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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
DE  DATA 29 DE NOVEMBRE DE 2011 

NÚM. PLE2011/14 
 
 
Identificació sessió 
 
Caràcter: ordinària  
Data: 29 de novembre de 2011  
Horari: 20:00 a 21:30 h 
Lloc: sala polivalent  
  
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 polivalent de la vila de Sant Pol de Mar, essent les 20:00 hores del dia 29 de 
novembre de 2011, es reuneixen sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Montserrat 
Garrido Romera, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número 14 
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 31 D’OCTUBRE DE 2011 
 
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA 
D’OBRES SUBJECTES A RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA 
 
3. RATIFICACIÓ DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 474/2011 
 
4. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU I JUNTS PER SANT POL PER MILLORAR EL 
MODEL DE FINANÇAMENT LOCAL I REBUTJAR L’ESPOLI FISCAL 
 
5. MOCIO DEL GOVERN PER A LA CREACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA 
INDEPENDÈNCIA 
 
6.  ASSUMPTES URGENTS 
 

6.1  ELECCIÓ JUTGE DE PAU 
 
6.2  DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ D’UNA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL  
      PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2011 

 
7. PRECS I PREGUNTES 
 

 
 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 31 D’OCTUBRE 
DE 2011  
 
 
S’aprova per unanimitat l’acta  de la sessió ordinària de data 31 d’octubre de 2011. 
 
 
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
REGULADORA D’OBRES SUBJECTES A RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA 
 
Per part dels serveis jurídics municipals ha estat redactada una ordenança reguladora 
d’obres subjectes a règim de comunicació prèvia, la qual contempla aquelles obres o 
actuacions de poca entitat, per a les quals s’estableix una tramitació diferent de la 
resta: més àgil que la de la concessió de llicència. 
 
L’Ajuntament s’acull, amb l’aprovació d’aquesta nova ordenança, a la possibilitat que li 
atorga l’article 187.4 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, a la possibilitat de poder substituir la necessitat 
d’obtenir llicència urbanística per una comunicació prèvia de la persona interessada a 
l’administració municipal en funció de l’entitat de les obres o les actuacions a fer. 
 
L’ordenança recull, entre d’altres, una descripció detallada de les obres subjectes al 
règim de comunicació prèvia, els condicionants, la documentació a presentar, així com  
les obligacions del titular de la comunicació d’obres. 
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Igualment, s’ha confeccionat un document de tràmits i un model d’instància, els quals 
s’acompanyen juntament amb el text de l’ordenança, a l’actual proposta. 
 
Atès que els municipis ostenten, dins l’esfera de les seves competències, les potestats 
reglamentàries i d’autoorganització, d’acord amb el que disposen els arts. 4rt, 1-a) de 
la Llei de Bases de Règim Local , la qual cosa significa que poden dictar disposicions 
de caràcter general, amb força obligatòria i eficàcia de norma jurídica, estant 
subjectes, però, als principis de jerarquia normativa, publicitat i seguretat jurídica. 
 
EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT l’ordenança municipal reguladora d’obres 
subjectes a règim de comunicació prèvia, així com el document de tràmits i el model 
d’instància. 
  
SEGON.- SOTMETRE-LA al tràmit d’informació pública durant el termini de 30 dies a 
efectes de reclamacions. 
 
TERCER.-CONSIDERAR-LA  aprovada definitivament, sense necessitat de nou acord, 
si no se’n produís cap. 
 
QUART.-PROCEDIR a la seva publicació reglamentària. 
 
 
INTERVENCIONS 
 
L’Alcaldessa explica als presents que la finalitat de l’ordenança municipal reguladora 
d’obres subjectes a règim de comunicació prèvia és, d’una banda, agilitar els tràmits 
per poder executar obres menors amb més rapidesa i, també,  economitzar. Afegeix 
que molts Ajuntaments utilitzen aquest  sistema de comunicació prèvia que la llei 
permet. 
 
