpia d’expropiacions. Es un 
POUM fàcil i feliç pels que ara estem aquí, però no per a futurs governs.  ERC, malgrat 
la crítica,  votarà favorablement; algú el titllarà d’hipòcrita, però justifica el vot a favor 
perquè es conscient de la història que es porta en relació amb aquest tema,  però sí 
que vol deixar constància que el que deixen en realitat no és “fàcil ni feliç”; és “fàcil i 
feliç” ara, però futurs governs hauran d’arremangar-se molt per poder finançar el que 
avui s’està aprovant aquí. 
 
Sr. Martín.-Recorda que el grup municipal del PP va  votar desfavorablement 
l’aprovació de l’avanç. Amb aquest POUM el grup municipal del PP està 
moderadament content perquè s’han admès molts dels suggeriments formulats del PP, 
però no se n’han admès d’altres que, al seu parer, millorarien el document.  Pensa que 
es podria haver respost els suggeriments presentats. Considera que aquest  document 
de POUM és massa conservador. Hi ha moltes parts emblemàtiques que no es 
solucionen de forma adequada segons el seu criteri. Vol deixar clar que el grup 
municipal del PP es mostra a favor de no potenciar el creixement desmesurat de Sant 
Pol; no volen repetir models de dubtós èxit practicat en el passat, basats en 
l’especulació urbanística, el “pelotazo”, i en trossejar el territori si l’interès particular ho 
requeria, models on l’amiguisme “l’enxufisme” la corrupció i la incompetència tacaven 
les institucions i també càrrecs públics. No volen repetir models on corruptes imputats 
passegen pel poble com si res, quan la seva gestió partidista i negligent ha perjudicat 
a tots. Valoren el coratge de l’Alcaldessa i de l’equip de govern que ha carregat  una 
llosa molt pesada derivada de la gestió anterior del seu partit polític. Estén el seu 
agraïment als tècnics de l’equip redactor i als de la pròpia casa. No entenen ni 
comparteixen que la Sènia quedi trossejada i no es plantegi un parc verd o pulmó, com 
varen suggerir. Estan d’acord i valoren que Can Busquets i la propietat de Ca Martínez 
passin a ser sòl urbà i no rústic com es proposava abans. No entenen perquè es limita 
el sòl urbà de Can Busquets i se l’assimila a l’urbà del Mas Arrosser. La franja de dalt 
és diferencial de la Sènia. No entenen perquè la part inferior de Can Busquets queda 
com xarxa viària. No estan d’acord amb el canvi de qualificació. Els agradaria tenir el 
parc més gran del Maresme –ho portaven al seu programa electoral. Estan d’acord 
amb el tractament que el document dóna a la Riera. Pensa que falta el consens a la 
zona industrial, malgrat que els agrada com queda. Manifesta que Torre Martina 
condicionada al projecte deixa massa lligat a la propietat. Com a norma general,  no 
els agraden  les ingerències públiques si no estan molt justificades o tenen un objectiu 
d’interès públic clar. Valoren positivament l’actuació del Tints. Critica que no es deixa 
res reservat per a finançar-nos en el futur. Insisteix en que el POUM no ha de ser 
només a curt termini, sinó a llarg, i es tem que podem tenir problemes en un futur. En 
definitiva, falten propostes del PP, però no volen ser un inconvenient per tirar endavant 
el POUM. Tot i així,  el govern no s’ha guanyat el seu vot. Per aquestes raons el grup 
municipal del PP s’abstindrà, una abstenció que, entén, ha de ser interpretada de 
forma positiva. Encoratja al govern a seguir treballant per a aconseguir convertir 
l’abstenció del PP en vot favorable i felicita a tot el Consistori per a l’aprovació inicial 
del POUM.  
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Alcaldessa.- Ens hem de felicitar pel consens aconseguit per totes les forces 
polítiques. Totes estem d’acord en que volem mantenir l’essència de poble, que els 
nens puguin anar a l’escola a peu... En relació amb la crítica de que el POUM és “fàcil i 
feliç” i que tindrem més endavant problemes de finançament, ....potser no serà així 
perquè potser s’obtindran ingressos derivats d’activitats econòmiques que permet el 
POUM. La Sra. Garrido pensava que seríem els únics que plantejaríem un POUM de 
manteniment i ara hi ha d’altres municipis que també ho fan. No acaba d’entendre la 
crítica del PP  relativa al parc més gran del Maresme, el parc del Litoral és l’enveja de 
molts pobles del Maresme. Quan al tema de Torre Martina, el projecte haurà 
d’adequar-se a l’espai i caldrà vetllar perquè el que se faci respecti el torn. 
 
