ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 24 DE SETEMBRE DE 2012
NÚM. PLE2012/9

Identificació sessió
Caràcter: ordinària
Data: 24 de setembre de 2012
Horari: 20:00 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. Issac-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 20:00 hores del dia 24 de
setembre 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 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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 30 DE JULIOL DE 2012
2. DICTAMEN D’APROVACIÓ DE RECTIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL EN L’ACORD DE
PLE DE DATA 30 DE JULIOL DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS NÚM. 32 I
36
3. DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ D’UNA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2012
4. DICTAMEN RELATIU A LA INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE REVISIÓ DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL D’OBRES NÚMERO 173/2000
5. DICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 18 DEL REGLAMENT DEL
SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE
6. EXAMEN I RESOLUCIÓ DE LES AL.LEGACIONS FORMULADES EN CONTRA DE
L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONVIVÈNCIA A SANT POL DE MAR I
APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA
7. OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL
8. APROVACIÓ DEL CONVENI A SUBSCRIURE, ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE
MAR I LA FUNDACIÓ PERE COROMINES, D’ESTUDIS FILOSOFICS, HISTÒRICS
LITERARIS I D’INVESTIGACIÓ LINGÜÍSTICA
9. MOCIÓ EN DEFENSA DEL PACTE FISCAL, UNA HISENDA I AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
PRÒPIA
10. MOCIÓ EN DEFENSA DEL NOSTRE MODEL D’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL, DEL
MAPA MUNICIPAL I DE L’AUTONOMIA LOCAL
11. ASSUMPTES URGENTS:
PROPOSTA ELECCIÓ DE LA JUTGESSA DE PAU SUBSTITUTA
12. PRECS I PREGUNTES

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 30 DE JULIOL
DE 2012
El Sr. Font per ERC, sol.licita la rectificació del punt de precs i preguntes,
concretament de la segona pregunta formulada per ell ja que no va proposar la
cancel.lació de l’operació de tresoreria, sinó que els interessos servissin per cobrir el
diferencial de la puja de l’IVA
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de data 30 de juliol de 2012, per unanimitat, amb
la rectificació abans referida.
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2. DICTAMEN D’APROVACIÓ DE RECTIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL EN
L’ACORD DE PLE DE DATA 30 DE JULIOL DE MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS NÚM. 32 I 36
En data 30 de juliol del present, el ple de l’Ajuntament va aprovar dictamen de
modificació de les ordenances fiscals núm. 32 i 36. La modificació va consistir en
canviar la taxa per la prestació del servei d’escola de dansa i altres i passar-la a preu
públic, així com també la modificació de les seves tarifes.
En la transcripció de l’acord es va incloure el quadre de tarifes de les quals n’hi havia
que se’n modificaven, però es van ometre els quadres que recollien tarifes o
descomptes que no es proposaven modificar i que són els següents:
Matrícula

1 vegada / curs

36,50 €

Bonificacions
1. Família nombrosa o dos membres de la mateixa família matriculats:
2. Família nombrosa i dos membres de la mateixa família matriculats:
3. La família amb un fill discapacitat es considerarà com a família nombrosa
4. L'Ajuntament corresponent podrà atorgar beques bonificant fins el

10%
20%
50%

Vist el que estableix el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de
modificació del Règim Legal de les Taxes estatals i locals i, en particular, el que
estableix l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques y del Procediment Administratiu Comú.
Qui subscriu, el regidor d’Hisenda EL PLE ACORDA:
PRIMER. Rectificar, per error material, l’acord de ple de data 30 de juliol d’aprovació
de la modificació de les ordenances fiscals núm. 32 i 36. Rectificació consistent en la
inclusió en la tarifa 9 de l’ordenança fiscal 36, els quadres que es detallen a
continuació i que es van ometre per error material:
Matrícula

1 vegada / curs

36,50 €

Bonificacions
1. Família nombrosa o dos membres de la mateixa família matriculats:
2. Família nombrosa i dos membres de la mateixa família matriculats:
3. La família amb un fill discapacitat es considerarà com a família nombrosa
4. L'Ajuntament corresponent podrà atorgar beques bonificant fins el

10%
20%
50%

El text íntegre de la tarifa 9 inclosa en l’ordenança núm. 36 resta com segueix:
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TARIFA 9- PREU PÚBLIC ESCOLA DE DANSA
Matrícula

Tipus
Clàssic A
Clàssic B
Clàssic C
Contemporani i coreografia A
Contemporani i coreografia B
Contemporani i coreografia C
Hip Hop
Acrobàcies 1
Break Dance 1

1 vegada / curs 36,50 €

Durada
1h
2h
3h
1h
1,5h
2h
1h
1h
1h

Preu
25,00€
40,00€
60,00€
25,00€
35,00€
40,00€
25,00€
25,00€
25,00€

Bonificacions
1. Família nombrosa o dos membres de la mateixa família matriculats:
2. Família nombrosa i dos membres de la mateixa família matriculats:
3. La família amb un fill discapacitat es considerarà com a família nombrosa
4. L'Ajuntament corresponent podrà atorgar beques bonificant fins el

10%
20%
50%

VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 24
de setembre de 2012, ES APROVADA PER MAJORIA SIMPLE amb
•
•
•

