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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
DE  DATA 2 DE FEBRER DE 2015 

NÚM. PLE2015/1 
 
 
Identificació sessió 
 
Caràcter: ordinària  
Data: 2 de febrer de 2015  
Horari: 20:00 h. a 21:30 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 2 de 
febrer 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 
PLE2015/1 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 29 DE DESEMBRE DE  
2014 
 
2. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI DE 2015 
 
3. DICTAMEN D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE MAPA DE 
CAPACITAT ACÚSTICA DE SANT POL DE MAR 
 
4. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES 
MUNICIPALS DE SANT POL DE MAR 
 
5. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ESTATUTS CONSORCI LOCALRET 
 
6. DICTAMEN D’ESTABLIMENT DE COMPLEMENT ESPECÍFIC I NIVELL DE COMPLEMENT 
DE DESTÍ PER A LLOC DE TREBALL D’ARQUITECTE AMB ASSIGNACIÓ DE FUNCIONS 
DE CAP DE SERVEIS TERRITORIALS 
 
7. ASSUMPTES URGENTS 
 
8. PRECS I PREGUNTES 

 
 

 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 29 DE 
DESEMBRE DE  2014 
 
S’aprova l’acta de la sessió anterior de data 29 de desembre de 2014 per unanimitat 
dels assistents. 
 
 
2. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI DE 
2015 
 
Assumpte 
 
Aprovació inicial del Pressupost General per a 2015 
 
Relació de fets  

1. L’alcaldessa de l’Ajuntament, d’acord amb el disposat per l’article 168 del Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, ha format el pressupost 
per a l’exercici 2015. 

2. La secretaria - Intervenció municipal ha emès informe favorable. 
3. El Pressupost conté la documentació i annexos previstos al Text Refós de la 

Llei d’hisendes locals, aprovat pel Reial Decret 2/2004, de 5 de març. 
 

Fonaments de dret 
1. En la tramitació del pressupost s’han seguit els requisits exigits per la legislació 

vigent. 
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2. L’elaboració, tramitació i aprovació del pressupost s’ha de subjectar a l’art. 162 

i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
 

EL PLE ACORDA: 
 

1. Aprovar inicialment el Pressupost general per a l’exercici de 2015 que, resumit 
per capítols, és el següent: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Aprovar la plantilla de personal per a l’exercici 2015. 
 
3. Aprovar les Bases d’execució del Pressupost general. 

 
4. Exposar-ho al públic durant el termini de quinze dies hàbils, inserint l’anunci 

corresponent al Butlletí Oficial de la Província, i en el tauler d’anuncis de la 
corporació, per poder-hi fer reclamacions. 

 
5. Aquest acord es considera definitiu si no es produeixen reclamacions en contra 

durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es 
refereix, quan s’hagi complert el que disposa l’article 169 del Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 
 
 

Ingressos
Capítol I Impostos directes 3.636.000,00
Capítol II Impostos indirectes 100.000,00
Capítol III Taxes, preus públics, .. 1.509.500,65
Capítol IV Transferències corrents 1.453.757,25
Capítol V Ingressos patrimonials 143.300,00

Subtotal pressupost corrent 6.842.557,90

Capítol VII Transferències de capital 0,00
Capítol IX Passius financers 565.727,84

Subtotal pressupost capital 565.727,84
TOTAL PRESSUPOST 7.408.285,74

Despeses
Capítol I Despeses de personal 3.124.479,07
Capítol II Béns i serveis corrents 2.557.844,58
Capítol III Despeses financeres 83.820,42
Capítol IV Transferències corrents 212.579,93
Capítol V Fons de contingència i altres imprevistos 30.000,00

Subtotal pressupost corrent 6.008.724,00

Capítol VI Inversions 846.300,00
Capítol IX Passius financers 553.261,74

Subtotal pressupost capital 1.399.561,74
TOTAL PRESSUPOST 7.408.285,74
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INTERVENCIONS 
 
El regidor de l’àrea, Sr. Ferran Xumetra, exposa les línies generals en que es basa el 
projecte de pressupost 2015 i defensa les raons per les quals creu s’ha d’aprovar. 
 
