ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 29 DE JULIOL DE 2015
NÚM. PLE2015/8
Identificació sessió
Caràcter: ordinària
Data: 29 de juliol de 2015
Horari: 19:00 h. a 21:00 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. Marta Romà Serra (CIU)
Regidors/es
Sr. Robert Garcia Gil (CIU)
Sra. Maria Carme Pomés Codina (Junts per Sant Pol)
Sr. José Parada Rafael (Junts per Sant Pol)
Sr. Daniel Comas Verdaguer (Junts per Sant Pol)
Sr. Albert Font Lacambra (ERC)
Sr. Albert Zanca Brossa (ERC)
Sr. Manel Puig Borrell (ICV)
Secretària
M. Carme Solís Ferrer

A la sala de plens de la vila de Sant Pol de Mar, essent les 19:00 hores del dia 29 de
juliol de 2015, es reuneixen sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Montserrat
Garrido Romera, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número 8 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 ANTERIORS DE DATA 13 DE JUNY I 29 DE JUNY DE 2015
2. DONAR COMPTE AL PLE DE LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ 2014
APROVADA EN JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ DE DATA 14 DE MAIG DE 2014
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC FINANCER 2015-2016
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL DE SANT POL DE MAR REFERENT A LES
CONDICIONS D’HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC EN LES DIFERENTS ZONES DEL MUNICIPI
5. APROVACIÓ CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL
MARESME I L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR PER LA COMPRA AGREGADA DE
GAS NATURAL”
6. RATIFICACIÓ APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN EL PLA
D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA INCENDIS FORESTALS.
7. RATIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ DE L’ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
PER AL PROJECTE TERESA D’ATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE L’ALUMNAT
D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI
8. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA MESA NEGOCIADORA DATA 29 DE JUNY DE 2015
9. RECTIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL: NOMENAMENT DE REPRESENTANT DE LA
JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SUBSECTOR B “PONENT” DEL
SECTOR 10 DE LA “RAJOLERIA” DEL PGOM
10. DONAR COMPTE DELS DECRETS 339/2015 I 369/2015
11. ASSABENTAT CANVI MEMBRE CIU EN LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
12. ASSUMPTES URGENTS
13. PRECS I PREGUNTES

1. APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS DE DATA 13 DE JUNY I 29 DE JUNY
DE 2015
S’aproven ambdues per majoria absoluta amb el vot contrari del regidor d’ICV, Sr.
Manel Puig.
El Sr. Puig manifesta que vota desfavorablement l’aprovació de l’acta de constitució i
de l’acta de 29 de juny de 2015 perquè en aquesta última no hi consten les
intervencions dels regidors.

2

2. DONAR COMPTE AL PLE DE LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA
LIQUIDACIÓ 2014 APROVADA EN JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ DE DATA 14
DE MAIG DE 2014
“Assumpte: Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar de l’exercici 2014
Relació de fets
1. S’han confeccionat els estats demostratius de la liquidació del pressupost de
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar de l’exercici 2014, els quals consten a l’expedient.
2. La secretària - interventora municipal ha informat els mateixos.
3. Els resultats obtinguts, calculats segons els criteris i normativa que consta a l’informe
d’intervenció son els següents:
Pressupost d'ingressos
Cap.
Descripció
I
II
III
IV
V

Pressupost

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes, preus públics i altres
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Ingressos corrents

Reconeguts

%Execució

3.543.000,00
13.000,00
1.524.109,79
1.528.656,29
162.350,00
6.771.116,08

3.720.169,41
129.903,67
1.648.183,23
1.550.039,01
141.536,83
7.189.832,15

105,00%
999,26%
108,14%
101,40%
87,18%
106,18%

VII Transferències de capital
743.043,73
VIII Actius financers
2.029.935,57
IX Passius financers
1.373.441,49
Subtotal pressupost capital 4.146.420,79
TOTAL PRESSUPOST
10.917.536,87

11.913,75
0,00
889.344,79
901.258,54
8.091.090,69

1,60%
0,00%
64,75%
21,74%
74,11%

Pressupost de despeses
Cap.
Descripció

Pressupost

I
II
III
IV

Despeses de personal
Béns i serveis corrents
Despeses financeres
Transferències corrents

2.900.932,43
2.686.942,63
205.893,28
190.745,60

2.876.072,15
2.606.413,83
198.151,67
136.283,84

99,14%
97,00%
96,24%
71,45%

Despeses corrents

5.984.513,94

5.816.921,49

97,20%

3.671.146,81
0,00
1.261.876,12
4.933.022,93
10.917.536,87

1.664.001,61
0,00
1.261.385,75
2.925.387,36
8.742.308,85

45,33%

VI
VII
IX

Inversions
Transferències de capital
Passius financers
Subtotal pressupost capital

Reconegudes %Execució

99,96%
59,30%
80,08%
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Resultat pressupostari
Descripció
Drets reconeguts nets no financers
operacions corrents
altres operacions no financeres
Obligacions rec. Netes no financeres
operacions corrents
altres operacions no financeres
Actius financers
Passius financers
drets reconeguts nets
obligacions reconegudes netes
Resultat pressupostari previ
Ajustaments
crèdits gastats finançats amb romanent tresoreria

desviacions financeres negatives
desviacions financeres positives
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
Romanent de tresoreria
Descripció
Fons líquids
Drets pendents de cobrament
del pressupost corrent
de pressupost tancat
d'operacions no pressupostàries
(-) cobraments pendents d'aplicació
Obligacions pendents de pagament
del pressupost corrent
de pressupost tancat
d'operacions no pressupostàries
(-) pagaments pendents aplicació
Romanent tresoreria total
Saldos dubtós cobrament
Excés de finançament afectat
ROMANENT DE TRESORERIA DESPESES GRALS.
Romanent per finançar romanents a incorporar al 2015
ROMANENT DE TRESORERIA LLIURE

