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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
DE  DATA 11 DE MARÇ DE 2013 

NÚM. PLE2013/2 
 
 
Identificació sessió 
 
Caràcter: ordinària  
Data: 11 de març de 2013  
Horari: 20:00 a 22:15 h. 
Lloc: sala de plens   
  
Assisteixen: 
 
Alcaldessa- Presidenta 
Sra. Montserrat Garrido Romera (CIU)  
 
Tinents d’Alcalde 
Sr. Ferran Xumetra Subirana (CIU) 
Sra. Anna Pera Bermúdez  (CIU) 
Sr. Xavier Catarineu Hernández (CIU) 
Sr. Raimon Vidal Serra (CIU) 
 
Regidors/es 
Sr. Joan Vigatà Minguet (Junts per Sant Pol) 
Sr. Daniel Comas Verdaguer (Junts per Sant Pol) 
Sra. Verònica Martí Ceballos (Junts per Sant Pol) 
Sr. José Parada Rafael (Junts per Sant Pol) 
Sr. Manel Puig Borrell (ICV) 
Sr. Bernat Ferrer Roura (ICV) 
Sr. Albert Font Lacambra  (ERC) 
Sr. Issac-Ivan Martín i Salvà (PP) 
 
Secretària 
M. Carme Solís Ferrer 
 
A la sala de plens  de la vila de Sant Pol de Mar, essent les 20:00 hores del dia 11 de 
març 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 2 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 28 DE GENER DE 2013 
 
2.- APROVACIÓ INICIALMENT DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI DE 2013 
 
3.- PROPOSTA RELATIVA PLA ECONÒMIC-FINANCER 2013-2014  
 
4.- APROVACIÓ BONIFICACIÓ DEL 95% DE LA QUOTA DE L’ICIO 
 
5. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA SOBRE L’APROVACIÓ DE L’AUGMENT DE 
L’ESTRUCTURA TARIFÀRIA URBANA DEL SERVEI D’AUTOTAXI DE SANT POL DE MAR 
PER L’ANUALITAT 2013 
 
6.  APROVACIÓ DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE SANT POL DE MAR 
 
7. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL SOROLL I LES 
VIBRACIONS DE SANT POL DE MAR 
 
8. DICTAMEN RELATIU A LA PROPOSTA D’EXTINCIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ A 
FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME DEL SERVEI DE RECOLLIDA, 
ATENCIÓ I ACOLLIDA D’ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS 
 
9. PROPOSTA DE DICTAMEN RELATIU A L’AUTORITZACIÓ DE CESSIÓ DEL CONTRACTE 
DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE 
MAR 
 
10. DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 99/2013 
 
11. ASSUMPTES URGENTS:  
 
PROPOSTA EN RELACIÓ AMB LA REDACCIÓ D’UN PROJECTE TECNIC PER 
REURBANITZAR AMB PLATAFORMA ÚNICA L’ ADVA. DE LA RIERA, CONSOLAT DEL 
MAR, CARRER NOU, PLAÇA DE L’ESTACIÓ I CARRER FERROCARRIL 
 
12. PRECS I PREGUNTES 

 
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 28 DE GENER 
DE 2013 
 
El Sr. Puig demana en relació amb el punt 5.-“d’aprovació del Conveni de delegació de 
competència al Consell Comarcal del Maresme en matèria d’atenció domiciliària” la 
rectificació de la seva intervenció. On diu És incert, ha de dir, no és cert. Així mateix 
demana que es rectifiqui l’error que consta en la votació ja que els regidors d’ ICV no 
es van abstenir, sinó que varen votar en contra. 
 
L’acta de la sessió ordinària de ple de data 28 de gener de 2013 és aprovada per 
unanimitat amb la rectificació anterior. 
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2. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI DE 
2013 
 
Assumpte 
 
Aprovació inicial del Pressupost General per a 2013 
 
Relació de fets  
 

1. L’alcaldessa de l’Ajuntament, d’acord amb el disposat per l’article 168 del Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, ha format el pressupost 
per a l’exercici 2013. 

2. La secretaria - Intervenció municipal ha emès informe favorable. 
3. El Pressupost conté la documentació i annexos previstos al Text Refós de la 

Llei d’hisendes locals, aprovat pel Reial Decret 2/2004, de 5 de març.  
 
Fonaments de dret 
 

1. En la tramitació del pressupost s’han seguit els requisits exigits per la legislació 
vigent. 

2. L’elaboració, tramitació i aprovació del pressupost s’ha de subjectar a l’art. 162 
i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
 

EL PLE ACORDA: 
 

1. Aprovar inicialment el Pressupost general per a l’exercici de 2013 que, resumit 
per capítols, és el següent: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Ingressos

Capítol I Impostos directes 3.462.000,00
Capítol II Impostos indirectes 28.500,00
Capítol III Taxes, preus públics, .. 1.760.027,76
Capítol IV Transferències corrents 1.349.737,07
Capítol V Ingressos patrimonials 146.350,00

Subtotal pressupost corrent 6.746.614,83

Capítol VII Transferències de capital 756.247,57
Capítol IX Passius financers 608.389,82

Subtotal pressupost capital 1.364.637,39
TOTAL PRESSUPOST 8.111.252,22
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Despeses

Capítol I Despeses de personal 2.991.356,23
Capítol II Despeses corrents en béns i serveis 2.387.071,93
Capítol III Despeses financeres 106.000,00
Capítol IV Transferències corrents 197.847,67

Subtotal pressupost corrent 5.682.275,83
Capítol VI Inversions reals 1.918.976,39
Capítol IX Passius financers 510.000,00

Subtotal pressupost capital 2.428.976,39
TOTAL PRESSUPOST 8.111.252,22  

 
 

2. Aprovar la plantilla de personal per a l’exercici 2013. 
 
3. Aprovar les Bases d’execució del Pressupost general. 

 
4. Exposar-ho al públic durant el termini de quinze dies hàbils, inserint l’anunci 

corresponent al Butlletí Oficial de la Província, i en el tauler d’anuncis de la 
corporació, per poder-hi fer reclamacions. 

