
 

 1 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
DE  DATA 16 DE GENER DE 2012 

NÚM. PLE 2012/1 
 
 
Identificació sessió 
 
Caràcter: ordinària  
Data: 16 de gener de 2012  
Horari: 20:00 h. a 22:00 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 16 de 
gener 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 1/12 
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 DE DATA 29 DE 
NOVEMBRE I 19 DE DESEMBRE DE 2011 
 
2. PROPOSTA RELATIVA AL NOMENAMENT DELS MEMBRES REPRESENTANTS DEL 
CONSISTORI EN EL CONSELL ESCOLAR 
 
3. SOL·LICITUD DE BAIXA DE L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR COM A SOCI DE 
LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA 
 
4. PROPOSTA  D’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA 
CONSTITUÏDA A VIC 
 
5. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 510/2011 
 
6. PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE NUL·LITAT DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES 
NÚMERO 173/2000 ATORGADA PER L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR PER A LA 
CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR A LA URBANITZACIÓ FARELL PARC, 
PARCEL·LA 39 AFECTADA DE SISTEMA DE VIALITAT PÚBLICA I, EN PART, 
CLASSIFICADA DE SÒL NO URBANITZABLE. ACORDADA PER LA COMISSIÓ DE 
GOVERN DE DATA 23-1-2001 
 
7. DONAR COMPTE DELS DECRETS NÚM. 522, 524 525,529, 530, 539,540,541. 
 
8.  ASSUMPTES URGENTS 
 
9. PRECS I PREGUNTES 
 

 

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATA 29 DE 
NOVEMBRE I 19 DE DESEMBRE DE 2011 
 

Manel Puig, sol·lícita la correcció d’un error material a la pàg. 13, de l’acta de la sessió 
de data 29 de novembre. On diu,  l’excessiva il·luminació de la llar d’infants ha de dir 
del parc del litoral. 
 
 
S’aproven ambdues actes per unanimitat dels assistents amb  la correcció anterior. 
 

 

2. PROPOSTA RELATIVA AL NOMENAMENT DELS MEMBRES REPRESENTANTS 
DEL CONSISTORI EN EL CONSELL ESCOLAR 
 
En data 31 de juliol de 2008 s’aprovà inicialment el Reglament del Consell Escolar 
Municipal, quedant aprovat definitivament en no haver-se presentat al·legacions i 
procedint-se a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
núm. 245 de data 11 d’octubre de 2008. 
 
L’esmentat reglament indica la composició dels membres d’aquest òrgan consultiu i 
remet a decisió plenària la designació dels membres del Consistori integrants del 
Consell Escolar Municipal. En concret, l’article 2 j) indica que “en la designació dels sis 
membres corresponents al ple, es garantirà, si numèricament és possible, la 
representació de tots els grups polítics municipals”. 
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EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER.- Designar als 4 membres del Consistori vocals en el Consell Escolar 
Municipal: 
 
Presidenta: Sra. Montserrat Garrido Romera , alcaldessa  
1r vocal: Sr. Xavier Catarineu Hernàndez  
2n vocal: Sr. Manel Puig Borrell (ja designat per Ple en data 31 de març de 2009) 
3r vocal: Sra. Verònica Martí Ceballos (ja designada per Ple en data 31 de març de 
2009) 
 
SEGON.- Designar als 3 membres addicionals del Consell Escolar Municipal. 
 
4rt vocal: Sr. Albert Font Lacambra (ja designat per Ple en data 31 de març de 2009) 
5è vocal: Sr. Isaac Martín Salvà  
6è vocal: Sra. Marta Talamàs Roura 
 
TERCER.- Donar compte dels acords a la primera sessió plenària del Consell Escolar 
Municipal. 
 
