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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 

DE  DATA 26 DE NOVEMBRE DE 2012 
NÚM. PLE2012/11 

 
 
Identificació sessió 
 
Caràcter: ordinària  
Data: 26 de novembre de 2012  
Horari: 20:00 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) 
Sra. Anna Pera Bermúdez  (CIU) 
Sr. Xavier Catarineu Hernández (CIU) 
Sr. Raimon Vidal Serra (CIU) 
 
Regidors/es 
Sr. Joan Vigatà Minguet (Junts per Sant Pol) 
Sr. Daniel Comas Verdaguer (Junts per Sant Pol) 
Sra. Verònica Martí Ceballos (Junts per Sant Pol) 
Sr. José Parada Rafael (Junts per Sant Pol) 
Sr. Manel Puig Borrell (ICV) 
Sr. Bernat Ferrer Roura (ICV) 
Sr. Albert Font Lacambra  (ERC) 
Sr. Issac-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 26 de 
novembre de 2012, es reuneixen sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Montserrat 
Garrido Romera, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número 11 
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 D’OCTUBRE DE 2012 
 
2.- PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE NUL·LITAT DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES 
NÚMERO 173/2000  
 
3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER A LA 
REDACCIÓ DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT POL DE MAR. 
 
4. CREACIÓ DE LA JUNTA LOCAL DE SEGURETAT DE SANT POL DE MAR 
 
5. EXAMEN I APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE LA JUNTA DE SEGURETAT DE 
SANT POL DE MAR 
 
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DEL SERVEI D'ATENCIÓ 
DOMICILÀRIA. 
 
7. RATIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PER LA MESA DE NEGOCIACIÓ EL PASSAT 8 DE 
NOVEMBRE DE 2012 
 
8. EXAMEN I APROVACIÓ DE LES TARIFES  DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
 
9. ASSUMPTES URGENTS 
 
10. PRECS I PREGUNTES 

 
 
 
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 29 D’OCTUBRE 
DE 2012 
 

S’aprova l’acta de la sessió ordinària de data 29 d’octubre de 2012, per unanimitat. 
 

 

2.- PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE NUL·LITAT DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL 
D’OBRES NÚMERO 173/2000 ATORGADA PER L’AJUNTAMENT DE SANT POL 
DE MAR PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR A LA 
URBANITZACIÓ FARELL PARC, PARCEL·LA 39 AFECTADA DE SISTEMA DE 
VIALITAT PÚBLICA I, EN PART, CLASSIFICADA DE SÒL NO URBANITZABLE. 
ACORDADA PER LA COMISSIÓ DE GOVERN DE DATA 23-1-2001 
 
En data 16 de maig de 2011, el Ple de la Corporació Municipal adoptà acord d’incoació 
de procediment de revisió en via administrativa, per motius de nul·litat, de la llicència 
municipal d’obres número 173/2000, atorgada per acord de la Comissió de Govern de 
data 23 de gener de 2001, per a construcció d’un habitatge unifamiliar, a la parcel·la 
número 39 de la urbanització Farell Parc, enclavat, en part, en zona qualificada de 
sistemes, xarxa viària bàsica i dins la línia d’edificació de l’autopista A-19, a favor del 
Sr. XXXXXXXXXXXXXXX.  
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En el mateix acord s’aprovà interessar el dictamen preceptiu previ a la Comissió 
Jurídica Assessora d’acord amb allò que disposa l’article 8,3,c) de la Llei 5/2005, de 2 
de maig de la Comissió Jurídica Assessora. 
 
L’Alcaldia dictà en data 28 de juny de 2011 decret número 310/2011 el qual ordenava 
la tramesa de l’expedient  a la Comissió Jurídica Assessora i suspenia la tramitació 
fins a rebre el dictamen interessat. 
 
L’esmentat dictamen fou rebut en aquest Ajuntament en data 20 de desembre de 
2011, registre d’entrada 2011/4241, concloent que es procedent informar 
favorablement sobre la revisió d’ofici d’una llicència municipal d’obres atorgada per 
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar per a la construcció d’un habitatge unifamiliar a Sant 
Pol de Mar. 
 
Atès que l’expedient va resultar caducat, en no ser resolt en un termini màxim de 3 
mesos,  per haver estat retirat de l’ordre del dia del Ple que es va celebrar el dia 16 de 
gener de 2012, en data 24 de setembre de 2012 fou incoat novament . 
 
Notificada la incoació als interessats i transcorregut el termini d’audiència als 
interessats no s’han formulat al·legacions. 
 
EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER.-DECLARAR LA NUL·LITAT DE PLE DRET DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL 
D’OBRES NÚMERO 173/2000, ATORGADA AL SR. XXXXXXXXXXXX, per acord de 
la Comissió de Govern de data 23 de gener de 2001, per a construcció d’un habitatge 
unifamiliar a  la parcel·la número 39 de la urbanització Farell Parc, enclavat, en part, 
en zona qualificada de sistemes, xarxa viària bàsica i dins la línia d’edificació de 
l’autopista A-19, atès que està viciada per raó de la causa de nul·litat de la lletra f) de 
l’article 62.1 de la Llei 30/92, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, de 26 de novembre. 
  
SEGON.- REQUERIR l’Alcaldia per tal que iniciï els tràmits d’instrucció d’expedient de 
restauració de la legalitat urbanística en relació amb les obres autoritzades per la 
llicència que ara es declara nul·la de ple dret., d’acord amb allò que disposa l’article 
269.3 del Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.  
  
TERCER.-COMUNICAR aquest acord a la Comissió Jurídica Assessora a fi de donar 
compliment a l’article 13.5 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica 
Assessora i article 6.2 del Decret 69/2006, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització i funcionament de la Comissió Jurídica Assessora. 
 
QUART.- COMUNICAR aquest acord a la Direcció General de Carreteres de l’Estat i al 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Direcció General de Carreteres,  
als efectes del seu coneixement i com a administracions directament afectades. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord als interessats en forma reglamentària”. 
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INTERVENCIONS 
 
Sr. Vigatà, per Junts per Sant Pol, pensa que aquest és un assumpte desgraciat que 
s’inicia a conseqüència de la denúncia d’ex regidors i en el qual hi ha hagut 
incorreccions per part de l’Ajuntament i de la propietat. Al final els plats trencats els 
acabarà pagant el ciutadà de Sant Pol. 
 
Sr. Font anuncia l’abstenció del seu grup atès que no disposa d’elements de judici 
suficients per determinar si hi hauria prevaricació en cas de vot contrari a la proposta. 
Desaprova que les dues Administracions implicades no hagin estat capaces arribar a 
una solució que eviti la probable responsabilitat patrimonial. Per prudència s’abstindrà. 
 
 

VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 26 
de novembre de 2012, ES APROVADA PER MAJORIA SIMPLE amb 
 

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

 
 
3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
PER A LA REDACCIÓ DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE 
SANT POL DE MAR. 
 
En data 26 d’abril de 2005, el Ple de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar va aprovar els 
plecs de condicions administratives particulars i el de prescripcions tècniques , que 
regiren el concurs per a l’adjudicació, per procediment obert, del contracte de 
consultoria i assistència tècnica per a la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Sant Pol de Mar (POUM), el qual fou atorgat a la mercantil INTERLANDS 
SL. 
 
Disposa l’article 8 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la llei d’urbanisme, que l’ajuntament ha de garantir i fomentar els drets 
d’iniciativa, d’informació i de participació dels ciutadans en els processos urbanístics i 
de planejament i alhora l’article 4 del Reglament 287/2003 de desplegament de la Llei 
afegeix en el seu punt 1r que “”simultàniament amb l’acord mitjançant el qual es 
decideixi l’inici dels treballs de formació de les figures de planejament general ha 
d’aprovar el Programa de participació ciutadana, objecte de l’article 59.3.a) de la Llei 
d’Urbanisme, que expressarà les mesures i les actuacions previstes per garantir i 
formentar els drets d’iniciativa, d’informació i de participació dels ciutadans”. 
 
Per aquests motius, i pels Serveis Tècnics Municipals, ha estat redactat un “Programa 
de participació ciutadana per a la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
de Sant Pol de Mar “, el qual recull l’abast de la intervenció dels ciutadans en les 
diferents fases de redacció del pla, contemplant alhora la figura de la creació d’una 
Comissió de Seguiment del POUM. 
  
El principal objectiu del programa es afavorir el debat ciutadà amb la creació de 
mecanismes que facilitin la participació directa i activa del conjunt de la ciutadania en 
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el procés de redacció del planejament a fi d’assolir un elevat consens en el document 
final. La finalitat del programa es facilitar tant la divulgació i la comprensió dels 
objectius i del contingut dels treballs de planejament com la formulació d’al·legacions, 
suggeriments o propostes alternatives al llarg de la preceptiva informació pública a 
convocar desprès de l’aprovació inicial. 
 
 
EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER.- APROVAR el “Programa de participació ciutadana per a la redacció del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Pol de Mar “ redactat pels Serveis Tècnics 
Municipals”. 
 
SEGON.- DISPOSAR la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província. 
 