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

3. DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ D’UNA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2012
Assumpte
Exp. 5/2012 de Modificació del pressupost de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar
mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb amb baixes per
anul·lació de crèdit
Relació de fets
Des que es va aprovar el pressupost per a l’exercici 2012 fins ara s’han produït fets i
necessitats per a les quals es sol·licita la modificació de crèdit pressupostari, creant i
augmentant el crèdit de partides pressupostàries i restant el crèdit d’altres. Per això es
proposa modificar el pressupost amb crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
finançats amb baixes per anul·lació.
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La secretària interventora, ha informat favorablement aquesta proposta de modificació
pressupostària.
Fonaments de dret
1. Article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (RDLeg.
2/2004, de 5 de març).
2. Articles 36, 37 i 38 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril.
3. Articles 9 i 10 de les bases d’execució vigents.
D’acord amb allò exposat i a la vista de la documentació que consta a l’expedient, es
proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar l’adopció dels acords que
segueixen:
EL PLE ACORDA:
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació del pressupost de l’Ajuntament de Sant
Pol de Mar, mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat mitjançant
baixes per anul·lació de crèdit, segons el detall que segueix:
Partida pressupostària

Desripció

Pressupost

Modificació

Pressupost

actual

definitiu

Suplement de crèdit
6

91200

2260100

ATENCIONS PROTOCOLARIES

1.000,00

2.200,00

5

33800

4800002

FESTIVAL D'HAVANERES

1.000,00

200,00

1.200,00

2

92000

1200000

RETRI. BÀSIQUES FUNCIONARIS

18.063,84

20.000,00

38.063,84

Total suplement de crèdit

3.200,00

22.400,00

Crèdit extraordinari
5

33300

4800000

AMIC DE LES ARTS

0,00

8.000,00

Total crèdit extraordinari

8.000,00

Total augments de crèdit

30.400,00

8.000,00

Finançament:
Baixes o anul.lacions de crèdit:
Pressupost de despeses:
Partida pressupostària

Desripció

Pressupost

Modificació

actual
6 32100

4890001

AMPA CEIP SANT PAU

6 32100

4890002

AMPA BISBE SIVILLA

6 32100

4890004

AMPA LLAR MUNICIPAL

5 33400

4800000

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS CULTURA 2012

2 01100

3100000

INTERESSOS DELS PRÉSTECS A MIG I LLARG TERMINI

Total baixes de crèdit

Pressupost
definitiu

1.500,00

-1.500,00

0,00

450,00

-450,00

0,00

450,00

-450,00

0,00

26.000,00

-8.000,00

18.000,00

116.000,00

-20.000,00

96.000,00

-30.400,00
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SEGON.- Exposar l’expedient al públic, inserint el corresponent anunci al BOP, perquè
es puguin presentar les reclamacions oportunes durant 15 dies. Al·legacions que
s’hauran de resoldre pel Ple en el termini d’un mes. Si no es presenten al·legacions,
l’aprovació inicial esdevindrà, sense cap més tràmit, aprovació definitiva.
INTERVENCIONS
El Regidor de l’àrea d’Hisenda explica breument en què consisteix la modificació.
Sr. Vigatà, per Junts per Sant Pol considera que la modificació que es proposa
palesa la negligència de qui va fer els números inicialment. No entén perquè cal
incrementar les retribucions bàsiques dels funcionaris ja que són “faves comptades” i
venen establertes pels pressupostos de l’Estat; tampoc comprèn el perquè de la
subvenció als Amics de les Arts, perquè no es va pressupostar aquesta subvenció
inicialment. Vol conèixer amb quin euribor van calcular-se els préstecs i quina és
l’aplicació pressupostària que correspon a les subvencions de les AMPAS i quina ha
estat la subvenció atorgada a les AMPAS enguany.
Sr. Puig, per ICV, demana quina és la motivació de la modificació de crèdit; el perquè
de cada aplicació pressupostària. Vol saber quina és la subvenció que es va atorgar a
les AMPAS.
Sr. Font, per ERC, vol escoltar del regidor d’Hisenda el compromís explícit de que
l’increment de l’aplicació pressupostària de les retribucions bàsiques dels funcionaris
és una bossa que permetrà a l’Ajuntament disposar amb una major agilitat de la
consignació augmentada en allò que el govern consideri necessari. Sol.licita una
millor explicació respecte de les aplicacions de les subvencions que consten en la
modificació.
Sr. Martin pel PP, pregunta si els 8000 euros estaven previstos o no al pressupost
2012.
Respon el Sr. Catarineu indicant que el Departament de Cultura i d’Educació varen
pressupostar les subvencions de les AMPAS, que, per tant, es varen duplicar. Les
AMPES varen presentar els seus projectes en la convocatòria pública de subvenció,
es varen atorgar i ja han cobrat una part. No recorda de memòria la quantitat
concedida.
Pel que fa als 8000 euros de subvenció destinats als Amics de les Arts, -explica el Sr.
Catarineu-, que estaven pressupostats dins de la bossa global de subvencions, però
que perquè es puguin atorgar nominativament, la Llei General de Subvencions exigeix
que així s’indiqui en el pressupost.
El regidor d’Hisenda verbalitza el compromís que li reclama el regidor d’ERC.
Expressa, així mateix, que els 1000 euros previstos a l’aplicació pressupostària de
protocol han estat insuficients, raó que ha motivat el seu increment.
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VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 24
de setembre de 2012, ES APROVADA PER MAJORIA SIMPLE amb
•
•
•