Sr. Vigatà.-Ha constatat que hi ha una excel·lent sintonia amb tots els grups polítics 
en relació amb el document del POUM. Pel que fa a que el POUM és “fàcil i feliç”, 
l’equip de govern l’ha fet fàcil, de la qual cosa se n’alegra. El grup de Junts per Sant 
Pol prefereix aquest POUM que el que es va presentar per a aprovació l’any 2006 i 
que no es  va arribar a aprovar;  aquell POUM era  faraònic i ostentós. D’altra banda, 
el document actual és fruit d’una controvèrsia que va treure al poble al carrer i que 
després de molts anys –masses- el consistori s’ha conscienciat de la necessitat de 
mantenir un creixement vegetatiu –que no creixement 0- Tenim molts habitatges 
desocupats i hi ha possibilitats d’expansió suficient i capacitat per fer front a 
expropiacions que no seran molt costoses. El model basat en l’especulació no és el 
model de Junts. Es evident que hi ha coses a millorar, però avui podem sortir molt 
satisfets amb l’aprovació inicial del document 
 
Sr. Puig.- Intervé per rectificar un error de la seva intervenció, i és que l’avanç es va 
aprovar amb 12  vots a favor  i un  en contra, no amb 12 vots i una abstenció com ha 
dit. 
 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 7 
de juliol de 2014, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb 
 

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

 
 
 
3. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC  
 
En data 13 de febrer de 2014 es dictà per Decret d’Alcaldia núm. 77/2014 per a la 
incoació de l’expedient de contractació per a l’adjudicació de la prestació del servei 
integral de l’enllumenat públic de Sant Pol de Mar. 
 
El Ple ordinari en sessió ordinària de data 24 de febrer de 2014, va aprovar el plec de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que ha de regir la 
referida contractació.  
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En data 5 de maig de 2014 es constitueix  la Mesa de contractació per tal de procedir a 
l’obertura del sobre 1, havent-se presentat les següents empreses: 
 

1.SECE,S.A 
2.ELECTRICITAT BOQUET,S.L 
3.ISTEM,SLU 
4.IMESAPI,S.A 
5.EMPTE SERVICE,SAU 

 
En data 6 de maig de 2014 la Mesa de contractació reunida per tal de procedir a 
l’obertura del sobre 2 que conte la proposta tècnica, acorda trametre la documentació 
presentada a fi de que s’emeti informe valoració de la proposta tècnica presentada. 
 
L’informe emès per l’enginyer industrial Ramon García Fortuny en data 3 de juny, 
conclou el següent: 
 

 
 
En data 3 de juny la mesa de contractació després de llegir l’anterior informe procedeix 
a l’obertura del sobre 3 que conté la proposició econòmica presentant els licitadors les 
ofertes següents: 
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EMPRESES       

BOQUET 24,9999948 20,00000 5,00000 2,00000 8,00000 59,99999 

SECE 24,9967719 20,00000 5,00000 2,00000 8,00000 59,99677 

ISTEM 25,0000013 20,00000 5,00000 2,00000 7,50000 59,50000 

BOQUET SECE ISTEM IMESAPI EMTE

APARTAT CLÀUSULA 26

PUNTUACIÓ 

MÀXIMA punts punts punts punts punts

a) Memòria Descriptiva

20 18,2 18,6 11,1 8,2 9

b) Altres millores proposades sota judici 

de valor
15 12 8 10 5 2

c) Memòria tècnica control execució 

totes les prestacions 3 1 3 3 0 0

d) Memòria tècnica divulgació nou 

sistema i estalvi
2 1,5 2 2 0,5 0

TOTAL 40 32,7 31,6 26,1 13,7 11
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EMTE 25,0032111 20,00000 0,00000 2,00000 6,61250 53,61571 

IMESAPI 20,60262 20,00000 0,00000 2,00000 8,00000 50,60262 
 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, així com el correcte seguiment de 
l’expedient, i també l’existència de suficient consignació pressupostària. 
 
EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER.- Acordar la classificació de les proposicions per ordre decreixent, i d’acord 
amb els criteris del Plec de Condicions administratives, de les ofertes presentades per 
a l’adjudicació del contracte per a la prestació del servei integral de l’enllumenat públic 
de Sant Pol de Mar. 
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TOTAL 

SOBRE 2 I 3 
       

EMPRESES       

BOQUET  59,99999  32,70000  92,69999 

SECE  59,99677  31,60000  91,59677 

ISTEM  59,50000  26,10000  85,60000 

EMTE  53,61571  11,00000  64,61571 

IMESAPI  50,60262  13,70000  64,30262 

SEGON.- Es valora l’oferta més avantatjosa en el primer classificat ELECTRICITAT 
BOQUET,S.L., atès que es considera la més capacitada, tant tècnica com 
econòmicament, per la realització del servei. 

TERCER.- Requerir a ELECTRICITAT BOQUET,S.L. perquè en el termini de 10 dies 
hàbils, a comptar des del següent a la recepció de la notificació, presenti la 
documentació que consta en la clàusula 28 del PCAP, segons l’article 151 del 
TRLCSP. 

En el cas de no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini 
assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a requerir 
la mateixa documentació al licitador següent. 
 
QUART.- Notificar aquest acord als interessats. 
 

 

VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 7 
de juliol de 2014, ES 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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4. ASSUMPTES URGENTS 
 
4.1  APROVACIÓ D’UNA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST DE 
L’EXERCICI 2014 
 
L’Alcaldessa proposa, d’acord amb el que disposa l’art,. 103.3 del D.lg 2/2003 de 28 
d’abril, l’ampliació de l’ordre del dia, amb el punt: “aprovació d’una modificació de 
crèdit del pressupost de l’exercici 2014”  
 
Explicació de la urgència: Justificada per la necessitat d’implementar la mesura de 
promoció del comerç del municipi mitjançant hores d’aparcament durant els mesos 
d’estiu. 
 
Sotmesa a votació la urgència és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
APROVACIÓ D’UNA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST DE 
L’EXERCICI 2014 
 
Assumpte 
Exp. 4/2014 de Modificació del pressupost de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar 
mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb amb baixes per 
anul·lació de crèdit  
 
Relació de fets 
 
Des que es va aprovar el pressupost per a l’exercici 2014 fins ara s’han produït fets i 
necessitats per a les quals es sol·licita la modificació de crèdit pressupostari, creant i 
augmentant el crèdit de partides pressupostàries i restant el crèdit d’altres. Per això es 
proposa modificar el pressupost amb crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 
finançats amb baixes per anul·lació. 
 
La secretària interventora, ha informat favorablement aquesta proposta de modificació 
pressupostària. 
 
Fonaments de dret 
1. Article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (RDLeg. 

2/2004, de 5 de març).  
2. Articles 36, 37 i 38 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril.  
3. Articles 9 i 10 de les bases d’execució vigents. 
D’acord amb allò exposat i a la vista de la documentació que consta a l’expedient, es 
proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar l’adopció dels acords que 
segueixen:  
 
Proposta d’acord 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació del pressupost de l’Ajuntament de Sant 
Pol de Mar, mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat mitjançant 
baixes per anul·lació de crèdit, segons el detall que segueix: 
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Finançament: 
 
Baixes o anul.lacions de crèdit: 
 
 
 
 
 
SEGON.- Exposar l’expedient al públic, inserint el corresponent anunci al BOP, perquè 
es puguin presentar les reclamacions oportunes durant 15 dies. Al·legacions que 
s’hauran de resoldre pel Ple en el termini d’un mes. Si no es presenten al·legacions, 
l’aprovació inicial esdevindrà, sense cap més tràmit, aprovació definitiva.  
 

 
INTERVENCIONS 
 
El regidor de l’àrea, Sr. Xumetra, explica als presents el contingut del projecte que vol 
dur a terme i que es porta negociant amb els comerciants des de fa molts mesos amb 
l’objecte de promocionar el comerç del poble i incentivar l’aparcament del parc del 
Litoral. Comenta que es varen modificar les màquines per tal que es pogués introduir 
en elles un val de descompte. Per tant, es tracta d’una subvenció que s’atorga a la 
Unió de comerciants i que equival a  hores d’aparcament que caldrà justificar. 
 
