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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
DE  DATA 25 DE JUNY DE 2012 

NÚM. PLE2012/7 
 
 
Identificació sessió 
 
Caràcter: ordinària  
Data: 25 de juny de 2012  
Horari: 21:00 a 23:00 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 accidental 
Lídia Sagristà Vilà 
 
 
A la sala de plens  de la vila de Sant Pol de Mar, essent les 21:00 hores del dia 25 de 
juny de 2012, 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 LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATA 28 DE MAIG i 
11 DE JUNY DE 2012. 
 
2.-DICTAMEN D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL SERVEI DE CEMENTIRI 
MUNICIPAL DE SANT POL DE MAR 
 
3. APROVACIO PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 
D’ORDENACIÓ MUNICIPAL DEL TURÓ DE CAN TIRIL 
 
4. DICTAMEN D’APROVACIÓ DEL REGLAMENT DEL TAXI 
 
5. DONAR COMPTE AL PLE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ 2011 
 
6. MOCIÓ A FAVOR DE DECLARAR LA FESTA DE SANT JOAN COM LA FESTA NACIONAL 
DELS PAÏSOS CATALANS 
 
7. MOCIÓ EN SUPORT A LA DEFENSA AL DRET AL TREBALL DE LES PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 
 
8. ASSUMPTES URGENTS 
 
9.- PRECS I PREGUNTES 

 
 
 

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATA 28 DE 
MAIG i 11 DE JUNY DE 2012.  
 

S’aproven per unanimitat les actes de les sessions anteriors de data 28 de maig i 11 
de juny de 2012. 
 

 

2. DICTAMEN D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL SERVEI DE 
CEMENTIRI MUNICIPAL DE SANT POL DE MAR 
 
El passat dia 30 d’abril aquesta Corporació acordà aprovar la signatura del conveni 
amb el Bisbat de Girona i la Parròquia de Sant Pol de Mar per a la gestió integral del 
servei de cementiri . 
 
Ja en la proposta esmentada es feia constar que els municipis són l’administració 
competent en matèria de serveis funeraris i són els responsables de garantir la seva 
existència i la seva prestació a tota la comunitat local. Al mateix temps existeix el dret 
dels ciutadans de tenir garantit el servei funerari el qual s’ha de prestar i mantenir en 
les condicions sanitàries  previstes en la normativa, especialment les detallades en el 
Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, i d’acord amb els principis de universalitat, 
d’accessibilitat, de continuïtat i de respecte dels drets de les persones usuàries. 
 
La Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris, estableix en el seu article 1r que : 
“Els serveis funeraris tenen la condició de servei essencial d’interès general”, afegint el 
seu article 2n que els municipis són l’administració competent en matèria de serveis 
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funeraris i són els responsables de garantir-ne l’existència i la prestació a tota la 
col·lectivitat local, gaudint de la potestat per regular aquest servei. 
 
Per part dels serveis municipals corresponents ha estat redactat un reglament del 
Servei de Cementiri Municipal de Sant Pol de Mar el qual té per objecte regular les 
obligacions del prestador del servei, l’ordre i govern interior del cementiri, 
l’administració, els serveis que s’hi donen, així com els drets funeraris, des de la seva 
adquisició, terminis, les modificacions, les transmissions i la seva extinció. 
 
El Reglament consta de 53 articles distribuïts en 5 títols, 2 disposicions addicionals, 2 
disposicions transitòries i 1 disposició final, i pretén contemplar i donar resposta a tots 
els supòsits que en l’administració i gestió diària d’aquest servei es puguin plantejar. 
 
EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el Reglament del Servei de Cementiri Municipal 
de Sant Pol de Mar. 
  
SEGON.- SOTMETRE’L al tràmit d’informació pública durant el termini de 30 dies a 
efectes de reclamacions. 
 
TERCER.-CONSIDERAR-LO  aprovat definitivament, sense necessitat de nou acord, 
si no se’n produís cap. 
 
QUART.-PROCEDIR a la seva publicació reglamentària. 
 

 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 25 
de juny de 2012, 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 

 

 

 

 

3. APROVACIO PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL DEL TURÓ DE CAN TIRIL 
 
El Ple Municipal aprovà inicialment, en data 31 de gener de 2011, la modificació 
puntual del Pla General d’Ordenació Municipal d’una porció de 1.100 m2 de la 
parcel·la número 64 del polígon 1 del Cadastre de Rústica, en el Turó de Can Tiril per 
qualificar-la de zona destinada a Sistemes Generals, Infraestructures tècniques, clau 
6, redactada pels Serveis Tècnics Municipals. 
 