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

4. DICTAMEN RELATIU A LA INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE REVISIÓ DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES NÚMERO 173/2000
Antecedents
En data 10 de gener de 2001 la Comissió de Govern va adoptar l’acord de concessió
de llicència municipal d’obres núm. 173/2000 al Sr. XXXXXXXX XXXXXX per a la
construcció d’un habitatge unifamiliar a la finca situada a la urbanització Farell Park,
parcel.la 39.
Finalitzada l’obra i presentat certificat de final d’obra fou inspeccionada pels Serveis
Tècnics per a la concessió de la llicència de primera ocupació, emetent-se un primer
informe desfavorable fins que no s’acomplissin els requeriments que s’indicaven en
l’informe de data 5 de febrer de 2004.
En data 16 de maig de 2004 l’arquitecte municipal emet nou informe concloent que
calia la realització d’una sèrie d’actuacions per tal que pogués ser concedida la
llicència de primera ocupació.
El 20 de maig de 2004, la Junta de Govern Local adoptà l’acord de deixar pendent
d’aprovació les peticions fins a la constatació a l’expedient de l’observància de tots i
cadascun dels punts inclosos en l’informe anterior. La notificació d’aquest acords,
juntament la còpia de l’informe, fou realitzada el 15 de juny de 2004.
En data 1 de setembre de 2004, R.E. 4379 es notifica a l’Ajuntament la resolució
dictada per la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya de
denegació de l’autorització per a la construcció de l’habitatge de referència, atès que
l’edificació està situada a 15 metres de l’aresta exterior de l’esplanació, dins de la zona
de servitud de l’autopista i per davant de la línia d’edificació de 50 metres.
En data 20 de setembre de 2004, l’interessat comunica que ja ha executat les mesures
correctores imposades i sol.licita novament inspecció final per part de l’arquitecte
municipal.
En data 22 de setembre de 2004, l’arquitecte municipal emet informe desfavorable i
proposa la denegació de la llicència de primera ocupació de les obres de referència
pels motius següents:
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-les obres no s’ajusten a la llicència concedida i a la normativa
urbanística del pla General d’Ordenació Municipal
-Les obres no disposen de la corresponent autorització de la Direcció
General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya.
En base a aquest informe, la Junta de Govern Local, en data 23 de setembre de 2004
acordà denegar la llicència de primera ocupació sol.licitada per XXXXXXXXXXX
referent a l’expedient d’obres núm. 173/2000
Notificat l’anterior acord a l’interessat en data 1 d’octubre de 2004, fou presentat recurs
de reposició per l’interessat sense que consti la seva resolució.
En data 11 d’octubre de 2004 s’envià ofici a la Direcció General d’Arquitectura i
habitatge de la Generalitat de Catalunya, notificant ofici tramès per l’Ajuntament a la
Direcció General de Carreteres interessant la incoació del corresponent expedient de
disciplina urbanística.
En data 24 de juliol de 2006 es notificà a aquest ajuntament la proposta de resolució
del Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, que conclou que cal
ordenar a l’interessat la restitució del medi al seu estat originari. En la mateixa
proposta es fa constar que la construcció de l’edifici s’ha fet en un tram “no urbà”, per
la qual cosa, indica, és competència del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona
l’autorització de la construcció, a més també s’indica que l’edificació s’ha construït a
menys de 50 metres de la línia d’edificació
En data 14 de maig de 2007 es notificà a aquest Ajuntament la resolució dictada en
aquest expedient pel Cap del Servei Territorial de Carreteres ordenant a l’interessat
l’enderroc de l’edifici en el termini d’un mes, advertint-li de la imposició de multes
coercitives i reiteratives fins al total compliment de la resolució.
Consta a l’expedient informe emès per l’arquitecte municipal en data 31 de maig de
2007 en el qual es fa constar que l’edificació de la parcel.la es va situar, en part, dins
la línia d’edificació fixada per la Llei de Carreteres i en sòl, qualificat, de sistema
general de comunicacions, xarxa viària bàsica.
Consideracions jurídiques
L’Ajuntament demana a l’octubre de 2009 informe jurídic al Lletrat Miquel Pigem que
conclou amb els següents arguments:
1. L’habitatge es situa dins la línia lliure d’edificació fixat per la Llei de Carreteres
2. l’Ajuntament de Sant Pol de Mar no ostenta cap competència al respecte, ni
d’autorització, ni de policia, ni de restauració de la legalitat donat que pertanyen
al Departament de Política Territorial i Obres Públiques. La única competència
de l’Ajuntament és residual i concurrent, com és la de compliment de la
normativa urbanística local, la qual només té lloc en el supòsit que la
construcció hagués estat autoritzada per la Direcció General de Carreteres,
que no és el cas.
3. La denegació de l’autorització per aquest últim organisme impedeix continuar el
tràmit de la llicència i l’atorgament de la llicència de primera ocupació
4. Procedeix denegar la llicència de primera ocupació i arxivar l’expedient per
impossibilitat de continuar el seu tràmit
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En data 21 de maig de 2010 emet informe jurídic el Sr. Domingo Valls que conclou
amb els arguments següents:
1. L’habitatge es va emplaçar dins de les zones d’especial protecció determinades
per la Llei de carreteres de tal forma que dins d’aquestes zones no es podia
realitzar cap tipus d’edificació.
2. L’òrgan competent per determinar la legalitat o il.legalitat de la construcció és la
Direcció General de Carreteres.
3. Analitza la possibilitat de revisar la llicència i conclou que, malgrat que aquesta
podia haver infringit certs paràmetres edificatoris, no incorre en cap dels motius
de nul.litat de ple dret regulats per l’article 62 de la LRJPAC, atès que la
infracció de determinacions sobre l’ocupació de la parcel.la i les separacions no
constitueixen un vici de nul.litat subsumible en l’article esmentat
4. Atès que la llicència es va atorgar en contravenció de l’ordenament jurídic,
l’únic que es podia haver fet per tal de restablir la legalitat infringida era
procedir a la declaració de lesivitat dels actes anul.lables, afegint, però, que en
aquests moments no és possible l’articulació d’aquest instrument pel transcurs
del termini legal establert per a la seva incoació.
5. Invoca la prescripció de l’acció de restauració pel transcurs de més de 6 anys
des de l’expedició del certificat de final d’obres, el qual és del 12-3-2003, a
partir del qual començaria a comptar aquell termini.
Per decret d’Alcaldia 239/2010 s’incoà expedient atorgant a l’interessant un termini de
vista i audiència als efectes de que formulés al.legació. Consten com a causes de
motivació:
•
•