 
5. Aquest acord es considera definitiu si no es produeixen reclamacions en contra 

durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es 
refereix, quan s’hagi complert el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 169 del Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 

 

 
INTERVENCIONS 
 
El regidor de l’àrea, Sr. F. Xumetra, exposa els trets fonamentals del pressupost 2013, 
que qualifica de socialment just. Destaca, quan als ingressos, que hi ha poques 
modificacions respecte l’any 2012. Quan a la plantilla, esmenta  l’informe favorable 
dels representants sindicals i, pel que respecta a les despeses, expressa l’increment 
del capítol II, degut a l’augment del tipus d’IVA, del preu dels contractes administratius 
subjectes a revisió. Pel que fa a les subvencions del PUOSC fa esment a la del 
sanejament del Farell que ha estat demanada per fer front a la important obra que és 
necessari realitzar. 
 
Sr. Vigatà.- Junts manifesta que si bé és cert que se’ls ha facilitat amb anticipació el 
contingut del pressupost i que el regidor ha mostrat la seva predisposició per donar 
explicacions, no han estat cridats per participar en la seva elaboració. 
Prossegueix el Sr. Vigatà indicant que el pressupost comporta, respecte de l’any 
anterior,  un augment d’un 18,92% que qualifica de sorprenent i inexplicable. Destaca, 
pel que fa als ingressos, la puja del capítol III, en un 23,57% -partides repercutibles als 
ciutadans-, i l’increment de l’aplicació de préstec per fer front a les inversions -que 
pensa no es realitzaran en la seva totalitat. Critica la manca de rigor tècnic en 
aplicacions que són tancades d’antuvi –préstecs, rentings- etc...En relació amb les 
despeses troben a faltar partides destinades a millorar l’estètica del municipi: 
rehabilitació i pintura de façanes, .., el pressupost de la radio municipal. Critica que la 



 

 5 

nòmina la confeccioni una empresa externa amb el cost addicional que això comporta. 
Així mateix pensa que les retribucions dels regidors no s’ajusten a la dimensió del 
municipi. Retreu al govern que no es disminuïssin les retribucions quan es va produir 
la rebaixa de sou dels funcionaris. 
 
(A petició de l’Alcaldessa es transcriu literalment un fragment de la intervenció del 
regidor de Junts): “Si l’equip de govern fos un equip fort i estable no li faria falta 
alliberar dues persones i mitja de les seves responsabilitats professionals per treballar 
a l’ajuntament en règim de total o parcial exclusivitat. Estem radicalment en contra, 
doncs, de les dedicacions exclusives, només podríem entendre la dedicació exclusiva 
de l’Alcaldessa si se’ns explica detalladament a que dedica el seu temps, però ja 
advertim,  ara i aquí, que no ens agrada que es treballi pel partit de torn, en aquest cas 
CIU, assistint a reunions, dinars, sopars, actes, festes i festetes a compte dels 
ciutadans de Sant Pol de Mar i del pressupost municipal. En aquest punt informem a 
tots els presents que hem elaborat una proposta retributiva de càrrecs electes que els 
hi farem a mans en el període d’al.legacions pel seu estudi  i valoració en cas de que 
avui sigui aprovat inicialment el pressupost En dita proposta rebaixem amb aprox. 
70.000 euros, el cost dels càrrecs electes. Encara que el nostre posicionament d’inici 
sigui contrari al pressupost  presentat ens reservem doncs  el dret a presentar,  a més 
de la proposta retributiva esmentada, al.legacions a les diferents partides en el 
transcurs de la seva exposició pública després de l’aprovació inicial que segurament 
avui es produirà. 
 
Replica el Sr. Xumetra dient que no és cert que s’hagin incrementat les taxes respecte 
de l’any anterior, el que passa es que, enguany, s’inclouen les contribucions especials 
de l’obra del Farell, per tant, del 23,57% al que fa esment el regidor de Junts, 
aproximadament un 21% corresponen a l’obra les contribucions. Quan a l’augment de 
taxes en relació amb l’any anterior, no es tal perquè el que s’ha fet és pressupostar la 
recaptació real de l’any 2012 que ha estat superior a la previsió del 2012. 
 
Replica la Sra. Alcaldessa dient que els que tenen dedicació no són funcionaris sinó 
càrrecs electes. Que quan es van aprovar les retribucions ja varen partir del nivell 
inferior que constava a les orientacions de  l’ACM aplicades, i a més,  es varen 
rebaixar un 7%. Cobren per sota dels anteriors regidors. Contesta que quan assisteix 
als actes com a Alcaldessa del municipi correspon al municipi abonar-li les despeses; 
quan assisteix com a membre del partit polític del qual és militant es paga ella les 
despeses. 
 
Sr. Vigatà, per al.lusions, recorda que es va suprimir la paga extraordinària dels 
funcionaris i els regidors de l’equip de govern no ho varen fer. Respecte al tema de les 
despeses que es provoquen en la qüestió de dietes i desplaçaments, no tinc cap 
dubte, cap ni un,  que quan es va en nom de l’Ajuntament se n’ha de fer càrrec 
l’Ajuntament, per descomptat,  només faltaria, eh...ara em consta, em consta, que 
molts cops no es va en nom de l’Ajuntament i es va doncs a lo  que jo he citat abans: 
actes, dinars, sopars a compte de Convergència Democràtica de Catalunya, i em 
consta que molts cops aquests actes i aquestes  trobades són amb hores que, en 
teoria, en teoria, haurien de estar aplicats a l’Ajuntament. Això es una evidència, no 
només a Sant Pol de Mar,   a tots els ajuntaments i no només per Convergència, per 
tots els grups polítics, i això és una perversió de la política, això és una perversió de la 
política, de la mateixa forma que és una perversió de la política que aquí vingui un 
conseller a passar un cap de setmana convidat per qui sigui i vingui amb cotxe oficial, 
un cap de setmana ha de venir amb cotxe particular perquè és les seves hores 
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privatives,un conseller, un director general o qui sigui, un diputat de la Diputació.   Si 
nosaltres no sabem combatre aquest tipus de  petites perversions que la política ens 
don, doncs, així van les coses i el concepte que tenim de la ciutadania és el que tenim. 
I desgraciadament és evident que això nosaltres nosaltres ho fem amb petita mesura 
perquè aquest ajuntamet és petit, per tant, no  tenim grans possibilitats, en fi,  de 
dilapidar, absolutament res però si que ho hem de vetllar, Lili, ho hem de vetllar. 
Intervé l’Alcladessa, i el Sr. Vigatà demana que no el talli.  
 