Estalvi corrent
Descripció
Capítols I a V ingressos
Capítols I a IV despeses
Recursos generats per operacions corrents
Contribucions especials i quotes urbanització
Amortització de passius
ESTALVI CORRENT
Estalvi net
Descripció
Capítols I a V ingressos
Capítols I, II i IV despeses
Estalvi brut
Obligacions rec. finançades amb rom. tres.
Anualitat teòrica 31/12/2014
ESTALVI NET

Import
7.201.745,90
7.189.832,15
11.913,75
-7.480.923,10
-5.816.921,49
-1.664.001,61
0,00
-372.040,96
889.344,79
-1.261.385,75
-651.218,16
1.313.999,58
1.063.441,88
650.295,16
-399.737,46
662.781,42
Import
1.570.171,18
1.563.397,67
858.986,39
644.119,77
60.291,51
1.149.603,90
727.414,23
797,47
421.392,20
1.983.964,95
-788.436,91
-808.588,58
386.939,46
-372.724,48
14.214,98

Import
7.189.832,15
-5.816.921,49
1.372.910,66
0
-1.261.385,75
111.524,91
Import
7.189.832,15
-5.618.769,82
1.571.062,33
78.801,18
-601.989,65
1.047.873,86
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Endeutament a 31/12/2014
Descripció

Import

Deute viu operacions crèdit a llarg termini 31/12/14
Deute viu operacions crèdit a curt termini 31/12/14
Total deute viu

3.514.473,44
0,00
3.514.473,44

Capítols I a V ingressos

7.189.832,15

RÀTIO LEGAL D'ENDEUTAMENT
Límit 75%:

48,88%
5.392.374,11

Estabilitat pressupostària
Descripció
Capítols I a VII ingressos
Capítols I a VII despeses
Subtotal
AJUSTAMENTS SEC-95
- Ajust per no recaptació de tributs
+ Retencions PIE liquidacions negatives anteriors
+ Meritament interessos (+inicials-finals)
+ Devolucions d'ingressos pendents pagar (+ini-fin)
Arrendaments financers
Despeses pendents d'aplicar

Import
7.201.745,90
-7.480.923,10
-279.177,20
-212.870,68
-194.456,41
20.123,03
Immaterial
Immaterial
Immaterial

+ Excés de finançament afectat (anterior)
- Excés de finançament afectat (final)
Subtotal

770.051,28
-808.588,58
-212.870,68

Capacitat(+)/Necessitat (-) de finançament

-492.047,88

Fonaments de dret
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les
despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments
ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest
les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets
reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:
• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de
desembre
• El resultat pressupostari de l’exercici
• Els romanents de crèdit
• El romanent de tresoreria
4. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril,
segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ACORDA:
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PRIMER: Aprovar el càlcul i l’import de la provisió de saldos de dubtós cobrament que consta
en l’expedient de la liquidació pressupostària per un import a 31 de desembre de 2014 de
788.436,91€.
SEGON: Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici de 2014, que s’adjunta en annex
amb el corresponent detall dels documents que figuren incorporats a l’expedient. Amb un
resultat pressupostari ajustat de l’exercici de 662.781,42€. I un romanent de tresoreria a 31 de
desembre de 2014 per a despeses generals de 386.939,46€, dels quals resten subjectes per
finançar romanents per un import de 372.724,48€, i queda com a romanent lliure per import de
14.214,98€.
TERCER: Informar al Ple en la primera sessió que hi hagi.
QUART: Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del
Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.”

Els regidors es donen per assabentats
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC FINANCER 2015-2016
Relació de fets
La liquidació pressupostària de l’exercici 2014 ha estat aprovada per acord de la Junta
de Govern Local de data 14 de maig del corrent. Aquesta liquidació presenta
incompliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa. En
l’informe d’aquesta Secretaria-Intervenció de data 4 de maig, obrant en l’expedient de
la liquidació, s’assenyalava que davant de l’incompliment en aquests objectius és
d’aplicació el que regula la Llei Orgànica 2/2012, en el seu article 21:
” 1.En caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo
de deuda pública o de la regla de gasto, la Administración incumplidora formulará un
plan económico-financiero que permita en el año en curso y el siguiente el
cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, con el contenido y alcance
previstos en este artículo.
...”
L’article 23 del mateix text legal regula que aquest pla ha de ser presentat al ple en el
termini d’un mes des de que es constati l’incompliment. Ha de ser aprovat pel Ple en el
termini màxim de dos mes des de la seva presentació i la seva posada en marxa no
pot excedir de tres mesos des de la constatació de l’incompliment.

