ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 28 DE JULIOL DE 2014
NÚM. PLE2014/8
Identificació sessió
Caràcter: ordinària
Data: 28 de juliol de 2014
Horari: 21:00 h. a 23:00 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. Raimon Vidal Serra (CIU)
Sr. Robert Garcia Gil (CIU)
Regidors/es
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 21:00 hores del dia 28 de
juliol 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 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.
Ordre del dia
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 7 DE JULIOL DE 2014
2. PROPOSTA D’ACORD APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL PGOM
CANVI QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA CLAU 9.4 , SISTEMA D’EQUIPAMENTS I SERVEIS A
CLAU 6 SISTEMA D’INFRAESTRUCTURES TÈCNIQUES DE LA FINCA SITUADA AL C/
JOAN MARAGALL

3. PROPOSTA SOBRE APROVACIÓ DEFINITIVA PCAG DE CONTRACTACIÓ
4. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE PLANTILLA DE LA LLAR D’INFANTS
5. PROPOSTA D’ACORD D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI INTEGRAL DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE SANT POL DE MAR
6. ASSUMPTES URGENTS
7. PRECS I PREGUNTES

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 7 DE JULIOL DE
2014
S’aprova l’acta de la sessió ordinària del ple de data 7 de juliol de 2014 per unanimitat
dels assistents.
2. PROPOSTA D’ACORD APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL
PGOM
CANVI
QUALIFICACIÓ
URBANÍSTICA
CLAU
9.4,
SISTEMA
D’EQUIPAMENTS I SERVEIS A CLAU 6 SISTEMA D’INFRAESTRUCTURES
TÈCNIQUES DE LA FINCA SITUADA AL C/ JOAN MARAGALL
En data 31 de març de 2014, el Ple d’aquest Ajuntament adoptà acord d’aprovació
inicial de modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal de Sant Pol de
Mar de canvi de qualificació urbanística d’un àmbit de sòl urbà, situat al c/ Joan
Maragall, 2, qualificat de sistemes d’equipaments (clau 9,4 administració i serveis) per
passar a qualificar-lo de sistema d’infraestructures tècniques (clau 6).
Obert el tràmit d’informació pública a través dels corresponents edictes publicats al
Butlletí Oficial de la Província de data 17 d’abril de 2014, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, de data 11 d’abril de 2014 i al diari El Punt Avui de data 10
d’abril de 2014, al web municipal i al tauler d’anuncis de l’ajuntament, així com notificat
l’acord als municipis confinants, no s’han presentat al·legacions
Ara, i 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.
Per aquests motius, EL PLE ACORDA:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Municipal de Sant Pol de Mar de canvi de qualificació d’un àmbit de sòl
urbà, situat al c/ Joan Maragall, 2, qualificat de sistemes d’equipaments (clau 9,4
administració i serveis) per passar a qualificar-lo de sistema d’infraestructures
tècniques (clau 6).
SEGON.- TRAMETRE l’expedient a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, a fi que, si
s’escau, procedeixi a la seva aprovació definitiva.

VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 28
de juliol de 2014, ES APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

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

3. PROPOSTA SOBRE APROVACIÓ DEFINITIVA PCAG DE CONTRACTACIÓ
El Ple de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, en data 5 de març de 2014 va adoptar
entre d’altres, els següents acords:
“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.
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.”