La Sra. Alcaldessa li replica que acrediti i concreti aquestes afirmacions per escrit. 
 
Sr. Puig, El govern ens va facilitar l’esborrany del pressupost fa cinc setmanes per la 
nostra revisió. Com és habitual en la nostra formació, el grup municipal d’ICV vam 
redactar un document de valoracions al respecte, proposant aquells punts que creiem 
que havien de ser modificats o inclosos al pressupost per poder donar-hi suport, i vam 
anunciar la nostra posició inicial contrària a l’aprovació del pressupost. Aquest 
document el vam facilitar al govern i a la resta de grups muncipals. 
 
D’entre les nostres propostes, destaquem la reducció de les retribucions als càrrecs 
electes amb dedicació, la aprovació enguany de la revisió del Catàleg, la creació de 
mecanismes per poder realitzar les gestions més bàsiques (instàncies generals, 
ocupacions de via pública, permisos d’obres menors, al·legacions...) de manera 
telemàtica, la redacció d’un Pla de Poda Municipal i de Manteniment de l’Arbrat, i de la 
millora dels mecanismes de Promoció Econòmica, entre d’altres. 
 
Aquest no és el nostre pressupost. Per tant, no hi votarem favorablement. Tot i així i 
després de diverses trobades amb el govern, i un cop vist que les nostres propostes 
eren acceptades quasi en la seva totalitat, hem arribat a un principi d’acord amb el 
govern. Ens abstindrem en la nostra votació, i si l’aprovació prospera, plasmarem les 
modificacions i ampliacions que hem acordat via al·legacions durant el el període 
d’exposició pública. D’aquesta manera, suposem que el pressupost serà votat per ser 
aprovat definitivament al ple ordinari de finals d’abril. Som crítics amb la gestió del 
govern, però no creiem que la manera de plasmar aquesta crítica sigui via bloqueig de 
l’acció municipal, no aprovant el pressupost. 
 
Finalment, demanem al govern que sigui agil en la desplegament del pressupost actual 
i que l’any vinent sigui més diligent a l’hora de complir amb les dates usuals 
d’aprovació del pressupost municipal. 
 
Per ERC, Sr. Font, examinat el pressupost va observar mancances que no s’han 
pogut incorporar a la proposta que el govern presenta avui, però que  s’ha compromès 
a introduir mitjançant les al·legacions que es formularan en el decurs de l’exposició 
pública. Consisteixen en una retallada en inversions; en la retirada del punt 3 de l’ordre 
del dia (aprovació del pla econòmic financer 2013-2014)  i l’aplicació pressupostària de 
mesures socials. Avança la seva abstenció als efectes de facilitar la tasca de govern 
en la tramitació del pressupost. 
 
Per PP, El Sr. Martín, manifesta que el govern municipal no s’ha guanyat la confiança 
del seu grup ni per a l’aprovació, ni per a l’abstenció. Considera que hi ha aplicacions 
en el pressupost que no els agraden, com són, entre d’altres, la partida de festes i les 
retribucions. Entén que hi ha hagut poca negociació amb ells, per la qual cosa votaran 
desfavorablement al projecte de pressupost proposat. 
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VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 11 
de març de 2013, ES APROVADA PER MAJORIA SIMPLE amb 
 

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

 
En existir empat es torna a produir la votació amb el mateix resultat, per la qual cosa 
decideix el vot de qualitat de l’Alcaldessa. 
 
 
3. PROPOSTA RELATIVA PLA ECONÒMIC-FINANCER 2013-2014  
 
L’alcaldessa acorda la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia. 
 

 
4. APROVACIÓ BONIFICACIÓ DEL 95% DE LA QUOTA DE L’ICIO 
 
En data 21 de novembre de 2012, la Junta de Govern Local adoptà acord d’aprovació 
de l’expedient municipal de llicència d’obres número 85/2012, a instàncies del 
CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, de la 
Generalitat de Catalunya, per a construcció de la infraestructura de telecomunicacions 
pel Pla Catalunya Connecta anomenada Sant Pol de mar II (1872), a la finca situada  
al turó de Can Tiril, parcel·la 64, polígon 2, del Cadastre de Rústica, classificada de sòl 
no urbanitzable, i destinada a sistemes generals d’infraestructures tècniques.  
 
En el mateix acord d’atorgament de llicència municipal d’obres s’aprovà la 
corresponent liquidació tributària  
 
Aquest projecte està liderat per la Direcció General de Telecomunicació agrupat en el 
pla Catalunya Connecta i té com a finalitat facilitar l’accés del nostre municipi als 
serveis de comunicacions electròniques que es consideren bàsics: telefonia fixa, accés 
a banda ampla, telefonia mòbil i TV pública, ateses les deficiències que patim en 
aquesta mena de serveis. 
 
A tal efecte per tractar-se d’una infraestructura necessària per Sant Pol de Mar, essent 
d’interès públic i que constituirà una millora en la recepció dels serveis de 
telecomunicacions per part de tots els ciutadans, es va signar un conveni de 
col·laboració, en data 5 de maig de 2010, entre aquest Ajuntament i el Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, l’objecte del qual era la cessió de 
l’ús del terreny al Centre amb la finalitat de que aquest hi construís i hi posés en 
funcionament les infraestructures necessàries: 
- Torre de suport per a antenes. 
- Caseta per a l’ubicació d’equipaments 
-.Instal·lacions elèctriques, de climatització i/o seguretat necessàries pel seu 
funcionament. 
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En data 14 de gener de 2013, registre d’entrada 2013/165, per part del Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, de la Generalitat de Catalunya, es 
presenta petició de bonificació del 95% o exempció del pagament de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres, atès el caràcter de servei públic al que es 
destinarà la instal·lació. 
 