 

INTERVENCIONS 
 
Intervé el Sr. Vigatà per preguntar si el programa presentat ha estat dissenyat pel 
propi Ajuntament o si, per al contrari, és una còpia d’altres. Manifesta que el seu grup 
no està conforme en el fet que la constitució de la Comissió de seguiment la determini 
l’Alcaldessa mitjançant resolució ja que pensen que els grups amb representació 
municipal haurien de poder dir la seva. 
 
En el mateix sentit es pronuncia el portaveu del grup d’ICV, Sr. Puig 
 
L’alcaldessa -a proposta del regidor d’ERC- acorda a les 20:50 h.  un recès per tal 
que els portaveus dels grups discuteixin aquest punt. 
 
A les 21:10 minuts es reanuda la sessió amb l’objecte de votar l’esmena acordada pels 
portaveus dels grups municipals. 
 
L’esmena presentada consisteix en que la Comissió de seguiment de planejament 
urbanístic,  que es recull al punt 5 del programa de participació ciutadana que es 
proposa aprovar,  estarà formada pel representant que cada grup polític proposi. 
 
L’esmena és aprovada per unanimitat dels assistents 
 
 
VOTACIÓ DE LA PROPOSTA ESMENADA 
 
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 26 
de novembre de 2012, ES APROVADA PER UNANIMITAT amb 
 

• 13 vots a favor: CIU (5), Junts (4),  ICV (2), ERC (1), PP (1)  
• 0 vots en contra 
• 0 abstenció  
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4. CREACIÓ DE LA JUNTA LOCAL DE SEGURETAT DE SANT POL DE MAR 
 
D’acord amb els articles 9 i 10 de la Llei 4/2003 de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de 
seguretat pública de Catalunya, s’escau que als municipis que disposin de policia local 
existeixi una junta local de seguretat, com a òrgan col.legiat de col.laboració i 
coordinació general dels diferents cossos de policia i de participació ciutadana en el 
sistema de seguretat. 
 
Les funcions de la Junta Local de Seguretat són, entre d’altres, les següents: 
 

• Analitzar i valorar la situació de la seguretat pública en el municipi i concretar 
les polítiques de seguretat 

• Elaborar i aprovar el pla de seguretat local i els plans d’actuació específics 
precedents 

• Conèixer els plans d’emergències i els plans o mesures de seguretat vial, de 
seguretat en els esdeveniments esportius, de joc, espectacles i d’altres que 
incideixin en la situació de seguretat del municipi 

• Conèixer els serveis de seguretat privada que tenen autorització per operar en 
el municipi 

• Concretar en l’àmbit respectiu els mitjans i procediments establerts de 
col.laboració, coordinació i cooperació dels cossos i serveis de seguretat que 
actuïn en el municipi, en el marc del conveni existent. 

 
Correspon al Ple la creació d’aquest òrgan, per aquesta raó i atesos els antecedents 
exposats EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER.- Crear la Junta Local de Seguretat de Sant Pol de Mar, a l’empara d’allò que 
disposa, la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de 
Catalunya, el Decret 151/1998, de 23 de juny, de regulació de les juntes locals de 
seguretat. 
 
SEGON.- La Junta Local de Seguretat de Sant Pol de Mar té la composició següent: 
 
1. L’alcalde o alcaldessa d’aquest Ajuntament, que la presideix, amb veu i vot. 
 
L'alcalde o alcaldessa pot delegar excepcionalment la presidència de les sessions de 
la junta local de seguretat al regidor o regidora de seguretat ciutadana. 
 
2. Vocals permanents, amb veu i vot:  
 

a) El delegat o delegada territorial del Govern o persona en qui delegui la seva 
representació 

b) El regidor o regidora delegat en matèria de seguretat ciutadana. 
c) El cap o la cap de l'àrea bàsica policial o el comandament que designi aquest 

últim.  
d) El cap o la cap de la policia local o el comandament que aquest designi. 
e) Si així ho acorda l'Administració de l'Estat, són també vocals de la junta, en 

l'àmbit de llurs competències, els caps de la Guàrdia Civil i del Cos Nacional de 
Policia que tinguin responsabilitats funcionals en el municipi. 

 



 

 7 

3. Quan ho requereixin els assumptes a tractar, han d'assistir també a la reunió de la 
junta local de seguretat, amb veu però sense vot, representants de la judicatura i de la 
fiscalia, si així ho acorda l'Administració de l'Estat.  
 
4. Poden ésser també convidats a participar en la junta local de seguretat, amb veu 
però sense vot, les associacions i les entitats veïnals i ciutadanes del municipi, en el 
cas que puguin ésser afectades pels assumptes a tractar en l’ordre del dia d’aquesta.  
 