L’expedient ha estat sotmès a informació pública per un període de trenta dies hàbils,
des del dia 28 de maig de 2014 fins el dia 4 de juliol de 2014, havent-se publicat
l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 28 de maig de 2014,
en el DOGC núm. 6630 de data 26 de maig de 204, en el Diari El Punt de data 21 de
maig de 2014, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el web.
Durant el termini d’exposició pública indicat no s’ha presentat cap al·legació, per la
qual cosa i, de 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 definitivament 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.- Publicar l’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOBP) indicant que el text del PCAG és el mateix que apareix publicat en

el 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.
TERCER.- L’entrada en vigor del Plec de clàusules administratives generals de
contractació de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar es produirà al dia següent de la
publicació del pertinent anunci al BOPB.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 28
de juliol de 2014, ES APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

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

4. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE PLANTILLA DE LA LLAR D’INFANTS
Vista la memòria d’aquesta Alcaldia, relativa a la necessitat d’adequar la plantilla de la
llar d’infants municipal al nombre d’infants matriculats pel proper curs 2014-2015.
Atès que existeixen raons organitzatives i de caire econòmic i que és voluntat de
l’Equip de Govern adaptar, tant el nombre com la qualificació dels professionals de la
Llar d’Infants, a les necessitats reals de la pròpia llar i a la legalitat vigent
(concretament al que disposa el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regula el
primer cicle d’educació infantil i els requisits dels centres).
Per al proper curs cal amortitzar 2 places de Tècnic/a d’Educació Infantil, atès el
nombre d’aules que es preveu obrir, i al nombre de treballadores adscrites al servei.
Vistos els arts. 27 i 28 del Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s’aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals i l’art. 283.4 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.
Vist l’art. 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Modificar la plantilla de personal d’aquest Ajuntament, apartat de personal
laboral, aprovada en data 24 de febrer de 2014 en el sentit d’amortitzar 2 places de
Tècnic d’Educació Infantil, assimilades al grup de titulació C, subgrup C1 a que es
refereix l’art. 76 de l’EBEP, amb efectes a partir de l’endemà de la darrera publicació
en el BOPB i en el DOGC.
SEGON.- Exposar-ho al públic durant el termini de quinze dies hàbils, inserint l’anunci
corresponent al Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat i en
el tauler d’anuncis de la corporació, per poder-hi fer reclamacions i comunicar la
modificació als òrgans competents de les diferents administracions.
TERCER.- Aquest acord es considera definitiu si no es produeixen reclamacions en
contra durant el termini d’exposició pública.

INTERVENCIONS
L’Alcaldessa, Sra. Garrido, exposa les raons que motiven l’amortització de les dues
places d’educadores. Actualment la llar té una ocupació d’un 39%. Enguany s’obriran
només 4 aules. Davant la situació va acordar-se, amb la majoria de les treballadores
municipals de la llar d’infants afectades i amb els representants sindicals, una
modificació substancial de les condicions de treball (de la jornada i la distribució del
temps de treball). Dues de les educadores han optat per la rescissió del contracte i per
la percepció de la corresponent indemnització.
El Sr. Parada pregunta quantes educadores quedarien després de l’aplicació de les
mesures modificatives? L’Alcaldessa contesta que ara queden 11 educadores per a 4
aules. Es superen les ràtios marcades per la Generalitat, però cal considerar l’aplicació
de la parella educativa, el monitoratge i les substitucions per reduccions de jornada.
El Sr. Puig, reitera el que ja va dir en l’anterior amortització ara fa dos anys. Entén les
dades objectives i la disminució del tant per cent d’ocupació de la llar, però manifesta
que al seu grup municipal els fa tristesa disposar d’un equipament tan preparat amb
tant poca ocupació. Critica que falta més empenta del govern municipal per a
promocionar-la. Avancen la seva abstenció, perquè entenen que quan més baixa sigui
la matriculació, major esforç ha de fer el govern municipal per aconseguir una major
ocupació. Celebren el manteniment de l’aplicació del sistema de parella educativa en
considerar-la una distinció de qualitat de la llar.
L’Alcaldessa replica al Sr. Puig que sí que es fa promoció de la llar i en que consisteix
aquesta.
El Sr. Font pregunta en què és competent el ple en relació amb tot això que s’està
parlant? La secretària respon que en la modificació de la plantilla de personal que
comporta l’amortització de les dues places.
El representant d’ERC fa dos comentaris En primer lloc, en la memòria justificativa es
fa esment a una inspecció de la Generalitat en relació amb la ràtio i titulacions.
Considerant la disminució del finançament per part de la Generalitat, pregunta el Sr.
Font si la regidoria d’ensenyament fa cas del parer de la Inspecció. Pensa que el
decret de 2006 responia a unes polítiques que, hores d’ara, estan destruïdes, per la
qual cosa, pregunta a l’Alcaldessa si la regidoria atendrà el decret del 2006.
L’Alcaldessa contesta que encara que no estigui d’acord amb les actuals polítiques
considera que cal complir amb la normativa vigent.
El segon comentari fa referència a que, al marge de la crisi, creu que caldria fer
autocrítica, ja que constata que en els últims temps des de l’Ajuntament no s’ha sigut
capaç d’atraure una major ocupació de nens.
L’Alcaldessa lamenta que els pares, no participin en l’enquesta de satisfacció ja que
és una de les formes que permeten millorar el funcionament de la llar. Afegeix que
aquest any s’han fet moltes millores en el funcionament de la llar d’infants.
El Sr. Martín, expressa que li sobta que el regidor d’ERC es queixi de les polítiques
que aplica el govern de la Generalitat quan el seu partit li està donant suport i obliga al