Que les obres no s’ajusten a la llicència concedida i a la normativa urbanística
del PGMO
Les obres no disposen de la corresponent autorització de la Direcció General
de Carreteres de la Generalitat de Catalunya

En data 27 de gener de 2011, emet informe jurídic la TAG d’Urbanisme proposant la
incoació d’un procediment de revisió d’ofici per causa de nul.litat de la llicència d’obres
núm. 173/2000 atorgada al Sr. XXXXXXXXXXX per a la construcció d’habitatge
unifamiliar a la parcel.la 39 de la urbanització Farell Park.
De l’informe jurídic s’extreu que:
1. L’Ajuntament concedeix una llicència municipal per a construcció d’habitatge
enclavat, en part, en sòl urbà, qualificat de zona de ciutat jardí semiintensiva
unifamiliar (clau 15.1), i, en una altra part, en sòl no urbanitzable i afectat per la
seva qualificació de sistema, xarxa viària bàsica.
2. Es competència del Servei Territorial de Carreteres la restitució de la realitat
física alterada atès que es tracta d’una construcció emplaçada, en part, dins la
línia d’edificació i en zona qualificada de sistemes, xarxa viària bàsica.
3. No són possibles les divisions de els llicències urbanístiques en diferents
parts. Les llicències són úniques i indivisibles.
4. Atès que l’acte d’edificació s’ha portat a terme en un terreny que està classificat
com a sòl no urbanitzable qualificat de sistemes, xarxa viària bàsica i subjecte,
per aquest motiu de qualificació, a limitacions i servituds per raó de la protecció
del domini públic, l’acte de concessió de la llicència d’edificació no podia haver9

se atorgat per ser contrari a una disposició disciplinada per la Llei de
Carreteres (Art. 30 i 31 de la Llei de carreteres 7/1993)
5. Cal fer valer la nul.litat de la llicència atorgada en data gener de 2001 i procedir
a revisar d’ofici la llicència atorgada a XXXXXXXXXXX per a la construcció
d’habitatge unifamiliar a la parcel.la 39 de la urbanització Farell Park per
considerar que s’aprecia la causa de nul.litat radical de l’article 62.1 g) de la
Llei 30/1992 de la LRJPAC
En data 3 de febrer de 2011 a proposta del regidor d’Urbanisme, la Junta de Govern
acorda:
“ÚNIC.-APROVAR sotmetre a la consideració del Ple Municipal l’adopció d’acord
d’incoació d’expedient de revisió de la llicència municipal d’obres núm. 173/200
atorgada en data 10 de gener de 2001 al Sr. XXXXXXXXXXXXXXX per a la
construcció d’habitatge unifamiliar a la parcel.la 39 de la urbanització Farell Park, per
considerar que l’acte pateix del vici de nul.litat de ple dret establert a l’article 62.1 g) de
la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
administratiu comú.”
Sotmès a la consideració del Ple municipal, en sessió extraordinària celebrada el dia
16 de maig de 2011, fou aprovada la proposta d’incoació d’expedient.
Tramitat l’expedient oportunament, fou emès informe número 259/11 per part de la
Comissió Jurídica Assessora, favorable a la revisió d’ofici de la llicència 173/2000.
No obstant, atès que l’expedient ha de ser incoat i resolt en un termini màxim de 3
mesos, transcorregut el qual, caduca l’acció, i vist que en el present cas aquest termini
va finir per caducitat de l’expedient a l’haver estat retirada de l’ordre del dia, del Ple
que es va celebrar el dia 16 de gener de 2012, la proposta de declaració de nul·litat,
cal tornar a incoar l’expedient, amb els mateixos fonaments, afegint, a més, l’informe
favorable 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, Per tot això, EL PLE ACORDA:
PRIMER.- INCOAR 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 10 de gener de 2001
de concessió de llicència municipal d’obres núm. 173/2000 al Sr. XXXXXXXXXXXXXX,
per a la construcció d’un habitatge unifamiliar a la finca situada a la urbanització Farell
Park, parcel·la 39, situada a menys de 50 metres de l’aresta exterior de l’autopista A19.
SEGON.- ADJUNTAR a l’expedient el dictamen número 259/11 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 10 dies al Sr.
XXXXXX, 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.
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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
Sr. Puig per ICV, manifesta que aquest punt és una rèmora del mandat anterior;
l’aparença de l’expedient és que significarà la interposició d’una demanda de
responsabilitat patrimonial.
Sr. Font, per ERC, diu que no hi ha que oblidar que es tracta d’una llicència atorgada
l’any 2001 i de la que en són responsables els que governaven aleshores.
Sr. Martín.-Està d’acord amb l’afirmació del regidor d’ERC i reitera que és un
problema derivat dels governants municipals del 2001.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 24
de setembre de 2012, ES APROVADA PER MAJORIA SIMPLE amb
•
•
•