Sr. Vigatà.-Junts valora, d’entrada,  favorablement la simplificació que comporta 
l’ordenança; però hi ha algun aspecte que vol aclarir ja que en el llistat d’obres 
subjectes a comunicació prèvia que consta a l’ordenança hi ha algunes actuacions per 
les quals no és habitual sol.licitar llicència, com pot ser la instal.lació d’una antena, 
d’ADSL, etc., per això pregunta si la relació s’ha copiada d’una altra ordenança o si, 
per al contrari,  s’ha fet des d’aquí.  
 
Respon l’Alcaldessa que el llistat ha estat elaborat per Serveis Tècnics i que el fet que 
habitualment no es demani llicència per fer aquest tipus d’obres no significa que no 
sigui necessari fer-ho. 
 
Sr. Puig.-ICV són partidaris de la simplificació dels tràmits, comparteixen, però la 
inquietud del regidor Vigatà. Entenen que per les obres que, segons consten en la 
relació de l’ordenança,  estan subjectes a comunicació prèvia ja s’havia de sol.licitar 
llicència d’obres menors. 
 
Sr. Font.-Valoren positivament l’agilitació que suposa aquesta ordenança i en relació 
amb el que ha manifestat el regidor de Junts, don per entès que són obres de petita 
entitat per les quals ja s’havia de sol.licitar llicència. 
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VOTACIO 
 
SOTMES A VOTACIÓ, per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 29 de 
novembre de 2011, ES APROVAT PER UNANIMITAT, amb 
 

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

 
 
3. RATIFICACIÓ DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 474/2011  
 
 
“DECRET D’ALCALDIA NÚM 474/11 
 
Havent-se detectat un error material en el preu públic per a la utilització de la deixalleria de la 
Vallalta referent al preu per a voluminosos i rebuig que ha de ser de 101€/Tn i no de 49 €/Tn. 
 
Atès allò que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim Jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, segons el qual les 
administracions públiques podran així doncs, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a 
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.  
 
HE RESOLT: 
 
1.-Rectificar l’error material en el preu públic per a la utilització de la deixalleria de la Vallalta 
referent al preu per a voluminosos i rebuig que ha de ser de 101€/Tn. 
  
2.-Donar-ne compte en el proper Ple per a la seva ratificació. 
Sant Pol de Mar, 9 de novembre de 2011” 
 

 
VOTACIO 
 
SOTMES A VOTACIÓ, per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 29 de 
novembre de 2011, ES APROVAT MAJORIA ABSOLUTA, amb 
 

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

 
 

 
4. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU i JUNTS PER SANT POL PER 
MILLORAR EL MODEL DE FINANÇAMENT LOCAL I REBUTJAR L’ESPOLI 
FISCAL 

 
Des del grup municipal de CIU de Sant Pol de Mar i JUNTS per Sant Pol, volem 
denunciar que el sistema de finançament dels ajuntaments és totalment injust i 
pervers; i que en última instància la principal perjudicada n’és la població. Aquesta 
perversió es produeix quan, per una banda, els ajuntaments han de nodrir-se de 
l’impost sobre la construcció i sobre la plusvàlua (que no és més que un impost sobre 
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l’especulació), i que provoca que a la pràctica els ajuntaments tinguin més finançament 
com major sigui l’especulació i la construcció. I, per altra banda, que l’Estat transfereix 
als municipis una quantitat de diners que es calcula, entre d’altres pel volum de 
població, però que depèn dels ingressos -i de les previsions d’ingressos- que l’Estat fa 
respecte els impostos que recapta, com l’IRPF i l’IVA. A més, aquests càlculs no tenen 
en compte la quantitat ni la qualitat dels serveis que els ajuntaments ofereixen a la 
població. 
 
Segons ha donat a conèixer l’Estat espanyol, l’Ajuntament del nostre poble haurà de 
tornar .129.246,53€ euros corresponents a la bestreta de 2009, que se sumen als 
89.978,47€ de 2008. Una xifra difícilment assumible en la situació econòmica actual, 
amb una previsible reducció d’ingressos de les arques municipals. 
 
