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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 

DE  DATA 26 DE SETEMBRE DE 2011 
NÚM. PLE2011/12 

 
 
Identificació sessió 
 
Caràcter: ordinària  
Data: 26 de setembre de 2011  
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. Joan Vigatà Minguet (Junts per Sant Pol) 
Sr. Daniel Comas Verdaguer (Junts per Sant Pol) 
Sra. Verònica Martí Ceballos (Junts per Sant Pol) 
Sr. José Parada Rafael (Junts per Sant Pol) 
Sr. Manel Puig Borrell (ICV) 
Sr. Bernat Ferrer Roura (ICV) 
Sr. Albert Font Lacambra  (ERC) 
Sr. Issac-Ivan Martín i Salvà (PP) 
 
Secretària 
M. Carme Solís Ferrer 
 
A la sala polivalent de la vila de Sant Pol de Mar, essent les 20:00 hores del dia 26 de 
setembre de 2011, es reuneixen sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Montserrat 
Garrido Romera, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número 12  
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 (ORDINÀRIA 29 DE 
JULIOL DE 2011 i EXTRAORDINÀRIA DE 22 D’AGOST DE 2011). 

 
2. DICTAMEN D’APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 
D’ORDENACIÓ MUNICIPAL : “SECTOR 1” ZONA INDUSTRIAL 
 
3. DICTAMEN D’APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS DE LA CORPORACIÓ 
RELATIUS A L’EXERCICI 2010 
 
4. DICTAMEN D’APROVACIÓ DENOMINACIÓ DE VIAL 
 
5. APROVACIÓ MODIFICACIÓ ROM EN COMPLIMENT SENTÈNCIA TSJC DE DATA 28 DE 
JUNY DE 2011 
 
6. MOCIO SOBRE L’ADOPCIÓ DE MESURES PER FACILITAR L’ACCÉS ALS VIANANTS 
PER EL CENTRE DE LA POBLACIÓ I SOBRE L’INICI DELS TRÀMITS PER A LA CREACIÓ 
DEL CONSELL MUNICIPAL DE MOBILITAT  
 
7. MOCIÓ CONJUNTA EN DEFENSA DEL MODEL EDUCATIU I DE LA LLEI D’EDUCACIÓ 
DE CATALUNYA 
 
8. ASSUMPTES URGENTS 
 

9. PRECS I PREGUNTES 

 
 

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (ORDINÀRIA 29 
DE JULIOL DE 2011 i EXTRAORDINÀRIA DE 22 D’AGOST DE 2011). 

 
El Sr. Font. En referència amb l’acta de 29 de juliol, vol manifestar,  pel que fa a  la 
seva intervenció del punt 4. (modificació de l’article 5.1 del Reglament orgànic municipal en 
compliment de la sentència núm. 480/2011 de data 28 de juny de 2011 dictada per la Secció 5ª de la 

sala del contención administratiu del T.S.J.C.),  que el que volia dir no és que la sobirania 
popular està per sobre de la llei, sinó que està per sobre de la sentència judicial. 
 
 
Les dues actes (ordinària 29 de juliol de 2011 i extraordinària de 22 d’agost de 2011) 
són aprovades per unanimitat. 
 

 

 
2. DICTAMEN D’APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL : “SECTOR 1” ZONA INDUSTRIAL 
 

A les 9:10 minuts, i abans de tractar el segon punt de l’ordre del dia, s’absenten 
de la sala els regidors Sr. Manel Puig i Borrell i Sr. Vigatà per concórrer en ells 
les causes d’abstenció recollides en l’article 28.1b) i e) de la LLei 30/1992 de 26 
de novembre, respectivament. 
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La present proposta de modificació del PGOM , en el sector 1 “Zona Industrial” es 
planteja a resultes de la Sentència número 165/2000 dictada pel Tribunal Suprem en 
data 3 de setembre de 2003, la qual cassa la dictada pel Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, i estimant parcialment el recurs interposat per la mercantil PROSU, S.A., 
anul·la els instruments de planejament del Sector 1 del PGOM “Zona Industrial” i 
ordena que la totalitat de la finca propietat de la mercantil PROSU, S.A. sigui inclosa 
en la unitat reparcel·latòria i en el projecte de reparcel·lació com a sòl urbanitzable 
programat del Sector 1 (sòl industrial) per a la seva compensació. 
 
Davant la impossibilitat material d’executar la sentència, el Tribunal Superior de 
Justícia va resoldre fixar una indemnització de 1.186.689,29 €uros a favor de PROSU 
SA , a la qual aquest Ajuntament ja ha fet front quasi en la seva totalitat.  
 
No obstant això, però, cal definir la normativa aplicable al sector industrial a fi de dotar-
lo d’aquells instruments urbanístics necessaris, que han estat anul·lats per la 
Sentència esmentada, adequant la normativa a l’estat actual del sòl i elaborant un text 
refós que reculli en un únic document les diferents propostes normatives del sector.  
 