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

5. PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 18 DEL
REGLAMENT DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE
Per part dels Serveis Tècnics Municipals ha estat emès informe sobre la necessitat de
modificar l’article 18 del Reglament del servei de subministrament d’aigua potable
vigent, atesa la innecessarietat actual de que els habitatges particulars que disposin de
piscina hagin de contractar un comptador especial per aquesta independent del de
l’habitatge, tal i com ordena el Reglament, atès que no calen dos comptadors per
donar servei a un sòl habitatge.
L’informe tècnic recull que el preu i els trams de baremació del consum de l’aigua
continuaran essent els mateixos, sense esser necessari cap comptador especial i
diferent per a reg de jardins particulars o piscines particulars.
Atès allò que disposen els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, 178 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, i 63
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis de les entitats locals, ES PROPOSA AL PLE L’ADOPCIÓ DELS SEGÜENTS
ACORDS:
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PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’apartat segon de l’article 18 del
vigent Reglament del servei de subministrament d’aigua potable, el qual serà del tenor
literal següent:
“En el cas de dispositius per a reg de jardins comunitaris i piscines comunitàries
caldrà subscriure una pòlissa general d’abonament independent de les restants
de l’immoble, a nom de la propietat o comunitat de propietaris”.
SEGON.- Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies, a
comptar des del dia següent de la seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí
Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a la web i en
el taulell d'anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguin examinar
l'expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.
TERCER.- Considerar aprovada definitivament la modificació proposada si en el
termini indicat a l’apartat anterior no es presentessin reclamacions ni suggeriments de
cap mena.
QUART.- Publicar l’acord íntegrament als efectes de la seva validesa i eficàcia.

INTERVENCIONS
L’Alcaldessa defensa la proposta de modificació del reglament.
Sr. Vigatà.-Pregunta les queixes que s’han produït en relació amb el canvi que es
proposa.
Sr. Puig.-Entén que després de l’exposició que es va efectuar en la passada Comissió
Informativa en la qual l’Alcaldessa es va comprometre a solucionar els dubtes
plantejats no s’ha produït cap altra novetat i que, per tant, la raó de la modificació és el
greuge comparatiu que suposa exigir un o dos comptadors.
Sr. Font.-Es queixa de que el govern no ha concretat econòmicament el què suposa la
proposta; Indica que en moments de penúries econòmiques com les actuals, el grup
que representa optaria per baixar el preu del subministrament mínim d’habitatges amb
rendes baixes, però, en cap cas, la proposta que fa el govern. Afegeix que, el govern
no ha d’aprovar una modificació del reglament per donar cobertura a decisions
adoptades pels serveis municipals unilateralment. Li sobta que el govern no conegui
que el cost total del subministrament d’aigua s’ha de repartir entre tots els usuaris del
servei, i que si es decideix disminuir per una banda, l’empresa concessionària, per
mantenir l’equilibri econòmico-financer del servei, l’haurà de repercutir per l’altra.
Sr. Martín. Felicita al govern per la modificació que proposa atès que trenca amb el
greuge que comporta sol.licitar dos comptadors de subministrament. D’altra banda, recorda- els propietaris de piscines, en fer un major consum d’aigua, ja abonen la
franja més alta.
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VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 24
de setembre de 2012, ES REBUTJADA amb
•
•
•

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

6. EXAMEN I RESOLUCIÓ DE LES AL.LEGACIONS FORMULADES EN CONTRA
DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONVIVÈNCIA A SANT
POL DE MAR I APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA
El ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 28 de maig de 2012 va aprovar
inicialment l’ordenança municipal reguladora de la convivència a Sant Pol de Mar.
L’anunci d’aprovació inicial i exposició pública va inserir-se al diari “El Punt Avui” de 6
de juny de 2012, al DOGC núm. 6147 de 12 de juny i al BOPB de 15 de juny, al tauler
d’anuncis i al web municipal.
Durant el període d’exposició pública, concretament, en data 19 de juliol formula
al.legacions el Grup Municipal d’ICV i en data 20 de juliol ho fa el RESTAURANT LA
CASA. Les al.legacions formulades pel RESTAURANT no són de caire jurídic, raó per
la qual no són informades en aquest sentit.
Els arguments del Grup Municipal d’ICV, són, en síntesi
1.-Al.legació d’addició. Al capítol II, l’article 3, punt 6, ha de recollir el legítim dret a
d‘objecció en la redacció següent: “Tot i així, tothom té el dret legítim a objectar, a
través de la desobediència cívica, sempre i quan no afecti la integritat d’altres
persones”.
2.-Al.legació d’addició. Al capítol III, art. 4, s’han de precisar amb més concreció quines
seran les mesures per fomentar la convivència i acompanyar-les d’un calendari on
apareguin les campanyes previstes.
3.-Al.legació d’addició. El capítol V, l’article 9, punt 1, s’ha d’afegir “enganxar adhesius
de propaganda política” en les accions sancionables.
4.-Al.legació d’addició. El capítol VI, l’article 13, punt 1, ha d’excloure del grup de
persones sancionables als infants.
5.-Al.legació de supressió. El capítol VII, el capítol VIII i el capítol IX solapen fets
sancionables i sancions. Han de fusionar-se en un de sol.
6.-Al.legació d’addició. L’article 28, punt 1, ha d’incloure el legítim dret a objectar
7.-Al.legació de supressió. El capítol XII (consum de begudes alcohòliques) s’ha de
suprimir.
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8.-Al.legació de supressió. Al capítol XIII, article 37 i article 66, s’han de suprimir els
apartats j): “Banyar-se a les fonts de la ciutats o banyar-hi animals” i g) banyar-se i
banyar animals a les fonts públiques”, respectivament
9.-Al.legació de substitució. Al capítol XIII, article 45, apartat b) ha de dir inferior a 1 m3,
enlloc d’inferior a 10 m3.
10.-Al.legació d’addició. Al capítol XV, article 72, punt 9, s’hi ha d’afegir “amb ànim de
lucre”
11.-El capítol XVI (activitats i prestació de serveis no autoritzats. Demanda i consum
d’aquests), s’ha de suprimir.
12.-El capítol XVIII (pràctica del nudisme o quasi nudisme) s’ha de suprimir.
13.-Al capítol XIX, article 105, s’han d’especificar quines seran les mesures de
prevenció i mediació.
14.-Ha d’anar acompanyada d’una memòria o annex explicatiu de quines són les
activitats i actituds incíviques que s’han detectat a Sant Pol de Mar per poder justificar
el règim sancionador.