Sr. Parada, de Junts per Sant Pol, manifesta que és la primera vegada que han arribat 
a un consens amb el govern municipal per aprovar els pressupostos municipals. 
Durant molts anys cap de les  iniciatives proposades per Junts per Sant Pol ha 
prosperat, d’aquí que el seu grup hagi pensat que una de formes d’aconseguir que el 
govern executi propostes de Junts  és la de pactar amb ell. Aquesta vegada han 
proposat al govern una línia de subvencions per finançar en un tant per cent elevat la 
pintura de mitgeres amb l’objecte de millorar la imatge de Sant Pol. El govern ha 
previst en el pressupost d’enguany una aplicació pressupostària dotada de 25.000 
euros amb el compromís d’aprovar les corresponents bases de subvencions. Es per 
aquesta raó que Junts donarà el vist-i-plau als pressupostos municipals. 
 
El Sr. Xumetra concreta que la subvenció serà entre el 40 i el 50% del cost de 
l’actuació 
 
Sr. Puig, d’ICV, manifesta que  no donaran suport al projecte de pressupost presentat 
pel govern municipal per les raons que ja van reiterar en la CEC. La raó bàsica és que 
el projecte de pressupost 2015 no contempla l’aplicació pressupostària per fer front a 
l’adquisició del futur IES. Quan es va decidir esperar a l’aprovació definitiva del  POUM 
per  l’adquisició del terrenys –portats per l’optimisme de la situació-, varen, inicialment, 
estar-hi d’acord; això no obstant,  en l’actualitat, coneguda la provisionalitat, hi hagut 
un canvi d’escenari que els  fa pensar que l’adquisició del terreny per a l’IES és urgent: 

 
• L’IES provisional no disposarà de la confortabilitat de l’edificació definitiva, 

per això ha de funcionar el mínim possible.  
• Malgrat que la tramitació del POUM va per bon camí, no se sap el temps 

que trigarà en aprovar-se defintivament el POUM.  
• També abans es desconeixia que a l’IES provisional serà necessari ocupar 

una part de Can Villar per a pati de l’escola 
 
Per aquests motius, i en no contemplar-se aquesta opció al pressupost,  han decidit 
votar-hi desfavorablement sense entrar analitzar altres partides menors. 
 
Felicita al govern pel pacte. Es de celebrar que el govern busqui el pacte on el trobi. 
 
Sr. Font, per ERC,  es suma a les felicitacions al govern i a Junts per aprovar, en any 
electoral,  els pressupostos municipals. Ha observat que hi ha la partida per 
subvencionar les actuacions a les mitgeres, però no sap com es desplegarà, ni en quin 
reglament es basarà. Manifesta que li agradaria saber-ho.  
 
No donarà suport al projecte de pressupost. Entén que si bé l’actitud del govern vers a 
ERC no ha sigut dolenta, no ha complert amb els mínims. Com sap el regidor de 
l’àrea, sempre, abans de negociar els pressupostos, demana l’estat d’execució del 
pressupost de l’exercici anterior. Així ho va fer, amb l’objecte d’examinar-lo i  li va ser 
enviat el 23, tres dies abans de que es dugués a terme la CEC on el pressupost ja 
estava tancat i on  es va posar de manifest que s’havia aconseguit un pacte amb Junts 
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per a la seva aprovació.. En aquesta ocasió no han tingut lloc les reunions tècniques 
que s’havien produït en d’altres exercicis econòmics abans de l’aprovació del 
pressupost;  per tant, els dubtes de com s’està executant al 2014, vers el 2015 i les 
esmenes que hagués pogut introduir  s’hauran de deixar per a altres ocasions. Té 
dubtes en advertir que hi ha desaparició de partides perquè no s’han executat, però en 
canvi es vinculen amb d’altres, aplicacions que semblen finançar actuacions 
executades, dubtes sobre les vinculacions de crèdits del capítol VI, dubtes que no ha 
pogut resoldre com havia passat en exercicis anteriors. 
 
El Sr. Martín pel PP, agraeix al regidor d’Hisenda la seva predisposició per arribar a 
un acord, però farà d’oposició i serà crític amb el grup municipal de Junts per Sant Pol. 
No comprèn com és que el principal partit de l’oposició aprova el projecte de 
pressupost municipal perquè el govern ha inclòs una partida. Veu atònit com el Sr. 
Parada diu que no sap ben bé com funciona això del pressupost. Es pregunta com 
podrà governar si desconeix aquest extrem (el funcionament del pressupost). Felicita 
al govern per la seva habilitat en aconseguir ell pacte  i agraeix que es recullin les 
seves aportacions. Avança el seu vot contrari. 
 