Cal tenir en compte, a més a més, que l'Ajuntament de Sant Pol de Mar assumeix en 
moltes ocasions competències que no li són pròpies i que paga dels impostos dels 
ciutadans i ciutadanes de Sant Pol de Mar, serveis que hauria d’assumir la Generalitat 
o l’Estat. Cal tenir en compte la greu situació d’espoli fiscal que els territoris dels 
Països Catalans pateixen a mans de l’Estat espanyol, el que afecta les inversions de la 
Generalitat al nostre poble, així com els propis projectes que l’Ajuntament pugui 
finançar. 
 
En tot cas, el que de nou es posa greument de manifest amb aquesta actuació del 
Govern espanyol és que cal una reforma integral del sistema de finançament local, i 
per tant, com es financen el serveis que presten, perquè l’actual sistema depèn de 
factors i voluntats que sovint poden ser fins i tot perversos, ja que a major necessitat 
social, menors són els ingressos i les transferències que percep la institució que 
probablement més suport presta en aquest nivell a la població. 
 
Els principals perjudicats d'aquest retorn de diners a l'Estat espanyol seran tots els 
santpolencs, que ens veurem afectats per aquest acte de deslleialtat institucional, 
escanyant encara més les arques municipals en detriment dels drets socials dels i les 
ciutadanes de Sant Pol de Mar, que veuran com l'Ajuntament no podrà oferir la 
solidaritat necessària per manca de pressupost.    
 
EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER. Que l’Ajuntament reclami a l’Estat espanyol el no pagament dels 
129.246,53€ reclamats per les bestretes de l’any 2009. 
             
SEGON. Que l’Ajuntament traslladi aquesta decisió política a la Direcció General de 
Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals. 

 
TERCER. Que l’Ajuntament es coordini amb els altres municipis dels Països Catalans 
que han expressat la mateixa reclamació social sobre quin és el millor camí per 
plantejar-la i aconseguir l’èxit de la mateixa, sigui aquest per la via política, social o 
judicial. 
 

INTERVENCIONS 
 
Explica l’Alcaldessa que inicialment la Moció era presentada pel grup de CIU. JUNTS 
per Sant Pol va mostrar el seu interès en presentar-la conjuntament, raó per la qual la 
Moció és presentada per ambdós Grups Municipals. 
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Sr. Vigatà.- Amb l’objecte d’exposar la posició de Junts en aquesta moció i el perquè 
van demanar presentar-la conjuntament, llegeix el mail que va adreçar el 25 d’octubre 
a l’Alcaldessa i que diu així: 
 
Ahir varem tenir Junta directiva de JUNTS per avaluar els nostres posicionaments de cara al 
Ple del proper dimarts. 
Ja saps que a JUNTS som crítics amb les mocions que els diferents partits canalitzen als 
municipis on tenen representació, per considerar que habitualment tracten d'assumptes 
supramunicipals on el municipi no té res o poca cosa a dir. Per altra banda, no volem entrar en 
el ball de les mocions amb contingut similar però de partits diferents, tal com he tingut ocasió 
de manifestar diverses vegades, en nom del partit que represento. 
Però aquest no es el cas ni la circumstància de la moció que presenteu des de CiU en el proper 
Ple de dimarts. Entenem a JUNTS que la moció que presenteu fa referència a un fet que ens 
aplica directament i perjudica notablement el nostre poble, per la qual cosa ja t'avanço el nostre 
suport unànim i, a la vegada, et prego que incorporeu en la capçalera del text el nostre logo junt 
amb el de CíU (i junt al d'altres partits si també us ho demanen). 
T'adjunto a aquest mail el nostre logo. 
Gràcies. 
 
Sr. Puig.-Troben a faltar en el text dels antecedents de la moció,  una referència a les 
retallades en el serveis públics de la Generalitat i a la reducció  en el finançament de 
llar d’infants i escola de música i altres. Aquestes decisions afectaran a les 
administracions locals com administracions més properes als ciutadans. Algunes 
d’aquestes retallades, encara no concretades en termes econòmiques, s’aplicaran 
amb caràcter retroactiu, la qual cosa tindrà repercussions en despeses ja 
compromeses.  Estan d’acord amb la part dispositiva, en el fons de la moció, no en la 
redacció dels antecedents ja que no tota la responsabilitat de la situació és atribuïble a 
l’Estat, sinó que  les retallades de la Generalitat de Catalunya afecten també al 
finançament local. Anuncies la seva abstenció. 
  