Atés que correspon al Ple Municipal l’adopció de l’acord de bonificació de la quota de 
l’ICIO. 
 
Atès l’informe emès en sentit favorable per la TAG d’urbanisme, aquesta alcaldia, 
d’acord amb l’article 6è de l’ordenança fiscal número 5, reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER.- APROVAR una bonificació del 95% de la quota de l’ICIO resultant de la 
liquidació practicada en l’expedient d’obres número 85/2012, per a la construcció de la 
infraestructura de telecomunicacions pel Pla Catalunya Connecta anomenada Sant Pol 
de mar II (1872), a la finca situada  al turó de Can Tiril, parcel·la 64, polígon 2, del 
Cadastre de Rústica, classificada de sòl no urbanitzable, i destinada a sistemes 
generals d’infraestructures tècniques.  
 
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària i a la part 
interessada pel seu degut coneixement i efectes.  
 

 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 11 
de març 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 

 

 
5. APROVACIÓ DE L’AUGMENT DE L’ESTRUCTURA TARIFÀRIA URBANA DEL 
SERVEI D’AUTOTAXI DE SANT POL DE MAR PER L’ANUALITAT 2013 
 
Antecedents de fet 
 
Des de l’any 2010 comptem amb tarifes dels serveis d’autotaxi de Sant Pol de Mar, 
fruit del consens entre el col·lectiu de taxistes de Sant Pol i el propi Ajuntament. Des 
d’aleshores anualment s’actualitza seguint els paràmetres marcats per la Comissió de 
Preus de Catalunya. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès el que disposa el Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre règim procedimental dels 
preus autoritzats i comunicats. 
 



 

 9 

Atès el que disposa el Decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual s’estableix un 
sistema simplificat per a l’actualització dels preus i tarifes regulats al anterior Decret. 
 
Atès l’acord de la Comissió de Preus de la Generalitat de Catalunya aprovat  
mitjançant l’Edicte de 20 de desembre de 2012, sobre l’actualització de l’increment 
mitjà de les tarifes dels serveis d’autotaxis per a l’any 2013, en un 3,6%, el qual 
s’aplicarà a les tarifes sense IVA i que es mantindrà vigent fins a la propera revisió, 
publicat al DOGC núm. 6288 de 8 de gener de 2013. 
 
CONCEPTE     EUROS 
 
Tarifa 1: Laborables de 20 a 8 hores i dissabtes, diumenges i festius durant tot el dia 
Baixada de bandera      5,65    
Km. recorregut         1,42     
Hora d’espera     22,71  
 
Tarifa 2: Feiners de 8 a 20 hores 
Baixada de bandera      4,88    
Km. recorregut        1,20 
Hora d’espera     21,49   
 
Suplements: 
Ràdio taxi       1,75    
Equipatge       1,75    
Animals domèstics      1,75     
Urbanitzacions         2,74     
 
Per tot això EL PLE ACORDA:  
 
PRIMER: Aprovar l’estructura tarifària urbana per a l’anualitat 2013 amb un increment 
mitjà respecte a la de l’any anterior d’un 3,6 %, que es mantindrà vigent fins a la 
propera revisió. 
 
SEGON: Notificar aquest acord als interessats, i a la Comissió de Preus per al seu 
coneixement i als efectes pertinents. 
 

VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 11 
de març 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 

 

 

6. APROVACIÓ DEL MAPA DE CAPACITAT ACUSTICA DE SANT POL DE MAR 
 
La Llei 16/2002 de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica regula les 
mesures necessàries per prevenir i corregir la contaminació provocada pels sorolls i 
les vibracions i estableix els mecanismes necessaris per fixar els objectius de qualitat 
acústica en el territori i per donar resposta a la problemàtica produïda per aquests 
tipus de contaminació. El seu objectiu principal es velar perquè les actuacions que es 
portin a terme en l’àmbit dels nuclis urbans no afectin la salut, el benestar i la qualitat 
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de vida dels ciutadans, el dret a la intimitat i el dret a tenir un medi ambient adient per 
al desenvolupament de la persona. 
 
La Llei 16/2002 regula al capítol II les zones que tenen que contemplar els mapes de 
capacitat acústica en l’àmbit municipal i els seus objectius de qualitat acústica. 
Aquesta zonificació es primordial ja que els objectius de qualitat acústica a aconseguir 
es determinen a partir d’ella. 
 
En aquest sentit, els ajuntaments han d’elaborar un mapa de capacitat acústica amb 
els nivells d’immissió dels emissors acústics als quals els és aplicable la Llei de 
Protecció contra la contaminació acústica que estigui inclosa en les zones urbanes, els 
nuclis de població i, si s’escau, les zones del medi natural, a l’efecte de determinar la 
capacitat acústica del territori mitjançant l’establiment de les zones urbanes, els nuclis 
de població i, si s’escau, les zones del medi natural, a l’efecte de determinar la 
capacitat acústica del territori mitjançant l’establiment de les zones de sensibilitat 
acústica en l’àmbit del municipi. 
 
El vigent  mapa de capacitat acústica aprovat el 28 de gener de 2005 no s’adapta a les 
categoritzacions de les zones acústiques  del Decret 176/2009 de 10 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 2009, de 10 de novembre, raó per la 
qual es considera necessari la redacció d’un nou mapa que reculli les noves 
determinacions. 
 