Fonaments de dret

Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat
financera.
EL PLE ACORDA:
PRIMER: Aprovar el pla econòmic financer 2015-2016 adjunt a la present proposta i
que està constituït pels següents documents:



memòria amb el seu annex 1 de projecció d’ingressos i despeses
model PR 1.2 Previsions d’ingressos i despeses

SEGON: Comunicar el pla econòmic financer 2015-2016 a la Direcció General de
Política Financera de la Generalitat de Catalunya.
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INTERVENCIONS
El Sr. Font anuncia el seu vot favorable malgrat que el seu grup no està d’acord ni en
aplicar el pla econòmic-financer, ni tampoc amb el contingut de la Llei estatal que
exigeix que l’Ajuntament s’hi aculli. Es conscient, però, de que no queda mes remei
que fer-ho. Demana que des del govern municipal s’elabori, sense més demora, un pla
d’inversions.
El Sr. Puig, per ICV, manifesta que no està d’acord amb el text de la Llei, però sap
que s’ha de complir. Informa que el seu grup fiscalitzarà com s’administren les
finances i el pressupost municipal
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 29
de juliol de 2015, ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

7 vots a favor: CIU (5), ERC (2)
0 vot en contra: cap
4 abstencions: Junts (3), ICV (1)

4. PROPOSTA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE
LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL DE
SANT POL DE MAR REFERENT A LES CONDICIONS D’HABITATGE D’ÚS
TURÍSTIC EN LES DIFERENTS ZONES DEL MUNICIPI
En data 27 d’abril de 2015, el Ple de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar va acordar
aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal, de
les condicions d’habitatge d’ús turístic en les diferents zones del municipi i sotmetre’l a
informació pública pel termini d’un mes, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels diaris de més
divulgació en l’àmbit municipal, al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al WEB municipal,
de conformitat amb allò que disposa el Decret legislatiu 1/2010 de la Llei d’urbanisme
de Catalunya.
Durant dit termini no han estat presentades al·legacions .
Ara, a fi de seguir la tramitació iniciada, cal que l’Ajuntament acordi l’aprovació
provisional de l’esmentada modificació per tal de poder tramitar davant la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona l’aprovació definitiva.
Atesa l’atribució de competències en matèria urbanística que em confereix el decret
d’alcaldia numero 310/2015, entre les quals figura la signatura de les propostes de
resolució dels expedients administratius de l’àrea .
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- APROVAR provisionalment la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació de Sant Pol de Mar, de les condicions d’habitatge d’ús turístic en les
diferents zones del municipi.
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SEGON.- TRAMETRE l’expedient a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, a fi que, si
s’escau, procedeixi a la seva aprovació definitiva.
INTERVENCIONS
El Sr. Puig manifesta que el vot del seu grup serà desfavorable per les raons
exposades en el ple en que es va tractar l’aprovació inicial.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 29
de juliol de 2015, ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

10 vots a favor: CIU (5), Junts (3), ERC (2)
0 vot en contra: cap
1 abstenció: ICV (1)

5. PROPOSTA D’APROVACIÓ CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DEL MARESME I L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR PER LA
COMPRA AGREGADA DE GAS NATURAL
El Consell Comarcal del Maresme té entre d’altres funcions la de vetllar perquè, en els
municipis del seu àmbit territorial, es duguin a terme amb nivells de qualitat homogenis
els serveis, les activitats i les prestacions que, d’acord amb els articles 66 i 67 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, són de competència local.
En virtut d’això, s’ha rebut del Consell Comarcal una proposta de signatura de conveni
per tal d’encarregar-li la gestió de la contractació agregada de gas natural de
l’ajuntament a fi d’obtenir un estalvi econòmic i procedimental.
Per part de l’enginyer municipal ha estat emès informe en sentit favorable a la
signatura del conveni atès que representarà un estalvi d’un 16% de l’import de la
factura del gas.
Atès que la comarca pot exercir les competències que li deleguin o li encarreguin de
gestionar els municipis d’acord amb l’article 25.1 del D.Lg 4/2003, de 4 de novembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya.
Atès el que disposa l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
procediment de les administracions públiques de Catalunya, 13 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, 25.1 del D.Lg 4/2003 de 4 de novembre i demés legislació d’aplicació
EL PLE ACORDA:
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PRIMER.- APROVAR el conveni a signar entre l’Ajuntament de Sant Pol de Mari el
Consell Comarcal del Maresme, per a la gestió de la contractació agregada de gas
natural .
SEGON.- FACULTAR a l’alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar per la
signatura del present conveni.
TERCER.- NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal del Maresme.
INTERVENCIONS
El Sr. Puig manifesta que està d’acord amb tot allò que signifiqui mancomunar serveis.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 29
de juliol de 2015, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

11 vots a favor: CIU (5), Junts (3), ERC (2), ICV (1)
0 vot en contra: cap
0 abstenció: cap

6. RATIFICACIÓ DEL L’APROVACIÓ PER JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN EL PLA D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA
CONTRA INCENDIS FORESTALS.
“La Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els ajuntament i les agrupacions de Defensa
Forestal (ADF), desenvolupa cada any el Pla d’Informació i Vigilància contra incendis Forestals
(PVI).
L’objectiu d’aquest Pla és evitar els Incendis Forestals a través de la dissuasió i la informació a
la població i establir les eines i estratègies necessàries per a l’anticipació a l’inici i propagació
d’un incendi forestal.
Vista la minuta del conveni de col·laboració en el Pla de vigilància complementària d’incendis
forestals de l’any 2015, a subscriure entre la Diputació de Barcelona, conjuntament amb
Ajuntament i ADF.
Atès que aquest ajuntament haurà de finançar una part de les despeses generades pel consum
de la campanya, per un import de 180,56€.
Atès que existeix consignació suficient a la partida número 03 17200 4800000 per tal de fer
front a l’esmentada despesa.
ES PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL L’ADOPCIÓ DELS SEGÜENTS ACORDS:
PRIMER : Aprovar la col·laboració de L’Ajuntament de Sant Pol de Mar mitjançant la signatura
del Conveni de col·laboració en el Pla de Vigilància complementària d’incendis forestals de
l’any 2015, a subscriure entre la Diputació de Barcelona, la Federació d’ADF del Maresme i els
Ajuntaments que hi formen part.
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SEGON : Aprovar la despesa de 180,56€ per a finançar en part les despeses generades pel
consum de combustible amb càrrec a la partida 03 17200 4800000.
TERCER: Ratificar aquest acord en la següent sessió plenària.”

VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 29
de juliol de 2015, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

11 vots a favor: CIU (5), Junts (3), ERC (2), ICV (1)
0 vot en contra: cap
0 abstenció: cap

7. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ DE L’ADDENDA DEL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I
L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR PER AL PROJECTE TERESA
D’ATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI
En data 10 de novembre de 2008 es va signar el conveni de col·laboració entre el
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Sant Pol de Mar per al projecte Teresa
d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària obligatòria de
l’institut Bisbe Sivilla.
Aquest conveni de col·laboració ha estat vigent durant els cursos acadèmics 2008/09,
2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14 i 2014/15.
Ambdues parts valoren positivament el funcionament d’aquest projecte d’atenció a la
diversitat a l’hora de donar suport als alumnes des del tercer curs de l’educació
secundària obligatòria que presenten dificultats d’aprenentatge, desmotivació greu,
perill d’absentisme acadèmic, problemes de conducta i que precisen d’actuacions
individualitzades i adaptacions substancials del currículum per a la seva integració
escolar, social i laboral.
Per Decret d’alcaldia núm. 312/2015 de data 18 de juny de 2015 es va resoldre
prorrogar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Pol de Mar en matèria d’atenció
educativa a la diversitat de l’alumnat d’ensenyament secundari obligatori, a través del
projecte Teresa, per als cursos acadèmics 2015/16 i 2016/17.
Atès el que disposen els articles 57 de la LBRL, 303 i següents del Decret 179/1995 de
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Ratificar la pròrroga del conveni de col·laboració entre el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Pol de Mar en
matèria d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’ensenyament secundari
obligatori, a través del projecte Teresa, per als cursos acadèmics 2015/16 i 2016/17.
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SEGON.- Notificar aquest acord als interessats als efectes oportuns.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 29
de juliol de 2015, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

11 vots a favor: CIU (5), Junts (3), ERC (2), ICV (1)
0 vot en contra: cap
0 abstenció: cap

8. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA MESA NEGOCIADORA DE DATA 29 DE
JUNY DE 2015
El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya requereix a
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar per tal que esmeni el contingut de la Disposició final
addicional primera de l’Acord de condicions de treball del personal empleat de
l’Ajuntament referent al contracte de durada determinada per circumstàncies del
mercat, acumulació de tasques o excés de comandes.
Segons el Departament d’Empresa, la referida disposició final addicional primera
preveu una durada de dotze mesos dintre d’un període de divuit mesos, enlloc de sis
mesos dintre d’un període de dotze mesos, vulnerant l’article 15.1 b) de l’ET que
només preveu modificar la durada del contracte i el període dintre del qual es pot
realitzar mitjançant els convenis d’àmbit sectorial estatal o un conveni sectorial d’àmbit
inferior, però no a través d’un conveni d’empresa.
La Mesa de Negociació per donar compliment al referit requeriment va acordar en data
29 de juny de 2015 modificar la Disposició final addicional primera adaptant-la al text
de l’article 15.1.b) de l’ET
Atesos els antecedents exposats EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Ratificar l’acord adoptat per la Mesa Negociadora de l’Ajuntament de Sant
Pol de Mar de modificació de la Disposició final addicional primera per adaptar-la al
text de l’article 15.1.b) de l’ET.
El contingut de la referida Disposició queda redactat en la següent forma
“Els contractes de durada determinada per circumstàncies del mercat, acumulació de
tasques o excés de comandes tindran una durada màxima de 6 mesos, dins d’un
període de 12 mesos, comptats a partir del moment en que es produeixin aquestes
causes. Per conveni col.lectiu d’àmbit sectorial estatal o, en el seu defecte, per conveni
col.lectiu d’àmbit inferior podrà modificar-se la duració màxima d’aquests contractes
d’acord amb el que disposa l’article 15.1.b) del TRET.
SEGON.- Notificar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, així com al Comitè d’Empresa i Delegada de Personal.
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INTERVENCIONS
Sr. Puig recorda que en el seu moment el seu grup ja va qüestionar la pròrroga
perquè, al seu entendre, significava prorrogar la precarietat.
El Sr. Xumetra considera que no té raó i que no es prorrogava la precarietat, sinó que
la pròrroga permetia que un treballador format continués prestant serveis sense
necessitat d’extingir el contracte i formar-ne a un altre.
El Sr. Puig replica dient que prorrogar el contracte no és la forma d’afrontar el
problema de la precarietat existent.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 29
de juliol de 2015, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

11 vots a favor: CIU (5), Junts (3), ERC (2), ICV (1)
0 vot en contra: cap
0 abstenció: cap

9. RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ A
JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SUBSECTOR B “PONENT”
DEL SECTOR 10 “LA RAJOLERIA” DEL PGOM –
El ple de la corporació de data 29 de juny de 2015 va nomenar als representants
d’aquesta Corporació en les diferents entitats, associacions privades en les que en els
seus estatuts s’estableix que hi haurà un representant municipal, així com en els
Consorcis i d’altres organismes de caràcter públic en els quals el municipi de Sant Pol
de Mar hi forma part.
Atès que s’ha detectat un error en la denominació de la Junta de Compensació del Pla
Parcial del subsector a “LLEVANT·” del sector 10 “La Rajoleria” DEL PGOM
EL PLE ACORDA:
ÚNIC.- RECTIFICAR l’error material en el sentit que s’indica a continuació:
On diu:


JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SUBSECTOR A
“LLEVANT·” DEL SECTOR 10 “LA RAJOLERIA” DEL PGOM – Xavier
Catarineu Hernández

Ha de dir:


JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SUBSECTOR B
“PONENT·” DEL SECTOR 10 “LA RAJOLERIA” DEL PGOM – Xavier
Catarineu Hernández
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VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 29
de juliol de 2015, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

11 vots a favor: CIU (5), Junts (3), ERC (2), ICV (1)
0 vot en contra: cap
0 abstenció: cap

10. DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS 339/2015 i 369/2015
“DECRET NÚM. 339/2015,
DE DELEGACIONS DE L’ALCALDESSA EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015 de data
30 de març, el passat dia 24 de maig, i constituït el nou Ajuntament, es fa necessari procedir a
l’establiment de la nova organització municipal
En data 29 de juny de 2015 el ple de l’Ajuntament de Sant Pol va acordar constituir la Junta de
Govern Local –que en els municipis de menys de 5000 habitants és òrgan complementari.
La Junta de Govern Local està integrada per l’Alcaldessa i els tres Tinents d’Alcalde, Sr.
Ferran Xumetra i Subirana, Sr. Xavier Catarineu i Hernández i Sra. Marta Romà Serra.
En la mateixa sessió plenària foren acordades el règim de delegacions del ple a favor de la
Junta de Govern Local,
En conseqüència, s’escau determinar ara les delegacions de l’Alcaldia a la Junta de Govern
Local
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix els articles 20.1 b) i 23
de la LBRL, i en conformitat amb el que disposen els articles 28 al 33 del Reglament Orgànic
Municipal.
HE RESOLT
PRIMER.- La Junta de Govern Local, la competència de la qual és donar assistència i
assessorament a aquesta Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions, ostentarà, per
delegació d’aquesta, les competències següents:
EN MATÈRIA D'URBANISME
1.- Formulació i aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic derivat següents:
- Els Plans Parcials urbanístics
- Els Plans Especials urbanístics
- Els Plans Especials de Millora Urbana
- Els Estudis de Detall
2.- Aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització
complementaris.
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3.- En general, l’aprovació de qualsevol altre instrument de planejament o gestió urbanística que
desenvolupi o executi el planejament general, la competència del qual no es trobi atribuïda al Ple de la
Corporació.
4.- Atorgar, denegar, modificar o prorrogar, les llicències urbanístiques d’obres majors i menors.
5.- L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis en els supòsits previstos a l’article 21.1.o) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva redacció actual.
EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI
1.- Aprovar els expedients relatius a les contractacions i concessions contractuals de la competència
d’aquesta Alcaldia que no hagin estat objecte de delegació a favor dels Regidors i Regidores d’aquest
Ajuntaments, incloent aquesta competència l’aprovació de tot l’expedient de contractació, des de el seu
inici fins la seva definitiva finalització o resolució, inclosa la seva modificació, interpretació i revisió de
preus, així com els actes d’autorització i disposició de despeses.
2.- Aprovar els expedients relatius a les concessions demanials, quan el seu valor excedeixi de 60.101,21
€ però no superin el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.000.000 €.
3.- Alienar o gravar, per qualsevol títol, béns patrimonials de propietat municipal, quan el seu valor no
superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni els 3.000.000 euros.
4.- Adquirir béns i drets quan el seu valor sigui inferior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost i a
3.000.000 euros.
EN MATÈRIA D’ACTIVITATS
1.- Emetre en els expedients d’activitats l’informe necessari d’acord amb la legislació ambiental vigent.
2.- Atorgar les llicències i autoritzar les seves modificacions posteriors, de les activitats subjectes.
3.- Atorgar les autoritzacions per a la prestació de serveis funeraris al terme municipal a que es refereix la
Llei 2/1997, de 3 d’abril.
EN MATÈRIA DE LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS DIVERSES RELATIVES A OCUPACIÓ DE VIA
PÚBLICA I TRANSPORTS
1.- Atorgament d’autoritzacions i llicències per ocupació i utilització de la via pública i espais de domini
públic (guals, activitats en vies públiques, taules i cadires, mostres comercials, etc.)
2.- Autoritzacions d’ocupació de la zona de domini marítim-terrestre, sens perjudici de l’autorització de
l’administració competent.
3.- Aprovació altes de conductors i canvis de vehicle llicències de taxi.
4.- Aprovació de tarifes urbanes de taxi.
5.- Autorització de tarifes de transport urbà.
6.- Autorització de serveis discrecionals de transport urbà.
EN MATÈRIA DE PERSONAL
1.- Aprovar l’oferta pública d’ocupació, d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple.
2.- Aprovar les Bases de les proves per a la selecció del personal, fix i temporal, i pels concursos de
provisió de llocs de treball, així com les seves corresponents convocatòries, sense perjudici del que
disposa l’article 99.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva
redacció actual.
3.- Aprovar la permuta dels càrrecs dels funcionaris que els ocupin en propietat.
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4.-Nomenament de funcionaris i contractacions de treballadors laborals,
interins i de personal laboral temporal, modificacions de contractes laborals.

cessament de funcionaris

5.- Declaració de situacions administratives i jubilació de tot el personal.
6.- Resolució de sol·licituds relatives a permisos i llicències, la concessió o les condicions de gaudiment
dels quals depèn de la discrecionalitat de l’Ajuntament.
7.- Aprovació de gratificacions al personal previstes en l’acord regulador de les condicions del personal
funcionari i en el conveni del personal laboral.
8.- Imposar sancions al personal al servei de la Corporació.
EN MATÈRIA D’HISENDA
1.- Aprovar l’autorització i disposició de les despeses i el reconeixement d’obligacions en els termes fixats
per a cada exercici en les Bases d’Execució del Pressupost.
2.- Aprovar l’atorgament de subvencions i ajuts econòmics en els termes al Pressupost, així com la prèvia
aprovació de les Bases particulars reguladores de les corresponents convocatòries, quan aquestes
requereixin concurrència pública.
3.- Aprovar la liquidació del pressupost.

