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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
DE  DATA 30 DE SETEMBRE DE 2013 

NÚM. PLE2013/9 
 
 
 
Identificació sessió 
 
Caràcter: ordinària  
Data: 30 de setembre de 2013  
Horari: 21:00 h. a 22:15 h. 
Lloc: sala de plens   
  
Assisteixen: 
 
Alcaldessa- Presidenta 
Sra. Montserrat Garrido Romera (CIU)  
 
Tinents d’Alcalde 
Sr. Ferran Xumetra Subirana (CIU) 
Sra. Anna Pera Bermúdez  (CIU) 
Sr. Xavier Catarineu Hernández (CIU) 
Sr. Raimon Vidal Serra (CIU) 
 
Regidors/es 
Sr. Joan Vigatà Minguet (Junts per Sant Pol) 
Sr. Daniel Comas Verdaguer (Junts per Sant Pol) 
Sra. Verònica Martí Ceballos (Junts per Sant Pol) 
Sr. José Parada Rafael (Junts per Sant Pol) 
Sr. Manel Puig Borrell (ICV) 
Sr. Bernat Ferrer Roura (ICV) 
Sr. Albert Font Lacambra  (ERC) 
Sr. Isaac-Ivan Martín i Salvà (PP) 
 
Secretària 
M. Carme Solís Ferrer 
 
 
A la sala de plens  de la vila de Sant Pol de Mar, essent les 21:00 hores del dia 30 de 
setembre de 2013, es reuneixen sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Montserrat 
Garrido Romera, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número 9 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 DATES 30 DE JULIOL 
i 8 D’AGOST DE 2013 
 
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS DE LA CORPORACIÓ 
RELATIUS A L’EXERCICI 2012 
 
3. PROPOSTA D’ACORD D’INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE REVISIÓ DE LLICÈNCIA 
MUNICIPAL D’OBRES NÚMERO 62/1997 
 
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ESTABLIMENT DEL SERVEI D’AULA DE DANSA 
 
5. MOCIÓ DEL PARTIT POPULAR CATALÀ DE SANT POL DE MAR PER A MODIFICAR LA 
ZONA D'APARCAMENT DE MOTOCICLETES AL CARRER TOBELLA 
 
6. ASSUMPTES URGENTS 
 
7. PRECS I PREGUNTES 
 

 
 

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATES 30 DE 
JULIOL i 8 D’AGOST DE 2013 
 

El Sr. Puig, sol.licita en relació amb l’acta de 30 de juliol (pàg. 14), la rectificació del 
nom de l’autor de la intervenció que s’atribueix erròniament al Sr. Font enlloc de al Sr. 
Puig. 
 
Pel que fa a l’acta de 8 d’agost demana la rectificació  a la pàg. 4 de l’error  en el 
número final de vots. On diu 1 vot ha de dir 12.  
 
Sotmeses a votació ambdues actes l’ordinària (la de 30 de juliol de 2013 i 
l’extraordinària de data 8 d’agost del mateix any) són aprovades per unanimitat amb 
les rectificacions esmentades. 
 
 
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS DE LA CORPORACIÓ 
RELATIUS A L’EXERCICI 2012 
 
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2012, 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 2012 s’han sotmès 
a l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre un dictamen 
favorable en data 17 de juny de 2013. Exposat el Compte General al públic en el 
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Butlletí Oficial de la Província de data 4 de juliol de 2013 del corrent, pel període 
reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions. 
 
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 el compte general de l’exercici 2012 integrat pels estats bàsics, 
documentació complementària, justificants dels estats i comptes anuals i pels seus 
annexos així com la seva documentació complementària. 
 
SEGON. Aprovar l’aplicació dels resultats d’exercicis anteriors per import d’-
1.879.099,84€ a patrimoni. 
 
TERCER: Aprovar el càlcul i l’import de la provisió de saldos de dubtós cobrament que 
consta en l’expedient del compte general per un import a 31 de desembre de 2011 de 
941.465,69€. 
 
QUART: Retre l’esmentat compte de la corporació esdevinguts com a resultat de 
l’exercici econòmic 2012, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 
 

INTERVENCIONS 
 
El regidor de l’àrea d’Hisenda es remet a l’expedient administratiu, així com a les 
explicacions donades en la corresponent CEC, manifestant la seva disposició a 
contestar les preguntes que se li efectuïn. 
 