govern a destinar els fons en altres despeses. Considera que no s’escau que el regidor
d’ERC doni lliçons al govern municipal.
Manifesta així mateix que certament l’aplicació del sistema de parella educativa és una
millora, però que no sabem si l’Ajuntament se la pot permetre. Considera que cal una
reflexió ja que els equipaments han de ser sostenibles.
La Sra. Alcaldessa, en relació amb el tema de les subvencions, recorda que l’Estat
espanyol atorgava subvencions a la Generalitat per a les llars d’infants que va suprimir
per considerar que no era ensenyança obligatòria. Recentment s’ha assabentat de que
la Diputació satisfarà la part de la subvenció a que la Generalitat no pot fer front. Així –
diu- la Diputació de Barcelona fa una aposta decidida per la continuïtat de les llars
d’infants en els municipis. Pel que fa a la parella educativa, considera que és un
sistema d’escola que ella, com educadora, defensa. L’equipament es va fer gran
perquè era el que en aquell moment es necessitava, però ara la situació econòmica
és diferent. Sempre és preferible tenir un espai gran perquè en un moment donat es
pugui reutilitzar.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 28
de juliol de 2014, ES APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

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

5. DICTAMEN PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
INTEGRAL DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE SANT POL DE MAR
En data 13 de febrer de 2014 es dictà per Decret d’Alcaldia núm. 77/2014 per a la
incoació de l’expedient de contractació per a l’adjudicació de la prestació del servei
integral de l’enllumenat públic de Sant Pol de Mar.
El Ple ordinari en sessió ordinària de data 24 de febrer de 2014, va aprovar el plec de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que ha de regir la
referida contractació.
En data 5 de maig de 2014 es constitueix la Mesa de contractació per tal de procedir a
l’obertura del sobre 1, havent-se presentat les següents empreses:
1.SECE,S.A
2.ELECTRICITAT BOQUET,S.L
3.ISTEM,SLU
4.IMESAPI,S.A
5.EMPTE SERVICE,SAU
En data 6 de maig de 2014 la Mesa de contractació reunida per tal de procedir a
l’obertura del sobre 2 que conte la proposta tècnica, acorda trametre la documentació
presentada a fi de que s’emeti informe valoració de la proposta tècnica presentada.
L’informe emès per l’enginyer industrial Ramon García Fortuny en data 3 de juny,
conclou el següent:

APARTAT CLÀUSULA 26
a) Memòria Descriptiva

b) Altres millores proposades sota judici
de valor
c) Memòria tècnica control execució
totes les prestacions
d) Memòria tècnica divulgació nou
sistema i estalvi

