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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 

DE  DATA 20 DE FEBRER DE 2012 
NÚM. PLE2012/2 

 
 
Identificació sessió 
 
Caràcter: ordinària  
Data: 20 de febrer de 2012  
Horari: 20:00 h. a 21:45 h. 
Lloc: sala polivalent  
  
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. 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) 
 
Excusa la seva absència  
Sr. Joan Vigatà Minguet (Junts per Sant Pol) 
 
 
Secretària 
M. Carme Solís Ferrer 
 
A la sala polivalent de la vila de Sant Pol de Mar, essent les 20:00 h. del dia 20 de 
febrer 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 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 16 DE GENER DE 2012 
 
2. DICTAMEN D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 
NÚMERO 25 
 
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DE LES NORMES 
DE FUNCIONAMENT I DE RÈGIM INTERN DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “PI DEL 
SOLDAT” DE SANT POL DE MAR 

 

4. DICTAMEN D’APROVACIÓ  RELATIU A LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE LA 
GESTIÓ INDIRECTA DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS A SANT 
POL DE MAR. 
 

5. PROPOSTA DE INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE DECLARACIÓ DE BÉ CULTURAL 
D’INTERÈS LOCAL DE LA CASETA DELS PESCADORS I LA MAQUINÀRIA QUE CONTÉ, 
SITUADA A LA PLATJA DE LES BARQUES 
 
6. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DEL PLA D’USOS DE LES PLATGES DE SANT 
POL DE MAR PEL QUADRIENNI 2012-2016. 
 
7.  ASSUMPTES URGENTS 
 
8. PRECS I PREGUNTES 

 
 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 16 DE GENER 
DE 2012 
 

S’aprova per unanimitat l’acta de 16 de gener de 2012. 
 

 

2. DICTAMEN D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
FISCAL NÚMERO 25 

 
L’Ajuntament de Sant Pol de Mar ofereix el servei d’escolarització a infants de 0 a 3 
anys a la Llar d’Infants Municipal “Pi del Soldat”. La taxa  per la prestació d’aquest 
servei ve regulada a l’ordenança fiscal núm. 25 d’aquest Ajuntament. 
 
Correspon la modificació de l’esmentada taxa per a la seva aplicació a partir de l’1 de 
setembre del vigent. 
 
Vista la proposta de la Regidoria d’ensenyament en la qual es quantifica l’import de la 
taxa  a aprovar. Vist l’estudi econòmic de costos. Vist l’informe de la secretària 
interventora. 
 
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: 
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PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal número 25 d’acord 
amb el text que s’adjunta com a annex 1 i que conté les següents tarifes: 
 

Tarifa 1. Quotes mensuals d’escolaritat Euros 

Matrícula i assegurança per curs o fracció  105 

Mensualitats (11) cadascuna 146 

Horari acollida  35 

Horari permanència 35 

Horari acollida o permanència – 1 hora esporàdica 5 

  
Tarifa 2. Altres serveis  

Menjador escolar: mensual 130 

Menjador escolar: menú esporàdic 8 

Menjador escolar: sense menú (monitoratge) 50 

Menjador escolar: sense menú esporàdic (monitoratge) 3 

 
SEGON. Publicar aquest acord en el BOP i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament per a 
la seva exposició pública durant un termini de trenta dies, durant el qual l’expedient 
podrà ser examinat pels interessats, els quals podran presentar reclamacions, si així 
ho consideren. Si durant l’esmentat termini no es presenten reclamacions, el text de 
l’ordenança aprovat esdevindrà definitiu. 
 

INTERVENCIONS 
 
La Sra. Alcaldessa explica breument en què consisteix la modificació de l’ordenança 
fiscal núm. 25.: la Generalitat, -que ha disminuït la subvenció que aportava al servei-,  
només cobreix l’horari lectiu, -ni l’extensible, ni la permanència. Entén  l’alcaldessa que 
és d’aplicació el principi de que “qui utilitza el servei, l’ha de pagar”; per la qual cosa,  
la proposta conté que es cobri  per aquests conceptes (extensible i permanència). Uns 
altres canvis són: el cobrament d’11 quotes i el del menjador dels lactants -pel 
monitoratge-. Manifesta que malgrat l’augment de quota, la llar de Sant Pol continua 
essent una de les més econòmiques. L’Ajuntament es farà càrrec de  més de la meitat 
del cost del servei; la raó és que aquesta Administració Local aposta per la qualitat del 
servei amb la implantació de la parella educativa. 
 