El Sr. Vigatà pregunta al regidor -que ho explica- com serà la mecànica. Compten que 
seran fins unes 4000 hores de pàrquing –diu el regidor- que no es donaran a la vegada 
ja que inicialment només es repartiran 1000 tiquets. 
 
Sr. Puig.-Pregunta en referència  a les subvencions a les AMPES del IES. Vol saber si 
és que no en donaven, o és que no estaven pressupostades I en relació amb la SS 
dels funcionaris de la Policia Local, dels quals s’obté el finançament, vol saber si  és 
que estava mal calculat. 
 
Respon l’Alcaldessa dient que a les AMPES se’ls va passar la convocatòria de 
projectes –raó per la qual s’ha hagut de preveure la subvenció de forma nominativa- i 
pel que fa a la SS, es pot finançar d’aquesta aplicació per les comissions de serveis o 
vacants pressupostades i  no cobertes. 
 
Sr.  Font, comenta que sobre els suplement de crèdit, res a dir, però que haguessin 
agraït que el regidor els hagués explicat  primer el projecte i després el suplement de 
crèdit. L’estranya que puguin haver errades referides a la SS i pregunta si els 
239.091,98 € correspon només a la SS dels funcionaris de Policia Local. 

SUPLEMENT DE CRÈDIT
Desripció Pressupost Modificació Pressupost

actual definitiu

4 41300 4800000 UNIÓ D'ESTABLIMENTS 1.000,00 6.000,00 7.000,00
total augments 6.000,00

CRÈDIT EXTRAORDINARI
Desripció Pressupost Modificació Pressupost

actual definitiu

5 32400 4800000 AMPA IES BISBE SIVILLA 0,00 600,00 600,00
5 32400 4800001 AMPA IES DOMENECH MUNTANER 0,00 150,00 150,00

total augments 750,00

Partida pressupostària

Partida pressupostària

Desripció Pressupost Modificació Pressupost
actual definitiu

2 13200 1600000 SEGU. SOCIAL FUNCIONARIS POLICIA LOCAL 239.091,98 -6.750,00 232.341,98
total rebaixes -6.750,00

Partida pressupostària
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S. Martín. Atès que s’està debatent la modificació del pressupost i no la mesura de 
promoció pel comerç (amb la que pot estar,  o no,  d’acord) , i donat que el PP no va 
votar favorablement al pressupost presentat per l’equip de govern, anuncia la seva 
abstenció. 
 
Sr. Vigatà, recorda que Junts va votar negativament al pressupost, però donat que 
aplaudeixen el destí de la modificació, votaran favorablement a la proposta. 
 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 7 
de juliol de 2014, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb 
 

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

 
 
 
4.2  INFORME DESFAVORABLE DE LA SOL·LICITUD DE L’ INCREMENT DE 
TARIFES FORMULADA PER SOREA 
 
L’Alcaldessa proposa, d’acord amb el que disposa l’art,. 103.3 del D.lg 2/2003 de 28 
d’abril, l’ampliació de l’ordre del dia, amb el punt: “informe desfavorable de la 
sol·licitud de l’ increment de tarifes formulada per Sorea”  
 
 
Explicació de la urgència: Justificada la necessitat d’adoptar un acord abans de que 
es compleixi el termini del mes, ja que, de no fer-ho, s’entén que és silenci 
administratiu positiu. 
 
Sotmesa a votació la urgència és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
INFORME DESFAVORABLE DE LA SOL·LICITUD DE L’ INCREMENT DE TARIFES 
FORMULADA PER SOREA 
 
SOREA, actual adjudicatària del servei de subministrament d’aigua d’aquest municipi, 
ha presentat 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 representa un 
increment de tarifes del 45,58% respecte a les actuals que són vigents des del 16 de 
setembre de 2011. 
 
Actualment, des de l’Ajuntament s’està realitzant un estudi de l’evolució de les tarifes. 
 
De la documentació presentada per SOREA, d’acord amb l’informe de la Secretaria-
Interventora adjunt, resta pendent informació addicional a la presentada per la 
concessionària per poder informar l’increment tarifari sol·licitat. A més, l’estudi 
econòmic presentat conté alguns errors en la base de càlcul de l’increment tarifari. 
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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.- Requerir a la concessionària a què subministri la informació detallada en 
l’annex 1 d’aquesta proposta. 