Fruit d’aquestes necessitats fou encarregat el projecte de modificació puntual del Pla 
General d’Ordenació Municipal a l’àmbit del Sector 1 “Zona Industrial” a l’arquitecte 
Ricard Casademont Altimira, qui ha redactat el document per a ser sotmès a 
l’aprovació inicial. 
 
El document redactat consta de memòria, normativa, gestió i pla d’etapes, informe de 
sostenibilitat ambiental, estudi econòmic i plànols. 
 
En la memòria es recull una descripció de l’estat actual ( estat de la urbanització, 
parcel·lació existent i edificació executada), del planejament vigent (planejament 
anul·lat, projecte de reparcel·lació anul·lat, afectacions i altres planejaments vinculats 
al sector), dels objectius de la modificació i de la proposta que s’adopta. 
 
El planejament proposat al present document defineix la normativa urbanística 
aplicable al sector industrial a fi de resoldre l’anul·lació del planejament per les 
sentències recaigudes, instaurant el marc urbanístic corresponent a sòl urbà consolidat 
per les instal·lacions industrials i de sòl no consolidat per l’increment d’aprofitament 
que suposa la incorporació de nou sòl com a sistema, estableix les condicions de 
desenvolupament dels nous sòls edificables del sector, i fixa les activitats a 
desenvolupar en el sector segons criteris de compatibilitat amb el territori. 
 
Per aquests motius, i atès el que disposen els article 85 i següents del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei d’Urbanisme, 
EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Municipal del “ Sector 1”, Zona Industrial, de Sant Pol de Mar, redactada 
per l’arquitecte Ricard Casademont Altimira, als efectes de definir la normativa 
aplicable a dit sector, incorporant l’informe de sostenibilitat ambiental de conformitat 
amb el que determina l’article 85.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refòs de la Llei d’Urbanisme. 
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SEGON.-SOTMETRE aquest acord a informació pública, pel termini de 45 dies, 
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, en un dels diaris de més divulgació en l’àmbit municipal, al Tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament i al WEB municipal. Durant aquest termini l’expedient administratiu 
restarà a disposició dels interessats en les oficines municipals. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona i a la Comissió d’Urbanisme de Catalunya,als efectes del què estableix 
l’article 98.2 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
 
QUART.- SOL·LICITAR informe als organismes i administracions amb competències 
concurrents: Agència Catalana de l’Aigua, Diputació de Barcelona, ACESA, Direcció 
General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. 
 
CINQUÉ.- SOL·LICITAR informes als Ajuntaments de Sant Cebrià de Vallalta, Calella i 
Canet de Mar, d’acord amb allò que disposa l’article 85.7 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme. 
 
 
INTERVENCIONS 
 

Junts avança el seu vot favorable al dictamen al considerar que s’ha mantingut el 
contacte amb els industrials que no havia existit anteriorment. 
 
El Sr. Bernat Ferrer (ICV)  
 
“En primer lloc dir que creiem la modificació puntual urbanística és necessària per 
dotar el polígon industrial d’una normativa que actualment no té i que servirà per 
solucionar una sèrie de problemàtiques que l’afecten... 
 
Si bé és cert que en l’últim ple des de l’oposició es va demanar posposar l’aprovació 
inicial d’aquesta modificació perquè consideràvem que hi havia una manca de diàleg 
entre el govern i els propietaris, i perquè no ens semblava idoni que l’exposició pública, 
fase on els propietaris poden presentar al·legacions, fos a l’agost coincidint amb el 
període vacacional.  
 
Avui considerem solucionats aquests dos problemes, i per tant, avancem que el vot del 
grup municipal d’ICV serà favorable.  
 
Volem afegir, però, que el nostre vot favorable a aquesta aprovació inicial no 
pressuposa, ni molt menys, el vot favorable en la futura aprovació provisional. El 
nostre vot en el futur dependrà de la resposta del govern al gruix d’al·legacions que de 
ben segur tindrà aquesta modificació puntual urbanística.” 
 
 
ERC (Sr. Font), anuncia la seva abstenció per entendre que no dóna resposta els 
problemes plantejats en l’àmbit. 
 
 
SOTMÈS A VOTACIÓ, per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 26 de setembre 
de 2011, ES APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA, amb 
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• 10 vots a favor: CIU (5), JUNTS (3), ICV (1), PP (1) 
• 0 vots en contra 
• 1 abstenció: ERC (1) 

 
 
Acabada la votació, s’incorporen a la Sala els regidors, Sr. Vigatà i Sr. Puig. 
 
 

 

3. DICTAMEN D’APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS DE LA CORPORACIÓ 
RELATIUS A L’EXERCICI 2010 
 
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2010, cal elaborar el corresponent Compte 
General de l’entitat local. 
 