Sr. Font.-Avança el vot favorable del seu grup perquè el contingut de la moció és 
beneficiós pel municipalisme, per Sant Pol  i per Catalunya. Es mostra també d’acord 
amb la manifestació d’ICV. Creuen en el fons, en el que es demanda a la Moció, però 
volen fer dues consideracions quan a la seva forma: pensen, d’una banda,  que el 
sistema de finançament municipal ha de ser reformat, ( malgrat cal recordar que, de 
l’actual sistema,  se’n beneficia Sant Pol); d’altra,  no entenen el perquè la moció fa 
esment  als països catalans, quan el què s’està parlant és de qüestions fiscals. 
Malgrat aquestes dues consideracions, estan d’acord amb la reivindicació que conté la 
moció, raó per la qual votaran a favor de la mateixa. 
 
Sr. Martín.- Està d’acord amb la necessitat de reformar el sistema de finançament per 
a Catalunya i per als municipis, però no està d’acord amb el text de la moció que conté 
termes de caire molt polítics (països catalans, espoli fiscal, ....). Demana més rigor i 
menys demagògia política per al municipi de Sant Pol. 
 
Sra. Garrido.- Considera que Catalunya ha de rebre aquests diners i considera que la 
palabra espoli és escaient. I responent al regidor d’ICV replica que si l’Estat lliurés a 
Catalunya els diners que legítimament li corresponen no s’hauria de passar la tisora. 
 
 
 
 



 

 7 

 
VOTACIÓ 
 
SOTMES A VOTACIÓ, per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 29 de 
novembre de 2011, LA MOCIÓ ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA, amb 
 
 
La moció és aprovada per MAJORIA ABSOLUTA amb: 
 

• 10  Vots a favor: CIU (5), Junts (4) ERC (1)  
• 1 vot en contra: PP (1) 
• 2 abstencions: ICV (2) 

 
 
 
5. MOCIO DEL GOVERN PER A LA CREACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS 
PER LA INDEPENDÈNCIA 
 
El 13 de setembre del 2009 s’iniciava a Arenys de Munt un moviment popular que 
reclamava exercir el dret d’autodeterminació a partir de realitzar una consulta 
impulsada per la ciutadania en la que es preguntava a la població sobre l’acceptació 
d’una Nació Catalana independent dins de la Unió Europea 
 
Aquella iniciativa va ser seguida per 554 municipis d’arreu del Principal, donant la 
possibilitat de votar per la independència de la nostra nació a més de 900.000 catalans 
 
El 10 d’abril de 2011, aquest procés es finalitzava amb la realització de la consulta a 
Barcelona 
 
També, com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació 
amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de 
continguts que retallaven l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un moviment 
entre els municipis del Principat de Catalunya que va comportar la declaració de 
municipis moralment exclosos de la Constitució Espanyola, recollint d’aquesta manera 
el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010. 
 
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets 
humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com 
també al pacte internacional dels drets civils i polítics ratificat per l’Estat Espanyol el 27 
de juliol de 1977 que en el seu article 1 proclama: “Tots els pobles tenen dret a 
l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i 
procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural. 
 
Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs 
riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que 
sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici 
recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels 
seus mitjans de subsistència. 
Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar 
territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a 
l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta 
de les Nacions Unides”. 
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Tenint en compte que el Decret 110/196, de 2 d’abril, regla la constitució 
d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i 
promoure els seus interessos comuns i genèrics, diversos Ajuntaments, entre ells qual 
també forma part el de Sant Pol de Mar, volem impulsar la creació d’una associació de 
municipis que treballi per avançar cap a l’assoliment de la independència de la nostra 
nació de l’àmbit municipal. 
 
Es per aquest motiu que EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER.- Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar de formar part 
pels tràmits legals oportuns, del nucli de municipis que volen constituir una associació 
d’ens locals amb la denominació “MUNICIPIS PER LA INDEPÈNDENCIA”, amb 
l’objecte final de defensar l’assoliment d’un estat propi, els drets nacionals que 
corresponen al Principat de Catalunya i conscienciar a la ciutadania de la necessitat 
d’exercir el dret a l’autodeterminació del poble català. 
 
