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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 

DE  DATA 24 DE FEBRER DE 2014 
NÚM. PLE2014/2 

 
 
Identificació sessió 
 
Caràcter: ordinària  
Data: 24 de febrer de 2014  
Horari: 20:00 h. a 22:00 h. 
Lloc: sala de plens   
  
Assisteixen: 
 
Alcaldessa- Presidenta 
Sra. Montserrat Garrido Romera (CIU)  
 
Tinents d’Alcalde 
Sr. Ferran Xumetra Subirana (CIU) 
Sr. Xavier Catarineu Hernández (CIU) 
Sr. Raimon Vidal Serra (CIU) 
 
Regidors/es 
Sr. Joan Vigatà Minguet (Junts per Sant Pol) 
Sr. Daniel Comas Verdaguer (Junts per Sant Pol) 
Sra. Verònica Martí Ceballos (Junts per Sant Pol) 
Sr. José Parada Rafael (Junts per Sant Pol) 
Sr. Manel Puig Borrell (ICV) 
Sr. Bernat Ferrer Roura (ICV) 
Sr. Albert Font Lacambra  (ERC) 
Sr. Isaac-Ivan Martín i Salvà (PP) 
 
Excusa la seva absència 
Sra. Anna Pera Bermúdez  (CIU) 
 
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 24 de 
febrer de 2014, es reuneixen sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Montserrat 
Garrido Romera, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número 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 11 DE FEBRER DE 2014 
 
2.- APROVACIÓ INICIAL  DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI DE 2014 
 
3. PROPOSTA INCOACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ I APROVACIÓ PLEC DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE 
HA DE REGIR L’ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE DE PRESTACIONS DE SERVEI INTEGRAL 
DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI DE SANT POL DE MAR 
 
4. APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA 
LOCAL CONTRA LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 
 
5. PROPOSTA ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU SUBSTITUT 
 
6. DONAR COMPTE DEL DECRET 62/2014, DE 5 DE FEBRER, DE REMODELACIÓ DE 
CARTIPÀS 
 
7. PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA PRESENTADA PER LA REGIDORA ANNA 
PERA BERMÚDEZ 
 
8. ASSUMPTES URGENTS 
 
9. PRECS I PREGUNTES 
 

 
 
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 11 DE FEBRER 
DE 2014 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària del ple de data 11 de febrer de 2014 amb 
l'abstenció d'ERC. 
 
 
2.- APROVACIÓ INICIAL  DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI DE 
2014 
 
Assumpte 
 
Aprovació inicial del Pressupost General per a 2014 
 
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 2014. 

2. La secretaria - Intervenció municipal ha emès informe favorable. 
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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 2014 que, resumit 
per capítols, és el següent: 

 
Ingressos

Capítol I Impostos directes 3.543.000,00
Capítol II Impostos indirectes 13.000,00
Capítol III Taxes, preus públics, .. 1.524.109,79
Capítol IV Transferències corrents 1.344.513,74
Capítol V Ingressos patrimonials 162.350,00

Subtotal pressupost corrent 6.586.973,53

Capítol VII Transferències de capital 524.941,39
Capítol IX Passius financers 1.373.441,49

Subtotal pressupost capital 1.898.382,88
TOTAL PRESSUPOST 8.485.356,41  

 
 
Despeses

Capítol I Despeses de personal 3.046.876,64
Capítol II Despeses corrents en béns i serveis 2.490.935,82
Capítol III Despeses financeres 97.000,00
Capítol IV Transferències corrents 172.940,34

Subtotal pressupost corrent 5.807.752,80
Capítol VI Inversions reals 2.149.603,61
Capítol IX Passius financers 528.000,00

Subtotal pressupost capital 2.677.603,61
TOTAL PRESSUPOST 8.485.356,41  

 
 

2. Aprovar la plantilla de personal per a l’exercici 2014 i la massa retributiva 
global. 

 
3. Aprovar les Bases d’execució del Pressupost general. 
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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 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. Xumetra, defensa la proposta tot dient que és un pressupost 
molt treballat i que la gent ha tingut molt temps per fer aportacions. Cada grup ha 
efectuat les seves peticions i s’ha donat resposta a les mateixes. S’ha incrementat el 
pressupost de l’ordre del 7%.  
Quan a les despeses, la diferència més important respecte de l’any passat ve donat 
per l’augment del capítol VI de les inversions. 
 
L’Alcaldessa demana si Junts té alguna pregunta a fer? 
 
El Sr. Vigatà manifesta que ja es van fer aportacions que es varen contestar i no tenen 
més a dir. 
 
Intervé el Sr. Puig per dir que fa uns mesos el Sr. Xumetra els va convidar a participar 
en el pressupost i que varen fer-hi aportacions –algunes es varen considerar, d’altres, 
no. Recorda que l’any 2012,  ICV va votar a favor del pressupost, l’any passat es varen 
abstenir fruit dels acords adoptats que s’estan complint de forma lenta –aprofiten per 
demanar més diligència en el seu compliment. Entrant ja en el pressupost d’enguany, 
han pogut veure que hi ha una forta aposta per la inversió. No entraran en partides 
concretes, segurament discrepen d’alguna (subvenció, conveni), però ho respecten 
perquè entenen que és el pressupost del govern. També troben exagerada la 
consignació pel parc mòbil rodat. Donada la seva voluntat d’entendre que la manera 
de fer política en contra del govern no és la d’obstaculitzar l’aprovació del pressupost 
s’abstindran. No estan en desacord amb el fons,  però no és el seu pressupost. 
 
