ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 31 DE MARÇ DE 2015
NÚM. PLE2015/3

Identificació sessió
Caràcter: ordinària
Data: 31 de març de 2015
Horari: 20:05 h. a 22:00 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)
Sra. Maria Carme Pomés Codina (Junts per Sant Pol)
Sr. Manel Puig Borrell (ICV)
Sr. Bernat Ferrer Roura (ICV)
Sr. Albert Font Lacambra (ERC)
Sr. Isaac-Ivan Martín i Salvà (PP)
Secretària
M. Carme Solís Ferrer

A la sala de plens de la vila de Sant Pol de Mar, essent les 20:00 hores del dia 31 de
març 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 3 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 23 DE FEBRER DE 2015
2. APROVACIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC I SOL.LICITUD DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA
DE DOMINI PÚBLIC PORTUARI A LA PLATJA DE LES BARQUES.
3. IMPOSICIÓ SANCIÓ PER NO DISPOSAR DE LA PERTINENT LLICÈNCIA DE GOS
PERILLÓS
4. DICTAMEN MODIFICACIÓ ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL
EMPLEAT DE L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
5. POSADA A DISPOSICIÓ DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA EL SOLAR PER A LA UBICACIÓ TEMPORAL DELS MÒDULS
PREFABRICATS DE LA SECCIÓ D’INSTITUT DE LA VALLALTA
6. APROVACIÓ DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ A L’AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ PER A
LA PRESTACIÓ DELS SERVEI DE CUINA I SUBMINISTRAMENT DEL DINAR DE LA LLAR
D’INFANTS MUNICIPAL PI DEL SOLDAT
7. MOCIÓ QUE PRESENTA JUNTS PER SANT POL PER A L'ADOPCIÓ D'INSTAR AL
GOVERN QUE NETEGI LES PINTADES
8. MOCIÓ ARGUMENTARI EN RELACIÓ AL COMPROMÍS DE LES CANDIDATURES QUE
CONCORREN A LES ELECCIONS MUNICIPALS DEL 24 DE MAIG
9. MOCIÓ INSTITUCIONAL EN SUPORT A L’ESPORT CATALÀ
10. ASSUMPTES URGENTS
11. PRECS I PREGUNTES

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 23 DE FEBRER
DE 2015
S’aprova l’acta de la sessió anterior de data 23 de febrer de 2015 per unanimitat dels
assistents.

2. APROVACIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC I SOL.LICITUD DE CONCESSIÓ
ADMINISTRATIVA DE DOMINI PÚBLIC PORTUARI A LA PLATJA DE LES
BARQUES
En data 27 d’abril de 2007, el Ple de la Corporació acordà aprovar el projecte tècnic
redactat pels Serveis Tècnics Municipals per a la sol·licitud de concessió
administrativa per a l’ocupació de la caseta de pescadors situada a la “platja de les
barques” a la zona de domini públic marítim terrestre. Concessió que fou atorgada per
resolució de data 18 de juny de 2014 .
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Com a continuació i amb la voluntat de preservar al màxim la façana marítima de Sant
Pol i alhora donar compliment a la Llei 5/1998 de 17 d’abril, de Ports de Catalunya, i
vista la reordenació de l’àmbit de domini públic portuari plantejat a aquest Ajuntament
per la Subdirecció General de Ports i Aeroports, a fi d’encabir en aquesta zona els
patins i les barques de fibra que actualment estan ocupant la zona de domini públic
marítim terrestre, aquesta alcaldia va interessar que per part dels serveis tècnics
municipals es redactés un projecte tècnic per a la sol·licitud de concessió
administrativa de domini públic portuari, a la platja de les barques: zona de varada,
pista esportiva i pallols sota l’Avinguda Dr. Furest.
El projecte redactat consta d’una memòria explicativa, de l’estudi econòmic i dels
plànols, amb la descripció detallada de les ocupacions que es preveuen dins del
domini públic portuari.
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- APROVAR el projecte tècnic redactat pels Serveis Tècnics Municipals per a
la sol·licitud de concessió administrativa de domini públic portuari, a la platja de les
barques: zona de varada, pista esportiva i pallols situats sota l’Avinguda Dr. Furest,
d’aquest terme municipal
SEGON.- SOL·LICITAR a la Direcció General de Ports i Aeroports de la Generalitat de
Catalunya, la concessió administrativa per a l’ocupació de la zona portuària situada a
la part que es delimita al projecte tècnic aprovat al punt anterior.
TERCER.- FACULTAR l’Alcaldia o membre de la Corporació en qui delegui per a que
impulsi i porti a terme les actuacions necessàries per al degut compliment del que
s’acorda.

INTERVENCIONS
Pren la paraula l’Alcaldessa per defensar la proposta presentada.
El Sr. Puig, d’ICV, pregunta si l’espai, la concessió del qual es demana, és el que
ocupa sense títol el Club Nàutic i si l’ús i la forma de gestió del referit espai serà
concretat amb el Pla d’Usos.
L’Alcaldessa aclareix que el Pla d’Usos només regeix per l’estiu. El Departament de
Costes de la Generalitat va demanar a l’Ajuntament que s’alliberés a l’hivern l’espai,
ocupat per les barques. Ports va oferir solucionar aquest problema amb la concessió
que avui es sol.licita. A la vegada, l’Ajuntament vol aprofitar per solucionar la
concessió de la pista (marina seca) i els pallols. Es tracta, en definitiva, d’ordenar
l’espai.
Sr. Font, d’ERC, sol.licita al govern que tingui cura d’administrar les diferents entitats i
els diferents interessos que convergeixen en aquest indret. Constata que, hores d’ara,
no està determinada la forma de gestió de la futura concessió.