El Sr. Parada replica, per al·lusions,  dient que no ha estat ben be així. No és cert que 
hagin acceptat el pressupost proposat per una partida. El pacte amb el govern 
contempla unes clàusules generals que hauran de recollir les bases de la subvenció 
que necessàriament s’hauran de redactar abans de les eleccions locals Caldrà fer, a 
més,  un cens dels habitatges afectats, una carta explicativa adreçada als afectats, 
una convocatòria  pública on se’ls exhibirà un power point, ...El cost és aprox de 24 € 
m2. Si es volen aïllar les parets, el preu seria de 80 € m2. Per tant, -conclou el regidor- 
el suport  no ha sigut tan gratuït.  
 
Aclareix també que no ha dit que no sabia en que consistia i com funcionava el 
pressupost, sinó que,  les propostes pressupostàries que presentava en altres 
exercicis econòmics el seu grup,  arribaven fora de termini i que no eren admeses pel  
govern. Aquesta vegada sí que han arribat a temps per introduir propostes pròpies. 
 
Replica l’Alcaldessa a ICV, dient que ara és impossible adquirir els terrenys per al nou 
i definitiu IES. La tramitació està encallada perquè falta algun informe hores d’ara i 
s’han de fer alguns estudis més. 
 
En relació amb la subvenció per les mitgeres, s’hauran de redactar unes bases en 
l’elaboració de les quals també hi participarà Junts per Sant Pol. Es finançarà la 
pintura i també la protecció a les parets per estalvi d’energia. 
 
Afegeix el Sr. Xumetra, adreçat a ICV,  que al pressupost hi ha consignació suficient 
per ampliar la vorera del col.legi, tal com va demanar ICV.  
 
Contrarreplicant a ERC diu que va tenir la liquidació quan la va tenir i que ell no va 
trigar més de cinc minuts en enviar-se-la. 
 
Sr. Font, felicita al govern, però no es dóna per convidat, atès  que l’expedient 
administratiu del pressupost 2015 ja estava tancat el 26, quan es va portar a la 
Informativa. Abans,  les reunions  tècniques es feien sempre abans de tancar 
l’expedient. Se li va donar opció de fer petites aportacions, però no de resoldre els 
dubtes importants que té. 
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L’Alcaldessa intervé per expressar  que pensa que el grup municipal Junts ha donat 
suport al projecte de pressupost del govern perquè ha actuat amb clau de poble, no de 
partit polític. 
 
El Sr. Martín, del PP, creu que s’ha de saber en quin lloc està cadascú: govern i 
oposició. L’oposició ha demostrat esser bastant fluixa amb el govern. 
 
Sr. Puig, vol aclarir dos punts:  

• que en cap moment ha criticat la demora en la tramitació del POUM  
• i en relació amb la vorera adjacent al camp de futbol,  recorda que varen donar 

suport a la modificació pressupostària amb la condició de que es preveiés al 
pressupost 2015 dotació  suficient per arranjar-la. Insisteix en que el pacte 
assolit en el moment de la modificació pressupostària no condicionava el vot 
favorable del pressupost 2015. 

 
 

VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 2 
de febrer de 2015, ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb 
 

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

3. DICTAMEN D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE 
MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE SANT POL DE MAR 
 
En data 24 de novembre de 2014 el ple de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar va acordar 
aprovar inicialment la modificació puntual del mapa de capacitat acústica de Sant Pol 
de Mar. 
 
Durant el període d’exposició pública ha formulat al·legacions el Sr. EDMUNDO 
OROZCO FEIS (12-12-2014), en les quals sol·licita la col·locació d’algun tipus de 
protecció per evitar la caiguda de vehicles sobre els habitatges, en cas d’accident i la 
col·locació de bandes anti-soroll. 
 
