ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 5 DE MAIG DE 2014
NÚM. PLE2014/5
Identificació sessió
Caràcter: ordinària
Data: 5 de maig de 2014
Horari: 20:00 a 20:50 h.
Lloc: sala de plens
Assisteixen:
Alcaldessa- Presidenta
Sra. Montserrat Garrido Romera (CIU)
Tinents d’Alcalde
Sr. Ferran Xumetra Subirana (CIU)
Sr. Xavier Catarineu Hernández (CIU)
Sr. Raimon Vidal Serra (CIU)
Sr. Robert Garcia Gil (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 20:00 hores del dia 5 de
maig de 2014, es reuneixen sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Montserrat
Garrido Romera, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número 5 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 LES SESSIONS ANTERIORS DE DATA 31 DE MARÇ i 11
D’ABRIL DE 2014
2. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS LEGALMENT PER
EL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS
3. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE CONTRACTE DE LLOGUER DE DUES PLACES
D’APARCAMENT PROPIETAT DE L’INCASOL SITUADES A L’EDIFICI DEL CARRER
ROGER DE FLOR, 25 D’AQUESTA POBLACIÓ
4. PROPOSTA SOBRE APROVACIÓ INICIAL PCAG DE CONTRACTACIÓ
5. MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI DE LA MANCOMUNITAT
DE CATALUNYA
6. MOCIÓ DE SUPORT A LA CANDIDATURA PER A LA DECLARACIÓ DE PATRIMONI
MUNDIAL DE LA UNESCO DE LA PORTALADA DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE
RIPOLL
7. ASSUMPTES URGENTS
8. PRECS I PREGUNTES

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATA 31 DE
MARÇ i 11 D’ABRIL DE 2014
S’aprova l’acta de la sessió ordinària del ple de data 31 de març de 2014 per
unanimitat dels assistents, i l’acta de la sessió extraordinària de data 11 d’abril de 2014
per majoria abosluta, amb l’abstenció del Sr. Martín.

2. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DELS TERMINIS
LEGALMENT PER EL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS

PREVISTOS

En compliment del què disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, s’ha elaborat la informació amb periodicitat
trimestral per presentar al Ple de l’Ajuntament.
En compliment de la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de
desembre, de control del deute comercial en el sector públic.
D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de
l’informe emès per la Secretaria-Interventora, es proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple
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PRIMER.- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya emès per la SecretariaInterventora, sobre el compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de
les obligacions de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.
SEGON.- Ordenar que en el termini de 15 dies a comptar a partir de l’endemà de
l’adopció del present acord, es procedeixi a la publicació en el Tauler d’edictes, la
informació agregada de les factures i altres documents justificatius de prestacions
realitzades, agrupant-los segons el seu estat de tramitació, amb el contingut següent:
1. Pagaments realitzats en el trimestre:
Període mig de pagament (PMP): el període mig de pagament de l’Ajuntament és de
26,73 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 499 pagaments d’import global
636.982,94€. Aquest termini ha estat molt igualat respecte al quart trimestre de l’any
2013, durant el qual el termini de pagament va ser de 26,99dies
Període mig de pagament excedit (PMPE): el període mig de pagament excedit de
l’Ajuntament és de 2,74 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 119 pagaments
realitzats fora del període legal d’import global 129.882,31,€. Aquest termini s’ha reduït
respecte al del tercer trimestre del 2013 que va ser de 2,17 dies. Cal assenyalar que
en l’exercici 2014, el termini de pagament de l’Ajuntament és d’un mes i que l’excés en
el termini legal fixat es deu exclusivament a què els pagaments es realitzen un dia per
setmana.
2. Interessos de demora pagats en el període:
Durant el 1r trimestre 2014 no s’han pagat interessos de demora per cap factura de
l’Ajuntament.
3. Factures o documents justificatius de pagament a final trimestre:
Període mig del pendent de pagament (PMPP): el període mig del pendent de
pagament de l’Ajuntament és de 19,55 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 137
operacions pendents de pagaments d’import acumulat 134.915,18€.
Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE): el període mig del
pendent de pagament excedit de l’Ajuntament és de 0 dies.
4. Factures o documents justificatius que a final del trimestre hagin
transcorregut mes de tres mesos des de la seva anotació en el registre de
factures i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement
de les obligacions:
No n’hi ha.
5. Indicador únic del període mig de pagament
25,48 dies
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TERCER.- Que es faci trasllat dels presents acords i dels informes referits a l’acord
primer, als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i al
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya en matèria de
tutela financera dels Ens Locals.
QUART.- Facultar a l’Alcaldessa per tal que pugui signar qualsevol document
necessari per al compliment i efectivitat dels anteriors acords.
Els regidors es donen per assabentats.
El regidor del PP felicita al govern per donar compliment als terminis de pagament
que fixa la llei.
3. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE CONTRACTE DE LLOGUER DE DUES
PLACES D’APARCAMENT PROPIETAT DE L’INCASOL SITUADES A L’EDIFICI
DEL CARRER ROGER DE FLOR, 25 D’AQUESTA POBLACIÓ
L’Ajuntament va sol..licitar en data 12-3-2014 a l’INCASOL l’adjudicació al seu favor de
dues places de garatge-aparcament de l’edifici destinat a habitatges dotacionals situat
al carrer Roger de Flor, 25, d’aquesta població.
El director de l’Institut Català del Sòl en data 2 d’abril de 2014 va resoldre adjudicar
directament a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar en règim d’arrendament i amb les
condicions establertes al document d’informació de 4 de novembre de 2013 les places
d’aparcament núm. 1 i 3 de l’actuació c/ Roger de Flor de Sant Pol de Mar per una
renda mensual de 50€, cadascuna de les places més l’IVA corresponent.
Examinat i trobat conforme l’esborrany de Conveni tramès per l’INCASOL
Atès el que disposa el Títol Vi del Llibre IV del Codi Civil i demés legislació concordant
EL PLE ACORDA:
PRIMER.-Aprovar l’esborrany de Conveni a subscriure amb L’INCASOL que té per
objecte el lloguer de les places de garatge-aparcament núm. 1 i 3 de l’edifici propietat
de l’INCASOL situat al carrer Roger de Flor, 25 de Sant Pol de Mar.
SEGON.-Facultar a l’Alcaldessa, tan àmpliament com en dret sigui possible per a
subscriure el corresponent conveni.
INTERVENCIONS
L’Alcaldessa explica que aquestes places es volen llogar amb l’objecte de destinarles a aparcaments de vehicles policials.
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VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 5
de maig de 2014, ES APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