 
INTERVENCIONS 
 
La Sra. Alcaldessa explica el contingut de la proposta presentada. Així mateix exposa 
que el dia 21 de desembre va tenir lloc una reunió del Consell Escolar de caire 
informatiu on es va convidar també als futurs representats encara no nomenats. En 
ella es va informar sobre la nova línia política del Departament d’Ensenyament que 
prefereix, aplicant criteris estrictament econòmics,  la construcció d’un Institut  que 
abasti més territori enfront la construcció d’una escola 3/16, que era la línia que el 
Departament defensava fins el moment.  
 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 16 
de gener de 2012, ES APROVADA PER UNANIMITAT amb 
 

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

 
 
 
3. SOL·LICITUD DE BAIXA DE L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR COM A 
SOCI DE LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA 
 
Aquest Ajuntament està adherit a la Federació de Municipis de Catalunya, així com a 
altres entitats  que tenen com a finalitat el foment  i la defensa de l’autonomia dels 
municipis i la representació dels interessos col·lectius d’aquests, abonant les 
corresponents quotes. 
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L’actual situació econòmica de l’Ajuntament i la necessitat de reduir despeses ha fet 
replantejar a aquesta Alcaldia l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar a 
determinades entitats i organitzacions, entre elles, la Federació de Municipis de 
Catalunya. 
 
D’acord amb els Estatuts de la Federació de Municipis de Catalunya, concretament 
l’article 10, l’acord de baixa haurà de ser acordat pel plenari municipal. 
 
Per això, i atesos els antecedents exposats, 
 
EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER.-Renunciar a la condició de soci de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, 
sol.licitant la baixa de l’Ajuntament de Sant Pol en la Federació de Municipis de 
Catalunya. 
 
SEGON.-Notificar aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya als efectes 
oportuns. 
 

 
INTERVENCIONS 
 
Sr. Manel Puig.- Avança l’abstenció del seu grup  per considerar que ambdues 
Associacions municipalistes haurien de fer un esforç per unificar-se amb l’objecte 
d’aconseguir una major funcionalitat. 
 
Sr. Font.-Avança també l’abstenció d’ERC, per motius diferents als expressats per 
ICV. Entén que és el govern qui es beneficia de l’assessorament de les Associacions i 
és, per tant, a ell, a qui pertoca triar. 
 
Sr. Martin.-Anticipa la seva abstenció celebrant tot allò que comporti una reducció  en 
la despesa.  
 
Sra. Alcaldessa.-Manifesta que la decisió s’ha pres no només per  motius econòmics, 
sinó també pel fet que els serveis que presta l’ACM als municipis són més quantiosos i 
de major qualitat. 
 
Sr. Vigatà.-Junts donarà suport a la proposta del govern per considerar  la reducció de 
costos que significa, sense entrar a avaluar el color polític de l’Associació per la qual 
es decanta el govern.  
 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 16 
de gener de 2012, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb 
 

• 9 vots a favor: CIU (5), Junts (4)   
• 0 vots en contra:  
• 4 abstenció: ICV (2) ERC (1) PP (1) 
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4. PROPOSTA D’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA 
INDEPENDÈNCIA CONSTITUÏDA A VIC 
 
Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la 
Independència i el text dels seus Estatuts, que s’adjunten,  
 
EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER.- L’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda a Vic 
en data 14 de desembre de 2011. 
 
SEGON.- Aprovar els  Estatuts que regulen l’Associació. 
 
TERCER.- Facultar la Sra. Alcaldessa per signar els documents necessaris per a 
l’efectivitat dels precedents acords. 
 
QUART.- Delegar en l’Alcaldessa Sra. Montserrat Garrido Romera per representar 
aquest Ajuntament davant l’Associació amb totes les facultats previstes en els 
Estatuts. 
 
CINQUÈ.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis 
per la Independència domiciliada al C. Ciutat, 1, 08500 Vic.  
 

 

INTERVENCIONS 
 

Sr. Vigatà.-Manifesta que el seu grup votarà favorablement a la proposta perquè 
segueix el camí traçat que ja varen acordar en el ple ordinari anterior. 
 
Sr. Puig.-Avança el vot favorable, tot indicant que representen un partit que sempre ha 
defensat el dret a l’autodeterminació. Sí aquest és el camí,  hi estaran d’acord. 
 
Sr. Martin.-Recorda a l’Alcaldessa que va manifestar que l’adhesió a l’Associació de 
Municipis per a la independència no comportava cap cost per al municipi i que, de 
comportar-lo,  seria assumit personalment per aquesta. 
 
L’Alcaldessa  indica que no recorda haver assumit aquest compromís. 
 