El Compte General ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes 
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de 
documentació bàsica, complementària i annexos. 
 
Els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici pressupostari 2010 s’han sotmès 
a l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre un dictamen 
favorable en data 28 de juliol del corrent. Exposat el Compte General al públic en el 
Butlletí Oficial de la Província de data 16 d’agost del corrent, pel període reglamentari, 
no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions, havent estat 
dictaminat favorablement de forma definitiva per la Comissió Especial de Comptes en 
data 19 de setembre. 
 
Vistos els articles 208 a 212 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, la Instrucció de 
comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació 
amb la tramitació i el contingut, del Compte General. 
 
D’acord amb allò exposat, a la vista de la documentació que consta a l’expedient, EL 
PLE ACORDA:  

PRIMER. Aprovar definitivament l’estat i compte anual corresponent a l’exercici 2010 
integrada pels estats bàsics, documentació complementària, justificants dels estats i 
comptes anuals i pels seus annexos així com la seva documentació complementària. 

SEGON. Retre l’esmentat compte de la corporació esdevinguts com a resultat de 
l’exercici econòmic 2010, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 

 
INTERVENCIONS 
 
Sr. Parada (JUNTS). Malgrat que el seu grup sempre ha demanat que s’acompanyin 
els comptes de l’auditoria financera (la qual cosa retarda  l’aprovació) enguany,  i 
donat l’advertiment de la Generalitat –de que no s’abonaran les subvencions fins que 
no s’enviïn els comptes-, votaran a favor de la proposta. 
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ERC (Sr. Font).-Votarà a favor malgrat no està conforme amb com es comptabilitzen  
despeses perquè s’està realitzant l’auditoria i perquè no vol que el retard en l’aprovació 
serveixi d’excusa a la Generalitat per no abonar les subvencions atorgades a 
l’Administració local. 
 
SOTMÈS A VOTACIÓ, per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 26 de setembre 
de 2011, ES APROVAT PER UNANIMITAT 
 

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

 
 
 
4. DICTAMEN D’APROVACIÓ DENOMINACIÓ DE VIAL 
 

Els noms dels carrers i de les places de les viles constitueixen un ric patrimoni cultural 
que ens parla de la llengua, la història i el tarannà dels pobles. 
 
Com  deia Miquel de Carreres, insigne historiador “els carrers són membres materials 
de la ciutat i llocs geogràfics i alhora son el marc de la via i la vida pública, i això ja diu 
quin criteri cal seguir en imposar-los: o han de portar els de les  partides de la terra 
verge de la qual han sorgit, o el de coses i homes de la ciutat que tinguin amb ells la 
més pròxima relació”. 
 
El carreró al qual s’ha de posar nom es troba situat a primera línia de la façana 
marítima de Sant Pol; paral·lel a la part sud de l’andana i de la platja de les barques, a 
l’est, i paral·lel al carrer Consolat de Mar a l’oest . 
 
Es tracta d’un carreró estret, sense pavimentar, i petit, pel qual hi tenen entrada i/o 
sortida diverses de les cases del carrer Consolat de Mar. 
 
En aquest carreró s’hi troba emplaçada la “Casa de Pescadors” , la qual conserva a la 
seva  façana un plafó sobre la porta amb la representació al·legòrica de la vila 
pescadora. En aquesta casa antigament s’hi guardaven els bous que arrossegaven les 
barques, era el lloc on es tenyien les xarxes i on sovint hi dormien els palers, (homes 
encarregats de col·locar els pals sota la barca per fer-la lliscar al treure-la de l’aigua).  
 
Al costat esquerra de la façana la figura de Sant Pere (patró dels pescadors) mostra 
orgullosa el seu passat al servei del poble pescador. 
 
Aquests son motius suficients com per haver cregut convenient proposar com a nom a 
aquest indret el de “Carreró de Sant Pere”. 
 
Per part dels serveis tècnics municipals ha estat redactat informe el qual fixa la 
numeració del nou carrer i que s’uneix a aquesta proposta. 
 
EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT denominar el carreró sense nom esmentat 
“Carreró de Sant Pere”. 
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SEGON.- APROVAR la numeració del nou carrer resultant de l’informe emès pels 
Serveis Tècnics Municipals. 
 
TERCER.- SOTMETRE aquest acord al tràmit d’informació pública pel termini d’UN 
MES, amb la publicació dels edictes al Butlletí Oficial de la Província , a la Web 
municipal i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, amb notificació als propietaris de les 
finques que es veuran afectades pels acords anteriors, als efectes que puguin exercir 
el seu dret de formular les al·legacions o els suggeriments  que creguin convenients. 
 
QUART.- Entendre aprovat definitivament  sense necessitat de nou acord exprés si 
transcorregut el termini indicat no se n’’han  presentat. 
 