El Sr. Vigatà pregunta per quin motiu no s’ha convocat la CEC i si el compte general 
ve acompanyat d’informe d’auditoria o d’informe econòmic extern. 
 
Respon el Sr. Xumetra dient que la CEC va tenir lloc abans del ple de juliol i va passar 
juntament amb la liquidació del pressupost, així mateix li confirma que no hi ha cap 
informe extern. 
 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 30 
de setembre de 2013, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb 
 

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

 

Justificació de vots de Junts. El Sr. Vigatà justifica l’abstenció en el fet de que no 
consta informe extern en l’expedient del compte general 
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3. PROPOSTA D’ACORD D’INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE REVISIÓ DE LLICÈNCIA 
MUNICIPAL D’OBRES NÚMERO 62/1997 
 
En data 29 de març de 2010, el Ple de la Corporació Municipal adoptà acord d’incoació 
de procediment de revisió en via administrativa, per motius de nul·litat, de la llicència 
municipal d’obres número 62/1997, atorgada per acord de la Comissió de Govern de 
data 1 de juliol de 1997, per a construcció d’una nau industrial i una pèrgola adossada, 
a la parcel·la número 1 de la “Zona Industrial”, dins la línia d’edificació de l’autopista A-
19, a favor dels senyors Joan i Francesc Amargant Muns . 
 
En el mateix acord s’aprovà interessar el dictamen preceptiu previ a la Comissió 
Jurídica Assessora d’acord amb allò que disposa l’article 8,3,c) de la Llei 5/2005, de 2 
de maig de la Comissió Jurídica Assessora. 
 
L’Alcaldia dictà, en data 27 d’abril de 2010, decret número 107/2010 pel qual ordenava 
la tramesa de l’expedient a la Comissió Jurídica Assessora i suspenia la tramitació fins 
a rebre el dictamen interessat. 
 
En data 26 d’octubre de 2010, registre d’entrada 2010/4070, es rebé a les 
dependències d’aquest Ajuntament el dictamen número 331/2010 el qual indicava que 
era procedent informar favorablement sobre la revisió d’ofici d’una llicència municipal 
d’obres atorgada per l’Ajuntament de Sant Pol de Mar per a la construcció d’una nau 
industrial, situada a menys de 50 metres de l’aresta exterior de l’autopista A-19, per 
infracció urbanística, consistent en vulneració de la zona verda o reserva vial a la qual, 
per remissió, s’arriba a través de l’article 62.1.g) de la Llei 30/1992. 
 
Sotmès l’expedient a la consideració del Ple municipal, en sessió celebrada el dia 22 
de novembre de 2010 fou aprovada la declaració de nul·litat de ple dret de la llicència 
municipal d’obres número 62/1997, acordada per la Comissió de Govern en data 1 de 
juliol de 1997 i atorgada a Joan i Francesc Amargant Muns, per a construcció d’una 
nau industrial i una pèrgola adossada, a la parcel·la número 1 de la Zona Industrial , 
dins la línia d’edificació de l’autopista A-19, per causa de nul·litat de l’article 62.1.g) de 
la Llei 30/1992. 
 
Formulat recurs de reposició contra l’anterior acord, en data 16 de maig de 2011, el 
Ple de la Corporació adoptà acord de desestimació del recurs interposat . 
 
Interposat recurs contenciós administratiu per part de Amargant Patrimonial SL contra 
l’anterior acord, seguit al Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona, sota 
número expedient “recurs 452/2011”, en data 13 de maig de 2013 ha estat dictada 
sentència número 150/2013, la qual resol estimar el recurs interposat i anul·lar la 
resolució d’aquest Ajuntament adoptada pel Ple en data 16 de maig de 2011 per haver 
transcorregut més de 3 mesos des de la incoació de l’expedient fins a la seva resolució 
definitiva. 
 
Així les coses, i atès que la llicència concedida sota número d’expedient 62/1997 
continua viciada de nul·litat, tal i com es desprèn de totes les actuacions que consten a 
l’expedient, i atès que el procediment que regula la tramitació de les revisions d’ofici 
d’actes resulta summament encotillat i difícil de complir per l’administració local, 
principalment quan són imprescindibles, per vinculants, informes sectorials o 
d’organismes superiors, essent insuficient el límit temporal màxim de resolució que la 
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Llei 30/1992 estableix en 3 mesos, caldrà declarar de nou la caducitat de l’anterior 
procediment i incoar-ne un de nou el qual ha de resultar més àgil de tramitar atès que 
ja es disposa de l’informe previ i vinculant de la Comissió Jurídica Assessora. 
 