 
 

VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 16 
de gener de 2012, 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 
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5. RATIFICACIÓ DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 510/2011 
 

“DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 510/2011 
CORRECCIÓ ERROR MATERIAL  

 
S’ha detectat un error en el punt quart de l’acord adoptat en sessió plenària ordinària de data 
31 d’octubre actual, referent a l’acord provisional d’aprovació de modificació de les ordenances 
fiscals per l’any 2012. 
 
L’error consisteix  en que s’inclou un quadre amb el detall de les ordenances fiscals que no es 
correspon amb les ordenances realment modificades. El text correcte del punt quart ha de ser: 
 

“Quart.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el text de les 
Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix 
prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al BOP de 29 de setembre de 2011. 
 

Ordenança 
Fiscal núm. 

Reguladora de: 

1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
2 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
3 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
4 IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 

URBANA 
5 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
10 TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES 

RESERVES DE VIA PUBLICA PER A APARCAMENT, CARREGA I DESCARREGA 
DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA 

11 TRAXA PER L’OCUPACIO DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I 
CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA 

13 TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O 
ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTIRES DEL 
CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC 

14 TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES 
VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS 

16 TAXA PER L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
26 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPORTIUS I UTILITZACIÓ DE LES 

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 
28 TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM 
29 TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

MUNICIPALS 
 ORDENANÇA GENERAL DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS: 

TARIFA 7- PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DE LA DEIXALLERIA DE LA 
VALLALTA. 

“ 
L’arlticle 105.2 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre permet a la Administració corregir d’ofici 
els errors materials comesos.  
 
Es per això que RESOLC: 
 
Primer.- Rectificar l’error material comés en l’acord adoptat en sessió plenària ordinària de data 
31 d’octubre actual, referent a l’acord provisional d’aprovació de modificació de les ordenances 
fiscals per l’any 2012, de manera que el text correcte ha de ser: 
 

“Quart.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el text de les 
Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix 
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prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputacio de 
Barcelona i publicat al BOP de 29 de setembre de 2011-12-14 

 
Ordenança 
Fiscal núm. 

Reguladora de: 

1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
2 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
3 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
4 IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 

URBANA 
5 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
10 TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES 

RESERVES DE VIA PUBLICA PER A APARCAMENT, CARREGA I DESCARREGA 
DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA 

11 TRAXA PER L’OCUPACIO DE TERRENYS DÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES 
AMB FINALITAT LUCRATIVA 

13 TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O 
ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTIRES DEL 
CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC 

14 TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES 
VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS 

16 TAXA PER L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
26 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPORTIUS I UTILITZACIÓ DE LES 

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 
28 TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM 
29 TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

MUNICIPALS 
 ORDENANÇA GENERAL DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS: 

TARIFA 7- PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DE LA DEIXALLERIA DE LA 
VALLALTA. 

“ 
Segon.- Publicar el corresponent anunci de correcció d’error en el Bolleti Oficial de la Provincia 
de Barcelona. 
 
Tercer.- Donar compte al Ple per a la seva ratificació. 
 
Sant Pol de Mar, 14 de desembre de 2011 L’Alcalde accidental Davant meu La Secretària 
Ferran Xumetra Subirana M.Carme Solís Ferrer” 
 

 
Els regidors ratifiquen el decret, amb l’abstenció del grup municipal PP. 
 

 

6. DECLARACIÓ DE NUL•LITAT DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES 
NÚMERO 173/2000     
 

A la Comissió Informativa de Política Municipal del present Ple ordinari va acordar-se 
que aquest punt de l’ordre del dia s’ajornaria fins el següent llevat que hi hagués risc 
de caducitat de l’expedient que significaria iniciar nova incoació. Tal com es va 
acordar, i donat que efectivament hi és aquest risc, s’inclou novament en l’ordre del 
dia.  
 
Tot i així, l’Alcaldessa proposa la retirada d’aquest punt per tal de poder obtenir un 
estudi tècnic i econòmic del que costarà les conseqüències de l’acció de restauració. 
 
 
La retirada  del punt és acordada unànimement per tots els regidors 
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7. DONAR COMPTE DELS DECRETS NÚM. 522, 524 525,529, 530, 539,540,541. 
 