SEGON.- Sotmesa al resultat de les comprovacions a realitzar en la documentació 
requerida en l’apartat anterior d’aquesta resolució i de les modificacions que es 
poguessin derivar en l’estudi econòmic presentat per la concessionària, informar 
negativament la sol·licitud d’aprovació de tarifes a la Comissió de Preus de Catalunya 
en base a què l’augment sol·licitat es basa en un càlcul erroni pels següents 
conceptes: 

• Partida de despeses extraordinàries: La concessionària preveu unes despeses 
extraordinàries recurrents de 48.705 euros quan la pròpia naturalesa de la 
despesa (extraordinària) comporta que no es tingui que aplicar anualment a la 
tarifa. A més, l’Ajuntament ja ha assumit la major part d’aquest import en la 
liquidació del servei de l’exercici 2013. 
 

• Retribució a la Gestió (Despeses generals i benefici industrial): La 
concessionària calcula el seu percentatge de despeses generals i benefici 
industrial (12%) sobre les despeses fixes incloent el cànon concessional a 
rebre per part de l’Ajuntament. En aquest sentit, l’estructura de despeses 
presentada en l’oferta econòmica inicial de la concessionària (2001) per a 
calcular la retribució a la gestió no preveia la inclusió d’aquest cànon. Per tant, 
aquest fet provoca un increment de la base de despeses del càlcul i 
conseqüentment una retribució de la gestió a percebre per part de la 
concessionària superior a l’establerta a l’oferta inicial. 
 

 
Annex 1 
 
Documentació a requerir a SOREA : 
 

• Detall de totes les intervencions de manteniment efectuades a la xarxa 
de distribució en el període de referència, així com justificació documental d'aquestes. 

• Factures del nou concepte aplicat a la partida "despeses administratives", anomenat 
"assistència tècnica, serveis d'informàtica i manteniment dels equips". 

• Justificació documental de cada "control analític d'aigua aportada i tractada a la torre" 
realitzat. 

• Resums de nòmines referents al personal imputat en el període de referència, així com 
justificació de la dedicació de la totalitat del personal imputat al servei. 
 

Respecte a tot el període concessional, es sol·licita a la concessionària una sèrie de 
documentació referent a les diferents revisions de preus aprovades: 
 

• Factures de l’any 2012 dels rèntings de vehicles imputats a la concessió amb número 
de matrícula a la mateixa. 

• Factures de l’any 2009 i 2012 d’electricitat del punt de subministrament del dipòsit 
Urbapol. 
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• Resum de nòmines i full de dedicació horària dels empleats involucrats en el servei i 
imputats a tarifes. 

• Justificació de la inclusió d’un empleat més a partir de l’any 2009. 
• Justificació documental de totes les obres imputades a inversions realitzades durant el 

període de concessió, incloent les inversions d’implantació. (Factures, p.e) 
• Justificació documental de les despeses per “materials de conservació i treballs de 

tercers” de la partida de “xarxa de distribució” de l’any 2010. 
• Justificació de la partida “d’altres despeses degudes a l’estructura centralitzada”, 

“servei personalitzat atenció al client”, “gestió informatitzada treballs administratius” i 
“acompliment de la llei de riscos laborals” de les despeses generals de l’any 2011. 

• Justificació de la caiguda a l’exercici 2009 del consum registrat, el qual passa de 
793.600 m3 a 473.679 m3. 

 
 
INTERVENCIONS 
 
El regidor de l’àrea explica que SOREA, adjudicatària del servei de subministrament 
de l’aigua, proposa una puja d’un 45% de les tarifes de l’aigua; que l’Ajuntament, 
juntament amb altres municipis de la comarca, han encarregat una auditoria dels 
comptes de l’empresa adjudicatària, del que encara no es coneix el resultat. Per això, 
de forma prudent l’equip de govern proposa informar desfavorablement la puja de les 
tarifes.  
 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 7 
de juliol de 2014, ES 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. PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA PRESENTADA PER JOAN 
VIGATÀ MINGUET 
 
En data 23 de juny de 2014 el Sr. Joan Vigatà Minguet presenta la renúncia al càrrec 
de regidor de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar que ocupa des de l’any 2003. 
 