SEGON.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercitar per la Junta de Govern Local, en els
termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en cap
altre òrgan.
En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en virtut d’aquesta delegació,
s’haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en la part expositiva, del
text següent:
“Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’alcaldessa d’aquest Ajuntament,
mitjançant Decret .......... de data ............”
Els acords que s’adoptin per delegació, s’entendran dictats per aquesta Alcaldia com a titular
de la competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada de l’exercici de la
delegació, i seran immediatament executius i presumptament legítims.
TERCER.- Comunicar aquesta resolució a tots els Regidors i Regidores afectats, als Portaveus
dels Grups Polítics Municipals i als Caps dels diferents Serveis Municipals, pel seu
coneixement i efectes.
QUART.- Donar compte al Ple i publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província.”
“DECRET 369/15
Constituït el nou Ajuntament, el ple en sessió de 29 de juny de 2015 va acordar constituir
també la Junta de Govern Local com a òrgan complementari dotant-la de les competències
d’assistència i assessorament a l’Alcaldia, així com de les delegacions atorgades en el decret
d’alcaldia núm 339/2015 de 30 de juny i en l’acord de ple de data 29 de juny.
Per a un millor funcionament es considera necessari, en ús de les atribucions que em
confereix els articles 20.1 b) i 23 de la LBRL, i en conformitat amb el que disposen els articles
28 al 33 del Reglament Orgànic Municipal, ampliar les delegacions en matèria d’hisenda.
Per la qual cosa, i atesos els antecedents exposats

15

RESOLC
PRIMER.- Ampliar les delegacions de la Junta de Govern en les competències següents:
EN MATÈRIA D’HISENDA
1.-Aprovació del calendari fiscal
2.-Aprovació de les liquidacions dels impostos, taxes i preus públics municipals
3.-Cursar les altes i les baixes de padró
4.-Aplicació de tarifes i/o quotes de servei de subministrament d’aigua reduïdes
5.-Aprovació de les liquidacions dels cànons de concessions administratives
6.-Constitució i devolució de fiances

SEGON.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercitar per la Junta de Govern Local, en els
termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en cap
altre òrgan.
En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en virtut d’aquesta delegació,
s’haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en la part expositiva, del
text següent:
“Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’alcaldessa d’aquest Ajuntament,
mitjançant Decret .......... de data ............”
Els acords que s’adoptin per delegació, s’entendran dictats per aquesta Alcaldia com a titular
de la competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada de l’exercici de la
delegació, i seran immediatament executius i presumptament legítims.
TERCER.- Comunicar aquesta resolució a tots els Regidors i Regidores afectats, als Portaveus
dels Grups Polítics Municipals i als Caps dels diferents Serveis Municipals, pel seu
coneixement i efectes.
QUART.- Donar compte al Ple i publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província.”

Els regidors es donen per assabentats
11. ASSABENTAT CANVI MEMBRE CIU EN LA COMISSIÓ ESPECIAL DE
COMPTES
Els regidors queden assabentats de que la representant de CIU en la CEC és la Sra.
Marta Romà i Serra.
12. ASSUMPTES URGENTS
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS: INICIATIVA PER
CATALUNYA – VERDS I JUNTS PER SANT POL EN NOM DE LA PLATAFORMA
CIUTADANA PRESERVEM EL LITORAL DEL MARESME
1. Explicació
Considerem que el litoral de la comarca del Maresme i el delta de la Tordera han
patit més de mig segle d'intervencions insostenibles. La construcció de ports
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esportius mal dissenyats i la sobreexplotació i impermeabilització de les conques
hidrogràfiques amb la disminució de les aportacions d'aigües i sediments han suposat
una regressió de les platges iun perjudici a les infraestructures costaneres.
Paral·lelament, les intervencions de regeneració amb dragues i espigons han
implicat la regressió dels alguers, l'alteració periòdica dels ecosistemes marins perjudicant greument l'activitat pesquera-,una modificació de la morfologia de la costa i
una sobreexplotació de les pedreres de la Serra de Marina.
Recentment, el “Ministerio de Agricultura, Alimentación i Medio Ambiente” ha fet públic
un nou pla d’actuacions al litoral del Maresme conegut com a “Informe Técnico
de Estrategia de Actuación en el Maresme”.
Aquest projecte torna a optar per intervencions basades en l’extracció de sorres
del fons marí i la modificació de la morfologia del litoral amb la construcció
d’espigons;obviant una visió global i la necessària modificació del model de
gestió de l'aigua i els sediments a les conques, els compromisos de by-pass
incomplerts pels ports esportius i la necessitat d'una participació dels diversos
agents del Territori.
Novament, sense que hi hagi cap estudi previ d’impacte mediambiental ni cap
consulta a la ciutadania ni a les institucions de la comarca, s’imposa un projecte
de gran abast, amb grans costos econòmics públics,que pot modificar per
sempre la morfologia de la nostra costa, que no assegura la regeneració de les
platges i que hipoteca la política d'ordenació del litoral.
2. Propostes de resolució
L'Ajuntament de Sant Pol de Mar reunit en Plenari municipal amb data de 29 de juliol
de 2015
a) Aprova l'adhesió al MANIFEST PER UN NOU MODEL DE GESTIÓ DEL LITORAL
b) Acorda exposar al “Ministerio de Agricultura, Alimentación i MedioAmbiente”:
•

La preocupació per les mancances del pla d’actuacions al litoral del Maresme
conegut com a “Informe Técnico de Estrategia de Actuación en el Maresme”.