 

ESMENA DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA AL DICTAMEN D’APROVACIÓ DE 
DENOMINACIÓ DE VIAL DEL PLE ORDINARI DEL 26 DE SETEMBRE DE 2011 
ANTECEDENTS 
 
Al Ple Ordinari del 26 de setembre de 2011 es té la previsió d’aprovar inicialment la 
denominació del carreró de prolongació del “Passatge del Mar”, actualment sense 
nom, com a “Carreró de Sant Pere”, en honor al passat pescador de Sant Pol de Mar. 
 
Entenem que actualment la proposta de posar nom a un carrer amb el nom d’un sant 
és retrògrada i no respon a la diversitat i a la pluralitat de la població. 
 
Així doncs, tenint en compte la part expositiva de la proposta, i sense ànim de voler 
modificar les raons de fons de la justificació del nom del carrer, creiem oportú proposar 
una alternativa a la denominació del vial, i proposem “Carreró de la Casa dels 
Pescadors” 
 
És per aquests motius que des del grup municipal d’ICV-EUiA sotmetem al ple 
municipal la següent 
 
ESMENA 
 
PRIMERA I ÚNICA: Proposar com a nom per aquest indret el de “Carreró de la Casa 
dels Pescadors” enlloc de “Carreró de Sant Pere”. 
 
 
En primer lloc es procedeix al debat i votació de l’esmena presentada pel grup d’ICV-
EUiA. 
 
INTERVENCIONS 
 
Pren la paraula el Sr. Puig.  
 
“Aquest punt pretén posar nom a un carreró que no en té. La proposta del govern era 
la de “Sant Pere”. 
 
Des del grup municipal d’ICV hem considerat que al 2011 dedicar el nom d’un carrer a 
un Sant era retrògrad, i no responia a la diversitat i pluralitat de la població de Sant 
Pol. Per aquest motiu hem presentat una esmena a la proposta en el sentit de que el 
nom sigui “Carreró de la Casa dels Pescadors”.  
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Per tant demanem a la resta de forces polítiques del ple que votin favorablement a la 
nostra esmena.  
En el cas que la esmena no prosperi, avancem que ens abstindrem a la proposta 
inicial.” 
 
Sr. Vigatà.-Manifesta que malgrat que considera anacrònic que en una societat laica 
com l’actual es proposi el nom d’un sant per a un carrer, és del parer  que cal tenir en 
compte la tradició cristiana d’aquest país. No li agrada el procediment utilitzat per 
l’Ajuntament per triar el nom. Pensa que en aquest tema hauria d’haver-hi hagut 
participació ciutadana. Així mateix demana que s’assigni nom a tots els carrerons del 
municipi. 
 
Sr. Font.- Hagués preferit que el carreró portés el nom “cap de Sant Pere”, enlloc del 
nom del sant, tot i així, no hi ha que oblidar que el patró dels pescadors és Sant Pere i 
que la religió catòlica té una tradició històrica amb un gran pes específic en aquesta 
societat. 
 
Sr. Martín.-Manifesta que la religió catòlica és la que majoritàriament es professa en 
aquest país i que no resulta cap anacronisme assignar el nom d’un sant a un carreró. 
Recorda que en aquest poble hi ha altres carrers que porten el nom d’un sant. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA 
 
SOTMESA A VOTACIÓ L’ESMENA, per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 26 
de setembre de 2011, ES REBUTJADA, amb 
 

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

 
INTERVENCIONS 
 
Sr. Font.-Es mostra conforme amb la proposta, anunciant el seu vot favorable 
 
Sr. Martín.-Avança la seva abstenció per considerar que en el procediment d’elecció hi 
ha mancat la consulta i participació de la gent 
 
L’Alcaldessa manifesta que la proposta és el resultat d’una sol.licitud popular que, 
primer, fou verbal i que recentment s’ha recollit per escrit tal com consta a l’expedient.  
Recorda que Junts va proposar tractar aquesta qüestió com un punt urgent de l’ordre 
del dia del ple extraordinari del mes d’agost, la qual cosa no fou possible en no estar 
admès per la llei. 
 
VOTACIO DE LA PROPOSTA 
 
SOTMÈS A VOTACIÓ EL DICTAMEN, per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 
26 de setembre de 2011, ES APROVADA PER MAJORIA SIMPLE, amb 

• 6 vots a favor: CIU (5) i ERC (1) 
• 0 vots en contra 
• 7 Abstencions 4 (Junts), ICV (2), PP (1) 
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5. DICTAMEN D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL R.O.M. EN COMPLIMENT 
DE LA SENTÈNCIA DICTADA EN DATA 28 DE JUNY PER LA SECCIO 5ª DEL 
T.S.J.C. 
 