El RESTAURANT LA CASA sol.licita la modificació de l’article 83 de l’ordenança
(Capítol XVII), en el sentit que s’afegeixin, tant a les taules com a les cadires,
l’estructura de doble tub d’alumini; també demana que es doni una major llibertat en la
carta de colors de les cadires i els tendals..
Les al.legacions formulades pel Grup Municipal són informades per la Secretaria i pel
Cap de la Policia Local en data 13 de setembre.
Són d’aplicació els articles 4.1 b); 47.1, 49, 70.2 de la L.B.R.L.
El Ple municipal és l’òrgan competent per a resoldre les al.legacions formulades i per
aprovar definitivament l’ordenança d’acord amb el que determina l’article 22.2 d) de la
LBRL.
Atesos els antecedents exposats, EL PLE ACORDA:
PRIMER.-Estimar parcialment les al.legacions formulades pel Grup Municipal ICV per
les raons que consten als informes de Secretaria i Policia Local de data 13 de
setembre de 2012.
S’estimen les al.legacions 3a, 5a (pel que fa la fusió del capítol VII i VIII), 9, 11 (només
pel que fa al tarot i la vidència) i 14
SEGONA.-Desestimar la resta d’al.legacions formulades pel referit Grup Municipal per
les motivacions que consten en els informes de Secretaria i Policia Local de data 13 de
setembre de 2012.
TERCERA.-Estimar parcialment les al.legacions formulades pel RESTAURANT LA
CASA. S’estima en part la primera d’elles, per considerar que l’estructura de doble tub
d’alumini ofereix major estabilitat i resistència a les taules i cadires. Es desestima la
segona per entendre que l’homogeneïtzació en el colors de les cadires i tendals ha de
ser a totes les terrasses del municipi per igual.
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QUART.-Aprovar les rectificacions d’errors que obren a l’annex i renumerar
l’ordenança.
CINQUÈ.-Aprovar definitivament l’ordenança municipal reguladora de la convivència a
Sant Pol de Mar.
SISÈ.-Publicar l’aprovació i el text íntegre de la referida ordenança al BOP.
VUITÈ.-Notificar aquest acord als interessats i al Departament de Governació i
Relacions Institucionals.

INTERVENCIONS
Sr. Puig, expressa que l’estimació parcial de les al.legacions és una estimació més de
correcció d’errors que de fons, per la qual cosa manifesten el seu malestar i el seu
desacord. Consideren que és una ordenança conservadora, retrògrada i que coarta
llibertats. Reitera tot allò que va dir en la sessió en que es va discutir l’aprovació
inicial.
Sr. Vigatà.-manifesta que hagués preferit que el govern escoltés més les al.legacions
formulades per ICV; això no obstant informa que votarà favorablement l’aprovació
definitiva de l’ordenança. Demana que s’apliqui sota criteris d’ètica i sentit comú.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 24
de setembre de 2012, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

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

7. OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL
Incoat expedient de tramitació ordinària per a la contractació de la gestió del servei de
cementiri municipal, i aprovat el reglament del servei, s’escau seleccionar a
l’adjudicatari.
Atès el que disposen els articles 109 i següents del D.lg 3/2011 de 14 de novembre,
228 a 265 del Decret 179/1995 de 13 de juny i demés normativa d’aplicació
EL PLE ACORDA:
PRIMER Aprovar definitivament el plec de clàusules administratives econòmiques i
tècniques particulars que han de regir la contractació del servei de cementiri municipal,
ratificant l’acord de Junta de Govern local adoptat en data 21 de juny de 2012.
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SEGON.-Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació mitjançant procediment
obert amb diferents criteris d’adjudicació anunciant la licitació al BOP i al perfil del
contractant de la web municipal.
TERCER.-Facultar a la Junta de Govern Local per la realització dels tràmits referits a
la classificació d’ofertes i requeriment de documentació.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 24
de setembre 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

8. APROVACIO DEL CONVENI A SUBSCRIURE ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT
POL DE MAR I LA FUNDACIÓ PERE COROMINES D’ESTUDIS FILOSÒFICS,
HISTÒRICS, LITERARIS I D’INVESTIGACIÓ LINGÜÍSTICA.
La Fundació Privada FUNDACIÓ PERE COROMINAS D’ESTUDIS FILOSÒFICS,
HISTÒRICS, LITERARIS D’NVESTIGACIÓ LINGÜÍSTICA és propietària d’un edifici
situat al carrer Consolat de Mar, núm. 9 d’aquesta població.
Per escriptura pública atorgada en data 20 de gener de 2002 va acordar-se la cessió
d’ús de l’edifici a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.
El contracte d’arrendament subscrit amb ADIF de l’immoble destinat a biblioteca
municipal fineix el proper mes d’octubre.
Ambdues parts tenen la voluntat d’arribar a un nou conveni de col.laboració que
millorarà l’activitat d’ambdues institucions. Aquest Conveni preveu la ubicació de la
biblioteca municipal a l’edifici propietat de la Fundació, la qual cosa permetrà que
l’equipament rehabilitat amb una important aportació de l’Ajuntament, s’obri al poble i
s’integri en la seva vida cultural. La Fundació seguirà executant la seva tasca en el
mateix edifici. Aquesta nova convivència li suposarà un alleugeriment dels costos de
manteniment de l’edifici i facilitarà la difusió de l’obra de Pere i Joan Coromines i de
les activitats de la Fundació. El nou Conveni preveu una subvenció nominativa anual,
subjecta a la normativa de subvencions, destinada a finançar les activitats de la
Fundació
La ubicació de la biblioteca municipal a l’edifici de la Fundació Coromines també obre
la porta a poder integrar el servei a la xarxa de biblioteques de la Diputació de
Barcelona ja que l’edifici compta amb la majoria de condicions requerides per formar
part d’aquesta.
El nou Conveni tindrà una durada de 23 anys per tal de garantir l’estabilitat d’aquest
nou marc de col.laboració que té l’objectiu de propiciar una sinèrgia positiva de les
activitats d’ambdues institucions.
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Atesos els antecedents exposats, EL PLE ACORDA:
PRIMER.-Aprovar el Conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i la
Fundació Pere Corominas d’Estudis Filosòfics, històrics, literaris i d’investigació
lingüística.
SEGON.-Facultar a l’Alcaldessa, Sra. Montserrat Garrido Romera, tan ampliament
com en dret sigui possible per a la signatura del Conveni.
TERCER.-Notificar aquest acord a la Fundació Pere Corominas d’Estudis Filosòfics,
històrics, literaris i d’investigació lingüística als efectes oportuns.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 24
de setembre 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