TOTAL

BOQUET

SECE

ISTEM

IMESAPI

EMTE

PUNTUACIÓ
MÀXIMA

punts

punts

punts

punts

punts

20

18,2

18,6

11,1

8,2

9

15

12

8

10

5

2

3

1

3

3

0

0

2

1,5

2

2

0,5

0

40

32,7

31,6

26,1

13,7

11

PUNTUACIÓ

TOTAL SOBRE
3

5,00000

2,00000

8,00000

59,99999

SECE

24,9967719

20,00000

5,00000

2,00000

8,00000

59,99677

ISTEM

25,0000013

20,00000

5,00000

2,00000

7,50000

59,50000

EMTE

25,0032111

20,00000

0,00000

2,00000

6,61250

53,61571

20,60262

20,00000

0,00000

2,00000

8,00000

50,60262

i) CONTROL DE
QUALITAT
(8 PUNTS)

PUNTUACIÓ

20,00000

h) DIRECCIÓ
D'OBRA
(2 PUNTS)

PUNTUACIÓ

24,9999948

g) BAIXA KWH
(5 PUNTS)

f) BAIXA PREUS
PUNTUACIÓ UNIT (20 PUNTS)

BOQUET

e) PREU GLOBAL
(25 PUNTS)
PUNTUACIÓ

En data 3 de juny la mesa de contractació després de llegir l’anterior informe procedeix
a l’obertura del sobre 3 que conté la proposició econòmica presentant els licitadors les
ofertes següents:

EMPRESES

IMESAPI

Atès l’informe emès pels tècnics municipals el Ple de l’Ajuntament en sessió de
data 7 de juliol 2014 va acordar:
a) Classificar les proposicions per ordre decreixent, valorar coma a oferta més
avantatjosa en el primer classificat a ELECTRICITAT BOQUET,SL. pels imports
de Manteniment : 39.596,80€/any,Control de qualitat: 3.968,81€/any, Treballs
complementaris: 7.431,76€/any,Obres de millora: 257.262,06€,Direcció d’obra:
5.145,24€ i un termini d’execució de quatre anys, amb possibilitat de pròrroga per
períodes successius d’un any sense que la durar total, incloses les pròrrogues
pugui excedir de 6 anys des de la data d’adjudicació.
b) Requerir a ELECTRICITAT BOQUET,S.L perquè en el termini de 10 dies hàbils,
a comptar des del següent a la recepció de la notificació, presenti la documentació
que consta en la clàusula 28 del PCAP, segons l’article 151 del TRLCSP.
Atès el que disposa l’article 151 del TRLCSP, EL PLE ACORDA:

PRIMER.- Adjudicar a l’empresa ELECTRICITAT BOQUET,S.L. el contracte per al
servei de prestació del servei integral de l’enllumenat públic, per ser, d’acord , d’acord
amb les informes tècnics la més avantatjosa pels imports següents:
Manteniment : 39.596,80€/any,
Control de qualitat: 3.968,81€/any,
Treballs complementaris: 7.431,76€/any
Obres de millora: 257.262,06€
Direcció d’obra: 5.145,24€
Termini d’execució de quatre anys, amb possibilitat de pròrroga per períodes
successius d’un any sense que la durar total, incloses les pròrrogues pugui excedir de
6 anys des de la data d’adjudicació.
SEGON.- Comunicar a l’adjudicatari que haurà de concórrer a formalitzar el contracte
quan sigui requerit, en el ben entès que la formalització no es produirà abans del
transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la notificació del present acord,
segons l’article 156.3 del TRLCSP, en tractar-se d’un contracte subjecte a regulació
harmonitzada.
TERCER.-Publicar l’adjudicació i la formalització del contracte en el perfil del
contractant de l’Ajuntament de Barcelona, en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, el Butlletí Oficial de l’Estat i el Diari Oficial de la Unió Europea.
QUART.-Notificar aquest acord als interessats.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 28
de juliol de 2014, ES APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