En data 28 de juny de 2011 la Secció Cinquena de la sala del contenciós administratiu 
del T.S.J.C. va dictar sentència núm.  480/2011 recaiguda en el recurs 469/2008, 
seguit a instàncies del Sr. Enrique Abad Fernández contra l’Ajuntament de Sant Pol de 
Mar que anul.lava l’incís  de l’art. 5.1 del R.O.M. “tota la documentació municipal serà 
redactada en català” 
 
En compliment de la referida sentència el ple d’aquest Ajuntament de data 29 de juliol 
de 2010 va acordar aprovar inicialment la modificació del R.O.M. suprimint l’incís 
anul.lat per la sentència. 
 
El Sr. Abad Fernández formula al.legacions qualificant d’inconstitucional l’incís de 
l’article 5.1. “la llengua pròpia de l’Ajuntament de Sant Pol és el català”. 
 
Atès que aquest incís no fou objecte de recurs contenciós i que la sentència de 28 de 
juny que només anul.la la frase “tota la documentació municipal serà redactada en 
català” ha esdevingut ferma. 
 
Atès que la modificació del ROM, que s’efectua en compliment de la sentència,  
consisteix en la supressió de l’incís anul.lat i que la resta del text del R.O.M.  ha 
guanyat fermesa en no haver estat ni impugnat ni anul.lat. 
 
Atès el principi de seguretat jurídica recollit a l’article 9.3 de la C.E. 
 
ES PROPOSA AL PLE L’ADOPCIÓ DELS SEGÜENTS ACORDS:  
 
PRIMER.-Manifestar al Sr. Abad que la resta del text del R.O.M. en no haver estat 
impugnat ni anul.lat ha guanyat fermesa. 
 
SEGON.-Aprovar definitivament la modificació del R.O.M. consistent en la supressió 
en l’article 5.1. de l’incís “tota la documentació municipal serà redactada en català” en 
compliment de la sentència dictada per la secció 5a del T.S.J.C. de data 28 de juny de 
2011 que només anul.la el referit incís. 
 
TERCER.-Publicar la modificació en el butlletí oficial de la província, web municipal i 
anunci de referència al DOGC. 
 
QUART.-Trametre aquest acord a la Direcció General d’Administració local, i a la 
secció 5a del T.S.J.C. 
 
 
INTERVENCIONS 
 
Sr. Puig, “Al ple ordinari de Juliol, aquest punt va ser aprovat inicialment gràcies als 
nostres vots. Vam anunciar que votàvem a favor a contracor, donant el suport al 
govern en la seva intenció de modificar el reglament. En aquests dos mesos, però, han 
passat moltes coses. Hem sabut també que altres pobles en la mateixa situació han 
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recursat la sentència que els obliga a modificar el ROM, i ho celebrem i animem al 
nostre govern a fer el mateix. 
L’endemà del ple de juliol, el tribunal superior de justícia de Catalunya va fer pública la 
interlocutòria que obliga a la Generalitat al compliment de la sentència del Tribunal 
Suprem que pretén obligar a fer ús del castellà com a llengua vehicular a les escoles, 
esmicolant el procés immersió lingüística que tan bon resultat ha tingut els darrers 
anys.   Tot això fruit del recurs de tres famílies que pretenien que els seus fills fossin 
educats en les seves escoles en català. Aquest fet ha provocat que avui,  a l’últim punt 
de l’ordre del dia,  presentem una moció conjunta a quatre bandes a favor de la 
inmersió lingüística i de l’escola pública catalana. 
 
Estem totalment en contra que s’utilitzi el català com una arma de confrontació i no 
com un llaç d’unió entre diferents comunitats de parlants. Estem en contra de l’ex-
regidor que ha impugnat el nostre reglament municipal. Estem en contra del col·lectiu 
que pretén destruir el fenomen de la immersió lingüística, i estem en desacord amb les 
últimes sentències tribunal constitucional, que tantes desagradables sorpreses ens 
dóna últimament. 
 
Per tant, tal i com vam anunciar als portaveus dels diferents grups municipals fa una 
setmana, a la comissió informativa prèvia a aquest ple, canviem el sentit del nostre vot 
i votarem en contra de la proposta.  
 
M’agradaria afegir que estem valorant internament des del grup municipal si presentar 
una moció en un proper ple de declaració de Sant Pol com a poble fora de la 
constitució.” 
 
Sr. Font.-Reitera el que ja va manifestar al juliol i aplaudeix la posició d’ICV, anunciant 
que si decideix presentar la moció serà recolzada per ERC. 
 
Sr. Martín.-Considera que les sentències dictades pel poder judicial s’han de complir,  
agradin o no agradin ja que això forma part de l’estat democràtic;  així mateix entén 
fora de lloc la moció que ICV s’està plantejant presentar. 
 
L’Alcaldessa i el regidor Vigatà donen llibertat de vot als regidors del seu grup. 
 