9. MOCIÓ EN DEFENSA DEL PACTE FISCAL, UNA HISENDA I AGÈNCIA
TRIBUTÀRIA PRÒPIA
L’alcaldessa acorda la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia.

10. MOCIÓ EN
DEFENSA DEL NOSTRE MODEL D’ORGANITZACIÓ
TERRITORIAL, DEL MAPA MUNICIPAL I DE L’AUTONOMIA LOCAL
L’alcaldessa acorda la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia.

11. ASSUMPTES URGENTS:
11.1 L’Alcaldia proposa, en conformitat amb l‘article 103.3 del D.lg 2/2003 de 28
d’abril, l’ampliació de l’ordre del dia, amb el punt: proposta elecció de la jutgessa de
pau substituta.
Justificació de la urgència: el mandat de l’anterior jutgessa substituta ha acabat i
recentment ha arribat l’edicte d’exposició pública provinent del Jutjat de Primera
Instància d’Arenys de Mar.
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VOTACIO DE LA URGÈNCIA
SOTMESA LA URGÈNCIA DE LA INCLUSIÓ D’AQUEST PUNT A VOTACIÓ, per
l’aprovació de la sessió ordinària de data 24 de setembre de 2012, ÉS APROVADA
PER MAJORIA ABSOLUTA
•
•
•

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

PROPOSTA ELECCIÓ DE LA JUTGESSA DE PAU SUBSTITUTA
De conformitat amb el previst en l’art. 5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels
Jutges de Pau, es fa públic que l’Alcaldessa d’aquest ajuntament ha dictat en data 16
de juliol de 2012, el Decret de l’Alcaldia núm. 226/12 sobre convocatòria pública de
Jutge de Pau substitut.
L’Ajuntament de Sant Pol de Mar va iniciar els tràmits per a la proposta de
nomenament de Jutge de Pau substitut, de conformitat amb el procediment assenyalat
als articles 5,6, 7 del Reglament 3/95 de 7 de juny i atenent al que es disposa als
articles 101.2, 303, 298.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
Complert el tràmit de convocatòria pública mitjançant anunci publicat en el Butlletí
Oficial de la Província de 30 de juliol de 2012, i en el tauler d’edictes d’aquest
Ajuntament, donant compliment a allò que disposa l’art. 5 del Reglament 3/95 de 7 de
juny.
Vista la instància presentada per la Sra. Pilar Marqués Garriga sol·licitant la plaça de
jutge pau substitut.
Atès que reuneix tots els requisits assenyalats a l’art. 1 del Reglament abans esmentat
i, segons declaració jurada, no està immers en cap causa d’incapacitat que estableix
l’art. 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Elegir Jutgessa de Pau substituta a la següent persona:
Sra. PILAR MARQUÉS GARRIGA
D.N.I. XXXXXXXXX
Situació laboral: incapacitat total per a la professió habitual
Domicili: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sant Pol de Mar
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord al Degà dels Jutges de Primera Instància
d’Arenys de Mar als efectes que ho elevin a la Sala de Govern del Tribunal Superior de
Justícia per tal què es procedeixi al nomenament de la persona elegida a proposta del
Ple de l’Ajuntament, en el càrrec de Jutgessa de Pau substituta del municipi de Sant
Pol de Mar
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VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 24
de setembre de 2012, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

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

11.2 L’Alcaldia proposa, en conformitat amb l‘article 103.3 del D.lg 2/2003 de 28
d’abril, l’ampliació de l’ordre del dia, amb el punt: “zona varada embarcacions platja
de les barques”
VOTACIO DE LA URGÈNCIA
SOTMESA LA URGÈNCIA DE LA INCLUSIÓ D’AQUEST PUNT A VOTACIÓ, per
l’aprovació de la sessió ordinària de data 24 de setembre de 2012, ES APROVADA
PER MAJORIA SIMPLE
•
•
•

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

LA URGÈNCIA NO ÉS APROVADA en no haver-se obtingut majoria absoluta
12. PRECS I PREGUNTES
PREGUNTES FORMULADES PER JUNTS PER SANT POL
Sr. Joan Vigatà.1.
2.
3.
4.
5.