Pregunta el Sr. Vigatà si els decrets responen en tots els casos a acomiadaments per 
causes objectives. 
 
Respon l’Alcaldessa que són conseqüència de les amortitzacions de places acordades 
en plenaris anteriors. 
 
Sr. Manel Puig.- Fa una crítica en relació amb les formes en què s’han dut a terme els 
dos últims acomiadaments ja que les cartes s’han enviat en temps de vacances. 
Entén, a més,  que la sensació d’incertesa i provisionalitat creada entre els treballadors  
afectats –en desconèixer el “timing” en què tindrien lloc les amortitzacions- es podia 
haver evitat si el procés s’hagués efectuat de forma més acurada. Així mateix reconeix 
que des del professorat s’ha treballat perquè les mesures adoptades afectessin el 
menys possible als infants. 
 
Respon l’Alcaldessa que accepta la crítica, tot indicant que hi ha matisos en els fets 
explicats per ICV: els treballadors afectats coneixien des de feia mesos a qui afectava 
la mesura, així com que la data fixada per l’amortització era el dia 9.  
 
 
Els regidors es donen per assabentats 
 
 
8.  ASSUMPTES URGENTS 
 
No n’hi ha  
 
 
9. PRECS I PREGUNTES 
 

PREGUNTES FORMULADES PEL GRUP JUNTS PER SANT POL 
 
-Precs i preguntes formulades per la  Sra. Verònica Martí 
 

• En quina fase es troba el tema de les antenes de TV: 
 
Respon l’Alcaldessa que si bé s’ha solucionat el problema econòmic i de 
telecomunicacions, s’està treballant actualment en l’estudi mediambiental per continuar 
amb la tramitació. Un cop aprovada definitivament la modificació puntual del PGMO, 
s’haurà de tramitar també un Pla Especial. 
 

• En quina fase estan els pisos dotacionals de Can Sauleda. 
 
Respon l’Alcaldessa que: 
 

• en l’actualitat l’obra està aturada encara que l’Ajuntament n’ignora les raons. 
• S’està treballant conjuntament amb el Departament d’Habitatge de la 

Generalitat de Catalunya per redactar les bases per accedir als habitatges 
dotacionals 
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• El Departament d’Habitatge formarà una treballadora municipal en 
l’assessorament d’aquest tema. 

 
Prec.-  
 

• Sol·licita que s’instal·li un mirall a la cantonada de la Riera amb la Taverna 
i que la brigada col·loqui els cartells als contenidors amb els horaris de la 
recollida i l’advertiment de les sancions en cas d’incompliment de 
l’ordenança de residus. 

 
 
-Precs i preguntes formulades pel Sr. Vigatà 
 
Precs.- 
 

• Sol·licita que el govern permeti participar a la resta de grups municipals 
en  la redacció de les bases per a accedir als habitatges dotacionals.  

• Demana la instal·lació d’un senyal de trànsit en el carrer Ferrocarril per 
evitar col·lisions amb els vehicles que circulen pel carrer Nou. 
 

El regidor de l’àrea, Sr. Xumetra contesta que la normativa indica que  no és possible 
instal·lar un senyal de “cediu el pas” donat que el c/ Ferrocarril és un carrer de doble 
sentit de circulació. Es compromet, però,  a buscar una solució. 
 

• Cal replantejar-se els stops que no compleix ningú; O bé modificar-los 
per un “cediu el pas” o bé adoptar mesures per sancionar els 
incompliments. 

 
 
-Prec i preguntes  formulades pel Sr. Rafael Parada 

 
• Quan començarà a funcionar el carnet de la deixalleria. 
• Considera que caldria que des de la deixalleria lliuressin un justificant 

acreditatiu de l’abocament efectuat 
 
Respon la regidora de Medi Ambient, Sra. Anna Pera, afirmant que estarà en marxa en 
un parell de mesos i que adoptarà les mesures perquè es lliuri el justificant sol·licitat. 
 
 
PRECS I PREGUNTES FORMULADES PER ERC, SR. FONT: 
 

• Si els habitatges de l’edifici del carrer Roger de Flor que està construint  
l’INCASOL continuen essent només dotacionals. 