Sr. Font. Qualifica el pressupost de complex des del punt de vista financer, però el 
cert és que totes les explicacions que han demanat al regidor de l’àrea al respecte se li 
han donat. No és el pressupost que hagués fet ERC, no estan al govern, però totes les 
inquietuds que han manifestat s’han reflectit en ell. Va negociar el pressupost amb la 
voluntat de facilitar-ne l’aprovació, per la qual cosa en un principi,  fins no fa pas gaire 
amb una abstenció era suficient, però donat que el govern compta avui amb una 
absència remarcada, donarà el seu vot a favor per garantir-ne l’aprovació. Entén que 
la seva aprovació és important amb l’objecte que es tirin endavant inversions que els 
ciutadans estan esperant i que entén no es justificable haver d’esperar 2 mesos a que 
s’executin per esperar al substitut de la regidora que renuncia. 
 
Si no tira endavant aquest pressupost no en tirarà endavant cap ja que no hi ha 
pressupost alternatiu. Entén que el govern ha fet una gran tasca per aglutinar 
voluntats. Cas de que no s’aprovés el projecte de pressupost que ara es debat  no es 
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podrien dur a terme iniciatives que agraden a una gran part del ple, com per exemple, 
la ubicació provisional de l’Institut. Per tant el pressupost del govern tindrà el seu vot 
favorable. 
 
Sr. Martín. Explica que el primer any de mandat es varen abstenir, el segon, varen  
votar  en contra i ara tornaran a votar en contra. Agraeix al regidor que hagi demanat 
al PP el seu parer, però consideren que el pressupost no és del PP, però tampoc el 
millorarà per salvar-li la cara al govern com fa el regidor d’ERC. Imagina que el govern 
haurà pactat amb altres grups per garantir-ne  l’aprovació. Si després de la votació no 
resulta aprovat serà responsabilitat exclusiva del govern que no ha garantit l’aprovació 
de la resta de grups. Reitera que no és el pressupost del PP i que, per tant, no li 
donaran suport. 
 
Sr. Vigatà.- Sol.licita intervenir per fer aportacions ja que se li ha donat la paraula 
només per fer preguntes i aclariments. 
 
L’Alcaldessa permet la seva intervenció malgrat que considera que no només se li ha 
donat la paraula per fer preguntes, sinó també per fer aportacions. 
 
El Sr. Vigatà manifesta que Junts ha detectat un error  en el càlcul de la  diferència 
d’inversions  2013-2014, i en conseqüència no hi ha un 58.45% d’increment  de les 
inversions. Avancen el vot negatiu perquè no es senten protagonistes d’aquest 
pressupost. Estan en una línia de definir un poble diferent. Varen presentar 
al.legacions que es varen contestar dos mesos més tard. Li consta que va haver molt 
poca interlocució. La resposta no és de la seva satisfacció. 
 
Sr. Xumetra.- Posa de manifest que fins a última hora ha estat parlant amb la regidora 
Sra. Martí, que se li ha donat resposta a tot allò que ha preguntat.  
 
 
VOTACIÓ 
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 24 
de febrer de 2014, ES DÓNA UN EMPAT amb 
 

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

 
 
SEGONA VOTACIÓ 
 

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

 
Sotmesa a la segona votació, la proposta  ES APROVADA PER MAJORIA SIMPLE 
amb el vot de qualitat de la senyora Alcaldessa. 
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Intervé l’Alcaldessa dient que des de l’equip de govern s’ha donat resposta a totes les 
preguntes que s’han efectuat. La regidoria d’Hisenda des del mes de setembre ha 
estat demanant aportacions al pressupost. Junts les va presentar al desembre, amb 
una sèrie de propostes curioses com per exemple la reducció de dedicació de regidors 
quan ja havia estat acordada feia un any. Els va sorprendre també que la proposta 
significava un increment de les assistències de plens i comissions informatives i una 
rebaixa de les corresponents a la JGL, i a les retribucions de càrrecs electes, així com 
una compensació econòmica pel cap de l’oposició de 1500 euros anuals, molt més 
alta, fins i tot, que el que cobren els tinents d’alcalde amb dedicació. En la proposta 
afirmen també que només poden entendre la dedicació exclusiva de l’Alcaldessa si 
explica a que dedica el seu temps. L’Alcaldessa convida al Sr. Vigatà a que 
l’acompanyi durant la seva jornada que inclou dissabtes i diumenges. La proposta 
segueix dient que “... però ja advertim ara i aquí que no ens agrada que es treballi pel 
partit de torn assistint a reunions, àpats, festes i festetes a compte dels ciutadans de 
Sant Pol i dels pressupostos municipals”. L’Alcaldessa demana que consti en acta que 
demana al Sr. Vigatà que demostri aquesta afirmació abans del proper ple o que es 
retracti de la mateixa disculpant-se públicament, sinó es veurà en l’obligació de 
demandar-lo per falsedat en la seva persona. 
 
El Sr. Vigatà demana la paraula per replicar. L’Alcaldessa li nega passant al següent 
punt. 
 
 
3. PROPOSTA INCOACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ I APROVACIÓ PLEC DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS 
TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR L’ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE DE 
PRESTACIONS DE SERVEI INTEGRAL DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL 
MUNICIPI DE SANT POL DE MAR 
 
En data 13 de febrer s’ha dictat Decret de l’Alcaldia per a la incoació de l’expedient de 
contractació  
 
Vist el  Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques i 
l’informe de Secretaria . 
 
Vista la normativa que resulta d’aplicació al referit expedient de contractació i atès que 
el plenari és competent per a la contractació  conforme el Decret 277/11 de 16 de juny. 
 
EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions 
Tècniques per a l’adjudicació del contracte de prestacions de servei integral de 
l’enllumenat públic de Sant Pol de Mar, per procediment obert i subjecte a regulació 
harmonitzada. 
 
SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació, així com la despesa a càrrec de la 
corresponent aplicació pressupostària. 
 