SEGON.-Treballar conjuntament amb tots aquells municipis que es puguin interessar 
en la redacció dels documents necessaris per a la creació de l’Associació “MUNICIPIS 
PER LA INDEPENDÈNCIA”. 
 
TERCER.-Comunicar el present acord als ajuntaments que ja s’han constituït com 
associats als “MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA” pel seu coneixement i als 
efectes oportuns. 
 
 
INTERVENCIONS 
 
Alcaldessa.-Les últimes eleccions han deixat clar que Catalunya és diferent a la resta 
de l’Estat espanyol. També la consulta sobiranista que va tenir lloc en aquest municipi 
va donar un resultat favorable a la independència;  per això, el govern local considera 
que Sant Pol ha de formar part de l’Associació de Municipis per a la independència tal 
com es proposa a la Moció. 
 
Sr. Vigatà.-Junts donarà suport a la Moció. Afegeix que si arriben a conèixer que la 
proposta prové del govern, també haguessin sol.licitat presentar-la conjuntament.  
 
Sr. Puig.-La coalició d’ICV EUA sempre ha defensat el dret a l’autodeterminació dels 
pobles,  ja era així en temps del PSUC; i per tant, el dret a decidir del poble català és 
un dret fonamental  dels drets humans. La coalició també respecta l’autonomia local, 
com a principi fonamental  però considera que la independència no és el fi últim, sinó 
que hi ha més per aconseguir: cohesió social, garantir els drets socials....... Anuncia 
vot favorable. 
 
Sr. Font.– Anuncia el vot favorable. Celebra la iniciativa  de que es pugui portar  el 
tema de l’autodeterminació i dret del nostre país a decidir, d’una manera que deixa 
palès la voluntat dels ens municipals amb independència del color polític dels 
membres del plenari municipal. Li agradarà veure com evoluciona aquesta iniciativa en 
les diferents municipis, on segurament hi hauran  grates sorpreses. 
 
Sr. Martín.- Pregunta si l’adhesió comportarà algun cost a l’Ajuntament. Considera que 
es torna a fer política amb aquesta moció. Creu que la seu per adoptar aquest tipus 
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d’acord és el Parlament, no el ple municipal, ja que,  avui per avui,  el dret de la 
autodeterminació no  és factible, per la qual cosa,  el què s’està fent és portar a la 
societat a un desencís, radicalitzant postures. Si el PP no hagués obtingut majoria 
absoluta creu que CIU no faria aquest discurs. Aquestes mocions sembla que s’estigui 
mesurant la catalanitat de la gent i això no és correcte, creen confrontacions i són 
contraproduents pels catalans. 
 
Alcaldessa.- Respecta l’opinió del PP. Es una qüestió de sensibilitat, de sentiment. Es 
bo que els plens dels ajuntaments dels pobles facin aquestes passes manifestant la 
nostra identitat. La feina dels pobles és la de pronunciar-nos i expressar el sentir dels 
ciutadans. 
 
 
VOTACIÓ 
 
SOTMES A VOTACIÓ, per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 29 de 
novembre de 2011, LA MOCIÓ ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA, amb 
 

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

 
 

6.  ASSUMPTES URGENTS 
 
6.1  ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU TITULAR 
 
APRECIACIÓ DE LA URGÈNCIA  
 
Es proposa, d’acord amb l’article 103.3 del D.lg 2/2003 de 28 d’abril,  l’ampliació de 
l’ordre del dia amb el punt de l’elecció del Jutge de Pau justificada per la necessitat de 
no demorar la tramitació de l’expedient administratiu davant l’acabament del mandat 
de l’actual jutge de pau. 
 
L’apreciació de la urgència és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
El Sr. Vigatà considera, però, que l’assumpte no és urgent perquè pot actuar el 
substitut. 
 