En data 19 de gener s’emet informe tècnic, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
1.L’Ajuntament de Sant Pol de Mar va aprovar el mapa de capacitat acústica en sessió plenària 
de data 11 de març de 2013. 
2. En data 4 de juny de 2014 l’Ajuntament va aprovar una modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació municipal 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 esportiu, clau 
9.1 i 9.2, de Sant Pol de Mar. 
3. La normativa en matèria de contaminació acústica estableix que les modificacions, revisions i 
adaptacions del planejament territorial i urbanístic, que afectin els usos del sòl i la tramitació de 
plans urbanístics de desenvolupament que estableixin usos pormenoritzats del sòl comporten 
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la necessitat de revisar la zonificació acústica, per tant aquesta modificació puntual del Pla 
General d’Ordenació Municipal obliga a una revisió del mapa de capacitat acústica.  
4. La modificació del mapa de capacitat acústica afecta només a l’àmbit Sud del Parc del 
Litoral. 
5. En data 24 de novembre de 2014, el Ple de l’Ajuntament aprovà inicialment la modificació 
puntual de mapar de capacitat acústica. 
6. En data 12 de desembre de 2014 el Sr.EDMUNDO OROZCO FEIS presenta escrit 
d’al·legacions a la dita modificació. 
7. En l’esmentat escrit d’al·legacions, l’interessat sol·licita la col·locació d’algun tipus de 
protecció per evitar, que en cas de  produir-se algun accident, els vehicles caiguin sobre els 
habitatges i la col·locació de bandes anti-soroll. 
 D’acord amb el capítol III,del Decret 176/2009, de 10 de novembre l’objecte del mapa de 
capacitat acústica és disposar d’una zonificació acústica que s’adeqüi a la realitat del municipi, 
però no és objecte d’aquest establir les mesures correctores.  
Tampoc és objecte d’aquesta modificació puntual, ni de la redacció del mapa de capacitat 
acústica l’establiment de mesures de protecció en cas d’accidents.  
L’al·legació per tant cal ser desestimada, sense perjudici que s’acordi la presentació d’un escrit 
davant el titular de la infraestructura. 
Cal seguir la tramitació de l’expedient i dictar la resolució que legalment procedeixi. 
Sant Pol de Mar, 19 de gener de 2015” 
A la vista de l’informe i de conformitat amb l’article 7 del Decret 176/2009, de 10 de novembre, 
pel qual s’aprova el reglament de la Llei 16/2002, de  
 
EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER : Desestimar les al·legacions formulades pel Sr. EDMUNDO OROZCO FEIS.  
 
SEGON: Aprovar definitivament la modificació puntual del mapa de capacitat acústica 
de Sant Pol de Mar. 
 
TERCER.- Procedir a la  publicació de l’aprovació definitiva al BOP i a la pàgina web 
de l’Ajuntament. 
 
QUART.- Notificar-ho al Departament de Medi Ambient als efectes oportuns.  
 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 2 
de febrer 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 

 
 
4. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DE LES 
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE SANT POL DE MAR 
 
En data 1 d’octubre de 2013, d’una banda, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, i, d’altra, 
La Bruixa Neteges Generals i Manteniments, S.L., varen subscriure contracte 
administratiu per a la prestació del servei de neteja de les dependències municipals de 
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Sant Pol de Mar, per un preu de 10. 251,25 Euros IVA inclòs i una durada de 2 anys 
prorrogable per altres dos. 
 
Per decret núm. 18/2015 de data 14 de gener de 2015, l’Alcaldessa proposa 
l’ampliació del contracte del servei de neteja de les dependències municipal per tal de 
cobrir la neteja de la nova Oficina d’Atenció Municipal de la policia local i la reforma de 
la biblioteca municipal. L’import total anual del contracte s’incrementarà en 2.221,88 
sense IVA passant a ser de 125.236,88 anuals sense IVA. 
 
Atorgat tràmit d’audiència a l’empresa adjudicatària del servei, presenta escrit de 
conformitat en data 20 de gener de 2015. 
 
La legislació aplicable ve determinada pels articles 105 a 108, 211, 219 del R.Dlg 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
 
D’acord amb la Disposició Addicional Segona del referit Text Refós que conté lles 
normes específiques de contractació en les Entitats Locals, correspon al Ple l’adopció 
del present acord. 
 
Es per això que, a la vista de l’informe de secretaria,  EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER.-Modificar el contracte del servei de neteja de les dependències municipals 
formalitzat en data 1 d’octubre de 2013 entre aquest Ajuntament i l’empresa “La Bruixa 
neteges Generals i manteniments, S.L.”, per tal de cobrir la neteja de la nova Oficina 
d’Atenció Municipal de la policia local i la reforma de la biblioteca municipal. 
 
SEGON.-L’import total anual del contracte s’incrementarà en 2221,88 € sense IVA 
passant a ser de 125.236,88€ anuals sense IVA. 
 
TERCER.-Requerir a l’empresa adjudicatària per tal que formalitzi la modificació del 
contracte administratiu. 
 