5. Si els assumptes a tractar ho requereixen, el president o presidenta o els vocals 
poden assistir a les sessions de la junta local de seguretat acompanyats dels tècnics 
que creguin convenients i, especialment, de les persones responsables dels serveis 
d'emergències, dels serveis socials, de trànsit i seguretat viària i de joc i espectacles, 
amb veu però sense vot. Així mateix, poden ésser cridades a comparèixer davant la 
junta les persones responsables dels serveis de seguretat privada que actuïn en el 
municipi. 
 
6. El secretari, que és el secretari de la Corporació, o un funcionari en qui delegui, i 
actua amb veu i sense vot. 
 
TERCER.- La junta local de seguretat s'ha de reunir en sessió ordinària, convocada 
pel president o presidenta, amb caràcter trimestral. Una de les sessions anuals ha 
d'ésser plenària i hi han d'ésser convidats els vocals no permanents i les persones i les 
entitats a què fan referència els apartats 3 i 4 de l’acord segon, amb la finalitat de 
conèixer el pla de seguretat local i debatre la situació general de seguretat al municipi. 
 
Els acords de la junta local de seguretat s'han de prendre per unanimitat i tenen 
caràcter executiu. 
 
QUART.- La junta local de seguretat ha de crear una Mesa de Coordinació Operativa, 
com a òrgan permanent i estable de coordinació i de cooperació dels diversos cossos i 
serveis de seguretat al municipi. 
 
La Mesa de Coordinació Operativa ha d'ésser integrada pels caps de la policia de la 
Generalitat - mossos d'esquadra i de la policia local que són membres de la Junta 
Local de Seguretat i, si escau, pels altres comandaments de policia o de seguretat que 
determini la Junta Local. Els caps de policia que són membres de la mesa poden ésser 
assistits pels funcionaris i els tècnics que calgui per raó de les actuacions que s'han de 
portar a terme. 
 
CINQUÈ.- Les funcions, l’adopció dels acords i la resta de normes de funcionament de 
la Junta Local de Seguretat i de la Mesa de Coordinació Operativa es regeixen per la 
Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, i, 
en tot allò que no s’hi oposi, pel Decret 151/1998, de 23 de juny, de regulació de les 
juntes locals de seguretat. 
 
SISÈ.- Facultar a la senyora alcaldessa – presidenta per a la signatura de la 
documentació necessària per a completar l’expedient. 
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INTERVENCIONS 
 
El Sr. Xumetra, regidor de l’àrea de governació defensa el contingut del dictamen. 
 
Seguidament,  intervé el Sr. Vigatà per manifestar que és un òrgan de creació 
potestativa que creu innecessari ja que les funcions que se li atribueixen ja es porten a 
terme ara (suposa que s’elabora el Pla de seguretat,  que es valora la situació de 
seguretat, ja es coneixen els plans d’emergències i les mesures de seguretat vial, etc.-
. Per últim destaca que comportarà el pagament de dietes per als membres que es 
desplacin de fora del municipi. 
 
Sr. Font.-Entén que el govern és el responsable de la seguretat i del bon conviure del 
municipi. 
 
Sr. Martín.-Considera que comportarà una major coordinació en matèria de seguretat.  
 
A la vista de la intervenció del representant per Junts vol preguntar si les celebracions 
de les Juntes suposaran alguna despesa per al municipi. 
 
L’Alcaldessa replica als regidors intervinents dient que, efectivament, la Junta de 
Seguretat no és obligatòria,  com tampoc ho és l’existència de la policia municipal per 
un municipi de la dimensió de Sant Pol; però que, com ja la tenim, entén necessària la 
creació de la Junta. No suposa cap cost addicional per al municipi i sí una major 
coordinació entre els diferents cossos policials. A la vegada es comptarà amb 
l’experiència dels Mossos d’Esquadra en la confecció del pla de seguretat. 
 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 26 
de novembre de 2012, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb 
 

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

 
 
5. EXAMEN I APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE LA JUNTA DE 
SEGURETAT DE SANT POL DE MAR 
 
L'article 54 de la llei Orgànica 2/86, de 13 de març, de les forces i cossos de seguretat, 
preveu que als municipis que tinguin cos de Policia propi es pot constituir una junta 
local de seguretat, que serà l'òrgan competent per establir les formes i procediments 
de col·laboració entre els membres de les forces i cossos de seguretat de I'estat al seu 
àmbit territorial. Així mateix estableix, entre d'altres, que la constitució de les 
esmentades juntes i la seva composició s'ha de determinar mitjançant un reglament. 
 