 
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 29 
de setembre de 2011, el Decret de l’Alcaldia núm. 423/11 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. 
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Complert el tràmit de convocatòria pública mitjançant anunci publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província de 17 d’octubre de 2011, i edicte  insertat 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 pel Sr. TOMAS SAULEDA I PARES 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: 
 
PRIMER.  Elegir  Jutge de Pau Titular a la següent persona:  
 
Sr. TOMAS SAULEDA PARES 
D.N.I. XXXXXXXXXXXX 
Situació laboral: en actiu 
Domicili: XXXXXXXXXXXXXX 
 
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord al Degà dels Jutges de Primera Instància 
d’Arenys de Mar als efectes que ho elevin 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 
 

 
En no haver-hi debat es passa directament a la votació: 
 
VOTACIO 
 

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

 

 

6.2 DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ D’UNA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL 
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2011 
 
APRECIACIÓ DE LA URGÈNCIA 
 
Es proposa, d’acord amb l’article 103.3 del D.lg 2/2003 de 28 d’abril, l’ampliació de 
l’ordre del dia amb el punt de l’aprovació d’una modificació de crèdit del pressupost de 
l’exercici 2011. La justificació de la urgència ve donada per la necessitat que aquesta 
sigui aprovada abans de final d’any, prèvia exposició pública de 15 dies. 
 
L’apreciació de la urgència és aprovada per unanimitat dels assistents. 
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DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ D’UNA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL 
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2011 
 
Assumpte 
Exp. 7/2011 de Modificació del pressupost de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar 
mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec al romanent líquid de 
Tresoreria de 31 de desembre de 2010 i baixes per anul·lació de crèdit  
 
Relació de fets 
 
Per acord de la Junta de Govern de data 20 d’abril de 2011, es va aprovar la liquidació 
pressupostària de l’exercici 2010. Aquesta liquidació presentava romanent de 
tresoreria disponible per a despeses generals positiu per import 44.555,97€. Respecte 
al destí d’aquest romanent, l’informe d’intervenció a la liquidació assenyalava 
textualment el següent: 

“Com ja hem comentat en l’apartat de despeses, la reducció de costos de personal de 
l’exercici 2010 per l’aplicació de la rebaixa salarial fixada pel RDL 8/2010 ha estat de 
51.966,87€. L’article 14 de l’esmentat text legal declara l’afectació d’aquests recursos 
a les següents finalitats per odre de preferència: 
 

a. A sanejar el romanent de tresoreria derivat de la darrera liquidació, quan 
aquest fos negatiu. 

b. A disminuir el nivell d’endeutament. 
c. Al finançament d’inversions 
d. ... 

 
El romanent de tresoreria a 31 de desembre és de 44.555,97€, per tant una part de 
l’estalvi generat per l’aplicació del RDL8/2010 s’ha destinat a eixugar romanent 
d’aquest propi any 2010, en concret en 7.410,90€. Aquesta aplicació s’ha realitzat en 
base a la nota de la Secretaria d’Estat d’Hisenda i Pressupostos sobre l’afectació de 
l’estalvi de costos de personal en el càlcul del romanent de tresoreria. Aquesta nota 
estableix que als efectes del càlcul inicial del romaennt de tresoreria no es considerarà 
romanent afectat el que derivi de l’estalvi generat per l’aplicació de les mesures de 
reducció del capítol I de l’estat de despeses del pressupost del 2010. Així mateix fixa 
que el romanent per a despeses generals positiu que sigui imputable a l’esmentat 
estalvi quedarà afectat a les finalitats previstes en el RDL 8/2010. 
 

El romanent de tresoreria per a despeses generals de 31 de desembre de 2010 està 
afectat als destins assenyalats anteriorment, havent-se de procedir en la primera 
modificació pressupostària que s’aprovi durant l’exercici 2011 a la seva aplicació.” 
 
Per tant correspon aplicar el romanent de tresoreria per a despeses generals a 31 de 
desembre de 2010 a l’amortització de préstecs i per aquest motiu es proposa la 
present modificació pressupostària. 
A més, es proposa l’augment del crèdit pressupostari d’algunes partides i la creació 
d’una partida, d’acord amb les sol·licituds dels serveis municipals, finançats amb la 
reducció de crèdit d’unes altres. 
 

La secretària interventora, ha informat favorablement aquesta proposta de modificació 
pressupostària. 
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Fonaments de dret 
1. Article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 

(RDLeg. 2/2004, de 5 de març).  