QUART.-Facultar a l’Alcaldessa, Sra. Montserrat Garrido Romera, per a l’execució 
d’aquest acord. 
 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 2 
de febrer 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. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ESTATUTS CONSORCI LOCALRET 
 
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del que 
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar en forma part com a ens consorciat. 
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Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de novembre 
de 2014 va adoptar, entre d’altres, els acords següents: 
 

“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 següent redacció (conforme al text refós que s’adjunta com a annex): 
 
“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET 
 
Article 2 
L’article 2 incorpora un últim apartat: 
 
“ El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”. 
 
Article 7 
L‘article 7 incorpora un tercer apartat: 
 
“7.3.  El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la 
condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats”. 
 
Article 23 
L’article 23 queda redactat de la següent manera: 
 
“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del President i 
tindrà la condició de personal laboral d’Alta Direcció”. 
 
Article 25 
L’article 25 queda redactat de la següent manera: 
 
“Personal 
 
25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves 
finalitats, i que estarà constituït per: 
a) personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s’integrarà 
en la plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la situació administrativa 
que correspongui en la seva administració d’origen, i el personal laboral mitjançant el 
mecanisme de la successió d’empresa o la que correspongui d’acord amb la legislació 
laboral vigent.  
b) personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb 
anterioritat a 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el 
marc de la normativa local i pressupostària.  
 
25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.  
25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la 
legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment aplicables”.  
 
Article 26 
L’article 26 queda redactat de la següent manera: 
 
“Secretaria i Intervenció 
 
26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció. 
 
26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona 
o pel personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit per ingressar-hi 
titulació superior en dret. 
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26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera 
i pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona o 
per funcionaris tècnics que actuaran per delegació d’aquest i que la exercirà d’acord a 
la normativa que regeix a l’Ajuntament de Barcelona”. 
 
Article 29 
L’article 29 queda redactat de la següent manera: 
 
“Règim pressupostari, comptable i de control 
 
29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa 
vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos 
econòmics i a la normativa que sobre la matèria estableixi l’Ajuntament de Barcelona. 
El Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou en el compte general de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 
29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del 
pressupost, així com els requeriments d’informació comptable i financera, al calendari 
municipal, sense perjudici del compliment dels terminis previstos a la normativa 
d’aplicació. 
 
29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa, 
entre d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de despeses, als 
dipòsits del fons i persones autoritzades per al seu moviment i a l'operatòria en 
pagaments. Tots els actes, documents i expedients de l’Administració del Consorci i de 
totes les entitats depenents d’aquest, amb independència de la seva naturalesa 
jurídica, de la que se’n derivin drets i obligacions de contingut econòmic estaran 
subjectes al control i la fiscalització interna per la Intervenció del Consorci en els termes 
establerts als articles 213 a 222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 
 
29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera 
i pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control 
financer i funció de control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan administratiu, amb la 
denominació d’Intervenció general. 
 
29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la 
direcció de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona” 
 
Article 29 bis 
S’incorpora un article 29 bis 
 
“Autoritzacions 
 
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament de 
Barcelona per: 
a) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol 
altra persona jurídica d’àmbit nacional o estranger.  
b) Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits i 
avals”.  
Article 32 
L’article 32 queda redactat de la següent manera: 
 
“Separació del Consorci 
 



 

 11

32.1 Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol moment. El 
dret de separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a l’Assemblea 
General del Consorci. 

32.2 L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració que hagi 
exercit el dret acrediti estar al corrent del seus compromisos adquirits i garanteixi 
la liquidació de les seves obligacions pendents. 

32.3 Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci haurà 
d’acordar a quina de les restants administracions integrants del Consorci, s’adscriu 
en aplicació dels criteris establerts en la LRSAL”. 

 
Article 33 
L’article 33 queda redactat de la següent manera: 
 
“Dissolució del Consorci 
 
33.1  El Consorci es dissoldrà per les causes següents: 
 

a) Acord unànime de tots els membres que l’integren. 
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres 

restants. 
c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.  
d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la majoria 

absoluta dels seus membres. 
e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes. 

 
33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. 

 
33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador.  A 
manca d’acord, exercirà com a liquidador el Consell d’Administració del Consorci. 
 
33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada membre del 
Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la seva aportació anual i el 
número d’anys que efectivament hagi estat integrat com a membre de ple dret en el 
Consorci. 
 
33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que tindrà lloc 
el pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva. 
 