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

4. PROPOSTA SOBRE APROVACIÓ INICIAL PCAG DE CONTRACTACIÓ
La presidència de la Diputació de Barcelona, en data 23 de gener de 2014, va dictar
un Decret (núm. 159/14) aprovant la realització d’una actuació d’assistència i
cooperació local de la Diputació de Barcelona per als municipis i altres entitats locals,
consistent en posar a la seva disposició uns plecs de clàusules administratives
generals de contractació de caràcter estàndard, adequats al Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
L’esmentada resolució aprovava el Plec de clàusules administratives generals (PCAG)
de caràcter estàndard aplicable als contractes de serveis, de subministraments,
d’obres i instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i
als privats, adequats al Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, elaborat per la Diputació de
Barcelona.
La Diputació de Barcelona publicà el text íntegre del text en el BOPB de data 4 de
febrer de 2014, i publicant posteriorment un anunci sobre rectificació d’errades
advertides en el PCAG, en el DOGC núm. 6571 de data 27 de febrer de 2014.
Per tal d’actualitzar els vigents Plecs de Clàusules Generals de l’ajuntament de Sant
Pol de Mar adaptant-los a la normativa vigent en matèria de contractació, i en
conformitat amb el que disposen els articles 277 i 278 del D.lg 2/2003 de 28 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya,
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Plec de clàusules administratives generals de
contractació de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, aplicable als contractes de serveis,
de subministraments, d’obres i instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres
contractes administratius i als privats, adequats al Text refós de la Llei de contractes
del sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
SEGON.- El text del PCAG és el mateix que apareix publicat en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB) de data 4 de febrer de 2014, i amb la incorporació de
les errades publicades en el DOGC núm. 6571 de data 27 de febrer de 2014.
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TERCER.- Incorporar a l’expedient administratiu el dictamen 318/13 de la Comissió
Jurídica Assessora emès en relació amb el Plecs de clàusules administratives de
contractació de caràcter estàndard aplicables als contractes de serveis, de
subministrament, obres i instal.lacions de concessió d’obra pública i a altres contractes
administratius i als privats
QUART.-Sotmetre l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels
possibles interessats, per un període de trenta dies hàbils, mitjançant edicte inserit al
BOP, DOGC i a un mitjà de comunicació escrita diària, als efectes de presentació de
reclamacions i suggeriments, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci
en el BOPB.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 5
de maig de 2014, ES APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