A Catalunya, les Juntes Locals de Seguretat s'han d’ajustar a la normativa pròpia 
prevista en la Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de 
Catalunya i el Decret 151/1998, de 23 de juny, de regulació de les juntes locals de 
seguretat. 
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Aquestes juntes locals de seguretat es preveuen com a instrument idoni per establir 
les polítiques de seguretat local i també fixar els criteris de coordinació, col·laboració i 
cooperació de les diverses forces i cossos de seguretat que actuïn al municipi, com 
també ser l'Òrgan de participació dels diversos sectors socials que es poden veure 
afectats pel camp de la seguretat, amb Ia finalitat d'assolir un sistema de seguretat 
global, eficaç i de qualitat vers el ciutadà. 
 
Així doncs, sota els criteris abans esmentats i d'acord amb allò que disposa la Llei 
4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya i el 
decret de la Generalitat de Catalunya 151/1998 de 23 de juny, de la regulació de les 
juntes locals de seguretat, es procedeix a la regulació mitjançant el present reglament 
de la junta de seguretat al municipi de Sant Pol de Mar per la seva aprovació al ple 
municipal de l'esmentada població. 
 
Fent ús de la possibilitat legalment reconeguda pels art. 4.1 i 84 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i 236 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, i vist l’informe de Secretaria,  
 
EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament de la Junta de Seguretat de Sant Pol de 
Mar. 
 
SEGON.- Sotmetre’l a informació pública  durant el termini de 30 dies, a fi que s’hi 
puguin presentar al.legacions o suggeriments. 
 
TERCER.- Disposar  que, si no es formula cap al·legació, reclamació o suggeriment 
durant l’esmentat termini, es considerarà aprovada definitivament sense necessitat 
d’acord i es procedirà a la publicació del text íntegre al BOP i un extracte al DOGC. 
 

 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 26 
de novembre de 2012, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb 
 

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

 

 
 
6. APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIA AL CONSELL 
COMARCAL DEL MARESME EN MATÈRIA D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 
 
L’Ajuntament de Sant Pol de Mar té competència en matèria del servei d’atenció 
domiciliària (SAD). Aquest servei és un conjunt organitzat i coordinat d’accions que es 
realitzen a la llar de la persona usuària adreçades a proporcionar atencions personals 
de caràcter urgent, puntual i/o continuat. La intensitat del servei varia segons la 
situació de vulnerabilitat o risc social detectada, la manca d’autonomia personal de 
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l’usuari i el grau de dependència valorat que impedeixen al usuari realitzar les activitats 
bàsiques de vida diària.  
 
El Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Sant Pol de Mar varen signar en 
data 22 de juny de 2009, un conveni de col·laboració per la gestió i el seguiment del 
servei d’atenció domiciliària (SAD), i en dates de 17 de març de 2010, 24 de gener de 
2011 i 16 de maig de 2012, es varen signar les respectives addendes de pròrroga de 
l’esmentat conveni, essent que la darrera addenda finalitza en data 31 de desembre de 
2012. 
 
Atès que l’art. 26 del D.L. 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el Text Refós de la 
Llei d’Organització Comarcal de Catalunya, assenyala que els Consells Comarcals han 
de vetllar perquè en els municipis del seu àmbit territorial, es duguin a terme amb 
nivells de qualitat homogenis els serveis, activitats i prestacions de competència local.  
 
Atès que per al proper any 2013, el Consell Comarcal del Maresme proposa la 
signatura d’un nou conveni amb delegació de competència i  delegació de la gestió del 
copagament del servei de SAD, amb l’aprovació d’una addenda econòmica anual. 
 
Atès que l’Ajuntament s’ha de comprometre a transferir al Consell Comarcal del 
Maresme,  l’import corresponent a les hores de prestació del servei; al preu fixat a 
l’addenda econòmica anual. Concretament, per a l’any 2013, s’estimen 1470 hores, al 
preu màxim de 5,23 €/hora més 4% d’IVA, per al SAD dependència i al preu màxim de 
14,61 €/hora, mes 10% d’IVA, pel SAD social, amb un màxim de 8.700,00 €  amb IVA 
inclòs, tal i com figura a la proposta d’addenda econòmica 2013. 
 
Atesa per una part la situació econòmica general de les administracions i per l’altra, la 
tendència a posar en valor, els serveis d’atenció domiciliaria que es presten des dels 
Ajuntaments, es considera adient aplicar el copagament, consistent en el cobrament al 
usuari d’una part del preu públic per la prestació del servei de SAD. 
 