33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per aquests 
Estatuts, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada 
amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i poder així aconseguir els 
objectius del Consorci”. 
 
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 de 
forma conjunta, 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”. 
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Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes 
s’ajusten al que disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració local i 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització 
del Sector Públic i d’altres mesures de reforma administrativa. 
 
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 d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès per 
part del Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini de trenta 
dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6770, de 
15 de desembre 2014. 
 
És per tot això que, 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 d’aquest Consorci en sessió plenària de 27 de 
novembre de 2013, en els termes exposats anteriorment. 
 
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i 
efectes escaients. 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 2 
de febrer 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 

 
 
6. DICTAMEN ESTABLIMENT DE CE I NIVELL CD PER AL LLOC DE TREBALL 
D’ARQUITECTE AMB ASSIGNACIÓ DE FUNCIONS DE CAP DE SERVEIS 
TERRITORIALS  
 
L’arquitecte municipal Sra. Núria Fàbregas Creus, l’any 2009 fou nomenada 
funcionària interina per portar a terme les tasques inherents al lloc de treball 
d’arquitecte superior, amb motiu de la situació administrativa en comissió de serveis a 
una altra administració del titular d’aleshores. 
 
Posteriorment, en produir-se la vacant de la plaça d’arquitecte superior i havent 
superat el procés de  selecció reglamentari, la Sra. Fàbregas va ser nomenada 
funcionària de carrera per ocupar aquest lloc. 
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L’Ajuntament te la voluntat de formalitzar l’assignació a la Sra. Fàbregas, les tasques 
de Cap del serveis tècnics, la qual cosa implica el comandament de 6 persones 
(Tècnic medi ambient, enginyer, TAG,  arquitecte tècnic i 2 administratives). 
 
A la memòria elaborada en data 21 de gener de 2015, l’alcaldessa signant del present 
dictamen argumenta la necessitat i oportunitat de procedir a la formalització de 
l’assignació de funcions de CAP DELS SERVEIS TERRITORIALS a l’actual arquitecte 
municipal, amb la conseqüent adequació del complement específic a les condicions 
particulars de les funcions proposades. Alhora proposa l’assignació del nivell 24 en el 
complement de destinació per al lloc de treball d’arquitecte municipal amb funcions de 
Cap dels Serveis Territorials. 
 
Vist l’informe emès en data 11/12/2014 pel lletrat Sr. Juan-Ignacio Olmos Martínez. 
 
La quantia que proposa per al total del complement específic és de 20.500 € bruts 
anuals, argumentant que l’increment de 10.576,80 € que es produeix en relació amb el 
CE que percebia fins l’actualitat la Sra. Fàbregas, és el resultat de la valoració singular 
que s’ha fet necessari portar a terme en el moment de proposar l’assignació de 
funcions de Cap dels Serveis Territorials. A l’annex de personal del Pressupost 
presentat per al present exercici s’ha previst la dotació econòmica suficient per a cobrir 
tan l’increment del complement específic proposat com per a l’increment de retribució 
que implica l’assignació del nivell 24 en el complement de destinació. 
 
Per tot això, EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER.- Establir per a les funcions de Cap dels Serveis Territorials l’assignació en 
concepte de complement específic la quantitat de 10.576,80 € bruts anuals 
 
SEGON.- Establir el nivell  24 en el complement de destinació per al lloc d’arquitecte 
municipal amb funcions de Cap dels Serveis Territorials. 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 2 
de febrer 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 

 
 
7. ASSUMPTES URGENTS 
 
MOCIÓ DE CONDEMNA A L’ATEMPTAT CONTRA CHARLIE HEBDO I DE 
DEFENSA DE LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ 
 
Es justifica la urgència pels atemptats terroristes  ocorreguts recentment. 
 
SOTMESA LA URGÈNCIA DE LA INCLUSIÓ D’AQUEST PUNT A VOTACIÓ, per 
l’aprovació de la sessió ordinària de data 2 de febrer de 2015, ÉS APROVADA PER 
UNANIMITAT 
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•  13 vots a favor: CIU (5), Junts (4),  ICV (2), ERC (1), PP (1) 
•    0 vots en contra: cap 
•    0 abstenció: cap 

 
MOCIÓ DE CONDEMNA A L’ATEMPTAT CONTRA CHARLIE HEBDO I DE 
DEFENSA DE LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ 
 
El passat dimecres 7 de gener va succeir una gran tragèdia a París amb l’atemptat 
contra la seu de la redacció del setmanari satíric Charlie Hebdo i els posteriors 
segrestos i tirotejos en un supermercat a la zona est de París, a Montrouge i a 
Dammartin-en-Goële. 
 