En conformitat amb la Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, sobre avaluació i gestió del 
soroll ambiental; la Llei 37/2003, de 17 de novembre,  del soroll, Reial decret 
1513/2005 de 16 de desembre, R.D. 1367/2007, de 19 de octubre, Llei 16/2002, de 28 
de juny, de protecció contra la contaminació acústica, Decret 245/2005 de 8 de 
novembre pel qual es fixen els criteris per l’elaboració de mapes de capacitat acústica, 
 
Per a la redacció del mapa de capacitat acústica s’han analitzat les principals fonts de 
soroll del municipi (les infraestructures de transport, les activitats i els equips de 
climatització), i s’han efectuat diferents mesuraments que han donat lloc al que es 
denomina com a  mapa sònic (on s’exposa el soroll de la situació existent en els 
carrers del propi municipi i  l’emissió pròpia de l’activitat humana). Aquestes actuacions  
ha donat com a resultat la proposta actual. 
 
EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER.-Aprovar el mapa de soroll i mapa de capacitat acústica de Sant Pol de Mar 
elaborat pel Sr. Jordi Bonet Beltran, tècnic en control ambiental del Consell Comarcal 
del Maresme. 
 
SEGON.-Exposar-lo al públic per termini de 20 dies, mitjançat anunci al BOP, web i 
tauler d’anuncis municipal per tal que els interessats formulin les al.legacions que 
estimin convenient, en el benentès que, de no formular-ne cap, s’entendrà 
definitivament aprovat sense necessitat d’ulterior acord. 
 
TERCER.-Notificar-ho al Departament de Medi Ambient als efectes de l’art. 9.5 de la 
Llei 16/2002, de 28 de juny. 
 

INTERVENCIONS 
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Sra. Pera, regidora de Medi Ambient, explica les raons que ha portar a la seva 
regidoria a encarregar al CCM i Diputació a elaborar un nou mapa acústic. 
Fonamentalment es deu a la necessitat d’adaptar-se a les noves zonificacions fixades 
per la  normativa estatal i autonòmica. 
 
El Sr. Vigatà, manifesta que observa, en examinar les zonificacions que conté el 
mapa,  contradiccions que no s’explica i que exposa a la regidora. 
 
Sr. Puig, avança el vot favorable del seu grup en manifestar que consideren que és 
important disposar de regulació municipal per aplicar-la en cas de conflictes provocats 
per sorolls. 
 
Sr. Font, comparteix la visió d’ICV, en entendre que considera que hi ha que disposar 
de normativa per actuar si hi ha disputes entre veïns, però també comparteix les 
afirmacions del Sr. Vigatà ja que considera que en el plànol hi ha criteris que grinyolen 
i no s’entenen. 
 
Sr.  Martín, celebra que el municipi tingui mapa acústic i pregunta a la regidora de 
l’àrea –que el contesta afirmativament-,  si aquest marca la realitat del poble,. 
 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 11 
de març 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 

 

 
 
7. APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA REGULADORA DEL SOROLL I LES 
VIBRACIONS DE SANT POL DE MAR 
 
En data 25 de març de 2008 el Ple de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar  va  aprovar la 
Ordenança Reguladora dels soroll i les vibracions de Sant Pol de Mar donant 
compliment a la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica. 
 
D’acord amb la disposició transitòria primera del Decret 176/2009, de 10 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny i se n’adapten els 
seus annexos, els ajuntaments que, a l’entrada en vigor del Reglament, disposin 
d’ordenances municipals de protecció contra la contaminació acústica, les han 
d’adaptar a les normes que estableix el Reglament en el termini de dos anys a partir 
de la seva entrada en vigor. 
 
Atès que l’Ajuntament ha redactat una ordenança reguladora del soroll i les vibracions  
basant-se en la redactada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat . 
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Atès que l’Ajuntament disposa de competències per redactar ordenances municipals 
sobre medi ambient d’acord amb el que determina l’article 66 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril en relació amb l’article 4 de la LBRL. 
 
Atès que el Ple és l’òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord segons consta a 
l’article 20 de la LBRL. 
 
EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER : Aprovar inicialment l’Ordenança Municipal de Sorolls i Vibracions de Sant 
Pol de Mar. 
 
SEGON :Sotmetre a informació pública el present expedient i el text de l’Ordenança 
pel termini de 30 dies, mitjançant anunci inserit al BOP, DOGC i diari a fi que s’hi 
puguin presentar al·legacions o suggeriments. 
 
TERCER: Disposar que, si no es formula cap al·legació, reclamació o suggeriment 
durant l’esmentat termini ,es considerarà aprovada definitivament sense necessitat 
d’acord, en aquest cas es procedirà a la seva publicació reglamentaria al BOP. 
 

 

VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 11 
de març 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 

 

 
8. DICTAMEN RELATIU A LA PROPOSTA D’EXTINCIÓ DEL CONVENI DE 
DELEGACIÓ A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME DEL SERVEI 
DE RECOLLIDA, ATENCIÓ I ACOLLIDA D’ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS 
 
En data 23 de maig de 2002 l’Ajuntament de Sant Pol de Mar va aprovar en sessió 
plenària extraordinària la delegació de competències municipals i la prestació del 
servei municipal de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics en favor del 
Consell Comarcal del Maresme. 
 
En data 31 de maig de 2012 s’aprova el nou conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Sant Pol de Mar. 
 
Atès que per la poca utilització del servei el cost que suposa és excessivament elevat. 
 
Atès que malgrat les negociacions per tal de modificar el preu del servei no ha estat 
possible arribar a un acord dels termes econòmics del Conveni. 
 
Atès que d’acord amb el que disposa el decret Llei 2/2008, de 15 d’abril pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de protecció d’animals, correspon als ajuntaments 
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recollir i controlar els animals abandonats, perduts o ensalvatgits i controlar els animals 
salvatges urbans. 
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Pol de Mar es planteja el nou sistema de 
recollida,d’animals domèstics i  considera el moment oportú per recuperar l’exercici de 
la prestació del servei de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats  
que es va delegar al Consell Comarcal l’any 2002. 
 