TERCER.- Publicar l’anunci al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), al Butlletí 
Oficial de l’Estat  (BOE), en el Butlletí Oficial de la Província (BOPB), en el perfil del 
contractant de l’ajuntament i obrir convocatòria de licitació del present contracte. 
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INTERVENCIONS 
 
El regidor de l’àrea fa una breu explicació de la proposta explicant que amb 
col·laboració amb la Diputació de Barcelona i dins de l’anomenat programa ELENA 
l’ajuntament ha realitzat una auditoria de l’enllumenat públic a partir del qual amb 
l’aplicació de certes mesures  pot arribar a un estalvi important. 
 
La Auditoria defineix amb precisió les actuacions a efectuar, els costos i les gestions 
necessàries per tal d’assolir els objectius energètics i evidentment un estalvi econòmic 
important. Hi ha  1.431 punt de llum i aplicant les mesures s’aconseguirà una reducció 
d’un 47% i un estalvi econòmic del 52,7%.Les actuacions a realitzar consisteixen en : 
 
1. La principal actuació consistirà en substituir totes les làmpades de vapor de mercuri per 

tecnologies més eficients i menys contaminants com halogenurs metàl·lics o vapor de sodi 
d’alta pressió. 

 
2. Reducció de la potència instal·lada passarem de 125W a 70W 
 
3. Instal·lació de rellotges astronòmics, aquests permeten fer coincidir l’encesa i apagada de 

l’enllumenat amb la posta i la sortida del sol. 
 
4. Mecanismes de reducció del flux en capçalarera, redueixen la tensió d’alimentació de les 

línies i permeten reduccions de potència de fins el 65%, es poden fer els canvis de nivell 
lumínic esglaonadament evitant que el ciutadà percebi una reducció brusca. 

 
5. Mecanismes de doble nivell  que permeten la reducció de flux lumínic en un 50% 
 
6. Canvis de làmpada i equip, en la majoria dels casos es canvia la làmpada per una de nova 

així com la reactància per una que incorpori doble nivell. 
 
7. Canvis de lluminàries en alguns punts que estan en mal estat o que no compleixen els 

requisis del reglament. 
 
8. Incorporació de mòdems a cada quadre, els comptadors actuals ja estan preparats per això 

ja es va fer la substitució per comptadors electrònics, això ens permetrà fer la lectura dels 
comptadors i poder fer un seguiment dels consums., també ens permetrà la gestió 
d’alarmes de sobreconsums etc.. 

 
9. Canvi de tarifa. 
 
El cost total de les actuacions és de  321.577,55 €. Inicialment estava previst que fos 
l’empresa adjudicatària qui fes front a aquesta despesa, s’ha vist que l’Ajuntament pot 
afrontar-la per la qual cosa es licita l’obra i el manteniment de l’enllumenat públic. 
 
Sr. Puig.-Es conegut que l’enllumenat d’aquest poble  es troba en un estat molt 
precari. Si es fan números s’observa que en 7 o 8 anys es recuperarà la inversió. Si 
aquest projecte ha de servir per reduir la despesa de l’enllumenat i per contaminar 
menys, benvingut sigui. Anuncia el vot favorable. 
 
Sr. Font.-Anima al govern a seguir amb aquest procés; demana que es faci valdre la 
posició de solvència de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar a fi i a efecte d’aconseguir les 
millors ofertes possibles 
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Sr. Martín.- Anima al govern perquè aconsegueixi un menor cost i felicitar al regidor 
perquè no es que pagui massa ràpid, sinó que el que fa és complir la llei. 
 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 24 
de febrer de 2014, ES APROVADA PER UNANIMITAT amb 
 

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

 
 
4. APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE EN DEFENSA DE 
L’AUTONOMIA LOCAL CONTRA LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE 
RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 
 
Al mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels 
ajuntaments democràtics. Al llarg d’aquests anys s’ha passat d’una situació en la qual 
van d’haver de planificar les ciutats per a fer front a un urbanisme desarrolista, 
especulatiu, afavoridor d'interessos individuals, i resoldre el dèficit d’infraestructures i 
d'equipaments bàsics, per afrontar noves realitats més complexes com el medi 
ambient, els canvis demogràfics i socioculturals de la nostra societat, fruits dels 
fenòmens migratoris, dels nous models familiars, de la dependència, de l'envelliment 
de la població, de la mediació social, entre altres. Tot això ja que els municipis són vius 
i cal donar resposta a les demandes i necessitats que plantegen els nostres ciutadans i 
ciutadanes. 
 
Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals de 
finals del S.XX i en aquesta primera dècada del S.XXI, des de l’autonomia local, són el 
principal dic de contenció contra la crisi, i el principal espai de resistència, de dignitat, 
de defensa dels drets de la ciutadania i els principals espais per generar alternatives 
socials i econòmiques per pal·liar els efectes de la crisi. 
 
Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament just i adequat. 
Durant aquests quasi bé trenta cinc anys les hisendes locals han estat l’assignatura 
pendent en la mesura que l’aportació financera de l’Estat a les administracions locals 
no s’ha adequat als serveis que presten. 
El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres municipis. 
Davant d’això els ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa per donar resposta 
a aquesta emergència social. 
 
Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una administració 
més propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat social, el govern de 
l’estat espanyol ha aprovat una “Llei de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local” (LRSAL) que suposa, de facto, una retallada competencial sense 
precedents que suposarà un important retrocés, atès que afectarà de ple als serveis 
que donen els ajuntaments. 
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Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per 
garantir serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme torni a un 
model de fa quaranta anys enrere amb un marc competencial raquític, i que allunya la 
capacitat de decisió sobre les polítiques de proximitat, i també allunya les decisions i el 
control de la ciutadania acabant amb el valor de proximitat que permet la prevenció, la 
detecció i l’actuació per garantir uns mínims de cohesió i convivència en el conjunt de 
pobles i ciutats de Catalunya. 
 
Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de l’estat 
espanyol i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmico-financera. Una llei 
que vol privatitzar els serveis, principalment dels tres grans serveis públics locals que 
encara es demostren econòmicament rendibles: l’abastament d’aigües, el tractament 
de residus i l’enllumenat públic. 
 
LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de règim 
local, i converteix als ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una instància 
merament administrativa i sota control en el seu funcionament, vulnerant així l’actual 
marc basat en el principi d’autonomia local i principi de subsidiarietat, reconegut a la 
Carta Europea d’Autonomia Local com a criteri de proximitat en l’atribució de 
competències i d’eficàcia en la redistribució. 
 
Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat una 
campanya d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, així com la defensa del món 
local perquè els ajuntaments som l’administració que estem millor preparats per oferir 
serveis de proximitat. 
 
Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonisme en la 
defensa, garantia i l'enfortiment dels drets socials i la millora del benestar de la 
ciutadania. En canvi aquesta llei afecta a la quotidianitat i a les necessitats bàsiques 
de la gent, i redueix la capacitat de resposta dels governs locals. 
 
Fonaments de dret 
 
La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013. 
 
El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es pot 
plantejar quan les normes de l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia local 
constitucionalment garantida. 
 
D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en defensa de 
l’autonomia local és necessari l’acord del Ple de les Corporacions locals amb el vot 
favorable de la majoria absoluta del número legal de membres d’aquesta. De manera 
prèvia a la formalització del conflicte, s’ha de sol·licitar dictamen, amb caràcter 
preceptiu però no vinculant, del Consell d’Estat. 
 
En conseqüència, EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER.- Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de 
l’autonomia local contra els articles primer i segon i demès disposicions afectades de 
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
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Administración Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013)d’acord amb el text 
que s’adjunta, segons el que s’estableix en els arts. 75 bis i següents de la 
LeyOrgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. 
 
SEGON.- A tal efecte, sol·licitar Dictamen del Consejo de Estado, conforme a 
l’establert en l’art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal 
Constitucional, per conducte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a 
petició de l’entitat local de major població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local), així com atorgar a aquesta entitat la delegació 
necessària. 
 
TERCER.- Facultar i encomanar a l’Alcaldessa per a la realització de tots els tràmits 
necessaris per portar a terme els acords primer i segon i expressament per a 
l’atorgament d’escriptura de poder tan ampli i suficient com en dret es requereixi a 
favor de la Procuradora Dña. Virginia Aragón Segura, col. Núm. 1040 de l’Il·lustre 
Col·legi de Procuradors de Madrid per tal que, en nom i representació de l’Ajuntament 
de Sant Pol de Mar de forma solidària i indistinta interposi conflicte en defensa de 
l’autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE núm. 312 
de 30 de desembre de 2013), de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local, seguint-lo per a tots els seus tràmits i instàncies fins a obtener sentencia ferma i 
la seva execució. 
 
 
INTERVENCIONS 
 
Alcaldessa.-El govern de l’Estat té un objectiu que és complir amb l’UE. Els 
ajuntaments són les administracions amb un menor dèficit (el conjunt de tots els 
municipis és de l’ordre d’un 4,39%). La majoria d’Ajuntaments està tancant amb 
superàvit. Som l’Administració més sanejada. L’entrada en vigor de LARSAL suposa 
que els ajuntaments no podran dissenyar les seves polítiques socials, ni polítiques de 
reinserció social, teleassistència, suport a les persones amb risc social, només es 
podran atendre situacions d’emergències. Les mesures que preveu la Llei afectarà a 
medi ambient, escola bressol, promoció econòmica, treballadors municipals, sanitat, 
atenció a la dona....L’Alcaldessa demana als regidors la seva sensibilitat i el seu vot 
favorable, per poder portar aquest conflicte endavant contra aquesta llei. 
 
Sr. Puig. ICV va manifestar en una comissió informativa si des del govern es faria 
quelcom en relació amb LARSAL varen respondre que sí. No saben com acabarà, 
però, en principi, sembla una bona eina i estan conformes amb la interposició del 
conflicte. Anuncien el vot favorable. 
 
Sr. Font. Pregunta a Junts si té alguna aportació, o argumentació a fer sobre aquest 
punt, ja que l’Alcaldessa per demanar-la té per costum dir si hi ha alguna pregunta a 
fer. Junts va manifestar que no té preguntes, però, potser té aprotacions. 
 
El Sr. Vigatà manifesta que no sobre aquest punt, sí sobre el pressupost, però ja les 
efectuarà al final. 
 
Sr. Font.-Consta en diverses actes plenàries que ha demanat tancar les Diputacions i 
els Consells Comarcals per ser intermediaris inútils que laminen la competència 
municipal. A ningú se li ha passat pel cap tancar aquestes Administracions, sinó que el 
PP ha optat per donar-los més competències en detriment dels ajuntaments. ERC 
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donarà suport a la proposta perquè el que no pugui fer un municipi proper al ciutadà no 
ho resoldrà la Diputació i si la que té recursos és la Diputació és tan senzill com que 
els transfereixi als municipis millor i de manera més eficient. 
 