Atès que el Consell Comarcal assumirà la gestió i el cobrament del copagament als 
usuaris del servei durant el 2013.  Dels ingressos obtinguts, el Consell Comarcal del 
Maresme, retornarà a l’Ajuntament l’any 2014, el 80 % dels ingressos recaptats, en 
hores de servei de SAD social o dependència. 
 
Atès que la comarca pot exercir les competències que li deleguin o li encarreguin de  
gestionar els municipis d’acord amb l’article 25.1 del D.Lg 4/2003, de 4 de novembre, 
pel qual s’aprova el text refós de  la Llei d’organització comarcal de Catalunya. 
 
Atès que l’’Ajuntament de Sant Pol de Mar i el Consell Comarcal del Maresme estan 
interessats en col·laborar per al foment de projectes i programes relacionats amb el 
desenvolupament dels Serveis Socials bàsics, per tal de promoure i garantir el dret de 
la ciutadania a un sistema de serveis socials capaços de consolidar i desplegar els 
recursos i els serveis en el territori i específicament, pel que fa a aquest conveni, als 
servei d’ajuda a domicili. 
 
Atès el que disposa l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, 13 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, 25.1 del D.Lg 4/2003 de 4 de novembre i demés legislació d’aplicació 
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EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER.- DELEGAR al Consell Comarcal del Maresme la competència municipal 
relativa al servei d’atenció domiciliària (S.A.D.) en les condicions establertes en 
l’addenda econòmica 2013. La delegació comprèn el servei d’atenció domiciliària 
adreçat a població fràgil, vulnerable o en situació de risc social (SAD social) i el servei 
d’atenció domiciliària adreçat a població amb reconeixement de dependència, segons 
estableix la Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoció de l’autonomia 
personal i atenció a les persones en situació de dependència (SAD dependència). 
 
SEGON.- APROVAR el Conveni entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament 
de Sant Pol de Mar, per a la delegació de la competència del servei d’atenció 
domiciliaria (SAD social i SAD dependència) i l’Addenda econòmica 2013. 
 
TERCER.- L’Ajuntament de Sant Pol de Mar es reserva la facultat de continuar la 
prestació del servei de SAD  per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma 
expressa la competència. 
 
QUART.- FACULTAR a l’Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat Conveni i 
Addenda  2013. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord al Consell Comarcal del Maresme i als Serveis 
Socials de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar. 
 

INTERVENCIO 
 
Sr. Font.-Constata que la proposta de delegació de competència inclou  la de 
copagament del servei amb el qual no es mostra conforme. 
 
El Sr. Puig es manifesta disconforme també amb l’aplicació del copagament 
 
L’Alcaldessa comenta que es tracta ara de delegar el servei que, de no fer-ho, 
l’Ajuntament no el pot prestar( no disposa de recursos suficients); l’Ajuntament encara 
no ha aprovat les ordenances a aplicar (les està estudiant) i que més endavant ja es 
discutirà la part del copagament. 
 
 

VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 26 
de novembre de 2012, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb 
 

• 7 vots a favor: CIU (5), ICV (2)                   
• 0 vots en contra 
• 6 abstenció: Junts (4), ERC (1), PP (1)  
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7. RATIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PER LA MESA DE NEGOCIACIÓ EL 
PASSAT 8 DE NOVEMBRE DE 2012 
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VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 26 
de novembre de 2012, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb 
 

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

 

 
8. EXAMEN I APROVACIÓ DE LES TARIFES DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
POTABLE DE SANT POL DE MAR 
 
SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A., concessionària de 
l’explotació del servei de subministrament d’aigua potable de Sant Pol de Mar presenta 
en data 5-11-2012 proposta d’increment de tarifes sol.licitant que l’Ajuntament informi 
favorablement la proposta i traslladi l’expedient a la Comissió de Preus de Catalunya 
per a la seva aprovació. 
 
Les tarifes sol.licitades, de conformitat amb l’estudi econòmic que s’acompanya,  són 
les que consten a l’annex de la proposta. 
 
D’acord amb l’informe favorable emès per l’enginyer municipal, en el document 
presentat, es justifiquen correctament les dades tècniques i econòmiques del servei 
prestat. 
 
Segons l’article 299 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, les tarifes que, d’acord amb la legislació 
sobre política general de preus són autoritzades per la Comissió de Preus de 
Catalunya, han d’estar prèviament informades pel ple de la corporació local en el 
termini de 30 dies naturals a comptar  de l’endemà de la presentació de la sol.licitud.. 
 
Per la qual cosa, EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER.-Informar favorablement la proposta de tarifes presentades per SOREA, 
Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A. en data 5-11-2012 i que consten 
en l’annex d’aquesta proposta. 
 
SEGON.-Trametre aquest acord, juntament amb l’estudi econòmic a la Comissió de 
Preus de Catalunya per a la seva aprovació. 
 