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

5. MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI DE LA
MANCOMUNITAT DE CATALUNYA
El 18 de desembre de 1913 s’aprovà el Reial Decret que facultava a les Diputacions
Provincials a mancomunar-se. Els dies 20, 22 i 23 del mes de desembre es reuniren a
l’antic Palau de la Generalitat la junta de delegats de les quatre diputacions catalanes
per tal de redactar l’estatut de la Mancomunitat de Catalunya.
El 8 de gener de 1914 els delegats de les quatre diputacions catalanes, encapçalats
pels respectius presidents, van subscriure el projecte d’estatut de la mancomunitat i el
6 d’abril de 1914 es va constituir la Mancomunitat de Catalunya, fruit de la unió de les
quatre diputacions i va ser escollit com a President de l’Assemblea de la Mancomunitat
de Catalunya el President de la Diputació de Barcelona, Enric Prat de la Riba, que
s’erigia com a veritable inspirador de tot aquell procés.
La institució naixia com a resultat de la suma de capacitats i esforços de les
diputacions catalanes i amb la voluntat de servei a les expectatives de major
reconeixement polític de Catalunya i com a instrument de modernització de les
estructures existents i absents – des de les viàries fins a les educatives i culturals.
En un període de temps certament breu es van realitzar accions concretes per a la
millora de la qualitat de vida i pel benestar de la ciutadania al temps que es posaren
les primeres pedres d’institucions culturals, científiques i acadèmiques que han estès
la seva actuació fins als nostres dies.
La Mancomunitat de Catalunya va significar una gran aportació al progrés social,
econòmic i nacional del nostre País i de la seva gent, al mateix temps que posà les
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bases per a estructures i institucions culturals, científiques i educatives que perviuen
en el temps, entre d’altres, l’Institut d’Estudis Catalans, la Biblioteca de Catalunya,
l’Escola Industrial, i les biblioteques de Valls i del Vendrell, entre altres actuacions, al
nostre territori.
Aquest any 2014 es compleixen 100 anys des del naixement de la Mancomunitat, i, és
per això que la Diputació es proposa commemorar aquesta data tan important, i
traslladar a la societat l’evidència de la feina feta per aquesta singular institució.
Sense la Mancomunitat, sense Prat de la Riba , en Puig i Cadafalch i tanta altra gent,
la Catalunya actual no seria pas la mateixa. Sense ells i el seu esperit i el seu treball
no seríem on som. Perquè certament la gent de la Mancomunitat sabien el que es
feien, com si s’haguessin avançat cent anys en el temps, com si fos avui mateix, Prat
de la Riba escrivia el 1917:
«No hem fet la Mancomunitat per a tenir una Diputació més gran, ni per a donar a
l'ànima catalana un petit cos d'administració subordinada, secundària: una província.
Tots, anant més o menys enllà, qui deturant-se aviat, qui veient lluny encara el terme
del seu ideal, tots volem per Catalunya un cos d'Estat, tots sentim que la voluntat
popular catalana exigeix imperiosament, més o menys accentuades, formes d'Estat.»
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, EL PLE
ACORDA:
PRIMER.- Adherir-se a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de
Catalunya, tot fent extensiva aquesta adhesió a la comunitat veïnal per tal de
participar-ne i programar-ne actes, si s’escau.
SEGON.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona per al seu
coneixement i efectes.
INTERVENCIONS
L’Alcaldessa defensa la moció tot dient que és important per al municipis i per als
ajuntaments en si.
Sr. Martín considera que és una moció que no té relació a veure amb l’Ajuntament de
Sant Pol i que no s’escau que es vulgui enmascarar com una moció important per als
municipis i per als ajuntaments. Anuncia el vot en contra
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 5
de maig de 2014, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