Aquests atemptats van comportar la mort de més de dotze persones i una desena de 
ferits, convertint els fets en un dels majors atacs a la democràcia i a la llibertat 
d’expressió perpetrats a París. 
 
Davant aquests incidents tan greus, la població francesa i europea va sortir al carrer el 
diumenge 11 de gener amb una multitudinària manifestació a París contra el 
terrorisme, a favor de la democràcia i la llibertat d’expressió, amb més d’un milió 
de persones.  
 
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió i Partit Popular EL PLE 
ACORDA: 
 
PRIMER.- Manifestar la més rotunda i enèrgica condemna de l’atemptat terrorista a la 
redacció del setmanari Charlie Hebdo i la seva derivada en un supermercat París, així 
com els segrestos i tirotejos a Montrouge i a Dammartin-en-Goële. 
 
SEGON.- Expressar el condol i la solidaritat de la ciutadania de Sant Pol de Mar 
envers les víctimes, a les seves famílies i al poble francès.  
 
TERCER.- Fer una crida perquè aquesta barbàrie terrorista no afecti la convivència ni 
la defensa de les idees polítiques en pau i llibertat i denunciar que l’objectiu, més enllà 
de les víctimes humanes, és el d’atemptar contra els fonaments de l’Estat de Dret i la 
democràcia.  
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 2 
de febrer 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 

 
 
8. PRECS I PREGUNTES 
 
Preguntes escrites D’ICV 
 

1. Està previst continuar amb els actes de celebració del tricentenari aquest any?. 
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2. S’ha demanat permís a l’ACA per condicionar la part baixa de la riera pels 
actes de la celebració de Sant Antoni? Qui es fa càrrec de la despesa 
econòmica del premi guanyador de la cursa de cavalls? 

 
Preguntes de Junts per Sant Pol 
 
Sra. Martí 
 

1. Si s’ha avançat amb el tema de la TV. 
2. Si l’informe de la Junta de Patrimoni està emès. 
3. Demana que es busquin solucions al mur del “Pipi can” –el mur és baix i els 

gossos el poden saltar. També que es buidi més sovint el contenidor. 
4. Pregunta per una despesa en senyals que figura a la JGL de 18/12. 

 
Sr. Comas 
 

1. Per què s’han col.locat els cons  a la baixada del camp de futbol. Considera 
que fan més nosa que servei. 

 
Preguntes d’ICV (verbal) 
 

1. Celebren la pàgina web nova, però critiquen els pocs tràmits telemàtics que 
es poden dur a terme. Animen al govern a que els incrementi. 

 
Preguntes d’ERC 
 

1. Què passaria si fossin els mateixos veïns els qui suavitzessin el marge de la 
riera per fer més transitable el camí a l’escola al seu pas per la riera. 

2. El passat diumenge que es va celebrar la marxa de Sant Pau hi havia unes 
màquines protegides precàriament amb una cinta i una tanca. Pregunta que 
amb quina finalitat i que protegien ja que en passar per davant els nens 
participants en la marxa de Sant Pau no en varen fer cap cas. 

 
Preguntes del PP 
 

1. Felicita al govern  per la nova web 
2. Com és que el 31 de desembre, dia hàbil administrativament, l’Ajuntament 

estava tancat. 
3. Durant el 2015 ja no s’escau fer actes del tricentenari. Quin és el cost del 

treball encarregat a l’historiador. 
4. Quant es retirarà la bandera del balcó de l’Ajuntament 

 
Preguntes Sra. Jiménez 
 
¿Es cierto que el equipo de gobierno municipal de Convergencia y Unió concedió 
licencia de obras municipal para la construcción de la nave del Sr. Amargant en contra 
de la legislación urbanística vigente? 
 
¿Es cierto que la decisión de CIU de conceder la licencia de obras comporta para los 
ciudadanos de Sant Pol de Mar importantes responsabilidades patrimoniales? 
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¿Es cierto que previo a comunicar los hechos a la fiscalía, personalmente y 
conjuntamente con otro regidor, puse en conocimiento del propio Ayuntamiento de 
Sant Pol de Mar la existencia de los mismos para que rectificase y ordenara el 
cumplimiento de la legalidad sin que nada se hiciera al respecto? 
 