L’acord fou sotmés a informació pública pel termini de 45 dies mitjançant anunci 
publicat al BOP de Barcelona, de data 16 de febrer de 2011, al diari El Punt de data 7 
de febrer de 2011, al web municipal en data 7 de febrer de 2011 i al tauler d’anuncis 
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de l’ajuntament als efectes de donar compliment als articles 23 i 115,c) del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme i als 
articles 84 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya. 
 
No foren presentades al·legacions en la seva contra. 
 
Igualment foren interessats els informes sectorials preceptius d’altres administracions 
o institucions per raó de les seves competències, abans de l’aprovació provisional, i 
s’ha seguit el procediment d’avaluació ambiental dels plans urbanístics que estableix el 
referit article 115. 
 
Rebuts els informes sectorials, tots ells han estat favorables a la modificació 
plantejada. 
 
En data 4 de juny de 2012, ha estat rebuda resolució del Sudirector General 
d’Avaluació ambiental donant conformitat a la proposta de memòria ambiental 
aportada per l’Ajuntament a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental  de 
Barcelona  condicionada a la consideració següent:  
“Caldrà completar l’informe de sostenibilitat ambiental i la memòria ambiental amb la 
incorporació a l’apartat d’anàlisi d’alternatives contingut a l’ISA l’estudi d’emplaçament 
alternatiu descrit en l’informe de la Comissió tècnica d’ordenació ambiental dels 
emplaçaments de les instal·lacions de telefonia mòbil i de radiocomunicació, de 28 de 
març de 2012”. 
 
Atès que la memòria ambiental ja ha incorporat la prescripció esmentada i seguint amb 
el procediment establert a l’article 85 del text refós de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya, i abans de procedir a trametre l’expedient a la Comissió Territorial 
d’urbanisme per a la seva aprovació definitiva, EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Municipal d’una porció de 1.100 m2 de la parcel·la número 64 del polígon 
1 del Cadastre de Rústica, en el Turó de Can Tiril per qualificar-la de zona destinada a 
Sistemes Generals, Infraestructures tècniques, clau 6, redactada pels Serveis Tècnics 
Municipals. 
 
SEGON.- TRAMETRE l’expedient, juntament amb la memòria ambiental completada 
amb les determinacions de la resolució del Subdirector General d’avaluació ambiental, 
de data 15 de maig de 2012, a la Comissió Territorial d’Urbanisme per a la seva 
aprovació definitiva. 
 

 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 25 
de juny de 2012, ES APROVADA PER UNANIMITAT amb 
 

• 13 vots a favor: CIU (5), Junts (4),  ICV (2), ERC (1), PP (1) 
• 0 vots en contra:  
• 0 abstenció 
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4.  APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE TAXIS DE SANT POL DE MAR 
 
L’alcaldessa acorda la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia. 
 

 

 

5. DONAR COMPTE AL PLE DE LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA 
LIQUIDACIÓ 2011 
 
“LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR DE 
L’EXERCICI 2011  
 
Assumpte: Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar de l’exercici 2011  
Relació de fets 

1. S’han confeccionat els estats demostratius de la liquidació del pressupost de 
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar de l’exercici 2011, els quals consten a l’expedient. 

2. La secretària - interventora municipal ha informat els mateixos. 

3. Els resultats obtinguts, calculats segons els criteris i normativa que consta a l’informe 
d’intervenció son els següents: 

Pressupost d'ingressos
Cap. Descripció Pressupost Reconeguts %Execució

I Impostos directes 3.138.500,00 3.125.248,88 99,58%
II Impostos indirectes 90.000,00 -40.948,00 -45,50%
III Taxes, preus públics i altres 1.519.082,59 1.569.144,18 103,30%
IV Transferències corrents 1.632.564,89 1.444.578,38 88,49%
V Ingressos patrimonials 142.545,00 145.606,20 102,15%

Ingressos corrents 6.522.692,48 6.243.629,64 95,72%

VII Transferències de capital 803.375,93 333.057,29 41,46%
VIII Actius financers 573.137,43 0,00 0,00%
IX Passius financers 472.055,50 596.194,26 126,30%