12 vots a favor: CIU (5), Junts (4), ICV (2), ERC (1)
1 vot en contra: PP (1)
0 abstenció: cap
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6. MOCIÓ DE SUPORT A LA CANDIDATURA PER A LA DECLARACIÓ DE
PATRIMONI MUNDIAL DE LA UNESCO DE LA PORTALADA DEL MONESTIR DE
SANTA MARIA DE RIPOLL
El Monestir de Santa Maria de Ripoll va ser un dels centres culturals més importants
de la Catalunya de l’època del romànic (entre els segles X i XII), comparable a d’altres
monestirs i catedrals de l’àmbit cultural de l’Europa del moment. Ja al segle XI, sota
l’abadiat d’Oliba, va destacar per la importància de la seva església abacial, construïda
de nou i dedicada el 1032, i per la potència de la seva biblioteca, que sota aquest
personatge cabdal va depassar els dos centenars de títols. Malgrat els espolis, les
destruccions i les restauracions patides al llarg del temps, es pot dir que Ripoll avui
conserva un element històric que, per davant de tots els altres, continua assegurant-li
un lloc en la història de l’art europeu i mundial: la seva esplèndida portalada esculpida.
Però alhora permet mirar endavant, ja que la portalada de Ripoll manifesta el seu
ressò en les portalades romàniques esculpides que en aquest moment eclosionaran
en moltes esglésies catalanes. Alhora, el taller escultòric que va treballar a Ripoll en
aquests mitjans del segle XII, capaç de sintetitzar algunes de les més prestigioses
produccions escultòriques del moment -com les de la ciutat de Tolosa o les de l’àrea
rossellonesa- manifestaria també la seva influència més o menys propera en tota una
sèrie de treballs escultòrics que tindrien lloc a Catalunya durant la segona meitat del
segle.
Des de la segona meitat del segle XIX i fins i tot abans, la qualitat estètica, la
complexitat iconogràfica i l’impacte estructural de la Portalada de Ripoll van fer que es
convertís en un dels joiells de la basílica restaurada per Elies Rogent i el bisbe
Morgades el 1893, i que els estudiosos de l’art la reconeguessin com una obra cabdal
de l’escultura romànica europea. Al llarg del segle XX, la presa de consciència sobre el
patrimoni històrico-artístic i l’alerta per alguns aspectes del seu estat material van fer
que s’emprenguessin mesures per garantir-ne la conservació.
L'any 2013, Ripoll ha estat Capital de la Cultura Catalana i han estat diferents els actes
que han posat de relleu el valor universal i excepcional de la Portalada com a element
singular i únic en el món. En efecte, el simposi internacional de 2013, organitzat pel
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per la Diputació de Girona, per
l'Ajuntament de Ripoll, pel Bisbat de Vic i pel Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès,
va posar de relleu la importància de la portalada de Ripoll com a objecte posat en el
seu context històrico-artístic, com a símbol del patrimoni que cal estudiar i protegir i
com a element clau d’una capitalitat cultural que vol projectar-se al món.
Atès que el Monestir de Santa Maria de Ripoll amb la Portalada com a joia reuneix i
compleix totes i cada una de les condicions i dels requisits per a ser considerada un
valor universal excepcional establerts principalment en el document d'Orientacions que
han de guiar l'aplicació de la Convenció del Patrimoni Mundial i del Protocol sobre
l'ordenació dels criteris per a la identificació i preparació de les candidatures de
Patrimoni Mundial i Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat a Catalunya,
l'Ajuntament de Ripoll en sessió plenària de data 27 de desembre de 2011 va iniciar
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l'expedient per tal que durant l'any 2013, en motiu de que Ripoll era la Capital de la
Cultura Catalana, la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll fos proposada
per ser declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO.
Per tot això, EL PLE ACORDA:
PRIMER. Donar suport a la candidatura de la Portalada del Monestir de Santa Maria
de Ripoll per tal que sigui declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la
UNESCO.
SEGON. Comunicar aquesta resolució a l'Ajuntament de Ripoll i a la Direcció General
del Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
INTERVENCIONS
Sr. Martín, considera que la moció que es presenta res té a veure a Sant Pol, per la
qual cosa anuncia la seva abstenció.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 5
de maig de 2014, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