TERCER.-Notificar aquest acord a l’entitat concessionària del servei per al seu 
coneixement i efectes oportuns. 
 

 

 

 

 

 

 

INTERVENCIONS  
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L’Alcaldessa explica que SOREA sol.licita increment de les tarifes de l’ordre d’un 
5,9%. L’empresa concessionària justifica pèrdues al compte d’explotació  i justifica la 
revisió a l’alça de les tarifes per l’increment dels costos de producció. Diu SOREA que 
s’ha produït una davallada del consum de l’ordre del 7%, que té despeses noves 
perquè ha implantat un nou software; que la recuperació dels cabals procedents de 
captacions subterrànies comporta un important increment d’energia elèctrica i que cal 
pujar les tarifes per la repercussió de les despeses derivades de l’aplicació de la nova 
llei de mesures fiscals i financeres i de la creació de l’impost sobre estades en 
establiments turístics. 
 
Sr. Puig.-Manifesta que li desagrada que davant de l’estalvi d’aigua hi hagi un 
increment d’un 5,9%. No entenen la bonificació a famílies numeroses en el 2n tram, no 
al primer. Anuncia el vot contrari. 
 
Sr. Font.-Avança el vot contrari a la puja. L’argumentació fonamental de l’empresa 
concessionària per a demanar l’increment de tarifes és que facturen menys, el que han 
de fer, en aquest cas, -apunta Font-  no és repercutir la puja als usuaris, sinó ajustar 
els costos. No és argument suficient tampoc l’augment dels costos elèctrics, perquè 
amb la davallada del consum d’aigua el cost elèctric ha degut reduir-se. També han 
prescindit del local que hi havia al municipi. Finalitza la intervenció dient que 
l’Ajuntament havia de tenir més mà esquerra per negociar ja que hi ha marge 
 

 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 26 
de novembre de 2012, ES REBUTJADA amb 
 

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

 
 

9. ASSUMPTES URGENTS 
 
No n’hi ha  
 
 
10. PRECS I PREGUNTES 
 
Preguntes escrites presentades per ICV 
 

1. Quins són els criteris que s’han utilitzat per convidar els firaires de la fira de la 
tardor? Quin és l’objectiu que busca l’Ajuntament amb les fires municipals? 

2. Quanta gent visita la web de la radio municipal i quanta gent es baixa els posts 
casts (de mitjana al mes)? 

3. Quina és la causa de la nova retallada en el servei de bus? Quans usuaris 
tenen les parades de Sant Pol de mitjana al mes? 
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Preguntes presentades per Junts per Sant Pol 
 
Sr. Vigatà: 

1. Què té previst fer el govern en relació amb la plaça de l’estació, des del punt de 
la mobilitat. 

2. Prec: Demana que les fires es muntin també a d’altres indrets diferents a la 
plaça de l’Estació. 

3. En quin estat es troba l’assumpte dels pisos dotacionals 
4. Demana una resposta a la carta que ha presentat el Club de la Petanca a 

resultes de la manca de comunicació amb el regidor de l’àrea d’esports i la 
instal.lació d’un comptador d’aigua i llum per part de l’Ajuntament 

5. Com es planteja per al curs vinent el 3/14 pel que fa a la secundària 
6. Adreçat a la regidora de Medi Ambient, si és veritat que encara no ha visitat la 

deixalleria. 
 
Sra. Martí. 

1. Com es troba el tema de la masia de Can Villar 
2. Quin és l’estat de salut de l’esglèsia, Can Mascaró i Sant Pau 
3. Subvenció de la DIBA en relació amb els productes agrícoles 

 
Preguntes presentades per ERC 
 
Sr. Font 
Prec: Demana un calendari d’actuació en relació amb l’adquisició dels terrenys per a la 
instal.lació de l’IES 
Pregunta si s’ha rebut la petició de l’AMPA de l’Escola Sant Pau referent a la creació 
d’una taula de treball en relació amb el tema de l’Institut de secundària. 
 
Preguntes presentades per PP 
 
Sr. Martin.-Sol.licita que es pinti la línia groga al c/ Amadeo Vives. 
 
RESPOSTES: 
 
A ICV. 
1. Respon el Sr. Xumetra dient que l’objectiu és la dinamització del comerç del 

municipi. Pel que fa als criteris,  es va intentar que només s’instal.lessin firaires del 
municipi i en no ser possible es va convidar bàsicament als mateixos que l’any 
passat. 