En quien debe recaer la responsabilidad de los hechos, sobre aquellos (Gobierno de 
CIU) que concedieron la licencia conociendo presuntamente la ilegalidad de aquello 
que estaban autorizando o en las personas que se limitaron a ponerlo en conocimiento 
de la  fiscalía?  
 
RESPOSTES 
 
Respostes a ICV 
 

1. Respon el Sr. Catarineu, dient que no com acte de Sant Pol propi del 
tricentenari, però que segurament es participarà en els actes que s’organitzin 
des del Consell Comarcal. Manifesta que s’ha encarregat un estudi sobre la 
història del municipi a un expert. 

 
2. Respon l’Alcaldessa dient que s’informa a l’ACA. Del cost del premi se’n fa 

càrrec la Sra. Carme Ruscalleda. 
 

El Sr. Puig, manifesta que  no ho diuen amb cap ànim de crítica, ans al contrari, 
els actes del tricentenari de l’any passat els valoren molt positivament, per això han 
preguntat si es repetiran. 
 
Pel que fa a la qüestió referida a l’ACA, ho pregunten perquè ICV va demanar 
l’arranjament d’un pas a l’escola, per fer el camí més practicable  i l’Ajuntament va 
dir que no, perquè l’ACA  no deixaria fer-ho. En canvi sí s’ha fet –arranjar la riera- 
per a la celebració dels actes dels tres Tombs. Pensa que hi ha dues bares de 
mesurar.    
 
Quan al premi, el Sr. Ferrer expressa que caldria diversificar l’oferta, perquè és 
una mica repetitiu. 
 
L’Alcaldessa replica dient que la neteja de la riera es pot fer, l’ACA no en diu res, 
el que no admet aquest Organisme és que es canviïn pendents o s’alteri la llera de 
la riera. 
 
El Sr. Puig, contrarreplica dient que l’any passat si que es va alterar la riera i 
pensa que alguna cosa més es podria fer per fer el pas més practicable. 
 
Respostes a Junts per Sant Pol 
 
A la Sra. Martí 
 

1. Respon l’Alcaldessa manifestant que el Conveni entre ENDESA I el CTTI ja 
està signat Cal presentar-lo davant el Departament corresponent i 
aleshores ja podrem tenir corrent. 

2. Respon l’Alcaldessa dient que està previst rebaixar la terra per tal que el 
mur no quedi tan baix. 

3. El regidor de l’àrea en pren nota per contestar-li 
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Al Sr. Comas 

1. Respon l’Alcaldessa que la raó és evitar que els cotxes que hi aparquin 
dificultin l’accés. Passarà nota a la policia a fi de que adoptin les mesures 
perquè els cotxes puguin entrar i sortir amb fluïdesa. 

 
Resposta a ICV 
 
Respon el Sr. Xumetra dient que la idea és ampliar progressivament els tràmits 
telemàtics, però que el cost és elevat. 
 
Resposta a ERC 
 

1. l’Alcaldessa manifesta que per part de l’Ajuntament no passaria res. 
2. Respon el Sr. Xumetra manifestant que es protegien unes màquines d’asfaltar 

ja que l’empresa a la qual es va adjudicar aquesta actuació no va poder-ho fer 
el dia previst. 

 
El Sr. Font insisteix en que la senyalització i protecció era  tímida,  insuficient i molt 
poc contundent, sobretot considerant que per allà hi passaven tots els participants 
de la marxa Sant Pau.  

 
Respostes al PP 
 

1. .. 
2. Respon l’Alcaldessa que 24 i 31 de desembre l’Ajuntament està tancat i que 

les funcions del registre d’entrada està previst fer-les des de la policia local. 
3. Respon el Sr. Catarineu dient que el treball encarregat és un estudi històric 

que ha de servir de base per tramitar l’escut del municipi. Que de moment no té 
cap cost, però que el tindrà més endavant. Es un estudi cultural,  no polític. 

4. Respon l’Alcaldessa dient que la traurà quan es faci el referèndum 
 
Respostes a la Sra. Jiménez 
 
Respon l’Alcaldessa dient que  
 

1. D’una nau es va atorgar llicència, de l’altra no. 
2. Es possible que les hagin 
3. Així ho expressà la Sra Jiménez 
4. Ho farà sobre els que varen governar aleshores 

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

 

 
Montserrat Garrido Romera           M. Carme Solís Ferrer 

 


