ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 11 DE FEBRER DE 2014
NÚM. PLE2014/1
Identificació sessió
Caràcter: ordinària
Data: 11 de febrer de 2014
Horari: 20:00 h. a 21:15 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)
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. Isaac-Ivan Martín i Salvà (PP)
Excusa la seva absència
Sra. Anna Pera Bermúdez (CIU)
Sr. Albert Font Lacambra (ERC)
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 11 de
febrer 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 1 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 16 DE DESEMBRE DE
2013
2. PROPOSTA D’ACORD APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL PGOM DE CANVI
DE QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA, DE L’ÀMBIT SUD DEL PARC DEL LITORAL,
QUALIFICAT DE SISTEMES, XARXA VIÀRIA, CLAU 3, A SISTEMES D’EQUIPAMENTS
ESCOLARS I ESPORTIUS, CLAU 9.1/9.2
3. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ESTATUTS CONSORCI LOCALRET
4. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS LEGALMENT PER
LA PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS
5. MOCIÓ DE SUPORT A LA CAMPANYA DE RECOLLIDA DE SIGNATURES “SIGNA UN
VOT PER LA INDEPENDÈNCIA”
6. ASSUMPTES URGENTS
7. PRECS I PREGUNTES

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 16 DE
DESEMBRE DE 2013
El Sr. Puig demana la rectificació de l’error en la votació d’ICV en el punt 5, atès que,
com consta en la justificació del vot, no varen votar en contra, sinó que es varen
abstenir.
S’aprova l’acta de la sessió ordinària del ple de data 16 de desembre de 2013 amb la
rectificació anterior.
2. PROPOSTA D’ACORD APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL PGOM
DE CANVI DE QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA, DE L’ÀMBIT SUD DEL PARC DEL
LITORAL, QUALIFICAT DE SISTEMES, XARXA VIÀRIA, CLAU 3, A SISTEMES
D’EQUIPAMENTS ESCOLARS I ESPORTIUS, CLAU 9.1/9.2
Un dels compromisos assumit per la totalitat de grups polítics municipals ha estat, en
l’àmbit educatiu, arribar a l’acord amb el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, d’instal·lar a la nostra vila un institut de secundària que donés servei als
pobles de la Vallalta, Sant Pol, Sant Cebrià i Sant Iscle, oferint a les famílies amb
infants i adolescents de 12 a 16 anys, la possibilitat de seguir l’ensenyament de
secundària obligatori (ESO) a Sant Pol, evitant el desplaçament a d’altres poblacions,
que, encara que siguin veïnes, no per això deixa de suposar inconvenients com son
els trasllats o els menjars .
En data 28 de gener de 2013, el Ple Municipal adoptà acord, a instàncies de la petició
efectuada per l’AMPA del CEIP Sant Pau, de constituir una mesa de treball de l’institut
de secundària a Sant Pol.
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D’acord amb els acords arribats a les reunions de l’esmentada mesa, des de
l’Ajuntament s’ha treballat per trobar un sòl adient, que mereixés l’aprovació per part
dels responsables del Departament d’educació, per instal·lar-hi els mòduls prefabricats
necessaris per iniciar els estudis de secundària a Sant Pol de Mar.
El terreny es troba situat en l’àmbit del sector Sud del Parc del Litoral, en una zona
qualificada pel PGOM de Sistemes, Xarxa Viària, Clau 3, la qual cal, ara, qualificar de
Sistemes, Clau 9.1/9.2 Equipaments escolars i esportius.
Es per aquest motiu, que pels Serveis Tècnics Municipals ha estat redactat un projecte
de modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal el qual recull aquest
canvi de qualificació urbanística esmentat.
El projecte consta d’una memòria que justifica abastament el canvi de qualificació i
dels plànols de situació, emplaçament, zonificació i modificació que es pretén aprovar.
Per aquests motius, EL PLE ACORDA:
PRIMER.- APROVAR inicialment la modificació puntual Pla General d’Ordenació
Municipal pel que fa al canvi de qualificació urbanística, de l’àmbit sud del Parc del
Litoral, qualificat de sistemes,xarxa viària, clau 3, a sistemes d’equipaments escolars i
esportius, clau 9.1/9.2
SEGON.- EXPOSAR 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. Durant aquest termini l’expedient administratiu restarà a disposició
dels interessats en les oficines municipals.