VOTACIÓ 
 
SOTMÈS A VOTACIÓ EL DICTAMEN, per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 
26 de setembre de 2011, ES REBUTJAT, amb 
 

• 3 vots a favor: PP (1), Alcaldessa (1) i Sra  Verònica Martí (1) 
• 5 vots en contra: ICV (2), ERC (1), Sr. Vigatà (1) i Sr. Comas (1) 
• 5 abstencions: Sr. Xumetra (1), Sra. Pera (1) i Sr. Catarineu (1), Sr. Vidal (1) i 

Sr. Parada (1) 
 
 
6. MOCIO SOBRE L’ADOPCIÓ DE MESURES PER FACILITAR L’ACCÉS ALS 
VIANANTS PER EL CENTRE DE LA POBLACIÓ I SOBRE L’INICI DELS TRÀMITS 
PER A LA CREACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE MOBILITAT  
 
Des de la Regidoria de Governació, juntament amb la Policia Local de Sant Pol de 
Mar, un cop finalitzada la temporada d’estiu i analitzats els resultats obtinguts, que han 
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estat satisfactoris, creiem oportú modificar els estacionaments de la zona centre per tal 
d’aconseguir millorar la mobilitat de les persones al centre de la població. 
 
En relació a les accions que s’han portat a terme fins ara, s’han reforçat les tanques a 
la zona centre amb senyals d’alta visibilitat, que s’han situat al costat de les tanques ja 
existents. 
 
Paral·lelament, s’ha incrementat l’horari de prohibició de circulació per la zona centre 
amb la finalitat de poder crear una zona de prioritat per a vianants que fomenti l’accés i 
la mobilitat a peu al centre de la població. 
 
Com a resposta a aquestes mesures, a curt termini es va arribar a les següents 
conclusions: 
 

• Potenciar la presència policial degut a la indisciplina viària 
• Reestructuració les zones de càrrega i descàrrega pels transportistes 
• Modificació dels estacionaments de la zona centre 
• Acotar la circulació de vehicles al centre de la població 

 
Per poder donar compliment a aquests punts es van realitzar les següents accions: 
 

• Increment de la presència policial a l’eix comercial 
• Creació d’una zona de càrrega i descàrrega al carrer Tobella  
• Desplaçament dels dos estacionaments per a persones amb mobilitat reduïda 

del carrer Tobella 
• Ampliació de la zona blava del carrer Manzanillo 
• Creació d’una zona de reserva d’estacionament de motocicletes al carrer 

Consolat de Mar 
 
És voluntat de la regidoria de Governació proseguir donant prioritat per a vianants al 
centre de la població. 
 
Es per tot això que,  atesos els antecedents exposats que 
 
 EL PLE ACORDA:  
 
PRIMER.-Continuar potenciant que el carrer del Mar i el carrer Nou siguin zones de 
prioritat per a vianants amb l’objecte de fomentar l’accés i la mobilitat a peu al centre 
de la població. 
 
SEGON.-Adoptar les mesures necessàries perquè el disposat anteriorment sigui 
possible (limitació horària de pas de vehicles, reestructuració d’estacionaments, etc.) 
 
TERCER.-Iniciar els tràmits oportuns per a la creació d’un Consell Municipal  per a la 
Mobilitat que ha de tenir per missió el seguiment, de forma activa, de les mesures 
adoptades vers la mobilitat de les persones a la població. 
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INTERVENCIONS 
 
Sr. Vigatà.-Agraeix que el govern hagi recollit l’aportació unànime  de la resta de grups 
municipals relativa a la creació del Consell Municipal de mobilitat. Es competència del 
govern decidir retirar la zona blava de l’estació, cosa amb la que ell personalment està 
d’acord. Qualifica d’ambigua la proposta ja que no s’indica en ella quines seran les 
mesures que adoptarà el govern. No es diu si es suprimiran o no els estacionaments 
dels taxis –que creu haurien d’estar a prop de l’estació-,  tampoc s’informa al respecte 
de la limitació horària del pas de vehicles, etc. 
 
Sr. Puig.- “Primer de tot dir que valorem positivament el tancament del centre urbà 
portat a terme aquest estiu. Tot i que encara falta molta feina de conscienciació i es 
poden millorar moltes coses. 
 
Tot i això, encara cal decidir moltes coses importants en relació a la mobilitat i la 
pacificació del trànsit rodat. Entenem aquesta proposta com una proposta provisional 
fins que tinguem el full de ruta amb els objectius finals plenament marcats, ja que 
encara no els tenim. 
 
Celebrem que s’inclogui en el punt, a proposta nostra, la creació del consell de 
mobilitat, eina que ha d’assessorar d’una manera clara i eficient a l’equip de govern en 
un  futur. Per tots aquests motius anunciem que el nostre vot serà favorable.” 
 