2. Uns 3634 usuaris. Un 28% són nous. No es porta el control dels posts-cats. A 
partir d’ara es farà 

3. La decisió es va prendre arran de la problemàtica sorgida per la jornada 
continuada implantada durant aquest curs escolar 2012-2013, (la qual cosa ha 
provocat, que els alumnes de Sant Pol i Sant Cebrià que assisteixen a l’IES BISBE SIBILLA 
de Calella durant aquest curs, s’hagin quedat sense servei de retorn a casa seva, ja que el 
bus que els facilitava aquest servei a les 14:32 no servia perquè l’institut finalitza les 
classes a les 14:40). A partir d’aquí, ens van reunir i parlar amb totes i cadascuna de 
les parts implicades: Institut Bisbe Sibilla, Alcalde de Canet de Mar i de Sant 
Cebrià de Vallalta i l’empresa que efectua el servei Sagalés. L’empresa 
concessionària va fer una proposta donant solució al problema i la Generalitat de 
Catalunya: el Departament de Territori i Sostenibilitat (Direcció General de 
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Transports i Mobilitat) hi va donar el seu vist-i-plau.El que és una realitat és que 
totes les parts implicades hi perden una mica: Sagalés ha perdut rendibilitat del 
servei i tots tres pobles han hagut de sacrificar parades per que els usuaris es 
sentin el menys afectats possible amb la petita variació horària aplicada, la qual ha 
permès que els vint i pocs alumnes afectats, puguin tornar a fer ús del servei. 

 
Réplica del S. Puig: 
 

1. Reitera la crítica que el seu grup ha efectuat a les –segons ell- excessives fires 
i considera que no és la millor manera de promocionar el comerç municipal. 
L’Alcaldia es mostra oberta a noves alternatives. 

2. Considera que es pot continuar dinamitzant la ràdio, encara que –creu es va 
pel bon camí 

3. Demana que es lluiti perquè el servei de bus continuï funcionant amb les millors 
condicions. 

 
Al Sr. Vigatà: 

1. Respon el Sr. Xumetra dient que el govern té una idea però cap projecte 
redactat.  

2. (Continua el Sr. Vigatà).No totes les fires s’instal.len a la plaça de l’Estació. A 
tall d’exemple no s’instal.len allà: la fira del formatge, la d’antiquaris i brocanters 
..... 

3. Contesta la Sra. Alcaldessa informant  que la llista d’admesos i exclosos es 
publicarà properament. El següent pas, després de la correcció d’errors, és el 
sorteig. 

4. Respon el Sr. Catarineu informant al regidor  que el Club la Petanca, d’acord 
amb el conveni signat, ha d’abonar les despeses derivades de la seva activitat 
la qual cosa inclou la llum i l’aigua; per fer efectiu el conveni és necessari 
instal.lar un comptador. 

5. No es planteja per al curs  12-13. 
 
A la Sra. Martí: 

1. Contesta la Sra. Alcaldessa que no s’ha avançat en el tema plantejat 
2. Els representants de l’església disposem de l’informe i restem pendents de que 

presentin el corresponent projecte tècnic. El problema és el finançament. Es 
difícil trobar subvencions ja que pertany a propietat privada. S’està estudiant la 
cessió de la torre de l’església per a destinar-lo temporalment a fins turístics 
amb l’objecte d’aconseguir subvencions públiques. Quan a Can Mascaró,  no li 
consta l’existència de cap informe tècnic. 

3. (Contesta el Sr. Xumetra). Es tracta d’una proposta de la DIBA que pretén 
muntar una fira de mercats amb productes de la comarca  una vegada al mes. 

 
A ERC 

1. Respon l’Alcaldessa que és difícil establir un calendari; que, com sap  està 
treballant en l’adquisició del terreny i recorda que en tota negociació hi ha 
d’haver discrecionalitat. 

2. Avui no ha vist les entrades. Ho farà demà al matí. 
3. El Sr. Xumetra respon a la pregunta: “quan li costa a l’Ajuntament de Sant Pol 

complir amb aquesta llei en concepte d’interessos de disposició de pòlissa de 
crèdit”, formulada en el ple passat, dient que, enguany, els tres primers 
trimestres han significat abonar en concepte d’interessos per la pòlissa 
concertada la quantitat de 6.849,9€. 
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El Sr. Font que discrepa de l’obligació de pagar a 40 dies –l’any que ve a 30- ja 
que això suposa una despesa addicional per l’Ajuntament. Afegeix que és 
incoherent que qui va redactar la llei que exigeix complir és el primer que la 
incompleix. 
 
El Sr. Martín recorda que les lleis estan per complir-les. 

 
 
 

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       SECRETÀRIA 

 

 

 
Montserrat Garrido Romera           M. Carme Solís Ferrer 

  
 