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona, i a la Comissió d’Urbanisme de Catalunya, als efectes de donar compliment
al que estableix l’article 98.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la
Llei 3/2012, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya.
QUART.- SOL·LICITAR informe als organismes i administracions amb competències
concurrents: Agència Catalana de l’Aigua, Administrador d’infraestructuras ferroviàrias,
Diputació de Barcelona i Direcció General de Carreteres de la Generalitat de
Catalunya.
CINQUÈ.- SOL·LICITAR informe als Ajuntaments de Canet de Mar, Sant Cebrià de
Vallalta i Calella, d’acord amb allò que disposa l’article 85.7 del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme.
INTERVENCIONS
El Sr. Vigatà, portaveu de Junts per Sant Pol, demana que l’Alcaldessa expliqui com
ha anat el procés relatiu a la propera implantació de l’IES amb l’objecte de que consti
en acta.
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L’Alcaldessa considera que el procés és prou conegut per a tots els regidors, perquè
s’ha actuat amb transparència i donant les informacions pertinents a la Mesa de
Treball creada a l’efecte. Els membres de la Mesa varen estar presents a la reunió que
va tenir lloc sobre el terreny amb representants i tècnics de l’Ajuntament i
d’Ensenyament.
Explica l’Alcaldessa que el que es sotmet a votació és el primer pas necessari per a la
instal.lació provisional de l’IES a Sant Pol: la modificació puntual del PGMO per
canviar la qualificació urbanística de sòl. Així mateix informa als presents de que s’han
mantingut reunions sobre el tema de l’IES amb Carreteres, Generalitat i Diputació en
relació amb la mobilitat i l’accés, i, fins i tot, s’han demanat pressupostos -per si cal
ampliar el pont de ferro per millorar-ne l’accessibilitat. S’ha parlat també amb ENDESA
i s’ha encarregat un estudi d’impacte acústic. Afegeix que també s’adequarà el pavelló
perquè es previst que s’hi facin activitats esportives escolars.
Sr. Vigatà.-Pregunta pel termini de provisionalitat de l’IES (considera que no hauria de
ser superior a 4/5 anys) i per si el canvi de qualificació afecta a algun espai verd.
Respon l’Alcaldessa dient que donat que qui imposa l’IES és la Generalitat, cal
entendre que el període de provisionalitat serà el menys possible. Recorda que està
previst que el definitiu estigui ubicat a Can Valmanya. Pensa que si la tramitació és
ràpida, els barracons podran començar a funcionar el proper curs 14-15, i, sinó, el
següent. Pel que fa a l’afectació d’espais verds, creu recordar que el canvi de
qualificació afecta a sistema viari.
Sr. Puig.- Avança el vot favorable. Són conscients del canvi d’escenari que s’ha
produït en demorar-se l’adquisició dels terrenys on es previst que s’ubiqui l’IES
definitiu. Pensen que la provisionalitat s’allargarà en el temps i que afectarà a diverses
generacions, per la qual cosa, són partidaris que els mòduls que s’instal.lin amb
caràcter provisional garanteixin la comoditat dels alumnes que hi estudien. Veuen
difícil que el proper curs 14-15 l’IES funcioni.
Sr. Martín.-Votarà favorablement. Aposta pel que s’està fent i insisteix en que els
mòduls provisionals han de ser els adequats.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 11
de febrer de 2014, ES APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

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

3. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI
LOCALRET
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 23 de novembre
de 2013 va adoptar, entre d’altres, els acords següents:
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“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni
al•legacions, definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord
amb la redacció donada en el text refós que s’adjunta.
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels
estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació
perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el
benentès que si no se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un
cop transcorregut l’esmentat termini.
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública,
mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el
termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a
efectes d’efectuar, en el seu cas, les al•legacions i les esmenes corresponents”.
Vist que la proposta de modificació dels Estatuts es basa en els següents criteris:
1.Possibilitar la integració en el Consorci Localret de les entitats locals catalanes de
caràcter territorial, de manera que el Consorci quedaria integrat per:
•Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se en el Consorci.
•Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva voluntat
d'integrar-se en el Consorci. En aquest sentit podran formar part del Consorci: les
Diputacions Provincials catalanes, els Consell Comarcals i l’Àrea Metropolitana de
Barcelona.
•L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, segons
el règim actual.
2.Actualització dels objectius i finalitats de consorci: sense modificar la finalitat i àmbit
material d’actuació de Localret, que continua ubicat en el camp de les comunicacions
electròniques, les noves tecnologies i l’administració electrònica, s’aprofita la
modificació estatutària per actualitzar moltes de les tasques que s’estan
desenvolupant.
3.Òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de caràcter
territorial en el termes que s’ha indicat anteriorment, obliga a modificar la composició
dels òrgans de govern del Consorci, per tal de que totes les entitats que el puguin
integrar tinguin representació en els òrgans de govern.
4.Correccions i adequacions legals: s’aprofita la modificació estatutària per corregir
algunes qüestions d’ordre tècnic i adequar els estatuts a les darreres modificacions
normatives.
Atès que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes
s’ajusten al que disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
atalunya, la Llei 26/2010,3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la resta de disposicions legals aplicables als
Consorcis.
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Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu
que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de
govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes
formalitats que per a la seva aprovació.
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar
amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació.
Atès que l’acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatuts proposada
s’ha de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
És per tot això, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, EL PLE
ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret,
acordada per l’Assemblea General del mateix en sessió plenària de 23 de novembre
de 2013, segons consta a l’expedient administratiu.
SEGON.- Donar trasllat del precedent acord al Consorci local Localret per al seu
coneixement i efectes escaient.

INTERVENCIONS
Sr. Puig.-Pensa que LOCALRET desenvolupa, en l’àmbit de telecomunicacions on
actua, una tasca molt interessant. Això no obstant, ateses les retallades en les
subvencions sofertes per part de la Generalitat, LOCALRET s’ha vist privada de la
seva principal font de finançament, subsistint només amb les quotes que aporten les
Administracions locals. Demana que el govern municipal faci palès aquest malestar a
la Generalitat.
Sr. Martín.-Valora positivament les activitats que realitza LOCALRET, així com la
modificació dels Estatuts que possibilita l’entrada de la Diputació, Consell Comarcals i
altres entitats públiques.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 11
de febrer de 2014, ES APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

11 vots a favor: CIU (4), Junts (4), ICV (2), PP (1)
0 vot en contra: cap
0 abstenció: cap
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4. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DELS TERMINIS
LEGALMENT PER LA 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
EL PLE ACORDA:
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
26,99 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 500 pagaments d’import global
498.310,70€. Aquest termini ha estat molt igualat respecte al tercer trimestre de l’any
2013, durant el qual el termini de pagament va ser de 26,46 dies
Període mig de pagament excedit (PMPE): el període mig de pagament excedit de
l’Ajuntament és de 1,41 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 25 pagaments
realitzats fora del període legal d’import global 29.190,10,€. 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 2013, 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 4r trimestre 2013 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 11,63 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 231
operacions pendents de pagaments d’import acumulat 283.635,27€.
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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
21,42 dies
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.
5. MOCIÓ DE SUPORT A LA CAMPANYA DE RECOLLIDA DE SIGNATURES
‘SIGNA UN VOT PER LA INDEPENDÈNCIA’
Per a la majoria de la població de Catalunya és incontrovertible que el procés
sobiranista al nostre país ha entrat en la seva fase final i decisiva.
Si a l’any 2009 Arenys de Munt i les 544 consultes que se’n derivaren foren el
símptoma més clar del principi de la fi de l’autonomisme i la manifestació del 10-J del
2010 la darrera expressió de l’estratègia resistencialista, la manifestació de l’11-S del
2012 i la Via Catalana de l’11-S del 2013, han estat, respectivament, l’eclosió i la
culminació de la voluntat inequívoca de la societat catalana de convertir Catalunya en
un nou estat d’Europa. I de fer-ho democràticament.
