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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
DE  DATA 25 DE NOVEMBRE DE 2013 

NÚM. PLE2013/11 
 
 
Identificació sessió 
 
Caràcter: ordinària  
Data: 25 de novembre de 2013  
Horari: 20:00 a 20:20 
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) 
 
Justifica la seva absència 
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 25 de 
novembre de 2013, 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 28 D’OCTUBRE DE 2013 
 
2. PROPOSTA ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU TITULAR 
 
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UNA BONIFICACIÓ DEL 95% DE LA QUOTA DE L’ICIO 
 
4. APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIA AL CONSELL 
COMARCAL DEL MARESME EN MATÈRIA D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA PELS ANYS 2014 i 
2015. 
 
5. ASSUMPTES URGENTS 
 
6. PRECS I PREGUNTES 
 

 
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 28 D’OCTUBRE 
DE 2013 

 

S’aprova l’acta de la sessió ordinària de data 28 d’octubre de 2013 per unanimitat dels 
assistents. 
 

 
2. PROPOSTA ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU TITULAR 
 
De conformitat amb el previst en l’art. 5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels 
Jutges de Pau, es fa públic que l’Alcaldessa d’aquest ajuntament ha dictat en data 23 
de setembre de 2013, el Decret de l’Alcaldia núm. 376/13 sobre convocatòria pública 
de Jutge de Pau titular. 
 
L’Ajuntament de Sant Pol de Mar va iniciar els tràmits per a la proposta de 
nomenament de Jutge de Pau titular, de conformitat amb el procediment assenyalat 
als articles 5,6, 7 del Reglament 3/95 de 7 de juny  i atenent al que es disposa als 
articles 101.2, 303, 298.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial. 
 
Complert el tràmit de convocatòria pública mitjançant anunci publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província de 9 d’octubre de 2013, i en el tauler d’edictes d’aquest 
Ajuntament, donant compliment a allò que disposa l’art. 5 del Reglament 3/95 de 7 de 
juny. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. Pilar Marqués Garriga sol·licitant la plaça de 
jutge pau titular. 
 
Atès que reuneix tots els requisits assenyalats a l’art. 1 del Reglament abans esmentat 
i no està immers en cap causa d’incapacitat que estableix l’art. 303 de la Llei Orgànica 
del Poder Judicial. 
 
EL PLE ACORDA: 
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1er.- Elegir  Jutge de Pau titular a la següent persona:  
 
 
Sra. PILAR MARQUÉS GARRIGA  
D.N.I. 77530085Y 
Situació laboral: incapacitat total per la professió habitual 
Domicili: Joan Maragall 20,  baixos 4,  esc. A, Sant Pol de Mar 
 
2n.- Donar trasllat d’aquest acord a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia 
per tal què es procedeixi al nomenament de la persona elegida a proposta del Ple de 
l’Ajuntament, en el càrrec de Jutge de Pau titular del municipi de Sant Pol de Mar. 
 

 
INTERVENCIONS 
 
La Sra. Alcaldessa explica que l’anterior jutge va renunciar per raons de salut i que en 
l’actualitat és la Sra. M. Pilar Marquès Garriga, jutgessa de pau substituta la que està 
fent les tasques de jutgessa titular. Ara és la Sra. Marquès la que es presenta per a 
jutgessa de pau titular. 
 

 

VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 25 
de novembre de 2013, ES APROVADA PER UNANIMITAT amb 
 

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

 

 
  
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UNA BONIFICACIÓ DEL 95% DE LA QUOTA DE 
L’ICIO 
 
En data 30 d’octubre de 2013, la Junta de Govern Local adoptà acord d’aprovació de 
llicència municipal d’obres número 103/2013 per a reparar balustres de balcó, a la 
finca situada al c/ Abat Deàs, número 44. 
 
En el mateix acord s’aprovà la liquidació tributària pels imports corresponents a 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i de la taxa per llicència urbanística. 
 
La interessada, Sra. Elisenda Aparicio de Gomis formula petició de bonificació del 95% 
de la quantitat liquidada en concepte d’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres atenent al caràcter de bé catalogat de l’immoble referenciat al paràgraf primer. 
 
Atès l’informe en sentit favorable emès per la TAG d’urbanisme, aquesta alcaldia, 
d’acord amb l’article 6è de l’ordenança fiscal número 5 reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres EL PLE ACORDA: 
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PRIMER.- APROVAR una bonificació del 95% de la quota de l’ICIO resultant de la 
liquidació practicada en l’expedient d’obres número 2013/103, per a obres de reparació 
de balustres de balcó a la finca situada al c/ Abat Deàs, número 44. 
 