Sr. Xumetra.-Demana el vot favorable dels seus companys. Insisteix en que la mesura 
concreta de limitació del pas de vehicles al carrer Nou no perjudica als comerciants, 
sinó al contrari,  ja que està comprovat que quan es passeja es compra més. 
 
 
VOTACIÓ 
 
SOTMESA A VOTACIÓ LA MOCIÓ, per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 26 
de setembre de 2011, ES APROVADA PER UNANIMITAT amb 
 

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

 
 
 
 
7. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, 
JUNTS PER SANT POL, INICIATIVA PER CATALUNYA – VERDS I ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA EN DEFENSA DEL MODEL EDUCATIU I DE LA 
LLEI D’EDUCACIÓ DE CATALUNYA 
 
EL TSJC ha fet públic durant els últims dies la interlocutòria que estableix que la 
Generalitat haurà d'informar de les mesures preses per a fer complir la sentència que 
el Tribunal Suprem (TS) va emetre el passat 22 de desembre de 2010 en què pretenia 
obligar la Generalitat de Catalunya a reintroduir el castellà a les escoles "com a llengua 
vehicular de forma proporcional i equitativa en relació al català” en tots els cursos del 
cicle d'ensenyament obligatori. 
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Aquesta sentència del Tribunal Suprem és l’aplicació de la sentència del Tribunal 
Constitucional sobre l'Estatut i en resposta a tres recursos de pares d'alumnes que 
volen que els seus fills estudiïn en castellà i també rebre en castellà les comunicacions 
del centre escolar. 
 
Aquestes resolucions requereixen a la Generalitat per a que adapti el sistema 
d’educació català a la situació creada per la declaració de la Sentència 31/2010 del 
Tribunal Constitucional, que considera segons aquesta resolució el castellà com a 
llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya juntament amb el català.  
 
En primer terme, considerem incoherents aquestes resolucions amb la pròpia 
Sentència del Tribunal Constitucional a la que fan referència, ja que la STC no declara 
inconstitucional el sistema d’immersió lingüística. És més, hi ha sentències anteriors, 
de 1994 i 2010, que avalen el model català.  
 
En concret segons la STC 31/2010 el caràcter cooficial de les llengües i el principi de 
normalització lingüística de la llengua catalana han de comportar que les dues 
llengües oficials han de ser objecte d’ensenyament i que el català pot ser el centre de 
gravetat del sistema educatiu a Catalunya, sense que això signifiqui l’exclusió del 
castellà com a llengua d’ensenyament.  
 
Aquesta sentència és una de les afectacions de la retallada de l'Estatut de Catalunya i 
es produeix a més contra la immersió lingüística, un aspecte nuclear que ha estat 
elogiat internacionalment com a model per preservar la llengua i garantir la integració 
de les persones nouvingudes i com a model de cohesió social a Catalunya. 
Atès que les sentències del Tribunal Suprem suposen una càrrega contra la 
construcció d’una llengua comuna i ataquen greument la cohesió del poble català.  
 
Atès el rebuig àmpliament majoritari de la societat catalana a la sentència del Tribunal 
Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya, expressada en la gran manifestació del 10 
de juliol del 2010. 
Atès que el català és la llengua pròpia de Catalunya i que ha de continuar essent l’eix 
vertebrador de tota l’activitat educativa i com eina clau en la  inclusió social del nostre 
país. 
 
En relació als antecedents exposats pels grups municipals de CiU, Junts per Sant  Pol, 
ICV-EUiA i ERC, EL PLE ACORDA:  
 
PRIMER.-Manifestar el nostre suport al sistema d’immersió lingüística de les escoles 
catalanes. 
 
SEGON.- Rebutjar les sentències del Tribunal Suprem espanyol i la interlocutòria del 
TSJC que intenten imposar la fi del sistema d’immersió lingüística en les escoles 
catalanes. 
 
TERCER.- Reafirmar el nostre convenciment que la llengua catalana és i ha de 
continuar sent la llengua vehicular del sistema educatiu català així com l’eina 
indispensable que possibiliti la cohesió social del nostre país. 
 
QUART.-  Donar suport a les accions de rebuig que estan sorgint des de la societat 
civil contra les sentències del Tribunal Suprem espanyol i en defensa del model 
d’immersió lingüística escolar. 
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CINQUÈ.- Comunicar aquesta decisió als Parlaments de Catalunya, al Tribunal 
Suprem, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al Departament d’Educació, als 
diferents Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, al grups del Congrés i del 
Senat i a la Plataforma Somescola. 
 
 
INTERVENCIONS 
 
Sr. Martin (PP).- Anuncia el seu vot en contra argumentant que en l’estat de dret en el 
que vivim les sentències –agradin o no- han de complir-se. Per tant,  també les del  
T.C I TSJC sobre l’Estatut i la cooficialitat de català i castellà. Defensa que el PP es 
partidari de l’educació trilingüe: en català, castellà i anglès. Així mateix manifesta que 
el problema de la llengua no és tal i que és una maniobra de distracció del partit en el 
govern davant d’altres problemes més greus. 
 