Daniel Comas.-Avancen el vot negatiu del grup Junts per Sant Pol perquè hi ha 
conceptes aplicats en l’estudi econòmic que acompanya a la proposta que no 
comprenen. Concretament troben excessiu el cost d’estructura que aplica i el 
fraccionament d’11 quotes. Segons els seus càlculs, la pujada és de l’ordre d’un 25%. 
 
Manel Puig, per ICV.-Recorda que en el ple que es va tractar de les ordenances, el 
punt de la modificació de l’OF 25, es va retirar a petició d’ICV perquè aquest grup no 
compartia l’increment de les taxes previst. Comprenen que s’ha d’augmentar la quota 
d’un servei que,  enguany,  és més deficitari que l’any anterior com a  conseqüència de 
les retallades de la Generalitat, però són contraris a que es cobrin 11 quotes (pensen 
que la proposta s’hauria d’ haver acompanyat amb una enquesta als pares), al 
cobrament de l’horari d’acollida i de la pujada del menjador. 
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Sr. Font per ERC.-Anuncia la seva abstenció que justifica per entendre que 
l’Ajuntament aposta per un servei amb excessiva qualitat pels temps que corren donat 
el seu cost. Fa crítica de l’estudi econòmic presentat amb la proposta de modificació  
ja que, segons ell,  oculta, amb enginyeria comptable, la veritat: i és que la retallada de 
la Generalitat serà repercutida pel govern municipal als pares. Es manifesta en 
desacord amb el càlcul del cost d’estructura general que s’aplica a la llar i considera 
que no s’escau, ja que la llar és un centre de cost diferenciat. El cost real de la llar 
d’infants, d’acord amb els seus càlculs,  és de 555.000 euros, corresponent als pares 
206.000, 225.000 €  a l’Ajuntament, i  només 125.000 euros a la resta 
d’Administracions. 
 
Alcaldessa.-En resposta al perquè de les 11 quotes, manifesta que pràcticament la 
totalitat dels ajuntaments d’aquesta comarca els aplica amb l’excepció de Mataró. Des 
del punt de vista pedagògic, no està d’acord que a l’estiu es substitueixi el servei de 
llar per un casal amb monitors.  
Efectivament,   s’està apostant amb la parella educativa per la prestació d’un servei de 
qualitat que s’ha de pagar, malgrat que, com ja ha dit, l’Ajuntament aporta  la major 
part del seu cost. Insisteix en que s’han mantingut contactes amb els pares abans de 
presentar la proposta al ple i que molts d’ells s’han mostrat conformes amb l’increment 
de quotes. No sap en aquest moment donar resposta a la qüestió tècnica referida al 
perquè de l’aplicació del cost d’estructura  general que plantegen ERC I Junts, però 
que ho consultarà.  
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 20 
de febrer de 2012, es produeix un empat. 
 

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

 
En produir-se un empat, s’escau una segona votació: 
 

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

 

Decideix el vot de qualitat de l’Alcaldessa a favor de la proposta, per la qual cosa ES 
APROVADA PER MAJORIA SIMPLE. 
 
3. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DE LES NORMES DE 
FUNCIONAMENT I DE RÈGIM INTERN DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “PI 
DEL SOLDAT” DE SANT POL DE MAR 
 
Assumpte: 
Aprovació del Reglament Regulador de les normes de funcionament i de Règim Intern 
de la Llar d’infants Municipal “Pi Del Soldat” de Sant Pol de Mar. 
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Relació de fets : 
L’Ajuntament de Sant Pol de Mar va aprovar el Reglament Regulador de les normes 
de funcionament i de Règim Intern de la Llar d’infants Municipal “Pi Del Soldat” de Sant 
Pol de Mar en sessió plenària del data 21 de novembre de 2003 i modificat en sessió 
plenària de data 22 de desembre de 2004, 25 de març de 2008 i en data 22 de 
novembre de 2010. 
 