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

6. ASSUMPTES URGENTS
Junts i PP presenten una moció per a que sigui inclosa en l’ordre del dia d’aquest ple.
L’Alcaldessa exposa que la moció no està presentada en forma, i que a més no està
subscrita, ni se n’ha donat còpia als regidors. Malgrat tot proposa, d’acord amb el que
disposa l’article 103.3 del D.lg 2/2003 de 28 d’abril, l’ampliació de l’ordre del dia amb el
punt relatiu a la Moció presentada conjuntament pel grup Municipal de Junts i del Partit
Popular “Moció al Ple ordinari del 28 de juliol de 2014 per a l’adopció de l’acord de
facilitar un comandament de pilona a tots els veins del Passeig de la Punta”

Explicació de la urgència: la Sra. Martí expressa que ve donada per la necessitat
d’adoptar l’acord abans de l’estiu que és quan s’aplica la restricció de trànsit.

SOTMESA LA URGÈNCIA DE LA INCLUSIÓ D’AQUEST PUNT A VOTACIÓ, per
l’aprovació de la sessió ordinària de data 28 de juliol de 2014, ÉS APROVADA PER
UNANIMITAT
•
•
•

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

A continuació es dóna lectura de la:
MOCIÓ AL PLE ORDINARI DEL 28 DE JULIOL DE 2014 PER A L’ADOPCIÓ DE
L’ACORD DE FACILITAR UN COMANDAMENT DE PILONA A TOTS ELS VEINS
DEL PASSEIG DE LA PUNTA
Junts per Sant Pol i Partit Popular de Catalunya proposem al Ple de la Corporació
l’adopció d’un acord relatiu al lliure accés al seu domicili que ha de tenir qualsevol veí
del nostre poble.
•
•

•

•
•

•

Atès que de fa temps gaudim d’una pilona al Carrer Ferrocarril que impossibilita
l’accés del trànsit al Passeig de La Punta en determinades franges horàries.
Atès que els veïns d’aquest indret, que documenten gaudir de pàrking, tenen la
possibilitat d’adquirir un comandament per poder superar l’obstacle de la pilona
i poder accedir sense restriccions horàries al seu domicili.
Atès que restringir la disponibilitat de comandament a només qui disposa de
pàrking provoca situacions inversemblants i clarament injustes a la resta de
veïns de la zona que no en tenen.
Atès que l’accés rodat al domicili particular es un dret fonamental per qualsevol
veí de Sant Pol de Mar, sense entrar en consideracions de si té o no pàrking.
Atès que els veïns que no disposen de pàrking a la zona només podrien entrarhi per qüestions molt puntuals i necessàries, degut a que en la zona no hi ha
cap plaça d’aparcament, per tant no hi podrien estacionar sense el risc de ser
sancionats.
I finalment, atès que el Síndic de Greuges no va desautoritzar expressament al
Ajuntament, però va manifestar: “... cal tenir en compte que una mesura com la
que ha implementat pot tenir considerables afectacions en la vida de les
persones que hi resideixen. Per aquest motiu els serveis municipals haurien de
valorar prèviament el nombre de residents, en primera o segona residència; el
trànsit de vehicles i els problemes que aquest plantegi ...” i res de això s’ha
tingut en consideració

PROPOSEM AL PLE DEL NOSTRE AJUNTAMENT EL SEGÜENT ACORD:
Permetre l’adquisició del comandament de la pilona del Carrer Ferrocarril a qualsevol
veí que justifiqui adequadament tenir el seu domicili al Passeig de la Punta, sense
entrar en cap altra consideració, adoptant aquest mesura a partir del proper 1 d’agost.
INTERVENCIONS
Sra. Martí defensa la moció presentada tot dient que pretén donar solució al problema
dels veïns de la Punta que no disposen d’aparcament i que precisen accedir-hi amb
cotxe (ja sigui per descarregar la compra o acompanyar a un familiar gran) les hores
que està tancada. Recorda que abans de presentar-la ha intentat parlar amb