3

VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 31
de març de 2015, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb




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

3. IMPOSICIÓ SANCIÓ PER NO DISPOSAR DE LA PERTINENT LLICÈNCIA DE
GOS PERILLÓS

Arran de l’acta aixecada per la Policia Local de data 27 de juliol de 2014, i atès
l’incompliment de les disposicions de l’Ordenança municipal sobre tinença d’animals,
aprovada pel Ple de la Corporació i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de
data 11 d’agost de 2009, així com l’incompliment de la Llei 10/1999, de 30 de juliol,
sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, per decret de
l’alcaldia número 460/2014, s’incoà expedient sancionador a la Sra. Dolores Villalta
Jiménez, propietària d’un gos de raça “American Standfordshire”, de nom Laika, per
les presumptes infraccions de no disposar de la corresponent llicència administrativa
per la tinença d’animals potencialment perillosos i no tenir subscrita la necessària
pòlissa de responsabilitat civil .
Seguit el procediment legalment establert i formulada proposta de resolució per part de
l’instructor de l’expedient, aquesta conclou que la Sra. Dolores Villalta Jiménez és la
responsable d’una infracció de caràcter molt greu tipificada a l’article 65,12, de la
ordenança municipal de tinença d’animals, com és la de tenir un gos potencialment
perillós sense disposar de llicència.
Vistos els articles 66 i següents de l’ordenança municipal esmentada, que indiquen la
competència per exercir la potestat sancionadora i les quanties de les sancions.
Atès que en el present cas, la competència per a la imposició de la sanció correspon al
Ple de la Corporació, segons l’article 66,2,a) que estableix que el Ple és l’òrgan
competent per a aquelles accions o omissions tipificades com a infraccions greus i
molt greus relatives a la tinença de gossos potencialment perillosos.
Vist que d’acord amb l’article 68,2, c), s’imposaran sancions de 1.502,53 fins a
30.050,61 euros a les infraccions considerades com a molt greus, i tenint en compte,
però, els criteris de graduació de la sanció, els quals cal considerar en el seu grau
mínim, proposant l’instructor de l’expedient una sanció de 1.502,53 euros.
ES PROPOSA AL PLE L’ADOPCIÓ DELS SEGÜENTS ACORDS:
PRIMER.- DECLARAR a la Sra. Dolores Villalta Jiménez, propietària del gos, de raça
American Standfordshire, de nom Laika, responsable d’una infracció de caràcter molt
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greu de l’Ordenança municipal sobre tinença d’animals, al no disposar de la pertinent
llicència de gossos potencialment perillosos.
SEGON.- IMPOSAR a la Sra. Dolores Villalta Jiménez una sanció de 1.502,53 euros,
per a la infracció referida a l’acord anterior.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a la interessada, en forma reglamentària.

INTERVENCIONS
L’Alcaldessa explica les diverses accions que des de la regidoria corresponent s’estan
duent a terme per intentar que tots els propietaris de gossos considerats com a
perillosos disposin de la corresponent llicència administrativa de tinença.
Així mateix explica que abans d’iniciar un expedient sancionador es requereix en
reiterades ocasions als afectats perquè regularitzin la situació.
Avança que el seu grup s’abstindrà en la votació i justifica la posició del grup municipal
de CIU en la situació socio-econòmica de la propietària i en el fet de que, donada la
seva precària situació, el deute serà incobrable.
El Sr. Parada manifesta que el seu grup també s’abstindrà.
El Sr. Puig, pregunta què passaria si tothom s’abstingués i si el ple és l’òrgan
competent originàriament o si ho és per delegació.
La secretària respon que perquè la proposta s’aprovi és necessari que els vots
favorables siguin més que els desfavorables. Si no hi ha cap vot favorable no s’aprova
la proposta. El ple és l’òrgan originàriament competent.
El Sr. Puig exposa que el seu grup entén que la proposta és un cas clar de que les
ordenances desplegades no serveixen per res, com reiteradament ja han manifestat.
Constaten que la proposta és un exemple del fracàs dels mecanismes de mediació i
de la intervenció dels Serveis Socials. Pensen que el govern municipal els està
passant la responsabilitat d’aplicar o no una sanció que haurien d’aplicar i que, si no
l’apliquen, probablement incorrin en prevaricació. Demanen que es retiri la proposta i
que no es sotmeti a votació plenària.
El Sr. Font, d’ERC, no votarà favorablement la proposta. No acusa al govern municipal
de prevaricació, però pensa que és responsabilitat del govern fer complir les
ordenances i la Llei. Pensa que el govern ha de governar també a l’òrgan instructor de
l’expedient i que aquests expedients no haurien d’arribar a ple.
El Sr. Martín. Entén que les ordenances són d’obligada aplicació i compliment. La
responsabilitat de tots seria votar favorablement, malgrat que a ningú li agrada fer-ho
en un cas com aquest. Entén que la de sancionar és fonamentalment una
responsabilitat del govern i que caldria estudiar la delegació de la potestat
sancionadora del ple a la Junta de Govern com s’ha fet en altres àmbits.

5

VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 31
de març de 2015, NO S’APROVA amb