Quin és l’estat de negociació del Conveni dels treballadors
Perquè s’ha contractat a ADDECO
Perquè s’ha cancel.lat la fira dels artesans. Valoració de les fires
Quines accions s’han dut a terme per impulsar l’agricultura
Motius pels quals CIU celebra els seus CEL a la seu de l’Ajuntament (ho
considera poc estètic) i la resta dels partits polítics ho han de fer a Ca l’Arturo.
On celebra els seus comitès executius Unió democràtica.
6. Resposta a la pregunta formulada en la sessió passada sobre les accions
municipals contra la plaga de mosquits de l’estiu.
7. Perquè s’ha retirat de l’ordre del dia el tema de la rebaixa de la paga doble i la
modificació de la periodicitat dels plens ordinaris

Sr. Parada.1. Per què no es pengen les convocatòries de les sessions plenàries al tauler dels
Garrofers
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2. Prega que els 13 contenidors del c/ J. Coromines es desplacin lleugerament
més avall on no hi ha habitatges
3. Creu convenient instal.lar o pintar al carrer senyals de velocitat al nucli per
evitar que els vehicles circulin a velocitat excessiva
Sra. Martí
1. Demana l’import recaptat al Parc del Litoral en concepte de taxa d’aparcament i
el núm, d’abonaments de 100 euros
2. Peu del cost del comandament de la pilona
3. Si està previst fer inversions al pont
4. Si el pla director del clavegueram inclourà el Torrent de l’Arrosser.
PREGUNTES FORMULADES PER ERC
1. Pregunta si la pilona instal.lada funciona i si funcionarà
2. Reitera la pregunta formulada en la sessió plenària anterior: quants vehicles
s’han sancionat per circular pels carrers Ferrocarril i Dr. Furest durant la
campanya de l’estiu. L’informe subscrit pel cap de la Policia no és entenedor
PRECS I PREGUNTES FORMULATS PEL PP
1. Felicita al govern per la retirada dels punts 9 i 10.
2. Fer esment de l’existència d’una bandera estelada a la dependència annexa a
l’Ajuntament
3. A la Pujada Sant Pau, 3 hi ha fustes i mobles que no deixen passar a la gent
4. Al c/ Villar del Grau, 15 hi ha un cotxe que cal retirar
5. Si hi ha hagut queixes en relació amb la celebració de la Fira alternativa.
RESPOSTES A JUNTS PER SANT POL
Al Sr. Vigatà.1. Contesta l’Alcaldessa.-El Conveni s’està negociant en l’actualitat. A la
dificultat que de per si comporta la negociació col.lectiva hi ha que afegir que
l’actual realitat legislativa laboral és molt canviant i cal adaptar-se a ella.
2. S’ha contractat els serveis durant l’estiu d’aquesta ETT per a la prestació de
serveis d’informació turística –la tècnica de turisme es troba en situació de
baixa per maternitat- i per a la prestació de serveis propis de la brigada –era
necessari un reforç durant l’època estival. El motiu de la utilització de l’ETT es
deu a la manca d’agilitat pròpia de les Administracions Públiques per contractar
personal.
3. Respon el regidor Sr. Xumetra.-Els firaires varen decidir no fer-la ja que la
previsió metereològica no era bona. Pel que fa a la valoració de les fires, sens
perjudici de cercar el parer dels comerciants, des del govern es considera que
ha estat positiva.
4. Respon la Sra. Pera, informant de que en el proper Consell de Medi Ambient
està previst presentar les corresponents propostes.
5. Respon l’Alcaldessa manifestant que els comitès executius locals es celebren
a la seu de l’Ajuntament perquè així s’optimitza el temps ja que aprofita fer-los
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després de la junta de govern. La Sra. Pera respon que els comitès executius
d’Unió els celebren on volen.
6. Respon la Sra. Pera.-Les accions contra la plaga de mosquits es fan a través
del Consell Comarcals només als embornals. No es fan actuacions a les
basses.
7. Respon l’Alcaldessa.-No s’ha inclòs perquè no va haver-hi consens a la CI de
Política Municipal. (no estaven d’acord en la presentació d’una proposta amb
tres acords heterogenis) Recorda que les retribucions foren acordades en una
de les primeres sessions plenàries d’aquest Ajuntament i que ells no disposen
de paga extra, sinó que les retribucions acordades –a les quals ja s’havia
aplicat la reducció d’un 7%- s’han fraccionat en 14 pagues per assimilació als
treballadors, no per obligació.
Al Sr. Parada
1. La Sra. Alcaldessa respon que li sorprèn, que en pren nota i que hi posarà
remei.
2. Respon la Sra. Pera dient que a priori no és partidària de modificar la ubicació
de contenidors però que estudiarà juntament amb la tècnica de medi ambient el
desplaçament que sol.licita el regidor.
3. Respon el Sr. Xumetra, manifestant que li sembla una bona aportació i que en
pren nota.
A la Sra. Martí:
1. El Sr. Xumetra, regidor de l’àrea es compromet a contestar tan bon punt disposi
de les dades que es reclamen.
2. 48 euros. Es tracta d’un comandament no copiable.
3. Enguany si no hi ha finançament, no.
4. El Pla director del clavegueram ha d’incloure les clavegueres de tot el poble,
per tant, també la del Torrent Arrosser. El que passa és que en l’actualitat no hi
ha finançament per a la seva redacció.
RESPOSTES AL GRUP MUNICIPAL D’ERC
1. Respon el Sr. Xumetra afirmant que no funciona actualment per raons
tècniques, però que funcionarà. El Sr. Font pensa que no funcionarà
perquè està mal instal.lada
2. El Sr. Xumetra explica l’informe del cap de la Policia local que va trametre
al regidor. El Sr. Font i el regidor discuteixen llargament sobre la qüestió.
Finalment el Sr. Font dóna per formulada novament la pregunta a l’espera
que se li respongui de forma més clara.
RESPOSTES AL GRUP MUNICIPAL DEL PP
El Sr. Xumetra pren nota de les aportacions del Sr. Martín per tal de actuar. Indica que
no li consten queixes sobre la fira alternativa.
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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

Montserrat Garrido Romera

SECRETÀRIA

M. Carme Solís Ferrer
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