Atès que d’acord amb l’article 47 de la de la Llei 7/85, de 2 d’abril reguladora de les 
bases de Règim Local correspon al Ple municipal l’adopció d’aquest acord. 
 
EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER.- Sol.licitar al Consell Comarcal del Maresme l’extinció per mutu acord del 
Conveni subscrit en data 6 de juny de 2012 per  la realització del servei de recollida 
atenció i acollida d’animals domèstics abandonats.  
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Maresme,  
 
TERCER.-Facultar la Sra. Alcaldessa  tan àmpliament com en dret sigui possible per a 
la signatura de tota documentació que sigui necessària per fer efectiu dit acord. 
 

 

INTERVENCIONS 
 
La regidora de l’àrea expressa les motivacions que l’han portat a efectuar la proposta i 
és la de buscar una millor gestió del servei de recollida, atenció i acollida d’animals 
domèstics abandonats a un millor preu. 
 
Sr. Vigatà, Li sobta que una empresa privada presti el servei més bé de preu que el 
CCM, la qual cosa, -afirma- posa de manifesta la innecessarietat d’aquestes 
superestructures. 
 
Sr. Puig, Vol vincular el seu vot favorable al fet que el municipi no es quedi ni un sol 
dia sense aquest servei. La regidora es compromet a que així sigui. 
 
Sr. Font, Celebra que  el govern vetlli per un servei eficaç al menor cost. Vol deixar 
palès que no s’escau fer dogma del CCM, com el govern municipal ha fet en d’altres 
ocasions. El CCM no és garantia de res. 
 
Sr. Martin, és del parer que l’empresa privada pot oferir un millor servei, però  
expressa que  també el CCM fa sovint un bon servei. 
 
L’Alcaldessa acaba el debat  dient que la missió del govern és buscar la millor opció 
econòmica per a prestar un servei amb un alt nivell d’eficiència i qualitat. 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 11 
de març de 2013, ES APROVADA PER UNANIMITAT amb 
 

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

 
9. PROPOSTA DE DICTAMEN RELATIU A L’AUTORITZACIÓ DE CESSIÓ DEL 
CONTRACTE DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE 
L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR 
 
En data 20 de maig de 2010 la Junta de Govern Local en sessió ordinària va aprovar 
l’adjudicació definitiva del contracte del servei de neteja de les dependències 
municipals de Sant Pol de Mar, per un import total de 582.248,96 € IVA exclòs, amb 
una durada de dos anys més 2 de pròrroga, a l’empresa Neteges Maresme.  
 
En sessió plenària de data 30 de juliol de 2012 es va aprovar prorrogar el contracte 
subscrit amb l’empresa Neteges Maresme per un període d’un any, fins el dia 21 de 
juny de 2013. 
 
En la mateixa sessió plenària s’aprovà la modificació de l’esmentat contracte 
consistent en la reducció econòmica d’un 16,83 %, establint l’import mensual a facturar 
en 10.157,42 € IVA exclòs. Aquesta modificació fou formalitzada en data 1 d’agost de 
2012.  
 
En data 14 de febrer de 2013 registre d’entrada número 2013/466 aquest ajuntament 
ha rebut un escrit de sol·licitud de cessió del contracte del servei de neteja de les 
dependències municipals de Sant Pol de Mar formulat per  l’empresa Neteges 
Maresme, l’adjudicatària, i subscrit també per l’empresa Neteges Net-Brill que pretén 
ser la cessionària del contracte, subrogant-se en la posició contractual de Neteges 
Maresme. 
  
En data 26 de febrer de 2013 registre d’entrada núm. 2013/569 l’empresa Net-Brill S.L. 
fa entrega la documentació requerida per tal d’acreditar la classificació empresarial 
exigida en el Plec de clàusules administratives particulars que regeixen aquest 
contracte (Grup U, subgrup 1, categoria D), així com la declaració responsable sobre 
la capacitat de contractar i d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la 
seguretat social, d’acord amb l’article 226 del Reial Decret Legislatiu 3/2011. 
 
Atès que l’òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord és el Ple Municipal segons 
la Disposició Addicional 2a del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER.- Autoritzar la cessió del contracte del servei de neteja de les dependències 
municipals de Sant Pol de Mar del que és adjudicatari l’empresa Neteges Maresme, a 
l’empresa Net-Brill S.L. (NIF núm. B61048252. 
 
Com a conseqüència de la cessió, l’empresa cessionària quedarà subrogada en tots 
els drets i obligacions que correspondrien a la cedent. 
 
SEGON.- Concedir al cedent i al cessionari un termini de 15 dies, a comptar des de la 
notificació de l’acord plenari, per a aixecar l’escriptura pública d’aquesta cessió i lliurar 
una còpia simple a aquest Consistori. 
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TERCER.- Requerir a l’empresa Net-Brill S.L. perquè constitueixi la garantia definitiva 
de 29.112,45 €, que és el mateix import que va ser exigit a l’empresa Neteges 
Maresme. 
 
QUART.- Un cop estigui formalment constituïda la garantia de Net-Brill S.L., retornar a 
l’empresa Neteges Maresme la garantia definitiva per import de 29.112,45 €. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució d’autorització de cessió del contracte del servei 
de neteja de les dependències municipals de Sant Pol de Mar a l’empresa Neteges 
Maresme i a l’empresa Net-Brill S.L., cessionària del contracte. 
 

VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 11 
de març 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)        

 

 
10. DONAR COMPTE DEL DECRET 99/2013 
 
“DECRET DE L’ALCALDIA núm. 99/2013, de 7 de març de 2013  
 
Per decret d’alcaldia núm. 277/2011 de data 16 de juny,  es varen determinar les competències 
delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local. 
 
L’1 de gener de 2013 aquesta Corporació assumeix les competències pròpies en la gestió del 
cementiri municipal, per la qual cosa a partir d’aquest moment haurà d’ atorgar llicències i 
concessions de sepultures 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació 
esmentada, i en conformitat amb el que disposen els articles 28 al 33 del Reglament Orgànic 
Municipal 
 
RESOLC 
 
PRIMER.- Delegar en la Junta de Govern Local l’atorgament, denegació, modificació, canvis de 
titularitat de les llicències i concessions de sepultures. 
 