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

4. DICTAMEN MODIFICACIÓ ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL DEL
PERSONAL EMPLEAT DE L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
Per acord del Ple d’aquest ajuntament adoptat en data 18/06/2015 es va aprovar
l’acord de condicions de treball del personal empleat de l’ajuntament i en data
13/11/2014 es va publicar al BOPB.
L’article 12.23 de l’acord aprovat estableix que: l’Oficina de Turisme farà atenció en
temporada alta i en temporada baixa, d’acord amb el següent calendari :
a) Temporada baixa: de l’1 d’octubre al 30 d’abril, exclòs setmana santa que es
considera temporada alta. De dilluns a divendres jornada continuada, matí.
b) Temporada alta:de l’1 de maig al 30 de setembre i setmana santa. Dimarts,
dimecres, dijous i diumenge, jornada continuada, de matí. Divendres i dissabte
jornada partida.
Per Decret núm, 66/2014 de 13 de maig, la Generalitat de Catalunya ha establert de
manera imperativa que les oficines de turisme de 3ª categoria, com és el cas de Sant
Pol de Mar, han de complir els següents requisits en relació amb els horaris :
a) Obertura mínima de Setmana Santa a octubre (ambdós inclosos), i en aquells
períodes de màxima afluència turística d’acord amb les característiques de la
destinació, amb un mínim de quatre hores diàries, cinc dies a la setmana.
b) Els dies de descans no poden coincidir en dissabte, diumenge i festiu.
En data 11/12/2014 l’Ajuntament de Sant Pol de Mar va sol·licitar el reconeixement de
la oficina de turisme com de 3ª categoria, resolent la Generalitat de Catalunya que
l’horari d’obertura mínima només s’aplica de juny a setembre, i que caldria ampliar-ho
de Setmana Santa a octubre.
Donades les característiques del poble i en atenció als diferents serveis a prestar,
entre els que destaca el de caràcter eminentment turístic, eix i motor econòmic princial
del poble, entre d’altres, l’ajuntament ha de mantenir per continuar amb la categoria de
poble turístic, una oficina de turisme que ha d’acomplir els requisits establerts per
l’esmentat decret.
Atès que la redacció de l’art. 33.9 de l’esmentat Acord comporta problemes pràctics en
la justificació de les indisposicions.
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Atès que es considera necessari procedir a modificar la durada màxima dels
contractes de treball de durada determinada.
Vista l’acta de la reunió celebrada el 2/03/2015 per la Mesa negociadora de l’Acord de
condicions de treball del personal empleat de l’Ajuntament
De conformitat amb el que disposen els articles 31 i següents de la Llei 7/2007 de 12
d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Modificar l’article 12.23 de l’acord de condicions de treball del personal
empleat de l’ajuntament de Sant Pol de Mar, en els següents termes:
a) Temporada baixa: del dia 1 de novembre fins a la data en que comenci cada
any la Setmana Santa. De dilluns a divendres jornada continuada, matí.
b) Temporada alta: del primer dia que comenci la Setmana Santa, fins el 31
d’octubre. Dimarts, dimecres, dijous i diumenge, jornada continuada, de matí.
Divendres i dissabte jornada partida.
c) La jornada de treball per a l’any 2015 quedarà distribuïda de la següent
manera;
a. Temporada baixa : 759 hores
b. Temporada alta :
1093 hores
Aquesta jornada de treball caldrà ajustar-la anualment al calendari laboral.
SEGON.- Determinar que l’horari i jornada de l’Oficina de turisme es podran modificar
sense necessitat de nou pacte, establint el seu caràcter flexible sempre que una norma
de rang legal així ho estableixi.
TERCER.- Que els acords precedents formin part del contingut normatiu de l’ACORD
de condicions de treball del personal empleat de l’ajuntament de Sant Pol de Mar, als
efectes legals oportuns.
QUART.- Donat els problemes pràctics que comporta la justificació de les
indisposicions, l’ultima frase de l’article 33.9 de l’ACORD (qualsevol indisposició
s’haurà de justificar per un facultatiu de la Seguretat Social o Mútua d’assegurances)
quedarà substituïda per “caldrà aportar un justificant d’haver estat visitat per un
facultatiu en un centre mèdic”
Cinquè.- Afegir a l’ACORD la DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA amb el contingut
següent: El contracte de durada determinada per circumstàncies del mercat,
acumulació de feines o excés de comandes, regulat a l’apartat b) del número 1
de l’article 15 de l’Estatut dels treballadors, pot tenir una durada màxima de 12
mesos, dins d’un període de 18 mesos, comptats a partir del moment en que es
produeixin aquestes causes.
SISÈ.- Disposar que els acords precedents entrin en vigor a partir de la seva aprovació
pel Ple de la Corporació.
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SETÈ.- Remetre l’expedient al Departament de Treball i Industria de la Generalitat de
Catalunya als efectes de registre de les modificacions i publicació en el DOGC, així
com remetre-les a la Delegació del Govern de Catalunya als efectes procedents.
VUITÈ.- Notificar aquests acords a les Organitzacions sindicals signants i als
representants del personal de l’ajuntament.

INTERVENCIONS
L’Alcaldessa defensa la proposta i explica de forma detallada cadascun dels punts
que són objecte de la present modificació.
El Sr. Puig, diu que aquests esforços que s’estan fent perquè Sant Pol avanci en
matèria turística també s’haurien de fer en d’altres àmbits com la pagesia, pesca i d’
altres activitats econòmiques. Demana un aclariment en relació amb el punt cinquè de
l’acord.
L’Alcaldessa explica que el punt cinquè permet l’ampliació de la pròrroga en els
contractes temporals fins a 12 mesos.
El Sr. Martín avança el vot favorable. Pensa que són propostes assenyades i que
s’escau promocionar un turisme de qualitat, així com dur a terme una política de
promoció econòmica més potent.

VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 31
de març de 2015, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb




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

5. POSADA A DISPOSICIÓ DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA EL SOLAR PER A LA UBICACIÓ TEMPORAL
DELS MÒDULS PREFABRICATS DE LA SECCIÓ D’INSTITUT DE LA VALLALTA
Atès el compromís assumit per la totalitat dels grups polítics municipals d’instal·lar a la
vila un institut de secundària que doni servei als pobles de la Vallalta, Sant Pol de Mar,
Sant Cebrià de Vallalta i Sant Iscle de Vallalta.
Atès que de les converses i acords als que s’ha arribat amb el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar ha
trobat un sòl adient que ha merescut l’aprovació d’aquell Departament per instal·lar-hi,
temporalment, els mòduls prefabricats per iniciar els estudis de secundària a la
població.
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Atès que el terreny figura a l’inventari de béns de la Corporació Municipal, amb el codi
número 55- 120103.
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Posar a disposició del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya el solar que es descriu per a la ubicació temporal dels mòduls prefabricats
de la Secció d’Institut de la Vallalta.
Descripció del solar:
Superfície 4.661,65 m2 . Solar ubicat a l’àmbit del Parc del Litoral, qualificat
d’equipaments escolars i esportius.
Llinda: al Nord amb l’anterior variant de la Carretera de Madrid a França, avui
convertida en via d’accès des de la N-II a Sant Pol de Mar; Sud, part amb terrenys del
Parc del Litoral i part amb la finca matriu de la qual es segrega; Est amb aparcament
municipal i Oest, part amb la finca matriu de la que es segrega i part amb el nus viari
de la carretera B-603 que es dirigeix a Sant Pol de Mar i a Sant Cebrià de Vallalta.
Pertany la finca descrita a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, per cessió urbanística
provinent del Pla Especial de Reforma Interior de la Urbanització Can Villà.
Inscripció: figura inscrita la totalitat de la finca al Registre de la Propietat d’Arenys de
Mar, al llibre 67 de Sant Pol de Mar, tom 1344, finca 3957. Lliure de càrregues i
gravàmens.
SEGON.- Facultar l’alcaldessa-presidenta per a la signatura de la documentació que
sigui necessària per a l’efectivitat del que es disposa en el present acord.
TERCER.- Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament.