En aquest marc de construcció nacional és ben cert que la creació i l’actuació de
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i de l’Assemblea Nacional
Catalana (ANC) han donat cos institucional i social al procés; i que les eleccions del
2012, amb totes les seves derivades –Declaració de sobirania i del dret a decidir del
poble de Catalunya, Pacte Nacional pel Dret a Decidir, Consell Assessor per a la
Transició Nacional– n’han fixat l’imprescindible full de ruta institucional.
Ara mateix, doncs, som al cap del carrer i amb tots els elements a les nostres mans
perquè el poble català exerceixi el dret inalienable que sempre ha reclamat: el dret a
l’autodeterminació. Reafirmem que el referèndum és l’eina justa i imprescindible per
fer-ho i que aquest 2014 ha de ser l’any de la seva celebració. Inexcusablement.
Sense pròrrogues possibles.
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Aquesta etapa final és tan ineluctable com difícil. En conseqüència, és imprescindible
la conjuminació de l’energia popular amb la solidesa institucional. Per això, l’AMI i
l’ANC mantenen des de fa temps relacions estables de coordinació en base a la
complementarietat de llurs objectius fundacionals.
Amb la voluntat d’aprofundir aquesta necessària coordinació, l’AMI i l’ANC han acordat
organitzar conjuntament una gran jornada a tot els municipis de Catalunya els dies 22 i
23 de març de 2014. La jornada té com objectiu aconseguir una recollida massiva de
drets de petició a cada municipi, fer pedagogia de la fonamentació estrictament
democràtica i pacífica del procés, així com fer divulgació mediàtica de la importància
estratègica d’aquesta demanda popular.
A través d’aquesta campanya, la ciutadania dels nostres municipis podrà adreçar-se
als seus representants al Parlament de Catalunya i emplaçar-los democràticament i
reglamentàriament, mitjançant el Dret de Petició, a convocar el referèndum
d’autodeterminació o bé, en el cas que l’estat espanyol ho impedeixi, a proclamar la
Declaració Unilateral d’Independència (DUI) avalats per les seves signatures.
En conseqüència, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, reunit en sessió plenària, recollint
la voluntat popular,
EL PLE ACORDA:
1. Donar suport a la recollida massiva de signatures de la campanya ‘Signa un vot
per la independència’ que se celebrarà a tot Catalunya els dies 22 i 23 de març
de 2014.
2. Cedir la sala de plens i/o altres espais municipals per facilitar la recollida de
signatures.
3. Fer una crida a tots els veïns i veïnes de la població a participar activament en la
campanya ‘Signa un vot per la independència’.
4. Comunicar aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència (c.
Ciutat, 1 - 08500 Vic) info@municipisindependencia.cat
INTERVENCIONS
Sr. Vigatà.- Recorda que, com sempre en aquestes mocions de caire supramunicipal,
Junts per Sant Pol dóna llibertat de vot als seus regidors. Personalment considera, en
relació amb la cessió d’espais, que cal respectar la pluralitat de la societat, per la qual
cosa no li sembla correcte que es cedeixin espais municipals.
Sr. Martín.- Considera que aquestes mocions no porten enlloc i que no s’haurien de
decidir en el ple municipal. Pensa, com el Sr. Vigatà, que la cessió d’espais
municipals, sobretot de la sala de plens, (pel seu simbolisme), no és adequada en no
respectar el pluralisme de la societat. Estima que el contingut de la moció és
presumptuós, ridícul, a més de confondre termes. S’esmenta la paraula democràcia,
però del text es desprèn que no es respecta. Pensa que el debat de política general
pertoca fer-la en d’altres llocs no en el poble, on cal fer política municipal.
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L’Alcaldessa respon que la moció és generalista; que hi ha pobles on l’únic espai
municipal que tenen és la sala de plens. Recorda que l’AMI és una Associació i que
com a tal, té el mateix dret a utilitzar la sala de plens que qualsevol altre entitat.
A preguntes del regidor del PP, la Sra Alcaldessa contesta que la Moció la presenta el
govern municipal i que la signa ella mateixa.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 11
de febrer de 2014, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

9 vots a favor: CIU (4), Sr. Vigatà, Sr. Comas, Sr. Parada, ICV (2)
1 vot en contra: PP (1)
1 abstenció: Sra. Martí

6. ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha
7. PRECS I PREGUNTES
Preguntes JUNTS per Sant Pol
Sra. Verònica Martí
1. Pregunta pel nou sistema de pagament del Parc del Litoral
2. Demana que es buidin les papereres plenes del Passeig dels Plataners
3. Denuncia que el mòdul de socorrisme de la platja del Moré es troba en molt
mal estat.
