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JGL 21/12/07:
-Oferir el lloc de secretari/a-interventor/a vacant en la plantilla de personal d'aquesta corporació, per la seva provisió per

concurs ordinari de conformitat amb el que estableix el R.D. 1732/1994, de 29 de juliol.

- Sol·licitar la inclusió en la convocatòria del PUOSC 2008-2012 de les següents actuacions municipals: Nova Biblioteca

municipal, Endegament riera, Clavagueram Can Villar, Casal de Joves Ca l'Arturo, Nova seu Policia local, Parc dels

Garrofers, Carrers Tobella i Sant Pau, Parc de Can Villar, Reforma Casa de la Vila.

- Aprovar els objectius i directrius polítiques que ha de regir la nova proposta de POUM i la modificació del contracte

de consultoria i assistència per a la redacció del POUM. 

- Renunciar a la subvenció atorgada per l'Agència de residus de Catalunya per a la construcció d'una deixalleria, amb el

benentès que la subvenció que s'atorgui ara no serà inferior a la subvenció motivadora de la present renuncia.

- Adjudicar a l'empresa Poligras Ibèrica, SA el contracte de subministrament d'una banqueta de jugadors per import de

8.752,66 euros, IVA inclòs, i d'un marcador per import de 8567,73 euros, IVA inclòs.

- Aprovar la certificació d'obres núm. 1 de l'obra ""Instal·lació de gespa artificial al camp de futbol municipal Sot del

Bagueny", emesa pel facultatiu Sr. Raul Godoy Barveris, director de les esmentades obres, amb la conformitat de l'adjudi-

catari de les mateixes, i que correspon a l'obra executada durant el mes de  novembre  per un import de 32.607,87 euros. 

- Aprovar el Plec de clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que han de regir el contracte d'o-

bra per als treballs d'enjardinament del pati de la llar d'infants "Pi del soldat".

- Aprovar la despesa de 2300 euros (IVA inclòs) per a l'adquisició del vehicle tipus furgoneta mixta.

JGL 31/01/08:
- Acceptació de la cessió efectuada d'una part total de 41,50 m2 de la finca situada al c/ Consolat de Mar número 45, i des-

tinada a vialitat, atorgada mitjançant escriptures de dates 17 de setembre de 2007 i 10 de gener de 2008.

- Desestimar la sol·licitud de llicència ambiental efectuada per Sarenbor SL per a cocció i venda de pa a l'estació de servei

ubicada al c/ Sant Galderic, 12-14 d'aquesta vila.

- Aprovar l'adhesió d'aquest ens local al protocol General del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat

2008-2011.

- Assabentats dels escrits: sol·licitant rectificació anomalia a la carretera N-II, que impedeix passar amb cadira de rodes o

cotxet de nadó; sol·licitant declaració d'arbre d'interès a l'ubicat al carrer Santa Clara núm. 4; entre d’altres.

JGL 07/02/08:
- Atribuir al Consell Comarcal del Maresme la quantitat de 10.136,51 euros, equivalent al 100% de l'import atribuït a a-

quest Ajuntament per la Generalitat de Catalunya per a la participació per al foment de la prestació supramunicipal de serveis,

a l'empara del que preveu l'article 46.5 de la Llei 4/2007, de 4 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per

al 2007, i per una o vàries de les actuacions i/o serveis.

- Concedir al Sr. Rafael Pera Sanz el permís municipal ambiental per poder exercir l'activitat de Magatzem de pintura i cabi-

na de pintar, al local ubicat al Carrer Dr. Riera Vaquer, 23 d'aquest municipi, d'acord amb el projecte presentat a l'efecte pel

propi interessat.

- Concedir a Fusteria i ebenisteria ANEM, SCP el permís municipal ambiental, per tal de poder exercir l'activitat de Fusteria

i ebenisteria, a les instal·lacions ubicades al Carrer Havana, 47 d'aquest municipi, d'acord amb el projecte presentat a l'efecte

pel propi interessat.

- Aprovar la sol·licitud d'una subvenció a l'Agència Catalana de Residus per un import de 43.366 euros equivalent al 75%

del pressupost total de l'actuació, per a projectes de prevenció de residus; i una altra per un import de 76.001 euros equiva-

lent al 100% del pressupost total de l'actuació, per a la clasura total o parcial de dipòsits controlats per a residus municipals

de titularitat pública i de punts d’abocament incontrolat de residus de la construcció.

- Acceptar la subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua per un import de 40.060,53 euros pel projecte d'aprofitament

dels pous escoles 1 i 2 i el pou planiol al terme municipal de Sant Pol de Mar.

- Aprovar el conveni de col·laboració proposat per Grup El Punt per a aquest any 2008.

JGL 21/02/08:
- Autoritzar el pagament de la subvenció corresponent al mes de gener del 2008, tercer bus escolar per un import de

4.641,36 euros a l'AMPA CEIP Sant Pau.

- Concedir a Promocions Immobiliàries Pinedol, SL el permís municipal ambiental, per tal de poder exercir l'activitat d'a-

parcament privat, a les instal·lacions ubicades al Carrer Maria Pi, 9-11-13 d'aquest municipi, d'acord amb el projecte presen-

tat a l'efecte pel propi interessat.