Subtotal pressupost capital 1.848.568,86 929.251,55 50,27%
TOTAL PRESSUPOST 8.371.261,34 7.172.881,19 85,68%  
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Pressupost de despeses
Cap. Descripció Pressupost Reconegudes %Execució

I Despeses de personal 3.184.599,05 3.164.441,99 99,37%
II Béns i serveis corrents 2.433.417,16 2.353.271,35 96,71%
III Despeses financeres 194.000,00 140.543,22 72,44%
IV Transferències corrents 161.618,79 148.221,87 91,71%

Despeses corrents 5.973.635,00 5.806.478,43 97,20%

VI Inversions 1.819.808,82 682.268,34 37,49%
VII Transferències de capital 0,00 0,00
IX Passius financers 577.817,52 439.392,67 76,04%

Subtotal pressupost capital 2.397.626,34 1.121.661,01 46,78%
8.371.261,34 6.928.139,44 82,76%  

 

Resultat pressupostari
Descripció Import

Drets reconeguts nets no financers 6.576.686,93
    operacions corrents 6.243.629,64
    altres operacions no financeres 333.057,29
Obligacions rec. Netes no financeres -6.488.746,77
    operacions corrents -5.806.478,43
    altres operacions no financeres -682.268,34
Actius financers 0,00
Passius financers 156.801,59
    drets reconeguts nets 596.194,26
    obligacions reconegudes netes -439.392,67
Resultat pressupostari previ 244.741,75
Ajustaments -255.886,39
    crèdits gastats finançats amb romanent tresoreria 0,00
    desviacions financeres negatives 248.075,98
    desviacions financeres positives -503.962,37
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT -11.144,64  
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Romanent de tresoreria
Descripció Import

Fons líquids 97.721,38
Drets pendents de cobrament 2.101.056,71
    del pressupost corrent 835.882,84
    de pressupost tancat 1.201.286,89
    d'operacions no pressupostàries 86.580,17
    (-) cobraments pendents d'aplicació -22.693,19
Obligacions pendents de pagament 1.183.475,58
    del pressupost corrent 748.910,58
    de pressupost tancat 6.164,53
    d'operacions no pressupostàries 428.400,47
    (-) pagaments pendents aplicació
Romanent tresoreria total 1.015.302,51

Saldos dubtós cobrament -285.790,56
Excés de finançament afectat -674.130,70
ROMANENT DE TRESORERIA DESPESES GRALS. 55.381,25  

 

Estalvi corrent
Descripció Import

Capítols I a V ingressos 6.243.629,64
Capítols I a IV despeses -5.806.478,43
Recursos generats per operacions corrents 437.151,21
Contribucions especials i quotes urbanització 0
Amortització de passius -439.392,67
ESTALVI CORRENT -2.241,46  

 

Estalvi net
Descripció Import

Capítols I a V ingressos 6.243.629,64
Capítols I, II i IV despeses -5.665.935,21
Estalvi brut 577.694,43
Obligacions rec. finançades amb rom. tres.
Anualitat teòrica 31/12/2011 -558.946,84
ESTALVI NET 18.747,59  
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Endeutament
Descripció Import

Deute viu operacions crèdit a llarg termini 31/12/11 4.248.340,84
Deute viu operacions crèdit a curt termini 31/12/10 0,00

Total deute viu 4.248.340,84

Capítols I a V ingressos 6.243.629,64

RÀTIO LEGAL D'ENDEUTAMENT 68,04%
Límit 75%: 4.682.722,23  

Estabilitat pressupostària
Descripció Import

Capítols I a VII ingressos 6.576.686,93
Capítols I a VII despeses -6.488.746,77

CAPACITAT/NECESSITAT FINANÇAMENT 87.940,16
1,34%  

 
Fonaments de dret 

1.  La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada 
partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les 
despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments 
ordenats i els realitzats. 
 
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de 
manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets 
reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta. 

 
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del 
pressupost, s’hauran de determinar: 

• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 
de desembre 

• El resultat pressupostari de l’exercici 
• Els romanents de crèdit 

• El romanent de tresoreria 
 
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general 
atendrà el compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos a la LGEP. 
5. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, 
segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

 
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovar el càlcul i l’import de la provisió de saldos de dubtós cobrament que consta 
en l’expedient de la liquidació pressupostària per un import a 31 de desembre de 2011 de 
285.790,56€. 
 
SEGON: Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici de 2011, que s’adjunta en annex 
amb el corresponent detall dels documents que figuren incorporats a l’expedient. 
 