A la vista dels antecedents exposats, i de conformitat amb l’article 102 de la Llei 
30/1992 de 26 de novembre, EL PLE ACORDA:  
 
PRIMER.- INCOAR de conformitat amb els articles 199 i 208 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya,  procediment de declaració de nul.litat de l’acord pres per la 
Comissió de Govern de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar de data 1 de juliol de 1997 de 
concessió de llicència municipal d’obres núm. 62/1997, als Srs. Joan i Francesc 
Amargant Muns, per a construcció d’una nau industrial i una pèrgola adossada, a la 
parcel·la número 1 de la Zona Industrial , dins la línia d’edificació de l’autopista A-19. 
 
SEGON.- INCORPORAR a l’expedient el dictamen número 331/10 emès per la  
Comissió Jurídica Assessora, favorable a la revisió d’ofici de l’acte que es considera 
nul de ple dret, segons disposa  l’article 8.3.c) de la Llei 5/2005, de 2 de maig de la 
Comissió Jurídica Assessora, . 
 
TERCER.-CONCEDIR un termini de vista i audiència de l’expedient de 15 dies als Srs. 
Joan i Francesc Amargant Muns, a Amargant Patrimonial SL, a Amargant Sant Pol SL, 
a la Direcció General de Carreteres, a ACESA i als interessats que figurin a l’expedient  
als efectes que puguin formular les al·legacions o aportin la documentació que 
consideri convenient en defensa dels seus interessos. 
 
QUART.- FACULTAR a l’ Alcaldia per tal que impulsi i ordeni totes aquelles actuacions 
que resultin convenients per la resolució de l’expedient revisor. 
 
CINQUÈ.-NOTIFICAR aquest acord als interessats en forma reglamentària. 
 

 

INTERVENCIONS 
 
La Sra. Alcaldessa explica breument el contingut de la proposta i sense més debat es 
sotmet la proposta a votació 
 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 30 
de setembre de 2013, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb 
 

• 11 vots a favor: CIU (5), Junts (4), ICV (2) 
•   0 vots en contra: cap 
•   2 abstenció: ERC (1), PP (1)        
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4.  PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ESTABLIMENT DEL SERVEI D’AULA DE DANSA 
 
Vistos la memòria justificativa relativa a l’expedient per a l’establiment del servei públic 
municipal de l’Aula de dansa, incoat pel Decret d’alcaldia 346/13 de 6 de setembre de 
2013 
 
Atès que el servei públic esmentat es competència municipal segons l’article 28 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 71 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 
 
Atès que de la documentació esmentada es deriva que és procedent regular 
l’establiment del servei públic de l’Aula de dansa, ja assumit per l’Ajuntament. 
 
Atès que la documentació preparada compleix les determinacions que assenyala 
l’article 159 del Decret 179/1995, de 3 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 
 
Atès que el tràmit procedent és que el Ple municipal prengui en consideració la 
iniciativa esmentada i l’expedient se sotmeti a informació pública durant el termini de 
trenta dies, prèviament a l’aprovació definitiva, tal com determina l’article 160 del 
ROAS. 

EL PLE ACORDA: 

PRIMER: Prendre en consideració l’establiment del servei públic de l’Aula de dansa, 
sobre la base de la memòria justificativa que s’adjunta. 
 
SEGON: Sotmetre a informació pública l’expedient per un termini de trenta dies, a 
comptar des de la darrera publicació de les ordenades al paràgraf següent, a efectes 
de presentació d’al·legacions i suggeriments. 
 
TERCER: Publicar l’anunci d’informació pública corresponent al Diari oficial de la 
Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província, i disposar-ne l’exposició al 
tauler d’edictes de l’Ajuntament. 
 
QUART: Donar audiència durant el mateix termini d’informació pública- i als mateixos 
efectes- als interessats en el procediment i a les entitats que han exercit la iniciativa 
per a l’establiment del servei. 
 

 
INTERVENCIONS 
 
El regidor de l’àrea explica que es tracta de crear el servei després dels canvis 
produïts, tot esperant que tingui el mateix èxit que abans. 
 