2. Articles 36, 37 i 38 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril.  

3. Articles 9 i 10 de les bases d’execució vigents. 

D’acord amb allò exposat i a la vista de la documentació que consta a l’expedient, es 
proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar l’adopció dels acords que 
segueixen:  
 
EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació del pressupost de l’Ajuntament de Sant 
Pol de Mar, mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb càrrec al 
romanent de tresoreria per a despeses generals de 31 de desembre de 2010 i 
mitjançant baixes per anul·lació de crèdit, segons el detall que segueix: 
 

 
Finançament: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressupost d'ingressos:
01 87001 Aplicació per finançament de suplement de crèdit 44.555,97

Total aplicació romanent de tresoreria 44.555,97

Pressupost de despeses:
Desripció Pressupost Modificació Pressupost

actual definitiu
06 01100 9130000 AMORTITZACIÓ PRÉSTECS SECTOR PÚBLIC 100.000,00 -12.000,00 88.000,00
02 34100 2210901 MATERIAL DIVERS ESPORTIU DE REPOSICIÓ 4.000,00 -2.000,00 2.000,00
02 32100 2279901 AJUTS MENJADOR CEIP 8.000,00 -5.500,00 2.500,00
02 32100 2279900 MENJADOR LLAR D'INFANTS 40.000,00 -11.003,88 28.996,12
05 23400 2130000 MANTENIMENT ASCENSOR CA L'ARTURO 2.500,00 -2.500,00 0,00
02 32400 2150000 REPARACIÓ I CONSERVACIÓ INST. ESCOLA MÚSICA 450,00 -450,00 0,00
02 32100 2269901 DESPESES FUNCIONAMENT SMAP 1.000,00 -776,63 223,37
02 32100 2260600 ASSESSORAMENT I CURSETS PERSONAL ENSENYAMENT3.000,00 -1.954,50 1.045,50
02 32100 2240000 ASSEGURANCES EDUCACIÓ 1.310,00 -409,99 900,01
02 32100 2130004 MANTENIMENT SIST. PREVENCIÓ INCENDIS LLAR 550,00 -550,00 0,00
02 32100 2130003 MANTENIM. INSTAL. ELÈCTRICA ESCOLA SANT P. 700,00 -700,00 0,00
05 13200 2160000 MANTENIM. EMISSORES PORTÀTILS I REPETIDORS 2.000,00 -1.404,20 595,80
02 32100 1300000 RETR. BÀSIQUES LABORALS LLAR D'INFANTS 227.996,14 -34.500,00 193.496,14

Total disminucions de crèdit -73.749,20

Total finançament 118.305,17

Partida pressupostària

Desripció Pressupost Modificació Pressupost
actual definitiu

Suplement de crèdit
06 01100 9130001 Amortització préstecs fora sector públic (RD 8/2010)100.000,00 44.555,97 144.555,97
06 92000 2260400 DESPESES JURÍDIQUES I NOTARIALS 20.000,00 14.517,71 34.517,71
06 92000 2220000 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES VEU MÒBILS I DADES40.000,00 4.000,00 44.000,00
06 92000 2330000 ALTRES INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 27.000,00 4.000,00 31.000,00
06 16500 2210000 SUBMINISTRAMENT D'ELECTRICITAT 203.323,24 12.000,00 215.323,24
06 91200 4890000 APORTACIONS A GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 5.400,00 6.000,00 11.400,00
01 92000 2210300 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE I CARBURANTS 10.000,00 4.500,00 14.500,00
02 32100 4800000 SUBVENCIONS EDUCACIÓ 1.125,00 2.178,09 3.303,09
03 16200 2270001 TRACTAMENT RSU 73.000,00 25.149,20 98.149,20

Total suplement de crèdit 116.900,97

Crèdit extraordinari
05 13200 6250001 MOBILIARI POLICIA (ARMER) 0,00 1.404,20 1.404,20

Total crèdit extraordinari 1.404,20

Total augments de crèdit 118.305,17

Partida pressupostària
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SEGON.- Exposar l’expedient al públic, inserint el corresponent anunci al BOP, perquè 
es puguin presentar les reclamacions oportunes durant 15 dies. Al·legacions que 
s’hauran de resoldre pel Ple en el termini d’un mes. Si no es presenten al·legacions, 
l’aprovació inicial esdevindrà, sense cap més tràmit, aprovació definitiva.  
 