Mitjançant compareixença del 23 de juny de 2014, davant la secretaria, ha renunciat la 
Sra. Marta Sala López que era la número 5 de la candidatura de Junts per Sant Pol 
(JUNTS). 
 
Atès el que disposen els articles 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 
Règim Electoral General i l’article 9 del R.D. 2568/1986, de novembre pel que s’aprova 
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, i la 
Instrucció de 10 de juliol de 2003 de la Junta Electoral Central sobre substitució de 
càrrecs, 
 
EL PLE ACORDA: 
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PRIMER.- Prendre coneixement de la renúncia del concejal de junts per Sant Pol, Sr. 
Joan Vigatà Minguet. 
 
SEGON.- Prendre coneixement de la renúncia de la Sra. Marta Sala López. 
 
TERCER.-Indicar que, d’acord amb el resultat de les eleccions municipals celebrades 
el dia 22 de maig de 2011, la persona a qui correspon ocupar el càrrec vacant de 
regidor/a d’aquest Ajuntament és la Sra. M. Carme Pomés Codina, atenent l’ordre de 
col·locació en la candidatura presentada per JUNTS. 
 
QUART.-Remetre certificat d’aquest acord a la Junta Electoral Central perquè 
expedeixi i remeti la corresponent credencial. 
 

INTERVENCIONS 
 
El Sr. Vigatà llegeix la carta: 
 
“Ara fa onze anys que vaig ser nomenat regidor electe del nostre ajuntament acompanyant 
aleshores al Sr. Salvador Sauleda, bon amic i millor persona. Des de llavors fins ara mateix ha 
plogut molt, fins i tot ha pedregat, però l’experiència que he viscut la recomanaria a qualsevol 
que tingui una mínima sensibilitat per tal de que Sant Pol, el nostre poble, esdevingui un 
autèntic referent de ciutadania i qualitat de vida a Catalunya.  
 
En qualsevol cas, a la vida tot té un principi i un final, i jo soc dels que crec que en política 
sempre hi ha d’haver un final, per donar pas a cares noves i per fomentar la necessària 
regeneració política. El meu compromís polític de regeneració, poder dedicar més temps a la 
meva família i un cert estat d’ànim de cansament que m’ha anat impregnant aquest darrera 
legislatura, han fet que prengui la decisió de renunciar com a regidor. Per tant, m’ha arribat el 
final; he fet el que he pogut, amb la màxima honestedat possible, i crec haver aportat un petit 
granet de sorra per que Sant Pol sigui un poble estimat per propis i envejat per tercers. 
 
Crec que ha arribat el moment d’agrair la disponibilitat, atenció i complicitat que he trobat 
sempre en tot el personal de l’ajuntament, que en el decurs d’aquest onze anys he tingut el 
plaer de conèixer. Tanmateix amb el regidors que he conegut, encara que a vegades haguem 
defensat posicions contraries. I, per acabar, també vull valorar la paciència i predisposició al 
diàleg que tant l’alcalde Manuel Mombiela com l’alcaldessa Montserrat Garrido han tingut 
sempre amb mi. 
 
Jo seré substituït, com a portaveu de JUNTS, i com regidor, per persones que segur ho faran 
molt millor que jo, però us demano que els ajudeu en el que calgui. Us asseguro que no els hi 
mancarà ni voluntat de servei ni compromís. A mi sabeu on em podeu trobar, en aquest cas 
com un santpolenc més. 
Gràcies per tot!” 
 
 
L’Alcaldessa, s’adreça al regidor per dir-li que malgrat que han tingut moments 
difícils, majoritàriament s’han entès bé. Considera que, a banda dels partits polítics,   
són 13 persones que estimen Sant Pol i que treballen per aconseguir el millor pel 
municipi.  Desitja al Sr. Vigatà que el futur li  vagi bé. Coneix  la persona que el 
substitueix i sap que és un santpolenca que estima el seu poble. 
 
El Sr. Puig, agraeix al Sr. Vigatà  el temps que ha estat batallant pel poble i  li desitja 
sort per la nova etapa que comença. 
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El Sr. Font, diu que no es creu la seva retirada, pensa aquesta es refereix només a la 
sala de plens i no a la política, cosa que agrairà perquè fora al carrer sempre ha trobat 
una persona intel·ligent i dialogant, no així a la sala de plens on ha estat un escurçó. 
En marxar es quedarà amb la seva millor cara. Li desitja sort en el futur. 
 