- Assabentats dels escrits: comunicant queixa per falta de cobertura mòbil; sol·licitant tractament desinsectació clavegueram

carrer Nou, per aparició d'escarabats paneroles; sol·licitant que s'estudiï la possibilitat de conduir les aigües pluvials amb una

canonada des del desguàs de Can Pera fins el Torrent Arrosser; entre d’altres.

Aquest és només un resum dels principals acords. Totes les actes les podeu trobar penjades íntegres a la web de l’ajunta-

ment: www.santpol.org > Ajuntament > Juntes de govern

a c o r d s  j u n t a  g o v e r n  l o c a l

Una empresa que tracta residus líquids

podria instal·lar-se al polígon de Sant Pol

El nou POUM establia un nou pla d’usos a la zona
industrial i hagués evitat l’arribada d’Ecotwist 

Ecotwist, una empresa de tractament de residus líquids,

està tramitant l’autorització ambiental per tal d’instal·lar-se

al polígon industrial de Sant Pol. Aquesta empresa està

qualificada a l’Annex I de la Llei 3/1998, de 27 de febrer,

dintre de les activitats amb una incidència ambiental eleva-

da i, per tant, correspon a la Generalitat concedir-li l’au-

torització ambiental.

Tot i que des de l’Ajuntament no es considera una activitat

massa idònia per al territori de Sant Pol de Mar, les com-

petències del consistori en aquesta matèria només com-

prenen: sorolls, escalfor i vibracions, i mentre l’empresa

compleixi les mesures correctores en aquest sentit no li pot

impedir d’instal·lar-se al polígon si la Generalitat li atorga

l’autorització corresponent.

Així doncs, amb el pla d’usos actual de la zona industrial, el

municipi de Sant Pol no té competències per decidir si em-

preses com Ecotwist es poden instal·lar al polígon. El docu-

ment inicial del que havia de ser el nou Pla d’Ordenació

Urbanística Municipal (POUM) de Sant Pol sí que incloïa un

apartat en el que s’explicitava que no es podrien instal·lar al

polígon industrial les empreses incloses en l’Annex I de la

Llei 3/1998. Però en no haver-se aprovat el POUM, des de

l’Ajuntament no es pot impedir la instal·lació d’Ecotwist si

s’adapta a la normativa urbanística actual i la Generalitat

així ho autoritza, i si ho fes incorreria en prevaricació,

perquè podria perjudicar els interessos de l’empresa.

L’Ajuntament, doncs, té poc marge d’actuació en aquest

sentit, i si es compleix la normativa urbanística i ambiental

està obligat a atorgar la llicència. De totes maneres, des de

la regidoria de Medi Ambient s’han obert vies de treball amb

totes les parts implicades (ACA, Agència Catalana de

Residus i altres agents) per conèixer l’impacte que podria

tenir aquesta instal·lació a Sant Pol i perquè, en el cas que

la Generalitat resolgui atorgar l’autorització, es donin

garanties que l’empresa tindrà el mínim impacte possible i

no perjudicarà les que estan ja instal·lades al polígon.

Procediment que cal seguir una empresa

per obtenir l’autorització ambiental
D’acord amb la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la interven-

ció integral de l’Administració ambiental i el decret

136/1999 que la desplega, les activitats es classifiquen d’a-

cord amb la incidència ambiental, la seguretat i la salut de

les persones en tres categories:

a) Les de l’Annex I sotmeses a règim d’autorització.

b) Les de l’Annex II sotmeses al règim de llicència

ambiental.

c) Les de l’Annex III sotmeses a règim de comunicació.

Ecotwist és una empresa sotmesa a règim d’autorització

ambiental, inclosa dins l’Annex I amb incidència ambiental

alta.

El procediment que ha de seguir una empresa de l’Annex I

per obtenir l’autorització ambiental és el següent:

1. L’empresa presenta la sol·licitud d’autorització

ambiental amb la documentació a l’Ajuntament.

L’Ajuntament ha d’enviar aquesta documentació a

l’oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) del seu

àmbit territorial, que revisa els documents per tal que

no hi hagi mancances i tramet la documentació a la

Ponència Ambiental, que depèn del departament de

Medi Ambient i és assistida per una unitat tècnica cen-

tral i les unitats i altres òrgans de l’Administració que

hagin de participar en l’avaluació del projecte. Tots

aquests òrgans han de pronunciar-se en l’àmbit de les

seves competències sobre la suficiència i la idoneïtat

del projecte.

2. L’Ajuntament ha de sotmetre la sol·licitud a informa-

ció dels veïns més immediats del lloc d’emplaçament

de l’activitat i donar trasllat del resultat a l’OGAU.

3. L’OGAU dóna trasllat dels informes tramesos a la

Ponència Ambiental que formula la proposta de resolu-

ció. 

4. Es tramet la proposta a l’OGAU perquè la notifiqui als

interessats i a l’Ajuntament per tal que puguin fer les

al·legacions corresponents, un cop avaluades aquestes

al·legacions s’eleva al conseller de Medi Ambient la

proposta de resolució perquè resolgui l’autorització.

Un cop concedida l’autorització, l’empresa ha de passar per

un sistema de revisió periòdica. En el cas d’una empresa

de l’Annex I, cada 2 anys s’ha de comprovar que es com-

pleixen les condicions de l’autorització i cada 8 anys s’ha de

revisar l’autorització.