Pren la paraula el Sr. Vigatà per preguntar quina serà la ubicació del servei i a que 
responen els 27.000 euros de costos indirectes que conté l’estudi econòmic. Demana 
el detall d’aquestes despeses. 
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Respon el regidor que la ubicació serà la mateixa que fins ara: les escoles de Santa 
Clara i en relació amb les despeses indirectes, fan referència a la llum, el gas, el 
material i el treball de la brigada per condicionar el local. No disposa del detall però es 
compromet a fer-li arribar. 
 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 30 
de setembre de 2013, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb 
 

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

 

 

5. MOCIÓ DEL PARTIT POPULAR CATALÀ DE SANT POL DE MAR PER A 
MODIFICAR LA ZONA D'APARCAMENT DE MOTOCICLETES AL CARRER 
TOBELLA 
 
L'Ajuntament de Sant Pol de Mar ha ubicat una zona d'aparcament per a motocicletes 
al Carrer Tobella, que lluny de solucionar el problema d'aparcament que pateixen tots 
els santpolencs, ha creat de nous, sobretot directament als veïns del Carrer Tobella i  
de Roger de Flor. 
 
La zona d'aparcament no té les mides necessàries per a que altres vehicles puguin 
passar pel carrer sense pujar-se a sobre de la vorera. 
 
La zona d'aparcament està produint greus perills als veïns del carrer, ja que en massa 
ocasions han estat a punt de ser atropellats al sortir de casa seva per un camió o 
furgoneta que per poder passar s'havia de posar a sobre de la vorera. 
 
Els veïns s'han queixat formalment a l'Ajuntament i aquest els hi ha donat una 
resposta, al nostre parer insuficient, ja que no justifica adequadament la decisió de 
seguir mantenint la zona d'aparcament al Carrer Tobella. 
 
Sovint, les motocicles estacionen malament sense que la policia local en prengui nota, 
ja que dia rere dia la situació és insostenible, ja que dificulten el pas dels altres cotxes 
de forma impossible, havent els conductors d'apartar algunes motocicletes per tal de 
poder passar. 
 
La ubicació actual de la zona d'aparcament està pertorbant el descans nocturn de part 
dels veïns, ja que la zona s'ha convertit en punt de trobada a altes hores de la 
matinada. 
 
Per tant, la zona establerta per estacionar les motocicletes no reuneix les condicions 
necessàries per poder dur a terme la seva funció. 
 
EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER. Eliminar l'actual zona d'aparcament situada al Carrer Tobella. 
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SEGON. Instar a l´Ajuntament de Sant Pol de Mar a buscar una nova ubicació més 
adient". 
 
 
INTERVENCIONS 
 
El Sr. Martin explica que ha presentat una esmena per tal que es substitueixi el punt 
segon de la part dispositiva per “Instar a l´Ajuntament de Sant Pol de Mar a buscar una 
nova ubicació més adient".  
 
Seguidament es sotmet a votació l’esmena, la qual és aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
A continuació es debat la proposta esmenada, que és la següent: 
 
“MOCIÓ DEL PARTIT POPULAR CATALÀ DE SANT POL DE MAR PER A 
MODIFICAR LA ZONA D'APARCAMENT DE MOTOCICLETES AL CARRER 
TOBELLA 
 
L'Ajuntament de Sant Pol de Mar ha ubicat una zona d'aparcament per a motocicletes 
al Carrer Tobella, que lluny de solucionar el problema d'aparcament que pateixen tots 
els santpolencs, ha creat de nous, sobretot directament als veïns del Carrer Tobella i  
de Roger de Flor. 
 
La zona d'aparcament no té les mides necessàries per a que altres vehicles puguin 
passar pel carrer sense pujar-se a sobre de la vorera. 
 
La zona d'aparcament està produint greus perills als veïns del carrer, ja que en massa 
ocasions han estat a punt de ser atropellats al sortir de casa seva per un camió o 
furgoneta que per poder passar s'havia de posar a sobre de la vorera. 
 
Els veïns s'han queixat formalment a l'Ajuntament i aquest els hi ha donat una 
resposta, al nostre parer insuficient, ja que no justifica adequadament la decisió de 
seguir mantenint la zona d'aparcament al Carrer Tobella. 
 