INTERVENCIONS
L’Alcaldessa expressa que la proposta és una formalitat que ens demana la
Generalitat per poder dur a terme la construcció de l’IES provisional. Reitera que, un
cop construït l’IES en la seva instal.lació definitiva el terreny revertirà a l’Ajuntament.

VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 31
de març de 2015, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb




13 vots a favor: CIU (5), Junts (4), ICV (2), ERC (1), PP (1)
0 vot en contra: cap
0 abstenció: cap
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6. APROVACIÓ DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ A L’AJUNTAMENT DE SANT
CEBRIÀ PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEI DE CUINA I SUBMINISTRAMENT
DEL DINAR DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL PI DEL SOLDAT
Vist que l’ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta té establert el servei de menjador, que
compren el servei de cuina i el servei de monitoratge, de la seva escola bressol
municipal, segons acord adoptat pel Ple municipal en sessió celebrada el dia 29 de
novembre de 2012, d’aprovació definitiva del corresponent expedient administratiu, i
que disposa d’una cuina, propietat municipal, degudament habilitada per a l’elaboració
dels menjars per als infants de l’escola bressol,
Vist que l’ajuntament de Sant Pol de Mar, té establert el servei de menjador, de la seva
escola bressol municipal, segons acord adoptat pel Ple municipal en sessió celebrada
el dia 28 d’octubre de 2013, d’aprovació definitiva del corresponent expedient
administratiu sense que disposi de cuina pròpia per a la seva elaboració, havent de
contractar externament el servei de cuina i transport del menjar per als usuaris de
l’escola bressol.
Vist que existeix la necessitat i conveniència d’actuar conjuntament en la prestació del
servei de cuina i el subministrament del mateix a l’escola bressol municipal
Vist el què s’estableix a l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic i procediment administratiu comú que regula el règim jurídic de l’encomana de
gestió.
En virtut de les competències que m’han estat legalment conferides, EL PLE
ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’encàrrec de gestió, d’acord amb el conveni que s’adjunta com a
ANNEX, a favor de l’ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta per a la prestació dels
servei de cuina i subministrament de dinar de la llar d’infants municipal Pi del Soldat.
SEGON.- Facultar a la senyora Alcaldessa a signar els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
TERCER.- Publicar l’esmentat conveni en el Diari Oficial de la Generalitat
QUART.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta.

INTERVENCIONS
L’Alcaldessa explica als regidors presents la motivació de la proposta, manifestant
que es tracta de regularitzar un servei que s’està prestant en l’actualitat. Serà
l’Ajuntament de Sant Cebrià que és on són les instal.lacions qui obtindrà l’encàrrec de
licitar el contracte i gestionar el servei amb la participació dels ajuntaments de Sant
Iscle i Sant Pol.
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El Sr. Parada pregunta si tal com ho tenim ara podíem haver tingut problemes.
Respon l’Alcaldessa que no, atès que l’Ajuntament té contracte de subministrament
subscrit amb l’empresa directament.
El Sr. Martin pregunta com es duia a terme fins ara el servei i si l’Ajuntament portava
controls regulars del menjar que es servia. Així mateix pregunta que hagués passat si
l’empresa subministradora hagués perdut el contracte amb Sant Cebrià de Vallalta.
L’Alcaldessa reitera que a partir d’ara serà l’Ajuntament de Sant Cebrià qui gestionarà
el contracte del subministrament del menjar de la llar d’infants. I que fins ara estava
subscrit amb l’empresa subministradora, la qual preparava el menjar des de les
instal.lacions de Sant Cebrià. Insisteix en que es portaven controls regulars i
exhaustius de l’estat i temperatura del menjar. I que si hagués passat alguna cosa
entre l’Ajuntament de Sant Cebrià i l’empresa, -que no ha passat- Sant Pol hagués
buscat una solució –per exemple utilitzar les instal·lacions de l’escola Sant Pau.

VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 31
de març de 2015, ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb




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

7. MOCIÓ DE JUNTS PER SANT POL AL PLE ORDINARI DEL MES DE MARÇ PER
L’ADOPCIÓ D’ACORD D’INSTAR AL GOVERN QUE NETEGI LES PINTADES
Junts per Sant Pol, davant de la circumstància de què recentment han aparegut
diverses pintades a diferents indrets públics, parets, murs, ponts, etc., i en atenció a
les següents consideracions:
Atès que creiem que permetre fer aquest tipus d'actuacions a les zones públiques del
poble, indiferentment del contingut de les pintades, és un acte incívic i que embruta la
imatge del nostre poble.
Atès que permetre una pintada concreta a un lloc concret, com és el cas de la pintada
del mur de La Riera, dóna peu a “obrir la veda”, a qualsevol tipus de manifestació
gràfica, i és una decisió subjectiva.
Atès que la nostra ordenança de civisme, en el seu capitulo IV DEGRADACIÓ VISUAL
DE L’ENTORN URBÀ, en el seu punt 2 manifesta:
“Els grafits, les pintades i d’altres conductes d’embrutiment i enlletgiment no només
devaluen el patrimoni públic o privat, palesant llur deteriorament, sinó que
principalment provoquen una degradació visual de l'entorn, tot afectant la qualitat de
vida dels veïns i visitants”
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En el seu punt 3 manifesta: “El deure d’abstenir-se d’embrutar, tacar i deslluir troba el
seu fonament en l’evitació de la contaminació visual …”
en el seu article 6 NORMES DE CONDUCTE, diu textualment:
“Està prohibit realitzar tota mena de grafiti, pintada, taca, gargot, escrit, inscripció o
grafisme, amb qualsevol matèria o bé ratllant la superfície, sobre qualsevol element de
l’espai públic, així com a l’interior o l'exterior d’equipaments, mobiliari urbà, arbres,
jardins i vies públiques en general i la resta d’elements descrits en l'article 1 d’aquesta
ordenança.”
PROPOSEM AL PLE DE L'AJUNTAMENT ELS SEGÜENTS ACORDS:
Netejar les pintades de la Riera, pilars del pont del tren, caseta de la Depuradora i en
especial el mur de La Riera.
Instar als propietaris d'edificis amb pintades, per què ho netegin amb alguna ajuda de
subvenció logística o material.
Fixar cartells a punts estratègics avisant que està prohibit fixar cartells o pintar les
parets sota multa de (xxx) euros.
Y en tot cas, i si aquest consistori ho considera, destinar un lloc concret amb plafons
extraïbles, per a la “expressió lliure de les inquietuds de la població.

INTERVENCIONS
Defensa la Moció el portaveu de Junts per Sant Pol, Sr. Parada. Explica que basantse en l’ordenança de convivència, el seu grup insta al govern a que netegi el grafiti
pintat a la Riera atès que la pintura va ser autoritzada per la pròpia Alcaldia
Consideren que el grafiti no és adient, però no pel seu contingut, sinó perquè suposa
un embrutiment d’aquest espai. Demana que l’Alcaldia sigui conscient de a qui dóna el
permís per pintar i suggereix la possibilitat de que els artistes urbans disposin d’un lloc
específic per expressar-se lliurement, que no sigui un emplaçament fix.
El regidor de Medi Ambient, Sr. Xumetra manifesta que el grup de CIU està d’acord
amb el fons i en el perquè de la moció, però no amb el “com” . Caldria modificar- la en
el sentit de que no fos l’Ajuntament qui repintés els indrets que han estat objecte de
grafitis, sinó els ens o propietaris que pertoqui: els pilars-ADIF, la Riera-l’ACA, les
façanes, els propietaris.
El Sr. Parada considera que si la Riera pertany a l’ACA hauria d’haver estat aquesta
qui hagués atorgat la corresponent autorització, no l’Ajuntament. Pensa que correspon
a l’Ajuntament vetllar per la imatge de Sant Pol i per aquesta raó li correspon amb ell
repintar el mur.
L’Alcaldessa insisteix que no va donar autorització per escrit, perquè no és l’òrgan
competent.
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El Sr. Puig, explica que aquesta moció i la proposta que conté, ha estat objecte d’un
fort debat intern amb diversitat criteris dins del mateix grup, per això s’abstindran En
alguns punts de la moció estan d’acord, amb d’altres, no. Hi ha pintades agressives i
d’altres que són artístiques. Reiteren la seva disconformitat amb les ordenances que
troben arbitràries. No estan tampoc d’acord en que siguin els propietaris de les
façanes els que hagin de netejar edificis, sí ho estan en que es regulin els espais que
puguin ser pintables. Mostren el seu desacord amb el procediment, es a dir, que un
simple permís verbal de l’Alcaldessa sigui suficient per autoritzar una pintada
d’aquestes dimensions.
El Sr. Font, d’ERC, anuncia també la seva abstenció en fer referència la moció “en
especial al mur de la Riera”, que és l’únic que disposa d’autorització municipal.
Manifesta així mateix que ell no hagués donat permís per fer la pintada de la Riera,
però el cert és que és l’única que no ha incomplert cap normativa.
El Sr. Martin considera que és una de les mocions més sensates de les presentades
per Junts per Sant Pol. L’ha presentada per una qüestió d’estètica, perquè el nostre
poble continuï essent el què és, no per una qüestió política. Ben al contrari que el
permís que va donar l’Alcaldessa. Costa de creure –diu- que l’Alcaldessa hagi pogut
donar permís per aquesta pintada en un lloc tan emblemàtic. Aquí el que passa, sense
donar més voltes, és que aquesta pintada diu “Independència”. Ja sap que
l’Alcaldessa ho negarà i que el regidor de governació buscarà altres respostes com
que cal buscar al propietari perquè netegi, però no creu que la policia local permeti a
qualsevol persona pintar la riera.
Segueix l’exposició afirmant que per ell, no són el mateix les pintades que hi ha al
Moré que a la Riera. L’indret de la Riera és la imatge del municipi de Sant Pol. No es
pot tolerar aquest tipus de comportament ja que, malgrat el permís de l’Alcaldia, el seu
grup considera aquest comportament incívic.
Pensa que a les parets de tots, millor que no si pinti res. Es un contrasentit que
permetem pintar en aquests llocs, i que, per altra part, obliguem a la gent, per
exemple, a pintar d’una determinada manera les parets o exigim quin tipus de tanca
s’ha de pintar. I si no ho fa, el multem.
Creu, com Junts, que la defensa d’aquesta moció no és una qüestió política, (del que
digui la pintada), sinó de sentit comú. Votarà favorablement la Moció.