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

7. ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha
8. PRECS I PREGUNTES
Precs i preguntes de Junts per Sant Pol
Sr. Vigatà.
Demana en nom propi que les convocatòries plenàries se li enviïn per e-mail ja que, el
sitema e-notum és una pàgina potencialment perillosa i, segons li diu el seu tècnic
informàtic, pot infectar-li de virus el seu ordinador.
Sra. Martí
1. Demana que s’indiqui a la caseta que hi ha al final del pont de fusta que queda
prohibit penjar cartells sota sanció.
2. Pregunta si està previst reposar l’arbre que hi havia davant de “La Caixa”
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3. A la passada sessió es va preguntar perquè s’havien reservats tants
aparcaments a la Riera i, des del govern es va contestar que la raó era
destinar-los als vehicles policials; això no obstant, -diu la regidora- els de la
policia continuen aparcant a la plaça.
Precs d’ICV
Sr Puig
1. En referència al programa “Enotum” considera que és un programa carregós,
molt difícil d’obrir i que de vegades, no funciona. Demana que es continuïn
enviant les convocatòries per e-mail i que es busqui un sistema més dinàmic i
més fàcil.
2. Crítica l’estil del butlletí de l’Ens. Considera que en l’últim número les
fotografies de l’Alcaldessa són excessives considerant el núm. de pàgines.
Demana al Regidor de l’àrea que es faci palès el malestar del seu grup a
l’equip redactor.
Precs i preguntes d’ERC
Sr Font
1. Es suma a la petició de que les convocatòries plenàries s’enviïn per correu
electrònic atès que, de vegades, “l’enotum” no funciona. Afegeix que es crea
una situació d’engany en el sentit de que els regidors no programen un dia per
desplaçar-se fins l’ajuntament per examinar els expedients perquè preveuen
que disposen d’ells a la xarxa, quan al final no és així perquè el sistema falla.
2. Adreçada al regidor de l’àrea de mobilitat, pregunta quin pla té preparat per la
pilona del carrer Ferrocarril.
Precs i preguntes del PP
Sr. Martín
1. S’afegeix a la queixa del sistema de notificació electrònica i demana també que
es continuï remetent la documentació per e-mail.
2. Pregunta si s’ha donat resposta a la instància núm. 2014/442 referent al cas
Piniella i Associats i en quin sentit.
3. Demana al regidor de l’àrea una valoració sobre la fira del formatge celebrada
recentment
4. Mesures adoptades en relació amb els problemes de males olors al Dr. Furest
5. Mostra el malestar del grup del PP en relació amb el sopar del 35 aniversari
dels ajuntaments democràtics
Sra. Alcaldessa
En resposta a les queixes i precs relatius al sistema “enotum”, diu que aquest és l’únic
sistema que garanteix els efectes jurídics de les notificacions, cosa que no fa el e-mail.
No té sentit que hores d’ara hagi d’anar l’agutzil a notificar les convocatòries. Cal
recordar també l’existència de la Llei 11/2007 d’administració electrònica. Falta
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destresa als regidors, si bé és cert que el sistema ha anat canviant. Abans només es
demanava una contrasenya, ara se’n demanen dues. El sistema “enotum” que fa servir
la Generalitat és completament segur. Ja l’any 2012 es varen enviar des de
l’ajuntament les instruccions que calia seguir per obrir el sistema de convocatòries
electròniques. Hi ha regidors que, hores d’ara, no l’obren ni ho intenten
El Sr. Font manifesta que ell és un dels regidors que l’obre sempre i que pot assegurar
que no funciona,
per la qual cosa demana que, mentre que no es resolgui el
problema tècnic del sistema “enotum”, s’enviï també la convocatòria per correu
electrònic.
El Sr. Vigatà indica que quan obre “l’enotum” surt l’advertència de que es tracta d’una
pàgina potencialment perillosa. A més recorda que el correu electrònic té una funció
que t’informa de si el destinatari ha obert o no el correu electrònic. Si bé és cert que la
majoria dels regidors no obren “l’enotum”, tampoc han impugnat cap ple.
Sr. Puig.-Està d’acord en que s’han d’utilitzar les noves tecnologies, però demana
també que mentre que el sistema no funcioni el més òptim seria seguir amb la doble
convocatòria. Aprofita per demanar que s’agilitzi el compliment de la Llei 11/2007 en el
que són les gestions bàsiques amb el ciutadà.
Respostes a la Sra. Martí
1. El regidor de l’àrea en pren nota.
2. Respon el regidor de Medi ambient dient que sí que està previst
3. Respon l’Alcaldessa dient que es varen reservar aparcaments per donar una
alternativa als vehicles que estacionaven a la plaça de la vila que es va decidir
tancar (no només els policials, sinó també les furgonetes o camions que han de
carregar o descarregar a l’ajuntament)
Respostes al Sr. Font.1.
2. Respon el Sr. Xumetra dient que efectivament falla la pilona del carrer
Ferrocarril i que segurament es canviarà.
Al Sr. Martín
1.
2. Respon l’Alcaldessa manifestant que sí que hi haurà resposta –encara té
marge- i que quan la tingui no hi ha cap inconvenient en comunicar-li el sentit
d’aquesta.
3. Respon l’Alcaldessa dient que la valoració s’ha de demanar a l’entitat que
l’organitza ja que l’ajuntament només hi col.labora
4. Malgrat ser la xarxa nova, sí que es veritat que sobretot quan hi ha d’haver
temporal fa pudor.
5. Respon l’Alcaldessa en relació amb la crítica del sopar dels 35 anys
d’ajuntaments democràtics, que sí que es podia haver fet una gran festa, però
que es va considerar que era millor fer-ho en la forma que es va fer. Manifesta
així mateix que era difícil trobar un dia en que poguessin assistir tots els
regidors.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les
20:50 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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