Sr. Martín.- Recorda al Sr. Font que el PP va proposar la supressió dels Consells 
Comarcals i que, entre d’altres forces polítiques, ERC, va votar-hi en contra. Referent 
el que ha comentat l’Alcaldessa, és veritat que els ajuntaments estan fent els deures. 
Hem passat èpoques en que els proveïdors no cobraven dels ajuntaments perquè 
aquests es dedicaven a fer altres coses. El govern de l’Estat ha establert mecanismes 
perquè els proveïdors cobrin, i ha injectat diners als ajuntaments perquè puguin cobrar. 
I això ho ha fet el PP. El regidor fa una crítica a la terminologia de la proposta. Es parla 
de conflicte, quan aquest no hi és. L’objecte de la Llei és fer reformes estructurals de 
l’Administració, també a la local, perquè li cal; també preveu la reducció d’organismes. 
La Generalitat no ha fet cap reforma de l’Administració ni ha reduït organismes, ni ha 
fet reformes a la TV pública que és el que més costa. Sembla que tot el que soni a 
l’Estat sigui incorrecte i estigui malament. Cal llegir la llei. Què fa la llei? Clarifica les 
competències per evitar duplicitats. L’Administració local haurà de justificar el que li és 
propi i si acredita que té fons econòmics per exercitar més competències podrà 
assumir-ne més. La Llei també estableix mecanismes perquè la seva estructura 
organitzativa doni resposta a la prestació dels serveis locals considerant els principis 
d’eficiència i estableix mecanismes perquè hi hagi un major control pressupostari i 
comptable. Les reformes si són per un benefici pel ciutadà són bones. Cal deixar de 
veure atacs en tot allò que fa el govern central. 
 
L’Alcaldessa reitera que demana als regidors la sensibilitat perquè donin suport a la 
proposta. Reitera que els ajuntaments no estan tan endeutats per adoptar les mesures 
que preveu la Llei. 
 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 24 
de febrer de 2014, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb 
 

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

 
 
5. PROPOSTA ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU SUBSTITUT 
 
De conformitat amb el previst en l’art. 5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels 
Jutges de Pau, es fa públic que l’Alcaldessa d’aquest ajuntament ha dictat en data 16 
de desembre de 2013, el Decret de l’Alcaldia núm. 511/13 sobre convocatòria pública 
de Jutge de Pau substitut. 
 
L’Ajuntament de Sant Pol de Mar va iniciar els tràmits per a la proposta de 
nomenament de Jutge de Pau substitut, de conformitat amb el procediment assenyalat 
als articles 5, 6, 7 del Reglament 3/95 de 7 de juny i atenent al que es disposa als 
articles 101.2, 303, 298.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial. 
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Complert el tràmit de convocatòria pública mitjançant anunci publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província de 31 de desembre de 2013, i en el tauler d’edictes d’aquest 
Ajuntament, donant compliment a allò que disposa l’art. 5 del Reglament 3/95 de 7 de 
juny. 
 
Vista la instància presentada per el Sr. Ramon Ribera Rodon sol·licitant la plaça de 
jutge pau substitut. 
 
Atès que reuneix tots els requisits assenyalats a l’art. 1 del Reglament abans esmentat 
i no està immers en cap causa d’incapacitat que estableix l’art. 303 de la Llei Orgànica 
del Poder Judicial. 
 
EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER.- Elegir  Jutge de Pau substitut la següent persona:  
 
Sr. RAMON RIBERA RODON  
D.N.I. 37622174Q 
Domicili: C/ Bonaventura Andoher, 12, 08395 Sant Pol de Mar 
 
SEGON. Donar trasllat d’aquest acord a la Sala de Govern del Tribunal Superior de 
Justícia per tal què es procedeixi al nomenament de la persona elegida a proposta del 
Ple de l’Ajuntament, en el càrrec de Jutge de Pau substitut del municipi de Sant Pol de 
Mar 
 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 24 
de febrer de 2014, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb 
 

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

 
 
 
6. DONAR COMPTE DEL DECRET 62/2014, DE 5 DE FEBRER, DE REMODELACIÓ 
DE CARTIPÀS 
 
“DECRET 62/2014, de 5 de febrer, de remodelació de cartipàs 
 
Per decret d’Alcaldia núm. 279/2011 de 16 de juny, vaig resoldre nomenar a la Sra. 
Anna Pera Bermúdez regidora delegada de l’Alcaldia de Salut, Medi Ambient i 
Consum. 
 
Des del seu nomenament , fa més de 2 anys,  la dinàmica municipal ha posat de 
manifest la necessitat de dur a terme una remodelació del cartipàs municipal amb 
l’objecte, d’una banda de racionalitzar i reestructurar l’ Area de Medi Ambient i Salut, 
de manera que les platges s’incorporin dins de l’àrea de Medi Ambient, i d’altra, 
d’adaptar el cartipàs a les noves necessitats.   
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Es, per això que en qualitat d’Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Sant Pol de 
Mar, i en virtut de les facultats que m’atorga la legislació vigent: en concret els articles 
23.4 de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local, i art.43 del R.O.F aprovat pel RD 
2568/86, de 28 de novembre, 
 
HE RESOLT 
 
PRIMER.- Revocar la delegació d’Alcaldia de Medi Ambient i Salut atorgada a la Sra. 
Anna Pera Bermúdez en data 16 de juny de 2011 mitjançant decret núm. 279/2011. 
 
SEGON.-Nomenar al senyor Ferran Xumetra Subirana regidor delegat de l’Alcaldia, en 
relació amb la matèria de Medi Ambient i Salut amb facultats de gestió de la seva àrea, 
direcció interna, inspecció i política dels serveis corresponents, potestat de signar 
propostes d’acord, llevat de la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que 
afectin a tercers, els quals hauran d’ésser adoptats pels òrgans resolutoris de la 
Corporació: 
 
TERCER.- El regidor-delegat haurà d’informar periòdicament a l’Alcaldessa, Sra. 
Montserrat Garrido Romera,  de la delegació respectiva i, especialment, en qualsevol 
moment dels actes o incidències que per qualsevol motiu puguin afectar de manera 
rellevant al funcionament dels serveis i de les activitats de la Corporació i els seus 
interessos i la  bona imatge pública de l’Ajuntament, els drets o interessos legítims de 
tercers i la relació amb d’altres Administracions Públiques. 
 
QUART.-  La durada de la delegació serà durant l’exercici del mandat, si be aquesta 
Alcaldia es reserva la facultat d’avocar competències en els termes de l’article 116 del 
RD 2568/86 de 28 de novembre. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució als regidors delegats afectats. 
 