4. No li agrada com es poda l’olivera de la rotonda.
Sr. Parada
1. Pregunta per l’estat de tramitació de la instal.lació de les antenes de la TDT
2. Si la bonificació en la taxa d’escombraries per l’ús de la deixalleria queda
registrat d’alguna forma.
Sr. Comas
Demana que, o bé es retirin els contenidors de l’Hotel Miliets, o bé es retiri el cartell
que indica “Ús exclusiu de l’hotel Miliets”
Preguntes ICV
Sr. Puig
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Pregunta perquè no s’han replantat els plataners talats a la riera
Preguntes PP
Sr. Martín
1. Agraeix les mostres de condol per la mort de la seva àvia
2. Felicita al govern pels terminis de pagament a proveïdors
3. Expressa el malestar dels veïns en relació amb el locutori del carrer Consolat
del Mar
4. Demana que l’Ajuntament es replantegi una alternativa a l’aparcament de les
motos del carrer Tobella
5. En relació amb l’Ens especial de 1714, lamenta que aquest mitjà de
comunicació serveixi per publicar qüestions de caire tan polític i propagandístic.
Es planteja presentar una moció sobre aquest tema.
6. Pregunta si és veritat que hi ha persones que han demanat expressament que
les comunicacions amb l’Ajuntament es duguin a terme en castellà i que no
se’ls ha fet cas.

RESPOSTES
A Verònica Martí
1. Respon el regidor Sr. Xumetra que estan estudiant diverses propostes. Quan
les rebin del tot es parlarà amb els regidors per conèixer el seu parer.
2. El regidor de l’àrea en pren nota.
3. Respon el Sr. Xumetra dient que, efectivament es troba en mol mal estat i que
varen enxampar als autors dels vandalismes
4. No ens donen instruccions al jardiner per fer la tala, amb la qual cosa ho fa com
considera convenient.
Al Sr. Parada
1. Respon l’Alcaldessa dient que estan instal.lant l’últim tram de la xarxa elèctrica.
Primer instal.laran la telefonia mòbil i, més tard, la TDT (estan esperant que
quedi clar quins són els canals i les freqüències que s’escauen d’acord amb
l’exigència de la UE).
2. Respon el Sr. Xumetra que la bonificació s’aplica de forma automàtica. No s’ha
de presentar cap albarà.
Al Sr. Comas
En prenen nota. Segurament s’hauran de retirar
Al Sr. Puig
1. Respon el Sr. Xumetra que s’està esperant a la redacció del projecte o
avantprojecte tècnic de la Riera per determinar quin tipus d’arbre es plantarà.
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El Sr. Puig insisteix en el fet que l’execució del projecte trigarà en el temps i que
mentre que es pren la decisió de quin arbrat es planta a la Riera, caldria replantar
els arbres talats –que no necessariament han de ser plataners-.
Al Sr. Martín
1. ..
2. ..
3. Respon el Sr. Xumetra recordant que el locutori del c/ Consolat del Mar és
el més controlat i inspeccionat de tot el municipi.
4. Respon que el govern no s’ha efectuat aquest replanteig al respecte i
afegeix que ell és usuari de l’aparcament del c/ Tobella i que pot constatar
que ara es circula perfectament.
5. Respon el Sr. Xumetra que llevat de l’editorial, la resta dels articles fan
referència a esdeveniments històrics
El Sr. Martí mostra el seu desacord amb l’afirmació efectuada. Diu que no el
convenç l’explicació donada pel regidor i que no és de rebut que el contingut
polític que conté aquest Ens Especial es justifiqui en la història. Reitera que
l’Ens no hauria de servir com a eina de propaganda política.
6. Respon l’Alcaldessa dient que sempre que es sol.licita expressament que
les comunicacions i notificacions es facin es castellà, es duen a terme en
aquest idioma.
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les
21:15 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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