Sovint, les motocicles estacionen malament sense que la policia local en prengui nota, 
ja que dia rere dia la situació és insostenible, ja que dificulten el pas dels altres cotxes 
de forma impossible, havent els conductors d'apartar algunes motocicletes per tal de 
poder passar. 
 
La ubicació actual de la zona d'aparcament està pertorbant el descans nocturn de part 
dels veïns, ja que la zona s'ha convertit en punt de trobada a altes hores de la 
matinada. 
 
Per tant, la zona establerta per estacionar les motocicletes no reuneix les condicions 
necessàries per poder dur a terme la seva funció. 
 
El Grup Municipal del Partit Popular de Sant Pol PROPOSA AL PLE ELS SEGÜENTS 
ACORDS: 
 
PRIMER. Eliminar l'actual zona d'aparcament situada al Carrer Tobella. 
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SEGON.  Instar a l´Ajuntament de Sant Pol de Mar a buscar una nova ubicació més 
adient.”  
 
INTERVENCIONS 
 
El regidor de governació exposa que la ubicació del aparcament de les motos es va 
decidir després de consultar amb els tècnics. És cert que, per complir amb la 
normativa, han d’estar quasi en línia i, a vegades, les motos sobrepassen la línia 
blanca, la qual cosa pot dificultar la circulació. Una altra qüestió diferent són les 
molèsties que poden causar als veïns. Els aparcaments són un equipament necessari 
però que ningú  vol davant de casa seva, per això s’intenta afectar el mínim possible al 
veïnat. L’equip de govern no té intenció de suprimir els pàrquings de motos, ans el 
contrari, porta idea de buscar altres indrets. 
 
La Sra. Alcaldessa afegeix que no es suprimirà el pàrquing del carrer Tobella, ni el del 
c/ Consolat del Mar, sinó que es buscaran més llocs per intentar reduir el trànsit de 
cotxes pel poble i es sancionarà als vehicles que aparquin de forma inadequada.  
 
Sr. Vigatà.-Està d’acord amb la intervenció del regidor: ningú desitja davant de casa 
res que provoqui sorolls. També es mostra conforme amb el fet que cal incentivar la 
utilització de les motos per alleugerar el trànsit de cotxes, però,  entén que,  davant la 
queixa dels veïns afectats,  cal que l’Ajuntament mostri sensibilitat per buscar altres 
indrets adequats. En acabar, formula les següents preguntes: per què no es va fer una 
graella de motos, quines varen ser les ubicacions que es varen rebutjar per, finalment, 
decidir que l’adient era la del carrer Tobella, i si podria anul.lar-se, amb les ampliacions 
apuntades, el pàrquing de Can Tobella. Considera que hi ha altres llocs que podrien 
acollir les motos de Can Tobella i que una altra solució seria ubicar pàrquings només 
d’estiu. 
 
Respon el regidor de l’àrea que el disseny del pàrquing de motos és el vigent per a 
llocs estrets (de fet hauria de ser quasi en línia). El departament de governació, no ha 
desestimat ubicacions, sinó que segueix buscant indrets per a aparcaments de motos, 
pàrquings de dissuasió. Entén que no es poden buscar lluny del centre perquè 
quedaran buits. El primer lloc en que varen pensar per a instal·lar el pàrquing de motos 
va ser el pàrquing dels Tints, però va ser desestimat per Serveis Tècnics atès que per 
sota hi passa el torrent. 
 
Sr. Puig intervé per dir que donaran suport a la proposta no tant per les protestes 
veïnals –entenen que a ningú li agrada tenir un pàrquing de motos davant de casa-, 
sinó per la idea de mobilitat que defensen. Creuen que el carrer Tobella ha de ser en 
un futur de vianants, i la moció presentada és un pas més per aconseguir suprimir el 
trànsit rodat en el centre del poble. 
 