l’Alcaldessa per aconseguir el que en la moció es proposa. Considera que és
complicat presentar una moció per quan cal negociar-la prèviament amb els regidors i
que aquests no contestaven el e-mail, després va anar a secretaria a buscar la de
l’any anterior i desconeixia que s’havien de firmar.
Sr. Martín, en representació del PP, defensa també la moció que presenta tot
explicant que l’any passat va votar en contra una moció similar presentada per Junts
per considerar que tota la Corporació havia arribat a un consens per a la pacificació de
la Punta, pacificació, que la moció de Junts en aquells moments trencava. Passat el
temps ha tingut coneixement de situacions d’injustícia. Creu que no costaria gens
donar accés, per exemple, a les persones grans per deixar les maletes i la compra.
Per aquesta raó, s’ha adherit a la moció redactada per Junts per Sant Pol.
Alcaldessa.-La decisió de pacificació es deu al gran trànsit de persones que a l’estiu
hi ha a la Punta i, sobretot, al carrer Ferrocarril –que és molt estret i té una gran
afluència de públic. No sempre està tancat l’accés. Entén que primerament són les
persones que els cotxes. El lliure accés al centre té uns horaris prou amplis per
permetre l’accés dels veïns. A més lamentablement força gent en fa un mal ús.
Sra. Martí pregunta si el govern dóna un vot de confiança a aquests veïns sense
pressuposar que faran un mal ús del comandament.
El Sr. Martín insisteix en que tots estan d’acord en donar preferència als vianants
davant dels vehicles, però que cal entendre a aquestes persones que plantegen
aquests casos singulars, persones, a les quals se les està coartant el fet d’entrar i
sortir de casa seva quan vulguin.
L’Alcaldessa recorda que hi prou temps perquè accedeixin durant les hores de lliure
accés. (fins a les 12 del matí, de 3 a 18 h.) Diu que el govern ha rebut moltes
felicitacions per pacificar la Punta.
Sr. Puig.-Deixen palès que el problema del carrer Ferrocarril encara no s’ha solucionat
adequadament i que el debat s’està portant en base a suposicions. Recorden que fa
un any es va presentar aquesta proposta però la moció no va prosperar. Un any
després s’ha encetat novament aquest debat a nivell intern i, amb l’experiència
adquirida a l’estiu passat, el Sr. Puig fa les següents consideracions: la primera és
que l’accés a la Punta en cotxe entén que ha de ser el més restrictiu possible sobretot
perquè el carrer Ferrocarril continua sent perillós a causa de les aglomeracions que
s’hi formen. L’experiència fa que ara siguin més cautelosos alhora de proposar
qualsevol modificació en relació amb el tancament del carrer. La moció ha estat
presentada per urgència, a l’igual que l’any passat, sense que s’hagi pogut deliberar i
sense que es disposi de dades objectives suficients que permetin clarificar els
problemes que es podrien generar en un futur. Per aquestes raons anuncien la seva
abstenció i, si no prospera la moció, exigeixen al govern que, d’acord amb les
indicacions del Síndic, es realitzi un estudi de mobilitat generada, i que amb els
mecanismes més adients, es faciliti l’accés a la Punta a qualsevol veí que hi hagi
d’accedir per raons extraordinàries i justificades.
Intervé el Sr. Font per dir que a l’estiu del 2013 es va debatre aquesta moció i ERC va
votar-hi en contra per tres motius. El primer, perquè es posava a favor de l’Ajuntament
a fi efecte de restringir al màxim el trànsit del carrer Ferrocarril; el segon, perquè
entenia que des de l’oposició no es pot governar a còpia de mocions, i, el tercer,
perquè va entendre que si hi havia unes casuístiques personals, aquestes es podrien
solucionar amb unes petites converses amb l’Ajuntament. Passat el temps s’ha
constatat que no s’ha restringit el trànsit i que tampoc les casuístiques personals s’han