El dinamisme i funcionament de la Llar d’Infants ha posat de manifest la necessitat de 
modificar l’actual Reglament de Règim Intern de la Llar d’Infants. 
 
Tal i com conta en la memòria d’alcaldia de data 21 de desembre de 2011 l’esmentat 
reglament té per objectiu regular aspectes organitzatius i de funcionament de la llar 
d’infants, així com definir certes normes per a millorar la convivència. En el reglament 
vigent en aquests moments, es regulaven aspectes que no corresponen a un 
reglament de funcionament, ja que ja existeixen instruments normatius superiors que 
no es poden contradir amb una norma de rang inferior. 
 
En data 22 de desembre de 2011 es donà trasllat de l’esborrany de reglament als 
membres del Consell Escolar de la llar d’infants, al claustre i a l’Associació de Mares i 
Pares de la llar, per tal que hi fessin les aportacions pertinents. En data 24 de gener de 
2012  el Reglament de Règim Intern ha estat aprovat en Consell Escolar. 
 
Fent ús de la possibilitat legalment reconeguda pels art. 4.1 i 84 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i 236 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, i vist l’informe de Secretaria,  
 
EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER.- APROVAR  INICIALMENT el Reglament Regulador de les normes de 
funcionament i de Règim Intern de la Llar d’infants Municipal “Pi Del Soldat” de Sant 
Pol de Mar. 
 
SEGON.- SOTMETRE’L A INFORMACIÓ PÚBLICA I AUDIÈNCIA als interessats 
durant el termini de 30 dies, 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 i es procedirà a la publicació del text íntegre al BOP i un extracte al DOGC. 
 
QUART.- DEROGAR el Reglament Regulador de les normes de funcionament i de 
Règim Intern de la Llar d’infants Municipal “Pi Del Soldat” de Sant Pol de Mar aprovat 
en sessió plenària de 22 de novembre de 2010 i publicat al BOPB de data 21 de 
desembre de 2011. 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 20 
de febrer de 2012, ES APROVADA PER UNANIMITAT amb 

• 12 vots a favor: CIU (5), Junts (3),  ICV (2), ERC (1),PP (1) 
•  0 vots en contra  
•  0 abstenció 
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El Sr. Font d’ERC exposa que no participarà ni en el debat ni en la votació del 4t punt 
de l’ordre del dia perquè entén es troba afectat per una causa d’abstenció prevista al 
LRJPAC. 
 
 
4. DICTAMEN D’APROVACIÓ  RELATIU A LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
DE LA GESTIÓ INDIRECTA DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS 
MUNICIPALS A SANT POL DE MAR. 
 
La regidoria de Medi Ambient, juntament amb l’empresa ARCA DEL 
MARESME,EI,SLL, adjudicatària del contracte del servei públic de recollida 
d’escombraries, proposen la modificació del contracte subscrit en data 21 de setembre 
de 2009. 
 
La modificació proposada consisteix en resum, en una redistribució de les freqüències 
de recollida, una optimització dels equips tant humans com de maquinària i la 
disminució en la freqüències de recollida de les fraccions de vidre i orgànica 
exclusivament a l’ hivern i que afectaran només les recollides en contenidor, en cap 
cas s’han modificat les recollides porta a porta ni comercial ni domiciliària. 
 
Concorren en el present supòsit raons d’interès públic que motiven la referida 
modificació i que en síntesi es tradueixen en el canvi de les circumstàncies 
econòmiques del país, en general, i del municipi en particular que provoquen una 
disminució dels ingressos municipals i per tant greus dificultats de liquiditat. 
 
La tècnica de Medi Ambient i Secretaria informen favorablement  en data 8 de febrer 
del corrent la modificació proposada. 
 