Sr. Font.-No donarà suport a la moció, però no pel seu contingut -que no entrarà a 
valorar-, sinó perquè no està d’acord en aquesta forma de governar des de l’oposició, 
a cop de moció. Pensa que no és lògic que en un ple es discuteixin qüestions 
tècniques relatives als aparcaments de motos. Recorda que el govern municipal  va 
informar als regidors de que es volia instal·lar aquest aparcament de motos al carrer 
Tobella i que cap regidor va objectar-hi res. Creu que les decisions del dia a dia del 
govern han de ser adoptades pel govern, i que la resta de regidors poden influenciar-
les, però no a cop de moció, sobretot quan, com en aquest cas, no es pot constatar 
que el regidor delegat o l’Alcaldessa s’hagin negat a parlar sobre aquesta qüestió.  
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Considera que si com regidor es vol influir en la qualitat de vida dels veïns  és millor 
dialogar que presentar d’entrada una moció per revocar una decisió de govern. D’altra 
banda, entén que el ple no és competent per adoptar aquestes decisions, que –
insisteix corresponen al govern- i, de fet,  encara que prosperi la moció, potser que 
aquesta no s’executi. 
 
Sr. Martin.-La proposta és clara. Entén el problema de l’equip de govern a l’hora de 
buscar aparcaments, però pensa que cal buscar una solució a les queixes dels veïns 
als quals l’Ajuntament no els ha donat resposta adequada ni ajustada a la realitat. 
Pensa que la ubicació actual del pàrquing de motos no és l’adient. En relació amb la 
intervenció del representant d’ERC, manifesta que en el plenari municipal s’han 
debatut i votat qüestions que ultrapassen la competència municipal. Hi ha diferents 
maneres de fer política, la del grup del PP és la d’escoltar als veïns i presentar 
mocions que poden ser modificades en ares al consens. No pensa que sigui un 
problema presentar aquesta moció. 
 
La Sra. Alcaldessa vol fer un aclariment abans de passar a la votació de la moció. 
Considera que el què és difícil és governar ja que no es possible fer-ho a gust de 
tothom. Quan el govern informa als regidors sobre les solucions que es volen adoptar 
per afrontar els problemes municipals, si no hi ha aportacions  noves, s’executen les  
proposades. Evidentment quan s’executen les solucions adoptades hi ha gent a favor i 
detractors. El que si que és cert és que l’equip de govern sempre explica a la resta de 
regidors, almenys als portaveus, les solucions que es pensen aplicar i de no haver-hi 
objeccions, s’executen. El que no es pot fer després és canviar-les. Així mateix vol 
manifestar que, de la problemàtica de les motos del carrer Tobella, se’n va assabentar 
mitjançant les xarxes socials, i va ser ella qui va contactar directament amb els 
afectats ja que a les xarxes es deia que s’havien presentat queixes davant 
l’Ajuntament, la qual cosa no va passar realment fins passat un mes. No entén tampoc 
que es digui a la moció que es molesti al c/ Roger de Flor perquè no és veritat. 
Finalment es mostra d’acord amb el regidor d’ERC i diu que  es tracta d’una decisió 
que és competència de l’equip de govern. L’equip de govern pensa que el que ha de 
fer és sumar aparcaments abans de que s’assoleixi que el carrer Tobella sigui 
definitivament zona de vianants. 
 
El Sr. Vigatà manifesta que després d’haver escoltat a la resta de regidors i la pròpia 
Alcaldessa votarà favorablement la moció. 
 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 30 
de setembre de 2013, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb 
 

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

 
L’Alcaldessa manifesta que tot i que la moció ha estat aprovada, atès que es tracta 
d’una decisió de govern,  no es suprimirà l’aparcament, comprometent-se a sancionar 
a les motos que incompleixen amb la normativa. 
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6. ASSUMPTES URGENTS 
 
No n’hi ha 
 
 
 
7. PRECS I PREGUNTES 
 
PRECS I PREGUNTES FORMULATS PER JUNTS PER SANT POL 
 
Sr. Vigatà 
 
Si s’han retirat els arbres de la part baixa del carrer Tobella 
 
Sr. Comas 
 
En relació amb l’aparcament de motos proposa que s’aglutinin a la Punta i que a l’estiu 
es busqui un indret alternatiu. 
 
Sra. Martí 
 
Fa una crida perquè s’aportin idees per destinar-les a l’aplicació pressupostària 
d’agricultura. 
 
Sr. Parada 
 
Proposa que es col.loqui al pàrquing dels Tints un cartell en el que es deixi clar que 
l’Ajuntament no és responsable dels danys que es puguin causar. 
 