VOTACIÓ 
 
SOTMESA A VOTACIÓ LA MOCIÓ, per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 26 
de setembre de 2011, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb 
 

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

 
 
8. ASSUMPTES URGENTS 
 
No n’hi ha 

 

9. PRECS I PREGUNTES 

 
Verònica Martí, formula els següents precs i preguntes: 
 

1. Sol.licita a l’Alcaldessa que expliqui les últimes actuacions en relació amb la 
TDT 

2. Pregunta sobre els treballs de restauració de l’església 
3. Sol.licita que es faci major difusió de les convocatòries de les sessions del 

Consell de Medi Ambient 
4. Pregunta sobre el transformador de gas que queda al bellmig de l’espai que la 

brigada està arranjant 
5. Sol.licita que s’acabi d’arreglar l’espai de “Ca la Sole” 

 
L’Alcaldessa explica als assistents les negociacions en relació amb el tema del TDT. 
Comenta que el Bisbat encara no ha aportat el pressupost per a la restauració de la 
façana de l’església. Manifesta que es previst fer una major difusió de les 
convocatòries del Consell de Medi Ambient per fomentar la participació ciutadana. 
Contesta que el transformador no es pot traslladar  i pren nota pel que respecta a 
l’espai de Ca la Sole. 
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Sr. Vigatà.-Pregunta a l’Alcaldessa que pensa en relació amb les declaracions al Punt 
del delegat del govern referent al projecte de l’estació de ferrocarrill 
 
Respon l’Alcaldessa que ja s’ha fet arribar a ADIF i al Govern l’oposició unànime del 
consistori al projecte. Informa que properament mantindrà una reunió amb directius 
d’ADIF per tractar aquest tema i que és evident que defensarà la postura de 
l’Ajuntament. 
 
 
Sr. Puig.- El seu grup ha detectat una degradació dels espais ajardinats del municipi, 
resultat d’una falta de direcció professional i de la retallada pressupostària en aquestes 
aplicacions pressupostàries. 
Prega una major beligerància de l’Alcaldessa respecte a les interrupcions del públic 
quan estan intervenint els regidors.  
 
Sr. Font.-Denuncia el pas de trens sense que s’hagi baixat la barrera del pas a nivell. 
Demana actuacions municipals al respecte. 
 
Sr. Martin.-Formula diferents preguntes sobre el control sanitari de la Fira alternativa 
que la regidora de l’àrea: 
 
“1.- Per quina raó els de la Fira Alternativa es queden a acampar allà? a La Firamar no és així.  
Si la gent dormia allà? On guardaven els productes que a l´endemà es tornaven a posar a la 
venda? 
 
2.- Quina afluència de gent va tenir la fira? 
 
3.- Els aliments que es venien a les tendes tenien els pertinents registres sanitaris? 
 
4.- La manipulació del mateixos tenia el pertinent registre sanitari? 
 
5.- Com pot ser que els articles elaborats no tenien refrigerador?  
 
6.- A la Fira Alternativa es manipulava pizza, sushi i d´altres productes. Quins estris es feien 
servir? On es netejaven els estris utilitzats? 
 
7.-  Imaginem que els productes eleborats es transportaven en vehicles autoritzats per aquesta 
finalitat. Vehicles isotermo.  Es va dur a terme un control en aquest aspecte? 
 
8.-En quan a la gent que treballava a la fira.  Es van demanar si tenien el carnet de manipulació 
d´aliments?  Estaven donats d´alta a la Seguretat Social? 
 
9.- Vàrem poder veure fregidores industrials. Es va dur el control per part d´aquesta regidoria 
de que estiguessin en bon estat? Es va demanar els informes pertinents?  L´oli sobrant de les 
fregidores, on es llença? va passar una empresa especialitzada a dur a terme la recollida? Si 
van ser els mateixos firaires els que vàren recollir l´oli, els contenidors especials per 
transportar-ho estaven al dia? Es va demanar per part d´aquesta regidoria? 
 
10.- Els firaires tenien el diagrama de fluxe del producte? Es va demanar? 
 
11.-Ens podria mostrar una llista de totes les paredetes, amb nom, CIF, permisos municipals, 
responsabilitat civil, carnet de manipulació d´aliments dels seus treballadors i productes que 
manipulaven? 
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12.- En cas d´intoxicació per algun aliment en mal estat, l´Ajuntament tindria alguna 
resposabilitat? 
 
13.- Existia algun "Pla de Neteja"? 
 
14.- Les bombones de butà, cumplien la normativa d´industria?  
 
15.- Com pot ser que es venguèssin productes sense etiquetar?” 

 
 
La Sra. Anna Pera es compromet a contestar en la propera sessió plenària. 
 

 
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 

  
 