solucionat, a la qual cosa cal afegir que el govern està decidit a no retirar la pilona. Es
per aquestes raons i amb l’objecte de donar el toc d’atenció al govern municipal que
ERC votarà a favor de la Moció. Insisteix en que amb la mesura de la pilona no s’ha
aconseguit restringir el trànsit ja que tothom passa pel carrer Ferrocarril. Li agradaria
que el govern pacifiqués el carrer Ferrocarril o, com a mínim, no perjudiqui als veïns.
Sr. Martín diu que es constata que el consens sobre la pacificació de la punta s’ha
trencat. Pensa que el govern municipal ha de reflexionar davant d’aquest toc d’atenció
i que amb la seva abstenció ICV s’equivoca.
Sra. Alcaldessa, recorda que la decisió d’instal.lar la pilona va ser una qüestió
econòmica; el més eficaç seria destinar un agent a la vigilància de l’accés al carrer.
Sr. Font pensa que davant del fet que pel carrer Ferrocarril hi passa tothom, (els que
estan autoritzats i els que no, ja que reitera que la pilona és “tonta”, es baixa amb una
bicicleta, amb una escala), és més lícit, a la vista del fracàs de la mesura de la pilona,
que es faciliti als veïns de la Punta sense aparcament un comandament. L’Ajuntament
ha de ser conscient que la majoria de gent que hi passa no disposa de comandament.
Insisteix en que la mesura de la pilona no ha funcionat, per això creu que no té sentit
castigar als veïns sense comandament. Demana que s’obtinguin dades objectives per
conèixer si és veritat que hi passa molta gent sense autorització.
L’Alcaldessa.-S’han de buscar criteris objectius per determinar a qui s’ha de facilitar el
comandament i a qui no. El més objectiu que s’ha trobat i que és aplicat per la majoria
de municipis és que si el veí té pàrquing, se li facilita l’accés amb comandament.
L’Alcaldessa diu que no creu que sigui veritat que la majoria de persones que hi
passen no estiguin autoritzades i es compromet a dur a terme un seguiment.
Sr. Puig.-Diu que el grup d’ICV no ha demanat mai a ningú explicacions del seu vot, i
que són lliures de votar allò que consideren convenient. Segueixen constatat que hi ha
un problema amb el carrer Ferrocarril i que caldrà solucionar-lo. Aquesta moció a
l’igual que la de l’any anterior s’ha presentat a corre cuita i reiteren que no disposen de
cap raó objectiva per saber que passarà si es faciliten comandaments a tots els veïns
que la demanen. Prova de que existeix un problema és el fet de que la majoria de
grups municipals han modificat el sentit del vot del juliol passat amb ara. Vista
l’experiència passada el grup d’ICV vol ser més cautelós, per això demanen al govern
quants són els afectats, i que es busquin solucions per afrontar el problema existent al
carrer Ferrocarril, que, creuen, no s’arreglarà facilitant quatre comandaments. Tenim –
diu- un problema i no el sabem solucionar, l’acord general de pacificació continua
essent perfectament vàlid, però insisteix en que la moció no solucionarà el problema.
Sr. Martín. Replica al Sr. Puig dient-li que és cert que tothom pot votar el que vulgui i
que ningú li ha demanat explicació de l’abstenció. El que sí que vol palesar és que hi
ha grups municipals que s’han mullat i que ICV no s’ha mullat. Aquest és el seu parer i
també és ben lliure per dir el que vulgui.
Sra. Martí. Tots els regidors coincideixen en detectar l’existència d’un problema, la
millor manera d’atacar-lo és canviant les coses, i una manera de fer-ho es facilitant el
comandament als afectats. Vol afegir que constat que ser regidora de Junts per Sant
Pol és un acte heroic atès que no han estat capaços d’aconseguir convèncer a tots els
regidors perquè votin a favor de les mocions que prosperen