SISÈ.-Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació i publicar-lo 
íntegrament al Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb l’article 44 del RD 2568/86, 
de 28 de novembre. 
 
SETÈ.-  Aquesta resolució tindrà efectes des del dia següent a la data en què es va 
dictar.” 
 
Els regidors es donen per assabentats 
 
 
7. PROPOSTA RELATIVA A LA PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA 
PRESENTADA PER ANNA PERA BERMÚDEZ 
 
Es dóna lectura de la renúncia al càrrec de regidora presentada per la regidora de CIU, 
Sra. Anna Pera Bermúdez: 
 
“Per incompatibilitat laboral, renuncia a l’acte de regidora de l’Ajuntament de Sant Pol 
de Mar” 
 
Atès el que disposen els articles 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 
Règim Electoral General i l’article 9 del R.D. 2568/1986, de novembre pel que s’aprova 
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el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, i la 
Instrucció de 10 de juliol de 2003 de la Junta Electoral Central sobre substitució de 
càrrecs, 
 
ES DÓNA COMPTE: 
 
PRIMER.-Prendre coneixement de la renúncia de la regidora de CIU, Sra. Anna Pera 
Bermúdez. 
 
SEGON.-Indicar que, d’acord amb el resultat de les eleccions municipals celebrades el 
dia 22 de maig de 2011, la persona a qui correspon ocupar el càrrec vacant de regidor 
d’aquest Ajuntament és el Sr.  Robert Garcia Gil, atenent l’ordre de col·locació en la 
candidatura presentada per CIU. 
 
TERCER.-Remetre certificat d’aquest acord a la Junta Electoral Central perquè 
expedeixi i remeti la corresponent credencial. 
 
 
Els regidors es donen per assabentats. 
 
 
8. ASSUMPTES URGENTS 
 
Es justifica la urgència per la necessitat de no esperar al proper mes de marc per 
corregir un error detectat recentment.  
 
SOTMESA LA URGÈNCIA DE LA INCLUSIÓ D’AQUEST PUNT A VOTACIÓ, per 
l’aprovació de la sessió ordinària de data 24 de febrer de 2014, ÉS APROVADA PER 
UNANIMITAT 
 

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

 
A continuació es dóna lectura de la: 
 
RECTIFICACIÓ D’ERROR EN L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA 
CONVIVÈNCIA  
 
Detectat error en l’article 88 de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Convivència a 
Sant Pol de Mar, aprovada definitivament en data 24 de setembre de 2012 i publicada 
al Butlletí Oficial de la Província de data 15 d’octubre de 2012,  
 
On diu : 
 
Article 88. Règim de Sancions 

1. Les conductes descrites a l’article 92.1 apartats a); b); c); d); e); f) i g) com a 
infraccions lleus se sancionaran amb multa de 50 a 750 EUR. 

2. Les conductes descrites a l’article 92.2 apartats a); b); c); d); e) i f) com a 
infraccions greus se sancionaran amb multa de 750,1 a 1.500 EUR. 

3. Les conductes descrites a l’article 92.3 apartats a); b); c) com a infraccions molt 
greus se sancionaran.  
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Ha de dir : 
 
Article 88. Règim de Sancions 

1. Les conductes descrites a l’article 87.1 apartats a); b); c); d); e); f) i g) com a 
infraccions lleus se sancionaran amb multa de 50 a 750 EUR. 

2. Les conductes descrites a l’article 87.2 apartats a); b); c); d); e) i f) com a 
infraccions greus se sancionaran amb multa de 750,1 a 1.500 EUR. 

3.  Les conductes descrites a l’article 87.3 apartats a); b); c) com a infraccions molt 
greus se sancionaran. 

 
L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, permet la rectificació 
d’ofici  d’errors materials per la qual cosa es proposta l’adopció del següent acord: 
 

1. Rectificar l’error material existent a l’article 88 de l’Ordenança Municipal 
Reguladora de la Convivència a Sant Pol de Mar on diu article 92 ha de dir 
article 87. 

2. Publicar aquesta rectificació al Butlletí Oficial de la Província als efectes 
oportuns. 

 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 24 
de febrer de 2014, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb 
 

• 10 vots a favor: CIU (4), Junts (4), ERC (1), PP (1) 
•   0 vots en contra: cap 
•   2 abstencions: ICV (2) 

 
 
9. PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Vigatà replica la intervenció última de l’Alcaldessa en el punt relatiu a l’aprovació 
del pressupost municipal. 
 
Explica que a partir de setembre el regidor d’hisenda va demanar les aportacions dels 
diferents grups al pressupost 2014 que Junts va presentar al mes de desembre i que 
foren contestades per escrit pel Sr. Xumetra el 5 de febrer. Algunes foren 
considerades, d’altres, -sobretot la referida a les retribucions- foren rebutjades. Es cert 
que la regidora Martí s’ha reunit aquesta mateixa tarda amb el regidor Sr. Xumetra. Vol 
deixar dit que l’Alcaldessa en acabar el ple passat va dir a la regidora Martí -en relació 
amb les aportacions de Junts- que el pressupost no es mouria ni un punt ni una coma. 
Davant d’aquesta manifestació va quedar clar que no hi havia cap voluntat de diàleg 
amb Junts i suposaven que existia algun acord amb altres grups municipals per tirar 
endavant l’aprovació, com així ha estat. 
Malauradament es confon sempre Junts per Sant Pol amb Joan Vigatà, quan Joan 
Vigatà és el portaveu de Junts per Sant Pol. Junts actua col.legiadament, no ho fa 
només Joan Vigatà. No s’escau atribuir com a pròpies afirmacions que són col.lectives. 
Si a l’Alcaldessa no li agrada el que diu Junts per Sant Pol, en tot cas que denunciï a 
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Junts per Sant Pol, però no  al seu portaveu. Tot i així si vol denunciar-lo a ell,  que ho 
faci. 
En relació amb les retribucions, pensen i així ho han manifestat, que el sistema 
retributiu actual dels càrrecs electes és injust. Explica que la proposta que varen fer 
està contrastada amb altres grups i que estan convençuts que la majoria els donaria 
suport. Es evident que la proposta retributiva formulada no anava a pagar més o 
menys al cap de l’oposició. Consideren que les retribucions han de respondre a 
l’exercici real del càrrec, mai per la seva condició de tinent d’alcalde o la de participar 
en una reunió. Per altra banda Junts considera que la reunió més important és la del 
Ple municipal, no les JGL que són reunions de gestió que estan conduïdes per 
secretaria. 
Adreçant-se a l’Alcaldessa, li diu que coneix la seva activitat política, per tant li 
aconsella que les afirmacions efectuades les prengui com crítica política perquè 
tothom té el dret d’opinar, però estan convençuts que l’Alcaldessa no només treballa 
pel poble, sinó també ho fa  per la seva pròpia promoció personal. 
 