• S’afegeix a la petició formulada pel regidor Vigatà en el sentit de demanar 
participar en la redacció de les bases per accedir als habitatges 
dotacionals 

• Si l’Ajuntament adquirirà la totalitat del local, de l’edifici del carrer Roger 
de Flor i si es va modificar el conveni inicial subscrit amb l’INCASOL. 

 
Respon l’Alcaldessa dient que són pisos dotacionals, encara que es reserven alguns 
habitatges per a famílies.  A petició de l’Ajuntament s’ha introduït  també que hi puguin 
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tenir accés les famílies monoparentals. Es compromet a trametre als grups municipals 
l’esborrany de bases per a l’accés als habitatges dotacionals. Insisteix en que el seu 
contingut ve molt prefixat pel Departament d’habitatge. Afegeix que l’Ajuntament ha 
sol.licitat que es desvinculi -en la subhasta- els habitatges dels aparcaments (a la qual 
cosa encara no han contestat). Pel que fa al local, mig local s’ha d’adquirir i que, si es 
pot,  així es farà. S’ha demanat que ens donin facilitats per comprar-lo; i que els banys, 
tancaments i ventilació estiguin acabats en lliurar l’edifici a l’Ajuntament. 
La llei no admet l’arrendament dels aparcaments perquè es tracta de sòl de domini 
públic on l’arrendament està prohibit. 
 
-Sr. Puig vol aclarir determinats punts donat que el seu grup, com a responsable de 
l’àrea d’Urbanisme, va intervenir en la tramitació d’aquest expedient. Recorda que el 
projecte tècnic de l’edifici es va modificar amb una reducció en els pisos a construir i, 
també en aparcaments, ( fonamentalment per qüestions tècniques d’alçada i de caire 
econòmic). En el decurs d’aquest procés segurament es varen canviar les condicions 
de cessió del local. Va quedar clar, però, que mig local s’havia de comprar. Es un 
edifici amb habitatges dotacionals, no de protecció oficial. Els habitatges van destinats 
d’una banda, a gent jove –perquè es pugui emancipar,  viure-hi provisionalment i 
estalviar  per adquirir un millor habitatge-  i, d’altra, a gent gran amb problemes de 
mobilitat –que pugui, si s’escau, llogar el seu habitatge poc accessible. Hi ha tres pisos 
per contingències especials. Defensa que és un equipament necessari per aquest 
municipi, pensat per les dues problemàtiques que tenia i té Sant Pol. Així mateix, 
insisteix en que es va convenir que les condicions d’accés als habitatges serien 
discutides pel plenari municipal i que s’intentaria que hi hagués el màxim consens 
polític. 
 

• Pregunta si s’exigeix per a l’accés de gent gran als habitatges un barem 
mínim de renda. 

. 
Respon l’Alcaldessa que el requisit és que no sigui propietari d’habitatge 
 
El Sr. Font diu que aquest requisit és contrari a la filosofia assistencial inicial del 
projecte, i que en l’actualitat s’està fent un plantejament únicament econòmic 
 
 
-Pregunta de la Sra. Verònica Martí 
 

• Qui decideix l’ús del local? 
 
L’Alcaldessa respon que correspon al govern adoptar aquesta decisió. 
 
 
-Pregunta del Sr. Martin Salvà (PP) 
 
Si  s’ajardinarà amb arbres la zona que es va adequar nova a  Sant Pol park. 
 
 
Respon l’Alcaldessa que es plantaran arbres, però s’haurà d’esperar a aprovar el 
pressupost ja que la compra d’arbres és una inversió. 
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-Pregunta el Sr. Vigatà (Junts per Sant Pol) 
 

• com està el tema de l’estació de ferrocarril 
 
Contesta l’Alcaldessa que des que es va demanar a ADIF la redacció d’un nou 
projecte, no se’n sap res mes. 
 
 

• Si l’equip de govern té pensat dotar el municipi d’un mercat municipal i si 
l’Ajuntament té redactat el pla d’equipaments municipal. 

 
 
L’Alcaldessa respon, en relació amb el mercat municipal,  que aquest tema està en 
estudi i a petició del Sr. Vigatà es compromet a cercar l’opinió dels grups polítics al 
respecte. Manifesta així mateix que no està redactat el pla d’equipaments municipals. 
 
 
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 

  
 