Conferit a l’empresa ARCA DEL MARESME,EI,SLL tràmit d’audiència,aquesta 
presenta escrit de conformitat amb la modificació del contracte proposada. 
 
Per la qual cosa, atesos els antecedents exposats i d’acord amb la DT 7ª de la Llei 
2/2011, de 4 de març, 202 i 258 de la Llei 30/2007,de 30 d’octubre en la redacció 
vigent en el moment de subscriure el contracte. 
 
EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER: Modificar el contracte de concessió de la gestió indirecta del servei de 
recollida de residus municipals a Sant Pol de Mar en els termes expressats a la 
proposta adjunta. 
  
SEGON : Requerir a l’ARCA DEL MARESME EI,SLL per formalitzar la modificació. 
 
TERCER : Facultar a l’alcaldessa,tant àmpliament com en dret sigui possible, per a 
executar aquest acord, i en particular per subscriure el contracte modificat. 
 

 
INTERVENCIONS 
 
La regidora  de Medi Ambient explica el contingut de la proposta que presenta el 
govern. 
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Verònica Martí.-Avança el vot favorable del grup Junts, però insisteix en la realització 
d’una campanya informativa i reitera la necessitat de col.locar als contenidors de 
brossa els anuncis advertint dels horaris de recollida i de les conseqüències dels 
incompliments de l’ordenança. 
 
Manel Puig.-Manifesta que encara no es compleix –suposa que per motius 
econòmics- una vella reivindicació d’ICV. Es refereix al porta a porta del paper. 
Anuncia la seva abstenció. 
 
Isaac-Ivan Martín.-Manifesta el seu malestar per la disminució del servei a l’hivern a 
les urbanitzacions; tot i així, votarà favorablement donat que la modificació del 
contracte suposa una reducció econòmica. 
 
 
VOTACIÓ 
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 20 
de febrer de 2012, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb 
 

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

 
 

5. PROPOSTA DE INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE DECLARACIÓ DE BÉ CULTURAL 
D’INTERÈS LOCAL DE LA CASETA DELS PESCADORS I LA MAQUINÀRIA QUE 
CONTÉ, SITUADA A LA PLATJA DE LES BARQUES 
 
La història de la nostra vila va íntimament lligada al mar, a la platja i a les barques. 
 
Sant  Pol va néixer com a vila pesquera. La pesca fou el recurs de subsistència bàsic 
dels primers habitants . La platja de les barques era plena d’embarcacions, grosses i 
petites, de pescadors que cada dia sortien a la mar. 
 
En els primers temps, per avarar i treure les barques de pesca de la platja, els homes 
s’ajudaven amb bous que feien arrossegar les cordes lligades a les proes de les 
barques. Posteriorment arribà la mecanització amb l’adquisició d’un cabrestant elèctric 
mogut per un motor que portava a terme el mateix servei. 
 
Aquest cabrestant va quedar instal·lat en una caseta ubicada a la platja que es va 
construir per tal de protegir-lo, projectada per l’arquitecte Ignasi Mas Morell, que fou 
arquitecte municipal , i autor d’importants obres modernistes a la nostra vila. 
 
Així, des de l’any 1932 fins el 1980 va prestar servei als pescadors professionals, i a 
partir d’aquesta data fins a l’actualitat,  és utilitzat pels pescadors amateurs i pels 
propietaris de llaguts patrimonials. 
 
Tot el conjunt de maquinària i caseta va ser objecte d’una restauració que s’emmarcà 
dins del projecte integral de recuperació de la platja de pescadors de Sant Pol, en 
virtut d’un conveni de col·laboració subscrit entre l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, el 
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Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, i l’associació “A tot 
drap”, amb el suport de la Diputació de Barcelona.  
 
Atès que el conjunt representa un valor històric i cultural especial molt important per a 
la vila de Sant Pol de Mar, ja que representa un emblema del nostre passat pescador i 
mariner. 
 
Atès que es reconegut pels santpolencs com una edificació fonamental dins del 
patrimoni històric municipal que cal  conservar i mantenir. 
 