•

L'oposició a la recent actuació de la draga, aprovada per Acord del Consell de
Ministres el 17 d’abril i publicada al BOE Nº 110, del 8 de maig de 2015, Sec III
pàgina 40643 (http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/08/pdfs/BOE-A-2015-5151.pdf),
pels motius que s’exposen a continuació:
▪ Primer: per ser aprovada per decret d’urgència pel que s’exclou
explícitament el tràmit d’avaluació ambiental.
▪ Segon: per no haver-hi un període d’exposició pública i no permetre
al·legacions.

c) Acorda demanar al “Ministerio de Agricultura, Alimentación i MedioAmbiente” la
suspensió i moratòria de les actuacions derivades del pla esmentat, en els termes
que es planteja actualment ja que aquest informe basa la majoria d’actuacions en
dragats i moviments de sorres, la fixació de la sorra per mitjà d’espigons, la qual cosa
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representa un retorn a la situació prèvia al 1986, abans de la primera regeneració i, per
tant, en lloc d’abordar les causes de la problemàtica de la regressió del litoral proposa
aplicar pedaços provisionals sobre les seves conseqüències.
d) Instar el Consell Comarcal del Maresme, la Generalitat de Catalunya a través dels
diversos organismes implicats, el Ministerio de Agricultura, Alimentación i
MedioAmbiente i, si s'escau els consells comarcals del Vallès Oriental i la Selva (com
a conques afectades) a iniciar un procés destinat al’elaboració d’un Pla del Litoral
on s’impliquin tots els actors que viuen, treballen, fan ús, en són coneixedors i tenen
poder de decisió sobre el territori.
e) Apostar per la creació de la “Taula per la gestió del Litoral del Maresme”, amb
l’objectiu de dissenyar un Pla Integral per la gestió de les platges i la sostenibilitat
del territori i on s’hi integrin pescadors, sector turístic, tècnics i científics (biòlegs,
ambientòlegs, geòlegs, oceanògrafs), centres d’investigació i universitats, i també les
administracions per tal de buscar la millor solució per gestionar el litoral del Maresme.
f) Exigir el compliment de les actuacions als ports amb by-pass de sorres, tal i com
s’estableix a la legislació i que actualment no s’estan duent a terme.
APRECIACIÓ DE LA URGÈNCIA
Es proposa, d’acord amb l’article 103.3 del D.lg 2/2003 de 28 d’abril, l’ampliació de
l’ordre del dia amb el punt de l’aprovació de la moció presentada per ICV i JUNTS per
Sant Pol.
SOTMESA LA URGÈNCIA DE LA INCLUSIÓ D’AQUEST PUNT A VOTACIÓ, per
l’aprovació de la sessió ordinària de data 29 de juliol ÉS APROVADA PER
UNANIMITAT
•
•
•

11 vots a favor: CIU (5), Junts (3), ERC (2), ICV (1)
0 vots en contra: cap
0 abstenció: cap

INTERVENCIONS
El Sr. Puig defensa la moció que presenta conjuntament amb Junts per Sant Pol.
Explica que fa uns mesos va advertir que una draga vorejava el litoral. Després, per la
premsa, va assabentar-se que el Ministerio havia fet públic un pla d’actuacions al litoral
del Maresme conegut com a “Informe Técnico de Estrategia de Actuación en el
Maresme” i que s’havia constituït un moviment contrari a aquest pla d’actuacions al
qual el grup d’ICV va decidir donar-li suport. Agraeix que Junts per Sant Pol signi la
moció i demana el vot favorable de la resta de grups municipals.
L’Alcaldessa diu que troba a faltar el manifest al qual s’adhereix la moció que es
presenta. Afegeix que hagués agraït que se’ls convidés a subscriure la moció. Afirma
que tot i que hi ha punts amb els quals hi estan d’acord no la votaran favorablement
perquè hi falta el manifest.
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El Sr. Parada replica a la Sra. Alcaldessa que el manifest és públic i es pot trobar a
internet.
El Sr. Font, avança el vot favorable del seu grup. Agraeix a la societat civil que prengui
la iniciativa en un tema en que fins ara el govern no s’ha pronunciat i esperona a les
institucions públiques a endegar les accions necessàries per defensar el litoral.
Sr. Puig, pensa que hauria d’haver estat el govern municipal, i no els regidors de
l’oposició, els qui lideressin aquesta protesta davant del pla d’actuacions estatal.
Considera que qui estigui d’acord amb la moció ho ha d’estar també amb el manifest i
que el que passa és que en el govern municipal hi ha una manca d’interès a liderar
aquest problema.
Sra. Alcaldessa, li sorprèn les afirmacions que fa el representant d’ICV atès que ja va
explicar als regidors les diverses actuacions i reunions que s’han dut a terme. NO es
pot dir que el govern no té sensibilitat davant d’aquesta qüestió quan ella personalment
ha anat a Madrid en diverses ocasions. Creu que és un problema que s’ha d’afrontar
amb la coordinació de tots els ajuntaments afectats i el CCM. En el CCM hi haurà (un
cop constituït) un departament que portarà aquest tema.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 29
de juliol de 2015, ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