TERCER: Informar al Ple en la primera sessió que hi hagi. 
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QUART: Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del 
Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.” 
 

 
INTERVENCIONS 
 
 
Ha intervingut el Sr. Albert Font aplaudint el resultat positiu de la liquidació alhora que 
formula dos aclariments en relació als crèdits de dubtós cobrament i a les despeses 
financeres. 
 
Respon el regidor de l’àrea que contestarà les preguntes per escrit. 
 
 
Els regidors es donen per assabentats 
 

 
6. MOCIÓ A FAVOR DE DECLARAR LA FESTA DE SANT JOAN COM LA FESTA 
NACIONAL DELS PAÏSOS CATALANS 
 
Que presenta l’Ajuntament de Sant Pol de Mar 
 
Atès que els Focs de Sant Joan s’han celebrat des de fa segles arreu dels territoris de 
parla catalana, des del nord dels Pirineus fins al sud del País Valencià, passant per les 
Illes Balears, la Franja, Andorra i l’Alguer.  
 
Atès que els Focs de Sant Joan, encesos amb la Flama del Canigó des de 1966 encà, 
han contribuït com cap altra festa a conservar i transmetre les tradicions pròpies de la 
nostra nació. 
 
Atès que la celebració dels Focs de Sant Joan ha tingut sempre un caràcter social, 
col·lectiu i cerimoniós, fet que explica la seva continuïtat al llarg dels segles i la seva 
vigència actual, una vigència que l’ha fet sobreviure a les diverses situacions polítiques 
i socials i superar períodes històrics molt difícils al llarg de temps. 
 
Atès el fet que la Festa de Sant Joan, festa arrelada en la major part dels territoris que 
conformen els Països Catalans, pot contribuir a recuperar el sentit de nació d’una 
comunitat històrica com a símbol d’esperança. 
 
Per tot això que hem exposat, EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER. Donar suport a la iniciativa de reconèixer oficialment la Festa de Sant Joan 
com a Festa Nacional dels Països Catalans. 
 
SEGON. D’una banda, demanar als governs dels respectius territoris de parla catalana 
que prenguin en consideració la iniciativa de declarar la Festa de Sant Joan la Festa 
Nacional dels Països Catalans, ja que és una tradició popular arrelada en una de les 
tradicions més antigues d’aquests territoris. I de l’altra, demanar-los que emprenguin 
les accions necessàries per fer-la efectiva. 
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TERCER. Impulsar, facilitar i fer difusió de la festa de rebuda de la Flama del Canigó a 
la nostra localitat. 
 
QUART- Fer arribar aquest acord a Ômnium Cultural, a flamacanigo@omnium.cat o 
al carrer de la Diputació, 276, pral. , 08009 de Barcelona. 
 

 
 
INTERVENCIONS 
 
De Junts per Sant Pol manifestant que, com en d’altres ocasions de mocions 
presentades, entenen que el Ple municipal ha de debatre qüestions que afectin la vila 
en sí mateixa sense sortir d’aquest context. 
 
Del regidor del Partit Popular mostrant el seu desacord amb totes aquelles iniciatives 
que, d’alguna manera, puguin representar un motiu de desacord amb la unitat de la 
Nació espanyola.   
 
 
 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 25 
de juny de 2012, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb 
 

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

 

 

 

7. MOCIÓ EN SUPORT A LA DEFENSA AL DRET AL TREBALL DE LES 
PERSONES  AMB DISCAPACITAT 
 
En la situació actual de crisi, i davant el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de 
l'Estat pel 2012, que redueix un 57% les partides en Polítiques Actives d'Ocupació, 
aquest Ajuntament considera prioritari promoure accions de protecció per als 
col·lectius més vulnerables, entre les quals es troben les persones amb discapacitat o 
trastorn mental amb especials dificultats d'inserció al mercat de treball. 
 
Aquestes accions de protecció tenen per objectiu la igualtat d'oportunitats en el 
desenvolupament dels seus drets com a qualsevol altre ciutadà. En particular, els 
Serveis d'inserció laboral a l'empresa ordinària i els Centres Especials de Treball, han 
estat l'instrument fonamental d'inserció de treballadors amb discapacitat intel·lectual, 
trastorn mental o altres discapacitats severes. 
 