 
PRECS I PREGUNTES FORMULADES PER ICV 
 
Felicita al govern per l’obertura del pàrquing de la Sènia, malgrat que es queixa de que 
no s’ha publicitat 
 

1. Pregunta l’estat de tramitació de l’expedient relatiu a la instal.lació de l’antena 
de TV i si es complirà el termini de final d’any que es va dir. 
 

2. Demana si el govern ha previst l’adopció de mesures per acabar amb les 
pudors derivades del clavegueram del Torrent Arrosser. 

 
Prec formulat per ERC 
 

1. Reitera que es retiri la pilona del C/ Ferrocarril 
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Precs i preguntes formulades per PP 
 
Agraeix el recolzament a la moció presentada pel grup municipal popular malgrat que 
lamenta que l’equip de govern, emparant-se en una qüestió de competència, manifesti 
que no s’aplicarà. 
 

1. Pregunta per diverses despeses aprovades per acord de JGL: 
 

• -JGL 2013/36, despesa de 393,98 € a RUSCALLEDA, S.A.: concepte formigó 
per  fonaments pal senyera. Pregunta a què obeeix aquesta despesa i de quina 
senyera es tracta. 

• -JGL2013/31, despesa de 1170 €, concepte: Llibre últim temporal Editorial la 
Mansarda. Pregunta si són compres de llibres o si  la despesa ha estat per 
editar-lo. 

 
2. Pregunta així mateix com es que enguany al mes d’agost  han tingut lloc quatre 

JGL que han durat mitja hora, quan habitualment només se’n celebra una. 
 
3. Pregunta si finalment, s’instal.laran càmeres de seguretat a les entrades de les 

urbanitzacions. 
 

4. Ha rebut queixes sobre la recollida d’escombraries. Alguns veïns s’han queixat 
de que no es recullen en determinats indrets els contenidors. 

 
 
RESPOSTES A JUNTS PER SANT POL 
 
Al Sr. Vigatà. Respon el Sr. Xumetra per dir que s’han retirat perquè es donaven cops 
a les jardineres i es trencaven. S’han portat a l’abocador ja que eren morts. 
 
Al Sr. Comas.-Respon l’Alcaldessa dient que no troba adequada la proposta 
formulada perquè la Punta és un passeig i no és convenient que s’instal.li allí un 
pàrquing. Tampoc és adient que hi hagi pàrquings d’estiu i pàrquings d’hivern. 
 
Al Sr. Parada.-Respon l’Alcaldessa dient que es va intentar subscriure un conveni 
amb la propietat i que no va ser possible; en conseqüència, el pàrquing és privat i no 
s’escau col.locar cap cartell. 
 
Respostes a ICV 
 

1. Respon la Sra. Garrido.-En relació amb l’antena de TV, falta encara 
l’atorgament de les llicències d’obres per part de Sant Pol de Mar i de Sant 
Cebrià (encara no les han demanat, malgrat la insistència de l’Ajuntament). No 
es pot comprometre a donar una data de funcionament. 
 

2. Respon l’Alcaldessa i el Sr. Xumetra per dir que correspon a la propietat dels 
Tints canalitzar el clavegueram. L’Ajuntament ha fet el final. El problema 
plantejat té una solució llarga i de molts diners. 
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RESPOSTES A ERC 
 
Contesta la Sra. Garrido manifestant que no es retirarà la pilona, sinó que serà 
substituïda per una altra  

 
 

RESPOSTES AL PP 
 
L’Alcaldessa manifesta que li sorprèn que ICV voti amb el PP, però això és una 
democràcia 
 
El Sr. Puig replica que ICV vota amb criteri propi 
 

1. Respon el Sr. Xumetra, que la despesa de 393 € respon al reforç del peu de la 
senyera estelada. El Sr. Martín manifesta que amb la resposta donada es 
constata que el govern es gasta diners en una senyera estelada.  
 
Respon la Sra. Alcaldessa, que els diners són per a editar el llibre i també per 
comprar alguns  llibres. 
 

2. Perquè varen coincidir tres regidors durant el mes d’agost i era necessari 
autoritzar despeses per pagar a 30 dies. 
 

3. S’està estudiant la instal.lació de càmeres.  
 

4. S’hauran de fer més campanyes informatives. S’ha constatat que a l’estiu, 
sobretot en zones de 2a residència, s’incrementa el rebuig i el plàstic. Malgrat 
tot a l’estiu s’efectuen reforços en la recollida. 

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 
22:15 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 

  
 