1 a VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 28
de juliol de 2014, hi ha un empat en les votacions amb
•
•
•

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

Davant l’empat es procedeix a repetir la votació:
2 a VOTACIÓ
•
•
•

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

Donat que novament hi ha un empat en la votació. l’Alcaldessa, en ús de la seva
facultat de decidir amb el vot de qualitat, vota en contra, per la qual cosa la moció ÉS
REBUTJADA.
7. PRECS I PREGUNTES
Preguntes del grup municipal Junts per Sant Pol
Sr. Parada pregunta d’on sortiran els diners per a l’adquisició del mig local del carrer
Roger de Flor a l’INCASOL
Sra. Martí demana:
1. Que es retiri el mòdul vell de socorrisme
2. Si es pot demanar fiança a qui ocupa el parc del Litoral per fer festes infantils ja
que, després, cal que la brigada ho netegi per deixar-ho en condicions
3. Que es netegin les pintades que s’han fet a la roca de la caleta al final de
l’espigó de Canet i que consti com una platja més de Sant Pol
4. Que es retirin els fanals que s’han posat nous a la Punta, (creu que són de
“presó”). Li consta que un veí ha presentat una carta queixant-se
5. Pensa que s’ha instal.lat el nou parc infantil en el pitjor lloc (millor hagués estat
entre la zona de picnic i el gimnàs) Es queixa de que en el ple anterior va
sol.licitar que se l’informés per participar en la decisió i que no se l’ha tingut en
compte.
Prec del grup municipal d’ ERC
1. Reitera que es retiri la pilona

Preguntes del grup municipal del PP
1. Quantes sancions s’han imposat en aplicació de l’ordenança de civisme. Han
constatat que hi ha gossos sense morrió, gent que passeja sense samarreta
per la via pública, que embruten la Punta. Si s’ha incrementat la vigilància
policial a la zona.
2. Posa de manifest que hi ha molta aglomeració de gent a l’aparcament del Parc
del Litoral. Constata que hi ha moltes cues per pagar la zona blava, molts
cotxes al parc del Litoral que comparteixen espai amb els vianants que hi
passen perquè no hi ha voreres, també hi veu molta brossa.
Respostes
Al Sr. Parada
1. Respon l’Alcaldessa que el dia 23 de juliol es va escripturar i que ja s’ha pagat
l’import corresponent.
A la Sra. Martí
(Respon l’Alcaldessa)
1. Recentment s’ha instal.lat el mòdul del Sot del Moré i encara no s’ha tingut
temps –considerant que hem estat de festa major- de retirar el vell. Quan la
brigada pugui ho farà.
2. Es controla bastant bé la gent que ocupa el parc per fer festes infantils, encara
que aquest any s’ha “desmadrat”. La policia té instruccions d’aixecar acta si la
zona queda bruta per sancionar, si s’escau.
3. El material per esborrar les pintades és molt agressiu i contaminant, raó per la
qual els tècnics aconsellen rebaixar la roca. No s’ha trobat encara una solució.
4. Els fanals que s’han instal.lat són eficientment energètics i s’adeqüen a
normativa cosa que no passava abans. Així mateix es recorda que el projecte
tècnic ha estat en exposició pública sense que s’hagin formulat al.legacions.
5. S’ha instal.lat el parc infantil on està perquè és l’indret aconsellat per serveis
tècnics.
Al grup municipal del PP
1. Respon el regidor de governació que l’ordenança de civisme s’aplica i que s’ha
fer un seguiment exhaustiu sobretot durant la festa major per evitar els aldarulls
i perseguir el “botellón”.
2. La idea d’externalitzar el pàrquing s’ha rebutjat però si que es previst que es
solucioni el problema de les cues a les màquines.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les
23:00 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