1 a VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 31
de març de 2015, ES PRODUEIX UN EMPAT amb




5 vots a favor: Junts (4), PP (1)
5 vot en contra: CIU (5)
3 abstenció: ICV (2), ERC (1)
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2 a VOTACIÓ
SOTMESA A SEGONA VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària
de data 31 de març de 2015, ES REPETEIX L’EMPAT




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

La moció és REBUTJADA amb el vot de qualitat de la Sra. Alcaldessa

8. MOCIÓ ARGUMENTARI EN RELACIÓ AL COMPROMÍS DE LES
CANDIDATURES QUE CONCORREN A LES ELECCIONS MUNICIPALS DEL 24 DE
MAIG
“DECLARACIÓ MUNICIPALISTA DE CERVERA
Les eleccions municipals que es celebraran el dia 24 de maig de 2015 han de suposar
molt més que una acció per configurar el govern de pobles, ciutats i viles de
Catalunya. Els ciutadans i ciutadanes votaran els seus alcaldes i alcaldesses però
també, amb el seu vot, s’expressaran clarament sobre el futur polític del nostre país,
un sentiment que va començar a florir a la manifestació del 10 de juliol de 2010 i que
ha quedat ben palès en les darreres concentracions del dia 11 de setembre, ara amb
l’horitzó de les eleccions plebiscitàries del 27 de setembre. Per tot això, EL PLE
ACORDA:
PRIMER. Respectant sempre la plena autonomia de cada municipi, donar prioritat a
les aliances de govern entre tots els partits compromesos a treballar inequívocament
per l’exercici de l’autodeterminació de Catalunya i amb l’objectiu d’assolir, durant el
proper mandat municipal, la plena sobirania de la
Nació catalana.
SEGON. Fer pública, al ple de constitució de la nova legislatura municipal que tindrà
lloc el dia 13 de juny de 2015, la següent declaració sobiranista: ‘Per expressió
democràtica de la voluntat ciutadana als respectius municipis, anunciem que restem a
disposició del nou Parlament, del president i del govern de la Generalitat de Catalunya
que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres
institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ’.
TERCER. Reafirmar el compromís dels nous ajuntaments per la transparència, la lluita
activa contra la corrupció, el foment de la participació dels ciutadans en els afers
municipals, així com prioritzar polítiques basades en la igualtat d'oportunitats, el
manteniment dels serveis públics, pensant en els conciutadans que més pateixen, i
més ho necessiten.
QUART. Iniciar des del mateix moment de la constitució dels nous ajuntaments, al
costat de l’Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural i altres entitats, un període
transitori de màxima inclusió i unitat d'acció de totes les organitzacions i partits polítics
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compromesos amb el procés a fi de garantir del conjunt de les forces sobiranistes a les
eleccions del 27 de setembre.
CINQUÈ. Manifestar que si el resultat de la voluntat democràtica a favor de la
sobirania i la independència de Catalunya esdevé majoritari a les urnes el 27 de
setembre, mostrem la total disposició per iniciar el procés constituent cap a la
independència de Catalunya al costat de les nostres institucions.

INTERVENCIONS
L’Alcaldessa explica als presents que el que es pretén amb aquesta Moció és que els
nous Ajuntaments tinguin la voluntat de fer costat al nou govern de la Generalitat per
exercir l’autodeterminació del poble català.
El Sr. Parada avança la seva abstenció malgrat estan a favor de la independència.
Consideren que és una publicitat dels partits nacionalistes. Estan d’acord amb els fons,
però no amb la forma.
El Sr. Puig, informa que el seu grup s’abstindrà també. Malgrat són signants del dret a
decidir consideren que s’està fent un gra massa amb aquesta qüestió. La declaració
de Cervera dóna prioritat a les aliances amb CIU, per la qual cosa no li donaran suport.
El Sr. Font, per ERC, votarà a favor.

El Sr. Martín, pel PP, pensa que és un atac a la llibertat i al que pugui pensar
qualsevol persona. No votarà favorablement a la Moció. Aquesta parla de plena
sobirania, Catalunya ja la té; es parla de la nació catalana, és un concepte
indeterminat no reconegut a cap ordenament jurídic; es parla del dret a la
autodeterminació, Catalunya no té cap de les situacions que permet accedir a aquest
dret; d’Estat català lliure i sobirà, .....no som lliures?. Ho som des de el punt que fins i
tot –diu el Sr. Martín- es pot presentar una moció com aquesta; Catalunya ja té un
Estat propi. Considera que el 3r punt és hipocresia pura. A Catalunya s’ha acabat l’eix
esquerra dreta. O ets independentista o ets mal català. Pensa que estem aquí per
parlar de Sant Pol. Creu que tots els diners que es destinen a finançar Òmnium
Assemblees..., es poden dedicar al punt 3r. Votarà en contra per convicció perquè creu
que el contingut no té raó.

VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 31
de març de 2015, ÉS APROVADA PER MAJORIA SIMPLE amb




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

15

9. PROPOSTA DE MOCIÓ INSTITUCIONAL EN SUPORT A L’ESPORT CATALÀ
El foment de l’educació física i l’esport, així com l'obligació de posar els mitjans
necessaris per facilitar una adequada utilització de l’oci i el temps lliure constitueixen
un mandat Constitucional als Poders Públics, a més d’una responsabilitat obligada de
tots els qui treballem i vetllem pel benestar comú.
Les activitats físiques i esportives constitueixen un element clau de l’educació, la
cultura, la integració i la vida social en els nostres pobles, viles i ciutats, d’aquí
el suport del món municipal. L’esport s’ha convertit en un fenomen social universal i,
actualment, és per a la nostra societat un instrument d’equilibri i integració amb el món
que ens envolta. La pràctica de l’esport contribueix a reduir desigualtats socials i
culturals, així com a una millora de la salut i el benestar. L’esport és un element
educatiu tant per a l’esportista d’elit com per a qui se'n serveix per mantenir-se en
forma. La promoció i el desenvolupament de les activitats esportives han de ser, i de
fet són, d’interès general.
Tot i així, l’esport, en el seu vessant més modest i de base, està veient en els darrers
temps com es posa en greu perill la seva continuïtat i desenvolupament degut a
certes accions legislatives i actuacions públiques de les diferents instàncies de govern.
L’esport català en el seu conjunt: esportistes, voluntaris, clubs, consells, federacions, i
la mateixa Unió de Federacions i el món municipal han denunciat públicament el
passat 19 de març tots els greuges que s’estan perpetrant contra el sector i el seu
teixit associatiu i ha advertit de les conseqüències que aquests perjudicis provocaran a
curt termini.