Atès que la llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català disposa que el 
patrimoni cultural és un dels testimonis fonamentals de la trajectòria històrica i 
d’identitat d’una col·lectivitat i que els béns que l’integren cal protegir-los, conservar-
los, essent l’administració local qui assumeix importants atribucions de protecció 
d’aquest patrimoni dins l’esfera de les seves competències. 
 
Atès l’article 1, paràgraf 2n segons els qual el patrimoni cultural català és integrat per 
tots els béns mobles o immobles relacionats amb la història i la cultura de Catalunya 
que per llur valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, 
documental, bibliogràfic, científic o tècnic mereixen una protecció i una defensa 
especials, de manera que puguin ésser gaudits pels ciutadans i puguin ésser 
transmesos en les millors condicions a les generacions futures. 
 
Atès que la declaració de béns culturals d’interès local correspon al ple de l’ajuntament 
i que s’ha de dur a terme amb la tramitació prèvia de l’expedient administratiu  
corresponent. 
 
EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER.- INCOAR expedient de declaració de bé cultural d’interès local la caseta dels 
pescadors i la maquinària que conté, situada a la platja de les barques d’aquest terme 
municipal. 
 
SEGON.- DEMANAR l’informe previ  preceptiu que haurà d’esser emès per un tècnic 
en patrimoni  cultural al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya  
 
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a les entitats que puguin resultar afectades, entre 
elles l’associació “A tot drap”, a l’associació “l’Ancora”, a l’associació el Consorci de les 
Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona i a la Diputació de Barcelona, . 
 
QUART.- SOTMETRE l’acord a informació pública pel termini de 30 dies amb la 
publicació dels corresponents edictes al BOP, al DOGC, als taulers d’anuncis de la 
corporació i a un dels diaris de més difusió de la comarca. 
 

INTERVENCIONS 
 
Alcaldessa.-La demanda és conseqüència de que la Llei de Costes obliga a 
desmuntar la caseta de pescadors per evitar possibles responsabilitats patrimonials, 
per al cas que el mar se l’emporti; per això,  creu convenient declarar la caseta  bé 
cultural d’interès local. 
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VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 20 
de febrer de 2012, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb 
 

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

 
 

6. PROPOSTA  D’APROVACIÓ DEL PLA D’USOS DE LES PLATGES DE SANT 
POL DE MAR PEL QUADRIENNI 2012-2016. 
 
Per part dels Serveis Tècnics Municipals ha estat redactat el Pla d’Usos de les platges 
de Sant Pol de Mar pel quadrienni 2012-2016, en compliment de les determinacions de 
la Llei 22/1998, de 18 de juliol, de Costes i del Decret 248/1993, de 28 de setembre 
sobre redacció i aprovació de plans d’ordenació de les platges i dels plans d’usos de 
temporada, en el qual s’ordena als Ajuntaments que han de remetre a la Direcció 
General de Ports i Costes la sol·licitud d’explotació dels serveis de temporada a les 
platges abans de l’1 de març, a fi que siguin aprovats pel Conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i a proposta de la Direcció 
General de Ports i Costes. 
 
El Decret 248/1993, de 28 de setembre  esmentat disposa al seu article 18.1 que 
aquests, els plans d’usos de les platges, hauran d’ésser aprovats per l’Ajuntament en 
Ple. 
 
El Pla d’usos de les platges de Sant Pol de Mar per les temporades 2012-216, que es 
proposa aprovar, recull en la seva primera part la “Memòria” on queden reflectides les 
condicions generals dels usos, les característiques de les instal·lacions, la seva 
distribució, les superfícies ocupables, la previsió de les activitats culturals i esportives a 
realitzar i també les condicions d’explotació d’obligatori compliment i les prohibicions 
que, ja per la pròpia normativa, venen definides, atorgant-se a aquest pla la 
consideració pròpia de les ordenances reguladores; i a la part posterior s’acompanyen 
els “Plànols “, 12 en total, un de planta general i 11 de plantes de detall. 
 