6 vots a favor: Junts (3), ERC (2), ICV (1)
5 vot en contra: CIU (5)
0 abstenció: cap

13. PRECS I PREGUNTES
PREGUNTES ESCRITES DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV
1. Quina valoració fa el regidor delegat de Festes del model de Festa Major
local.
2. Quina és la valoració del govern del canvi d’empresa que gestiona la
deixalleria de la Vallalta provocat pel Consell Comarcal.
3. Treballa el govern en algun projecte per solucionar el greu problema de
mobilitat que existeix en la confluència dels carrers Tobella, Manzanillo, Roger
de Flor, Nou i Ferrocarril.
PREGUNTES DE JUNTS PER SANT POL
1. L’estat de tramitació de la subvenció de les mitgeres.
2. Si ha estat emès l’informe de la Junta de Patrimoni.
3. Si s’ha plantejat el govern reduir la durada de la fira d’atraccions de Festa
major en quedar disminuït l’aparcament del parc del Litoral.
4. Quin és la previsió per a pavimentar diversos carrers deteriorats.
5. Quines són les actuacions a dur a terme per part del govern davant les queixes
que consten a les pancartes sobre els contenidors d’escombreries que hi ha a
un edifici de la Riera.
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6. Perquè no s’ha pagat el ple de constitució als regidors.
7. Demana la reparació de la font del parc del Litoral que es troba malmesa ja que
sobreseeix aigua bruta.
8. Queixa relativa a les pintades al pont de fusta, així com al bufador que passa
de bon matí en període de vacances.
PREGUNTES D’ERC
1. En relació amb el bufador considera que el govern es podria plantejar comprar
un bufador que fes menys soroll o almenys parlar amb el seu conductor per tal
que la conducció provoqui menys sorolls.
2. Demanen del govern reunions periòdiques per tractar, entre d’altres qüestions,
del funcionament orgànic de l’Ajuntament.
PREGUNTES D’ICV
1. Prega que els arbres reposats es reguin amb freqüència
2. Critica la gestió ambiental de la plaça Francesc Moragas en la que no queda
espai verd.
3. Pregunta com resoldrà el govern les qüestions que varen quedar pendents el
ple passat relatives a l’aprovació de la xifra de població i dels convenis.
4. Què ha passat amb el quadre de geganters que es va retirar de la façana.
RESPOSTES
A LES PREGUNTES ESCRITES D’ICV
1.

Respon el regidor Sr. Garcia dient que comparteix el model de festa major
seguida per l’anterior regidor Sr. Catarineu. Es tracta d’un model que prioritza
la participació de la gent, un model de caire familiar. Conviden a tothom a la
reunió que tindrà lloc properament per exposar els resultats de la Festa Major
d’enguany i mirar de millorar-la. El Sr. Puig concreta que el que critica el seu
grup és el model genèric de festa major. Trobaran -diu- el moment per parlarne. Demana el detall de les despeses desglossades.

2.

Respon el regidor Xumetra dient que no s’ha experimentat canvis i que el
servei es presta igual. El Sr. Puig replica dient que no és així. Abans el servei
es prestava a través de SIMMAR, era una empresa pública, ara l’empresa es
una filial de FOMENTO, està, per tant, participada per empresa privada. Pensa
que, en definitiva, s’ha cedit la gestió a una empresa privada. Considera que
s’ha produït una degradació del servei i del personal.

3. Respon amb el Sr. Xumetra dient que la confluència és un punt negre. No n’hi
ha hagut prou amb el control policial. Donat que passa més gent per Roger de
Flor, han considerat que calia posar el ceda pel carrer Tobella i deixar pas lliure
pel carrer Roger de Flor. El Sr. Puig pensa que és un problema que no està
solucionat i que s’escau prendre mesures excepcionals, fins i tot de caràcter
4. restrictiu.
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A JUNTS PER SANT POL
1. Respon l’Alcaldessa que hi estan treballant els serveis jurídics de l’area de
serveis territorials
2. Respon l’Alcaldessa que encara no li han lliurat el referit informe.
3. La fira d’atraccions té una durada aproximada de 10 dies, menys no surt a
compte als firaires. S’intenta que l’afecció dels aparcaments sigui la mínima
possible. Aquests dies es permet l’aparcament a d’altres indrets.
4. Respon el Sr. Xumetra dient que està previst pavimentar diversos carrers
malmesos. El regidor li proposa que exposi quins considera s’han de
pavimentar primer.
5. S’està buscant una solució. L’Alcaldessa considera que la imatge del poble
s’ha de mantenir i per això s’instal·len els separadors dels contenidors, però
tenir davant de casa els contenidors no agrada a ningú.
6. Està previst el seu pagament properament.
7. El regidor de l’àrea en pren nota
8. L’Alcaldessa respon dient que és una qüestió d’incivisme. Pel que fa al
bufador, la neteja viària s’ha de dur a terme a primera hora del matí.
A ERC
1. El regidor en pren nota
2. L’Alcaldessa manifesta que està previst començar a mantenir-les a partir del
setembre.
A ICV
1. El regidor de l’àrea pren nota del prec
2. El regidor de l’àrea en pren nota de la crítica
3. Respon l’Alcaldessa que no hi ha inconvenient amb l’aprovació de la xifra de
població. En relació amb els convenis s’està demanant els que es signen
anualment per prendre una decisió.
4. L’Alcaldessa respon que caldria preguntar-ho als geganters, però que li sembla
que el quadre no es podia restaurar.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les
21:00 h. 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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