Pregunta a la Sra. Alcaldessa perquè se li ha negat la paraula després d’una al·lusió 
directe en acabar de debatre un punt. No havia passat mai, Per quina norma del 
reglament després d’acabar un punt l’Alcaldessa té facultat per atacar-lo tan 
furibundament. Que té l’Alcaldessa en contra seva. Com és que s’ha posat tan 
nerviosa, és que ha tocat el moll de l’ós? 
 
Finalment expressa que lamenta la situació creada pel que hagin pogut pensar la resta 
de membres de l’oposició 
 
Seguidament, demana la paraula la Sra. Martí, l’Alcaldessa li denega inicialment 
perquè qui ho ha de fer és el portaveu del grup municipal. El Sr. Vigatà cedeix la 
paraula a la Sra. Martí i sol.licita de l’Alcaldessa que li permeti la intervenció. 
L’alcaldessa afegeix que les preguntes de fiscalització hauran de ser formulades per 
escrit. Finalment, després de consultar amb la secretària,  dóna la paraula a la Sra. 
Martí.  
 
La Sra. Martí  explica que el regidor Sr. Xumetra fa  molts mesos va demanar a Junts 
que fessin aportacions al pressupost. Com que s’ho van treballar molt, varen 
presentar-les al mes de desembre. Fa relativament poc, se’ls va donar els números 
concrets. Per tant, es després que tenen aquests números quan s’examina el 
pressupost partida per partida. Hi ha, conseqüentment,  dues fases: una primera,  on 
Junts fa aportacions generals, i, una segona,  que és el resultat d’estudiar els números 
facilitats pel govern. Es veritat que el ple passat se li va dir que no es podia moure el 
pressupost perquè havia de quadrar. Vol deixar-ho clar perquè si no sembla que 
només els interessin les retribucions dels càrrecs electes. 
 
L’Alcaldessa replica dient que la Sra. Martí  en sortir del ple passat li discutia  partida 
per partida de l’esborrany de pressupost. Considera que  a peu de carrer no era el lloc 
ni el moment per a fer-ho. I això és el que se li va contestar a la regidora. 
 
La Sra. Martí manifesta que al sortir del ple i a peu de carrer no discutia partida per 
partida;  el que li demanava era una reunió posterior per parlar-ne, però al contestar-li 
l’Alcaldessa que no es mouria ni una coma ja no va insistir més. Demana 
expressament que consti en acta que a peu de carrer no va demanar que es pugés o 
baixés una partida. 
 



 

 17 

L’Alcaldessa diu que no va ser conscient però que sí que ho va demanar. Pregunta si 
tenen alguna pregunta més a formular. 
 
La Sra. Martí conclou dient que li sembla que ja ha quedat clar que no només els 
interessen els sous, sinó d’altres partides. 
 
El Sr. Puig vol fer diverses consideracions. La primera referida a una afirmació de 
l’Alcaldessa de que les preguntes dels regidors han de ser escrites. Les preguntes 
poden ser orals o escrites. Es cert que si les fan escrites el govern té més temps de 
preparar la resposta, però els regidors també tenen dret a fer-les oralment. 
 
L’Alcaldessa rectifica l’afirmació tot dient que efectivament es poden fer escrites i 
orals i que si es fan escrites s’han de contestar en la mateixa sessió i si es fan 
oralment poden contestar-se en la següent. 
 
Considera el Sr. Puig que s’ha insinuat  per part de Junts per Sant Pol que no hi havia 
interès en parlar de partides petites, vol manifestar que sí que hi és, i molt, però que fa 
molt de temps que se’n parla i que ja  les tenen claríssimes; hi ha algunes amb les 
quals estan d’acord i d’altres, no. Les que no, no són suficients per votar en contra dels 
pressupost, però vol insistir en que no és que no tinguin interès en les partides del 
pressupost sinó que fa molt temps que les han estat discutint. Entenen que no és el 
dia del ple quan toca discutir partides concretes. 
 
Demana, així mateix,  que es retiri el cablejat de la Tv per cable que ja aquesta no és 
operativa. 
 
Sr. Martín.-Lamenta la renúncia de la Sra. Pera i també del Sr. Vigatà. 
 
Pregunta si els regidors de l’oposició poden preguntar directament a la secretaria. Es 
refereix –diu- a que,  quan un regidor de l’oposició no fa una apreciació correcte la 
secretaria corregeix, cosa que la secretaria no ha fet amb l’Alcaldessa quan ha dit que 
els regidors havien de formular les preguntes de fiscalització per escrit. 
 
Respecte a la primera pregunta, respon la secretaria  dient que  sí poden, però que ha 
de donar-li la paraula l’Alcaldessa; en relació amb la segona, la pròpia Alcaldessa 
confirma que la secretària si  li ha fet la correcció. 
 