Sr.  Martín.-Recorda que el Sr. Vigatà va guanyar unes eleccions, la qual cosa no pot 
dir tothom. Pensa que hagués estat un bon Alcalde. Creu que l’oposició perd. Li 
agraeix i felicita per la feina que ha fet durant aquests anys i li desitja sort en el futur. 
 
El Sr. Vigatà agraeix  les paraules de tots i manifesta que a Junts hi ha pedrera per a 
la seva substitució 
 
La Sra. Martín pren la paraula també per donar-li les gràcies per tot el que l’ha 
ensenyat i diu que no és un adéu perquè ha estat nomenat president de Junts 
 
 
6. PRECS I PREGUNTES 
 
Junts per Sant Pol 
 
Sra. Martí: 
 

1. Si els agents de la policia local informen als estrangers de que no han de pagar 
“in situ” els paranys. 

2. Hi ha una zona del parc del Litoral prop de les cases de Can Villar que està 
molt seca i que cal recuperar. 

3. Si pot obtenir la sentència absolutòria en relació amb les pintades dels grafitis 
 
Sr. Parada: 
 

1. En quin tràmit es troba el tema de l’antenes de la TV 
  
ICV 
 
Sr. Puig  fa palès que l’ordenança municipal de convivència és inoperant i que no 
s’aplica. Ho diu perquè ha arribat l’estiu i es veu venda ambulant, gossos que 
passegen sense morrió.... Reitera que les normatives si no s’apliquen serveixen de  
poca cosa 
 
 
ERC 
 

1) Demana una major presència policial pel centre del poble  
2) Que es requereixi l’adjudicatari del servei de l’abalisat perquè s’afanyi a posar 

una mica d’ordre en les senyalitzacions actuals perquè no s’entenen. 
 
PP 
 

1) Es queixa dels gossos sense morrió, gent sense samarreta, venda ambulant. 
Demana que s’apliqui l’ordenança. 
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2) Quin és el criteri que s’aplica per facilitar la informació d’actes als regidors. A 
vegades es deixa a la primera planta, avui l’acte de “el món local pel dret a 
decidir” s’ha donat “in mano”, no sap si és perquè es tracta d’una associació 
amiga o quina és la raó. 

3) Es queixa de que algunes papereres no es buiden sovint. 
4) No hi ha prou control policial a la Punta. Pregunta si s’ha corregit aquest fet. 

 
 
A Junts per Sant Pol 
 
A la Sra. Martí 
 

1) Respon el Sr. Xumetra tot dient que els agents de la Policia Local l’informen de 
que s’escau cobrar al moment. 

2) Respon el regidor Sr. Xumetra i l’Alcaldessa afirmant que està previst arranjar 
aquella part del parc del Litoral properament instal·lant un nou parc infantil i 
d’esports 

3) El Sr. Xumetra li demana que faci la petició oficialment i que no creu que hi 
hagi inconvenient per lliurar-li còpia de la sentència. 

4) Contestada abans. 
 
Al Sr. Parada 
 

1) S’està tramitant un procediment negociat per a la seva instal.lació. No creu que 
la TV es vegi a l’estiu. 

 
A ICV  
 
El Sr. Xumetra manifesta que sí que es tramiten moltes denúncies i per tant si s’aplica 
l’ordenança de civisme, però la tramitació és lenta. Esperen un control més exhaustiu 
per la Festa Major. 
 
El Sr. Puig vol deixar clar que en cap moment ha justificat cap comportament incívic, 
sinó simplement que entenen que l’ordenança és inoperant. 
 
 
A ERC 
 

1. El Sr. Xumetra respon que té raó. Es un cavall de batalla que de moment s’ha 
perdut però es guanyarà. Hi ha moltes coses a fer, però durant el dia sempre hi 
ha mitja horeta perquè hi hagi presència policial. 

 
2. El Sr. Xumetra es compromet demà a demanar-li al tècnic que requereixi a 

l’adjudicatari del servei. 
 
Al PP 
 

1) Contestada abans 
2) El criteri és que avui ha arribat i l’Alcaldessa ha decidit facilitar la informació 

perquè l’acte és dissabte i ha considerat que era important 
3) El Sr. Xumetra li diu que ja en parlaran després 
4) Contestada abans. 
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I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 
22:30 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 

  
 