L’aplicació de l’esmentada Llicència Única, que pretén el finançament de les
federacions estatals i l’alta competició en detriment de les federacions autonòmiques i
l’esport de promoció; la Llei de l’exercici de les professions de l’esport que
menysprea el paper de les federacions i menysté la qualitat dels professionals
federatius en l’exercici de les seves tasques; la situació del voluntariat esportiu, que
no reconeix la figura del pocket money i obvia la realitat dels més de 400.000
voluntaris que, només a Catalunya, fan possible dia a dia la pràctica de l'activitat física
al nostre país i suposa un estalvi de més de 200 milions d’euros a l’erari públic; la
supressió de l’exempció en l’Impost de Societats per a entitats sense ànim de lucre
que no ingressaven més de 100.000 euros anuals, que ara hauran de presentar
l’impost i suposarà una burocratització i un augment dels costos de gestió de clubs i
associacions que tampoc reportarà un augment de la recaptació fiscal; l’augment de
l’IVA del 8% al 21% en els serveis directament relacionats amb la pràctica esportiva i
l’educació física quan aquests siguin prestats per clubs no declarats de caràcter social,
per empresaris individuals o per societats mercantils; l’exigència a participants en
proves esportives a la carretera, tals com els triatlons o les curses ciclistes, d’una
assegurança per Responsabilitat Civil equivalent a l’assegurança per a la conducció
de vehicles a motor fixada en un mínim de 70 milions d’euros; l’aplicació de la recent
modificada Llei de costes, que amenaça amb no solucionar la problemàtica dels
clubs nàutics de platja catalans tan arrelats al territori, tot exigint que assumeixin uns
costos de remodelació desmesurats i basats en criteris tècnics desconnectats de la
realitat dels esports nàutics; la Llei contra el blanqueig de capitals, que ha establert
uns deures i obligacions d’elevada fiscalització sense tenir en compte els efectes que
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això provoca en entitats petites en què els seus col·laboradors són únicament
voluntaris que treballen de forma altruista pel foment de la pràctica esportiva.
L’aplicació de cadascuna d’aquestes mesures i la suma d’elles suposen, en definitiva,
un greu perjudici i risc al sector esportiu que acabarà per desarticular-se i desaparèixer
per passar a estructures submergides al marge de qualsevol regulació esportiva.
Per tot això, i davant dels greuges als quals s’està sotmetent el conjunt del sector
esportiu català, EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar a l’esport català en
el seu conjunt i al teixit associatiu vinculat a l’activitat física que formen esportistes,
voluntaris, clubs, consells esportius, federacions esportives, la Unió de Consells
Esportius de Catalunya i la mateixa Unió de Federacions Esportives de Catalunya.
SEGON.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a la retirada de l’esmentada
Llicència Única.
TERCER.- Instar al Parlament de Catalunya a permetre l’accés a l’exercici professional
dels tècnics, instructors i entrenadors federatius.
QUART.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a reconèixer la figura del pocket
money en la regulació del voluntariat esportiu.
CINQUÈ.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a la reincorporació a la Llei de
l’Impost de Societats de l’exempció prevista per a entitats sense ànim de lucre amb els
següents requisits:
“a) Que els seus ingressos totals no superin els 100.000 euros anuals.
b) Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retenció, no
superin els 2.000 euros anuals.
c) Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.”
SISÈ.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a recuperar el tipus reduït del 8%
sobre l’Impost sobre el Valor Afegit per als serveis prestats a persones físiques que
practiquin esport o educació física relacionats, sempre que tals serveis estiguin
directament relacionats amb les esmentades pràctiques i siguin prestats per
particulars, empreses o clubs no reconeguts com de caràcter social.
SETÈ.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a incloure en l’annex II sobre marxes,
proves esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments del Reial Decret 1428/2003,
de 21 de novembre, la correcta remissió a la normativa esportiva en quant
assegurança per danys i responsabilitat civil dels esportistes participants en proves
esportives en carretera, quan aquests no impliquin la conducció de vehicles a motor.
VUITÈ.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a reconèixer la preexistència dels
clubs nàutics de platja del litoral català i les seves particulars característiques
esportives, socials i culturals i a facilitar la creació de zones poliesportives permanents
a la platja.
NOVÈ.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a excloure com a subjectes obligats
de la Llei contra el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme a les entitats
sense ànim de lucre que els seus ingressos no superin els 100.000 euros anuals.
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DESÈ.- Donar suport i recolzament a l’esport català i el seu teixit associatiu difonent la
campanya encetada pel món associatiu esportiu en contra dels greuges que pateix,
que posen en risc la seva continuïtat.
ONZÈ.- Donar trasllat dels Acords d’aquest Ple al Govern de la Generalitat, a la
Secretaria General de l’Esport, al Govern espanyol, al Ministeri d’Educació, Cultura i
Esport, al Consejo Superior de Deportes, als Grups Parlamentaris del Parlament de
Catalunya, als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, al Consell
Esportiu, a la Unió de Consells Esportius de Catalunya, a l’Associació Catalana de
Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya.

INTERVENCIONS
El regidor d’esports, S. Xavier Catarineu defensa la moció explicant-ne les raons.
Entén que la Moció neix, no dels partits polítics, sinó del propi teixit associatiu que
engloba tots els pensaments a Catalunya, prova d’això és que s’insta a tots els grups
parlamentaris perquè considerin i tinguin en compte les qüestions que es planteja. No
és una Moció en contra de ningú, sinó de suport a l’esport català.
El Sr. Martín discrepa del Sr. Catarineu per considerar que la Moció que ara es
discuteix també és política. Reconeix que l’Estat aquí ha entrat com “un elefante en
una cacharrería”, però el cert és que hi ha qüestions que han de ser necessariament
objecte de regulació i que la llicència única té per objecte, per exemple evitar
inscripcions a totes i cadascunes de les Comunitats Autònomes. Reitera que ell és
partidari de donar tot el suport a l’esport català, però que realment la Moció amaga un
moviment polític, per la qual cosa no li donarà suport.

VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 31
de març de 2015, ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb




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

10. ASSUMPTES URGENTS
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 d’una modificació de l’ordenança fiscal núm.
29. La justificació de la urgència ve donada pel calendari fiscal aprovat.
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SOTMESA LA URGÈNCIA DE LA INCLUSIÓ D’AQUEST PUNT A VOTACIÓ, per
l’aprovació de la sessió ordinària de data 31 de març de ÉS APROVADA PER
UNANIMITAT




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

DICTAMEN D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM.
29
L’Ordenança núm. 29 regula la taxa per la prestació del servei de gestió de residus
municipals.
Correspon la modificació d’aquesta taxa a fi de recollir la bonificació continguda en
l’ordenança del preu públic per la utilització de la deixalleria de la Vallalta, a fi d’aplicarse en aquesta taxa. La bonificació que es proposa beneficia exclusivament als usuaris
(exclusivament particulars) assidus de la deixalleria i en funció de les visites que en
realitzin durant l’any.
Vist el que estableix el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de
modificació del Règim Legal de les Taxes estatals i locals.
Qui subscriu, el regidor d’Hisenda proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
acord:

PRIMER. Aprovar la modificació de l’ordenança fiscal número 29 d’acord amb el text
que s’adjunta com a annex 1 i que consisteix en incorporar l’article 5 amb la bonificació
per usos que es faci en la deixalleria de la Vallalta, amb el següent text:
“L’Ajuntament de Sant Pol de Mar concedeix als usuaris (exclusivament particulars)
assidus de la Deixalleria de la Vallalta, una bonificació sobre la Taxa d’escombraries
de tots els habitants de Sant Pol de Mar. A aquests efectes els usuaris, sol·licitaran un
justificant a l’operari de la deixalleria, prèvia instal·lació de les targes magnètiques.
La bonificació s’aplicarà a l’import anual de la taxa d’escombraries i es farà efectiva a
l’exercici de l’any següent. El percentatge de bonificació estarà en funció del nombre de
visites a la deixalleria, sense que es pugui comptabilitzar més d’una visita al dia i d’acord
amb el barem següent:
Nombre de visites/any
6 a 10
Més de 10

Percentatge de bonificació
5%
10%

SEGON. Publicar aquest acord en el BOP i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament per a
la seva exposició pública durant un termini de trenta dies, durant el qual l’expedient
podrà ser examinat pels interessats, els quals podran presentar reclamacions, si així ho
consideren. Si durant l’esmentat termini no es presenten reclamacions, el text de
l’ordenança aprovat esdevindrà definitiu.
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VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 31
de març de 2015, ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb




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

11. PRECS I PREGUNTES
Preguntes de Junts per Sant Pol: Verònica Martí
1. Si la Junta de Patrimoni ha emès ja l’informe sol·licitat.
2. Si està previst convocar reunions del Consell de Medi Ambient abans de que
acabi la legislatura
3. L’estat de tramitació de la instal.lació de la TV
Preguntes d’ICV
1. Si el govern té intenció d’arreglar l’asfaltat i les voreres del carrer Sant Pau
2. Si hi haurà continuïtat de les sessions de treball de Promoció econòmica fins al
final de mandat

Preguntes d’ERC
1. Perquè s’ha desmuntat l’àrea d’aportació del Dr. Furest i si se’n desmuntarà
alguna altra.
2. Quantes persones han estat contractades mitjançant els plans d’ocupació.
Preguntes del PP
1.
2.
3.
4.
5.

Fer un prec per presentar mocions per Sant Pol
Si s’instal.laran papereres a la zones de Can Villà i Sant Pol 2000
Com està el tema de les càmeres de vigilància
Continuïtat de les sessions de treball del Consell de Promoció econòmica
Valoració sobre la instal.lació de la biblioteca

RESPOSTES
A Junts per Sant Pol
1. Respon l’Alcaldessa que ho desconeix
2. Respon el Sr. Xumetra dient que està previst convocar-lo abans de
l’acabament del mandat.
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3. Respon l’Alcaldessa tot dient que s’està treballant moltíssim en aquest
assumpte. Varen prometre que després de Setmana Santa funcionaria, però en
haver-se enfonsat la porta, es demorarà fins el 20 d’abril, la qual cosa no
significa que la TV es vegi bé a tot el poble. Fins que no funcioni no es sabrà
amb exactitud quins són els punts foscos.
A ICV
1. Respon l’Alcaldessa, l’estat actual és conseqüència sobretot del desgast i del
problema del solar dels Tints. Està previst dur a terme un petit arranjament.
2. Respon el Regidor Garcia, dient que en principi estava previst un format
trimestral, però la Unió de Comerciants va demanar no participar-hi per la
imminència de les eleccions i pel seu proper canvi de Junta; això no obstant,
està previst convocar-ne una abans de la liquidació d’aquest Ajuntament.
A ERC
1. Respon el Sr. Xumetra dient que s’havia d’haver desmuntat l’any passat quan
es va començar el porta a porta, però en ser l’època estival es va considerar
que seria millor fer-ho més tard. Està previst avançar amb el porta a porta per
tot el poble, malgrat tot es deixaran algunes àrees d’emergència.
2. Responen l’Alcaldessa
aproximadament

i

el

Sr.

Xumetra

que

unes

14

persones

Al PP
1. .....
2. Està previst, però s’ha de dur a terme el corresponent procediment de
contractació.
3. Hi ha instal·lades 2 càmeres. Està previst instal.lar-ne dues més.
4. Contestada abans.
5. Respon l’Alcaldessa, dient que se li donarà resposta al proper ple, però que el
ritme d’usuaris és molt esperançador.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les
22:00 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
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