Felicita al govern per haver aconseguit l’aprovació del pressupost malgrat estar en 
minoria. Considera que l’oposició li està posant massa fàcil 
 
Fa un prec i diu que creu que no cal adreçar-se amb to amenaçador o desagradable 
als regidors quan es fan crítiques polítiques i/o un regidor no convergeix políticament 
amb l’Alcaldessa. Considera, en relació amb la crítica efectuada per Junts,  que les 
diferències en  les compensacions econòmiques entre regidors de govern i  oposició 
són elevades. Es cert que es varen reduir dedicacions però, curiosament, al mes 
d’agost  es varen celebrar quatre JGL. Li sona a compensació. 
 
Sr. Xumetra contesta a Junts per Sant Pol  dient que es va donar resposta a les 
aportacions formulades per Junts que es van enviar a tots els regidors. La regidoria va 
enviar mails demanant propostes des del mes de setembre, que va reiterar als mesos 
següents. Junts va formular la proposta al mes de desembre que es va contestar el 5 
de febrer amb un to molt conciliador. Després han parlat del tema amb la regidora 
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Martí en diverses ocasions. No entén el diferent parer en matèria de retribucions de 
Junts respecte d’anys anteriors. 
 
 
El Sr. Vigatà llegeix la  posició de Junts  en relació amb les retribucions dels càrrecs 
electes. Manifesta que el sistema retributiu no s’adequa a la realitat de l’Ajuntament ni 
a la dimensió del pressupost que s’ha de gestionar. L’Ajuntament no ha de ser –
llegeix- la feina estable de cap polític. Si l’equip de govern fora fort i estable no faria 
falta lliberar a 2 regidors i mig de les seves responsabilitats professionals. Estan a 
favor de la dedicació exclusiva de l’Alcaldessa si explica a que dedica el seu temps, 
però adverteixen que no els agrada que es treballi pel partit de torn -perquè saben que 
es fa-, assistint a reunions, àpats, festes i festetes a costa del pressupost de Sant Pol. 
A partir d’aquí,  ells fan una proposta, però el govern només es fixa en el tema de la 
compensació del cap de l’oposició que ell deixarà d’exercir ben aviat. Aquesta crítica 
política del sistema retributiu de Sant Pol l’ha fan a nivell col.lectiu, encara que ell 
manifesta que també hi està d’acord. El Sr. Vigatà acusa al govern de que no escolta a 
l’oposició. Diu a la Sra. Alcaldessa que  li hauria de caure la cara de vergonya, després 
de 3 anys de governar, haver superat el tràmit pressupostari amb el seu vot de 
qualitat. Si realment liderés l’Ajuntament tindria una majoria estable que tots els grups 
li han ofert. Se n’està sortint per la debilitat de l’oposició. La felicita perquè acabarà 
aquest mandat. Pensa que és molt millor alcaldessa que els seus antecessors, però 
per arribar a l’excel·lència li sobra prepotència i autoritarisme. 
 
Sr. Xumetra.- Diu al Sr. Vigatà que han canviat de parer en relació amb les 
retribucions dels càrrecs electes. 
 
La Sra. Alcaldessa respon al Sr.  Puig, en relació amb el cablejat dient que intentarà 
treure els distribuïdors que realment  fan lleig a les façanes. 
 
Respon a Junts per Sant Pol i al Sr. Vigatà dient que no necessita cap promoció 
personal, no la vol. Es cap de llista per CIU per casualitat ja que hi havia un altre 
candidat. En contra del Sr. Vigatà no té res. No està nerviosa, sinó emprenyada, 
perquè l’emprenya que s’afirmi que dels diners de l’erari municipal paga festes i 
festetes. Representa a l’Ajuntament de Sant Pol i si un Alcalde d’un altre municipi la 
convida, si pot,  hi va, i ho fa en funcions de representació. Quan hi ha actes de partit 
se’ls paga ella del seu propi peculi. No vol que es diguin falsedats de les seves 
actuacions. No té res a veure que el pressupost els faci el govern. Es dóna l’oportunitat 
a que els grups facin aportacions en temps i forma. A l’hora de votar, no es qüestió de 
fer el favor a l’equip de govern, sinó a la població ja que si no tira endavant aquest 
pressupost no s’executaran inversions d’importància per al poble. I no li cau la cara de 
vergonya per haver utilitzat el vot de qualitat. Està molt contenta que hi hagi regidors 
que hagin examinat el pressupost amb sentiment de poble. L’oposició no està per 
votar sistemàticament no, sinó per posar en línia a l’equip de govern i per fer 
aportacions. 
 
Amb el tema dels sous i assignacions, no ho valora per Tinences d’Alcadia sinó per 
regidories i no és just que cobri més el cap de l’oposició que un regidor que porta 
diverses regidories. Les retribucions estan per sota del que fixa la LARSAL. Està molt 
orgullosa de la feina que fa. Dedica totes les hores que pot a l’Ajuntament. No han 
tingut una majoria estable. Han estat parlant amb Junts durant molt de temps i 
segurament si el Sr. Vigatà, com demanava el govern, s’hagués retirat abans del mes 
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de maig, ja tindrien aquesta majoria estable. També han parlat amb altres grups i no 
ha estat possible, per això governa en minoria. 
 
El Sr. Vigatà demana intervenir,  perquè afirma que la Sra. Alcaldessa ha dit alguna 
falsedat. La Sra. Alcaldessa no li permet. Diu que ja s’ho han dit tot i que ara seria un 
“toma y daca”, per la qual cosa aixeca la sessió. 
 
  
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 
22:00 hores, estenent-se la present acta per a la deguda constància de tot allò 
acordat, signant-la l’Alcaldessa, juntament amb mi, la Secretària, qui dono fe. 
 
 
ALCALDESSA       SECRETÀRIA 

 

 
 
 
Montserrat Garrido Romera           M. Carme Solís Ferrer 

  
 