SEGON.-Donar-ne compte al ple en la propera sessió ordinària” 
 
Els regidors es donen per assabentats. 
 

 
11.ASSUMPTES URGENTS: 
 
VOTACIO DE LA URGÈNCIA 
 
SOTMESA LA URGÈNCIA DE LA INCLUSIÓ D’AQUEST PUNT A VOTACIÓ, per 
l’aprovació de la sessió ordinària de data 11 de març de 2013, ÉS APROVADA PER 
MAJORIA ABSOLUTA 
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• 9 vots a favor: CIU (5),  ICV (2), ERC (1), PP (1)  
• 4 vots en contra: Junts (4) 
• 0  abstenció 

 
 
PROPOSTA EN RELACIÓ AMB LA REDACCIÓ D’UN PROJECTE TECNIC PER 
REURBANITZAR AMB PLATAFORMA ÚNICA L’ ADVA. DE LA RIERA, CONSOLAT 
DEL MAR, CARRER NOU, PLAÇA DE L’ESTACIÓ I CARRER FERROCARRIL 
 
La remodelació i reurbanització del carrer Nou, principal vial del nucli antic del municipi 
de Sant Pol de Mar ha estat una preocupació constant dels últims Consistoris 
municipals amb l’objecte de millorar la seva accessibilitat, dinamitzar l’eix comercial i 
restringir el trànsit en  el casc antic per,  en definitiva, guanyar en qualitat de vida dels 
ciutadans. 
 
Amb aquesta finalitat el Pla d’accessibilitat i mobilitat aprovat en sessió de 21 de 
novembre de 2003 preveia en les seves propostes finals el canvi de sentit circulatori 
del carrer Nou. Aquest Pla detectava, així mateix,  un  elevat pas de vehicles pel 
centre provocat pel desconeixement dels conductors per a enllaçar amb la carretera 
nacional des de l’autopista i a l’inrevés. 
 
En diverses sessions participatives, els grups municipals de la Corporació actual  i 
representants de l’Unió d’Establiments  s’han manifestat a favor de la reducció del 
trànsit al centre de la població, recollint també el malestar per la instal.lació de la tanca 
d’accés al carrer del Mar. 
 
D’altra banda,  a proposta conjunta de tots els grups municipals, el ple de l’Ajuntament 
en sessió de data 27 de gener de 2009, va acordar unànimement requerir a l’equip de 
govern la realització de les accions oportunes per a la redacció del projecte de 
reurbanització  del carrer Nou, Consolat del Mar, Ferrocarril i plaça de l’Estació. Aquest 
projecte, finalment, no es va elaborar. 
 
Es  interès d’aquesta Corporació  complir amb el que es va acordar  quatre anys 
enrere i redactar durant el que queda de  mandat el projecte tècnic de reurbanització i 
plataforma única de  l’Avda. de la Riera,  carrer Nou, Consolat del Mar, Ferrocarril i 
plaça de l’Estació. 
 
Atesos aquests antecedents i amb la finalitat de que la voluntat del Consistori quedi 
reflectida en un acord plenari, EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER.- Invertir el sentit de circulació del carrer Nou per tal de reduir el trànsit pel 
centre de la població, però permetent que els veïns circulin en cotxe sense 
restriccions. 
 
SEGON.-Suprimir la tanca que impedeix l’accés al carrer del Mar. 
 
TERCER.- Col.locar una senyalització clara al giratori del camp de futbol que indiqui 
clarament que el sentit mar només dóna accés a l’aparcament del Parc del Litoral i a la 
zona de vianants de trànsit restringit. 
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QUART.- Facilitar una petita ocupació de la via pública de manera periòdica als 
establiments comercials dels centre, amb un doble objectiu: promoció econòmica de 
l’establiment i entorpiment del trànsit rodat. 
 
CINQUÈ.-Activar tots els mecanisme de pressió a les entitats competents (Diputació) 
per pacificar i optimitzar la carretera N-II (rotondes, semàfors, passos a nivell...), de 
manera que s’acabi convertint en eix de distribució del trànsit rodat de Sant Pol. 
   
SISÈ.-Iniciar els tràmits per a la contractació de la redacció del projecte tècnic de 
reurbanització i remodelació de l’Avda de la Riera, carrer Consolat del Mar, carrer Nou 
i Ferrocarril en plataforma única. 
 
INTERVENCIONS 
 
Sr. Xumetra, regidor de l’àrea de governació explica que és un tema que s’està 
treballant amb tots els regidors i els tècnics des de fa molt temps i que s’han 
considerat les aportacions de tots els grups municipals per tal d’aconseguir els 
objectius comuns: la pacificació del trànsit del centre. 
 
Sr. Vigatà.-Si bé inicialment eren favorables a la proposta d’inversió del carrer Nou i 
continuen estan d’acord amb la necessitat de redactar el projecte per executar l’obra 
de plataforma única del carrer Nou, Consolat de Mar, plaça Estació i c/ Ferrocarril, 
després del debat intern han arribat a la conclusió que el canvi de sentit serà un error 
pels següents motius:  

• No hi ha dades objectives que permetin conèixer quan trànsit passa diàriament 
pel centre. 

• Provocarà problemes a la cruïlla Abad Deas amb carrer Manzanillo 
• Es perjudica al carrer Abad Deas i es concentra a la baixada del c/ Manzanillo 

l’augment del trànsit 
• Es perjudicarà al Sant Pau, als taxis i l’entrada  a l’aparcament de la plaça de 

l’Estació. 
 
Considera que cal facilitar la sortida cap a Calella que és la sortida natural del poble. 
Així mateix opina que cal ser més rigorosos amb la prohibició a l’accés al carrer Nou i 
insisteix en que el canvi de sentit de circulació no és la solució. 
 