Vist que el Pla reuneix els requisits establerts pel decret 248/1993 esmentat. 
 
EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER.- APROVAR EL PLA D’USOS DE LES PLATGES DE SANT POL DE MAR 
pel quadrienni 2012-2016. 
 
SEGON.- SOL·LICITAR a la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya 
l’autorització d’explotació dels serveis de temporada a les platges de Sant Pol de Mar 
per al període 2011 continguts en el pla d’usos que s’aprova. 
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INTERVENCIONS 
 
Alcaldessa.-Es proposa la durada del Pla d’Usos per quatre anys amb l’objecte 
d’optimitzar la gestió i la tramitació. S’han fixat al pla les característiques generals  de 
les guinguetes. S’ha previst, a més  del que era habitual fins el moment,  la realització 
de les activitats esportives i lúdiques. 
 
La Sra. Martí i el Sr. Font manifesten que no han pogut consultar el Pla d’Usos. 
 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 20 
de febrer de 2012, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb 
 

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

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

 
PREGUNTES DE JUNTS PER SANT POL 
 
Preguntes de la Sra. Verònica Martí: 
 

1. Sol.licita una explicació en relació amb l’estudi de costos de la llar 
d’infants, sobretot, pel que respecta a l’aplicació del cost d’estructura. 

2. Recorda que en l’anterior sessió es va acordar que es tramitaria el 
justificant de la deixalleria 

3. Si s’ha demanat als propietaris de Can Villar que rehabilitin la teulada 
malmesa a la masia 

4. Agraeix el compliment de les peticions  efectuades en sessions anteriors: 
neteja de les papereres de Can Villar i la instal.lació del mirall sol.licitat. 

 
Respon l’Alcaldessa a la primera de les peticions que quan ho consulti en donarà 
resposta. Pel que fa a la tercera, contesta que ja ha signat el corresponent decret. 
Quan a la  segona de les qüestions plantejades, la regidora de l’àrea indica que ja es 
va demanar a l’encarregat de la deixalleria el referit justificant. 
Preguntes del Sr. Daniel Comas adreçades al regidor de Governació: 
 
Es queixa i demana que es retiri un senyal de tràfic al c/ Carrasco Formiguera 
que porta a confusió 
 
El regidor de l’àrea es compromet a examinar-ho. 
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PREGUNTES DE ERC 
 
En relació amb una ocupació de via pública al carrer Pau Simó, vol saber els 
metres i els dies de durada de l’ocupació, així com si es va sancionar a algú per 
aquesta reserva. 
 
El regidor de l’àrea de governació es compromet a lliurar-li per e-mail la documentació 
requerida. 
 
Preguntes del PP 
 
Arran dels fets que varen passar el dissabte passat (on un grup de persones 
independentistes varen llegir un manifest, baixar una bandera espanyola i hissar 
un estelada), pregunta al regidor de governació perquè els policies locals 
presents no varen actuar. 
 
El regidor de governació comenta que només hi havia dos agents, un dels quals 
custodiava l’edifici consistorial. Considera que amb tan pocs efectius no podien impedir 
l’acte que, d’altre banda, va ser pacífic, sense que es produïssin aldarulls. Els policies 
varen aixecar acta i retirar la bandera estelada. 
 
El Sr. Martin manifesta la seva estranyesa de que hi haguessin tan pocs agents quan 
es sabia que l’acte tindria lloc i no s’explica perquè no varen actuar. 
 
 
El regidor del PP fa un prec a la responsabilitat perquè com Alcaldessa ha de 
complir i fer complir la Llei; per això demana que doni compliment a la sentència 
i hissi la bandera espanyola. 
 
La Sra. Alcaldessa manifesta la seva voluntat de complir la sentència, però manifesta 
que encara no li ha arribat cap requeriment del Jutjat  ni li consta la fermesa de la 
sentència dictada. 
 
A les 21:40 hores s’incorpora a la sessió, el Sr. Joan Vigatà Minguet. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 
21:45 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  

 