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a l’organisme de gestió tributària als efectes 
procedents.  
 
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a l’interessada pel seu degut coneixement i en 
forma reglamentària. 
 

 
INTERVENCIONS 
 
L’Alcaldessa defensa la proposta tot dient que es compleixen els requisits per al gaudi 
de la bonificació 
 
 

VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 25 
de novembre de 2013, ES APROVADA PER UNANIMITAT amb 
 

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

 

 

 

4. APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIA AL CONSELL 
COMARCAL DEL MARESME EN MATÈRIA D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA PELS 
ANYS 2014 i 2015. 
 
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 
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 del 
conveni fins el 31 de desembre de 2012. 
 
Atès que el Ple del 27 de maig de 2013, va aprovar el conveni de delegació de 
competència al Consell Comarcal del Maresme i l’addenda econòmica 2013, que 
finalitza el 31 de desembre de 2013. 
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Vist l’esborrany de conveni presentat pel Consell Comarcal del Maresme per a la 
delegació de la competència del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD 
dependència) pels anys 2014 i 2015. 
 
Atès que l’Ajuntament té la voluntat continuar assumint la part del copagament a 
càrrec de l’usuari. 
 
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 continuar col·laborant 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 
 
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 2014. 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 pels anys 2014 i 2015, 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 
2014, per import d’11.024,31 €, IVA inclos. 
 
TERCER.- DISPOSAR que malgrat que el Consell Comarcal del Maresme durà a 
terme la gestió dels ingressos de dret públic, l’ Ajuntament de Sant Pol assumirà la 
part que correspondria liquidar a l’usuari en concepte de copagament. 
 
QUART.- FACULTAR a l’ Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat Conveni i 
Addenda  2014. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord al Consell Comarcal del Maresme i als Serveis 
Socials de l’ Ajuntament de Sant Pol de Mar. 
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INTERVENCIONS 
 

El regidor de l’àrea de Benestar Social expressa les diferències existents amb el 
Conveni de delegació que es va subscriure l’any passat. Aquestes consisteixen en   
l’increment de la durada i en l’augment dels diners que s’hi destina. 
 
 

VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 25 
de novembre de 2013, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb 
 

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

 

 
5. ASSUMPTES URGENTS 
 
No n’hi ha  
 
 
6. PRECS I PREGUNTES 
 
Preguntes de Junts per Sant Pol 
 
Sr. Daniel Comas: 
 

1. Felicita a l’equip de govern per la il.luminació de nadal d’enguany 
2. Prec: demana que s’il·luminin la sortida de les escales dels Garrofers  

 
Sra. Martí: 
 

1. Si s’està treballant amb el projecte de plataforma única dels carrers del centre 
del poble 

2. Insisteix en el fet de que els contenidors marrons s’han de girar 
3. A la zona de Cal Tinco falten uns quants arbres (se’ls va endur una ventada i 

no es van reposar). 
 
Sr. Rafael Parada 
 

1. Si se sap alguna cosa de la construcció de l’IES a Sant Pol 
2. Demana que s’indiqui que no s’aparqui  a l’entrada del pàrquing de la Sènia 

 
Preguntes d’ICV 
 
Sr. Manel Puig 
 

1. Si hi ha previsió de fer el mateix pla de poda que l’any passat al Passeig dels 
Plàtans i si s’està fent el pla de poda. 
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Respostes 

 
Al Sr. Comas 
 
Respon el Sr. Xumetra dient que està previst de canviar-los amb l’estudi que 
s’està efectuant del nou enllumenat. També es milloraran les llums de la rotonda, 
plaça de l’Hotel i a la Punta. 
 
A La Sra. Martí 

 
1. Respon la Sra. Alcaldessa dient que SSTT estan treballant en el plec de 

clàusules per a encarregar-lo. 
2. Respon la Sra. Alcaldessa que depèn de la col.locació dels contenidors, però 

que en prenen nota per examinar-ho 
3. Respon la Sra. Alcaldessa dient que hi ha consignació pressupostària per a 

fer-ho. 
 
      Al Sr. Parada 
 

1. Respon la Sra. Alcaldessa dient que s’hi està treballant 
2. Respon el regidor Sr. Xumetra tot comentant que l’arranjament del referit 

aparcament encara no està acabat 
 
 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 
20:20 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 

  
 