Sr. Xumetra.-Recorda que les dades objectives consten al Pla de Mobilitat aprovat 
l’any 2003 i que en ell s’indicava que 4 de cada 5 vehicles que passen pel centre 
passen per passar. Insisteix que no es perjudicarà a ningú. Així mateix indica que el 
sorprèn l’actuació de Junts perquè s’han dut a terme moltes reunions a les quals 
sempre han assistit. 
 
Sr. Puig, pensa que la proposta presentada és el primer intent real de pacificació del 
trànsit al nucli urbà del municipi. La proposta està recolzada tècnicament per un pla de 
mobilitat aprovat pel Consistori fa uns anys. Recorda que la proposta presentada avui 
és el resultat de moltes reunions i jornades de treball entre regidors de tots els grups 
municipals i tècnics on cadascú ha dit la seva. Manifesta que estan d’acord amb la 
proposta i que ICV hi ha participat de forma activa. No comparteix el parer de Junts 
relatiu a que la sortida cap a Calella és l’eixida natural del poble. 
 
Sr. Font, manifesta que el govern ha estat receptiu amb les aportacions de tots els 
grups municipals, també de Junts, amb l’objecte d’assolir uns objectius comuns. 
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Finalment de forma consensuada varen arribar a la conclusió que la inversió del carrer 
Nou era la millor solució per a la pacificació del trànsit del centre. Indica que, malgrat 
les moltes reunions i jornades de treball sobre aquest tema, és la primera vegada que 
sent la proposta de Junts. 
 
Sr. Martin.- Entén que es va arribar a una solució consensuada amb tots els grups 
polítics que es reflecteix a la proposta. Creu que la tanca al carrer Nou no va funcionar, 
però que sí ho farà la solució proposada avui, perquè darrera d’ella hi un projecte i  
suport tècnic. 
 
Sr. Vigatà.- Efectivament estaven d’acord amb la proposta, però després del debat 
intern el varen convèncer de que la inversió és un error. Afirma que el 10 de gener va 
manifestar els  dubtes al regidor de l’àrea i que no s’han dut a terme més reunions. 
 
Sr. Xumetra.-Recorda que després del dia 10 de gener han tingut lloc més reunions i 
en cap d’elles Junts va manifestar la seva oposició. 
 
Sr. Puig.-Indica que el mateix dia 10 el Sr. Xumetra en contestar el mail del Sr. Vigatà 
va convocats tots els regidors per al dia 30 de gener. 
 
Sra. Martí, Fou ella la que va assistir a la reunió i va manifestar els seus dubtes, 
després la va convèncer el Sr. Puig i  es va mostrar d’acord amb la proposta, però més 
tard els seus companys la varen convèncer del contrari. 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 11 
de març de 2013, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb 
 

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

 

 

12. PRECS I PREGUNTES 
 
Preguntes formulades per Junts per Sant Pol: Sra. Verònica Martí: 
 

1. Si és possible aplicar una important bonificació per utilització de la deixalleria 
amb l’objecte de promocionar el seu ús i aconseguir baixar la recollida de 
trastos vells. 

2. Forma de finançament de l’execució del projecte de plataforma única del c/ 
Nou. 

 
Respon 

 
1. Sra. Anna Pera, per dir que s’està estudiant. 
2. Sra. Garrido. Diu que serà una obra a incloure en la propera convocatòria de 

POUSC no en l’actual. 
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Preguntes formulades per ICV: Sr. Puig 
 

1. Criteris d’il.luminació del parc del Litoral i Passeig de Can Villar.  
2. Finançament del projecte de replantació de la riera 
3. Prec. Demana que la replantació de la Riera que s’ha dut a terme recentment 

es cuidi i regui ja que, de no ser així es perdrà tot. 
4. Prec. Demana que es solucioni el problema de trànsit on es produeix el gir del 

bus al c/ Buenos Aires. Aquest problema s’ocasiona a conseqüència dels 
vehicles mal estacionats. Les denúncies no reflecteixen la quantitat de cotxes 
mal estacionats en la zona. Els usuaris del bus arriben en retard per culpa 
d’això. 

 
Respon: 
 
1. L’Alcaldessa dient que actualment no es pot regular la intensitat de la llum. 

Està previst solucionar aquest problema més endavant ja que té en projecte 
dur a terme una licitació per la gestió de l’enllumenat públic. 

2. El projecte de replantació de la Riera era una exigència de l’ACA per poder 
porta a terme l’actuació d’endegament de la Riera inclosa en el PUOSC passat. 
Està inclòs en el pressupost de l’obra, però caldrà preveure el manteniment. 

 
 
Preguntes formulades per ERC: Sr. Font 

 
1. Pregunta si l’adjudicació dels habitatges dotacionals està publicada 
2. Si hi ha res nous sobre els aparcaments de l’edifici dotacional. 
3. Prec: Demana que es prenguin mesures de seguretat pel tren -que s’instal.li 

una tanca- en la banda de Tocaferro a Morer. 
 

Respon 
 

1. L’Alcaldessa a les dues qüestions plantejades: Efectivament ja ho està. 
2. Encara no se’n sap res. 

 
Preguntes formulades per PP, Sr. Martín: 

 
Agraeix la resposta relativa a l’assistència a la fira de l’oli de Les Borges Blanques.  
 

1. Mesures de seguretat a adoptar a les zones aïllades del municipi per evitar 
robatoris 

2. Demana que es revisi el reglament de les tanques i que es reguli de forma més 
realista 

 
 
Respon  
 
Sr. Xumetra: No es subscriurà Conveni amb Sant Cebrià, però s’està estudiant 
la instal.lació de càmeres de seguretat per la zona. 
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Pregunta del Sr. Vigatà. Per què la plaça de l’Estació està tancada. 
 

Respon  
 

L’Alcaldessa que com ja se’l va informar s’han iniciat les obres per la 
remodelació de la plaça. 

 
 
 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 
22:15 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 

  
 