Per aquesta raó, EL PLE ACORDA: 
 
1. Manifesta el reconeixement de la tasca realitzada pels Centres Especials de Treball 
i els Serveis d'inserció a l'empresa ordinària per a la integració al mercat de treball dels 
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col·lectius amb especials dificultats i considera que aquesta tasca és imprescindible en 
l'àmbit municipal per a l'exercici del dret al treball d'aquest col·lectiu. 
 
2. Insta el Govern de l'Estat a dotar el finançament establert normativament, 
incorporant criteris de discriminació positiva per als col·lectius amb discapacitat amb 
especials dificultats. 
 
3. Insta el Govern de la Generalitat a complementar i administrar els recursos 
necessaris per garantir el finançament dels Centres Especials de Treball i els Serveis 
d'inserció a l'empresa ordinària, d'acord amb criteris de discriminació positiva, i segons 
la moció aprovada per unanimitat al Parlament en la sessió del 22 de desembre de 
2011. 
 
4. Urgeix a la creació d'un Pla català de polítiques actives per a les persones amb 
discapacitat, que contempli un model global que asseguri la continuïtat dels Serveis 
d'inserció laboral a la empresa ordinària, amb eines com el treball amb suport, i dels 
Centres especials de Treball, aprovada de forma consensuada amb el sector.  
 
Així mateix, l'Ajuntament es compromet a: 
 
5. Manifestar la imprescindibilitat de què l'Estat aporti els recursos econòmics 
suficients per a donar compliment a allò que dicta la normativa en concepte de 
subvencions, a través d'una carta a la ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima 
Báñez. 
 
6. Potenciar clàusules socials en la contractació pública d'aquest mateix Ajuntament 
que permetin una discriminació positiva en la compra de serveis i productes que 
produeix el Tercer Sector i de manera especial els Centres Especials de Treball 
d'iniciativa social. Anualment farà pública una quota de reserva en aquest concepte. 
 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 25 
de juny de 2012, ES APROVADA PER UNANIMITAT amb 
 

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

 
 
8. ASSUMPTES URGENTS 
 
No n’hi ha 
 
9.- PRECS I PREGUNTES 

 
1.- Del regidor de Junts per Sant Pol, Joan Vigatà, demanant informació respecte 
als següents punts: 
 
a) de la factura aprovada en Junta de Govern Local  a favor de la mercantil Interlands 
per un valor aproximat de 20.000 euros. 
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b) Del Decret de l’Alcaldia de subministrament d’aigua al Camping La Maresma, i de 
l’expedient tramitat al seu dia en relació a la clausura d’aquesta activitat. 
 
2.- De la Regidora de Junts per Sant Pol, Verónica Martí, interessant de l’alcaldia 
quin és el circuit que segueixen les instàncies i els terminis per respondre, així com de 
qui depenen les actuacions portades a terme al camí de la platja de Can Villà ; de la 
possibilitat de posar cartells als contenidors que indiquin la prohibició de deixar a terra 
deixalles i de la conveniència de deixar papereres a les platges també durant l’hivern. 
 
3.- Del regidor de Junts per Sant Pol, Daniel Comas preguntant sobre la veracitat 
del tancament de l’oficina d’atenció al públic de Sorea a la vila. 
 
4.- Del regidor d’Iniciativa per Catalunya, Manel Puig, respecte l’estat de tramitació 
de la modificació puntual del Pla General d’ordenació municipal del sector número 1 
Zona Industrial. 
 
5.- Del regidor d’Esquerra Republicana de Catalunya, Albert Font, requerint 
explicacions respecte la no licitació amb pública concurrència dels serveis de platja: 
socorrites i neteja de platges ; demanant alhora els plecs de clàusules dels dos 
procediments. 
 
6.- Del regidor del Partit Popular, Isaac Martin, sobre els aparcaments al llarg de la 
Carretera Nacional II, que provoquen brutícia i inseguretat; del tancament de solars a 
la urbanització Can Villà i demanant pantalla de fusta pels contenidors d’escombraries 
de la mateixa urbanització. 
 
 
Per part de l’alcaldessa i dels regidors de l’àrea s’han donat complides explicacions als 
regidors que han formulat els precs. 
 
 
 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 
11:00 hores, estenent-se la present acta per a la deguda constància de tot allò 
acordat, signant-la l’Alcaldessa, juntament amb mi, la Secretària, qui dono fe. 
 
 
 
 
ALCALDESSA      SECRETÀRIA CCTAL 

 

 
Montserrat Garrido Romera     Lídia Sagristà Vilà      

 
 