INTERVENCIONS 
 
Sr. Vigatà.-Anticipen el vot positiu, però volen fer diferents apreciacions: 
 
-s’ha incrementat la previsió de telefonia mòbil, quan el que s’escau, en moments de 
situació econòmica desfavorable,  és la seva rebaixa 
-un augment desmesurat de despeses jurídiques 
-s’incrementa l’aplicació pressupostària dels grups municipals, la qual cosa significa 
que el regidor que va fer el pressupost va calcular només 6 mesos 
-s’augmenta també desmesuradament el RSU 
 
Pel que fa a les partides que s’aminoren: com és el manteniment de la instal.lació 
elèctrica de la llar d’infants, o del CEIP Sant Pau. 
 
 
El Sr. Xumetra i l’Alcaldessa responen al portaveu de Junts: 
La despesa de telefonia mòbil ha baixat considerablement; espera baixar la despesa 
jurídica amb la disminució de conflictes jurídics; el manteniment de la llar i el CEIP es 
fa, hi ha conveni amb empreses, esbrinarà el perquè queda a 0 l’aplicació 
pressupostària. Pel que fa als grups municipals, la previsió és inferior al que s’ha de 
pagar. 
 
La Sra Pera dóna resposta a la qüestió referent a la seva àrea: hi havia una partida de 
planta de compostatge que va desaparèixer, però la factura  s’ha de pagar. 
 
Sr. Puig.-Pregunta per l’augment de subministrament d’electricitat. Demana que es 
tingui en compte l’excessiva il·luminació del Parc del Litoral. Li sobta la rebaixa dels 
ajuts del menjador i llar d’infants. 
 
Respon la Sra. Alcaldessa que és difícil saber la lectura que correspon cada 
comptador donada la descripció de la ubicació del comptador que consta a la factura. 
S’està estudiant, esbrinant i fiscalitzant aquest extrem. El govern té intenció de treure a 
concurs el subministrament. S’ha fet,  ja,  l’auditoria lumínica. La rebaixa dels ajuts de 
menjador i llar d’infants és conseqüència de la disminució de la matrícula. 
 
Sr. Font.-Veu amb preocupació el que vindrà. Amb clau d’humor exposa que, si fem 
una modificació petita per pagar la llum, vol dir que l’estem pagant. El tancament dels 
comptes  serà, sens dubte, complicat.  
 
Sr. Martín.-Anuncia la seva abstenció donat que a causa de la urgència hi ha hagut 
punts que no han pogut estudiar acuradament. 
 
Sr. Vigatà.-Demana que no es facin lectures estimades ja que això demostra que hi ha 
un deficient control del subministrament. El personal de l’Ajuntament podria 
encarregar-se de fer les lectures i així identificaria els comptadors. 
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Sra. Garrido.- Vol expressar que no sempre es fan estimades. El personal no s’ha de 
posar a disposició d’una companyia que ja ens sagna prou. La llum que es paga és la 
que toca. 
 
VOTACIÓ 
 
SOTMES A VOTACIÓ, per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 29 de 
novembre de 2011, LA PROPOSTA ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA, amb 
 

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

 
 

7. PRECS I PREGUNTES 
 

Sr. Vigatà.-Prega que quan es celebri un acte d’Òmnium Cultural o un altre similar,  
se’l convidi a participar. Si l’Alcaldessa hagués demanat que es convidés a la resta de 
regidors, Òmnium ho hagués fet. 
 
La Sra Alcaldessa respon que va ser la pròpia entitat qui va organitzar l’acte per als 
socis i va enviar les invitacions. 
 
Sr. Puig.-Pel que respecta al tema de la mobilitat i tancaments en el centre urbà, fan 
un prec a comerciants i a polítics per cercar punts d’unió i concòrdia per tal 
d’aconseguir l’aplicació del pla de mobilitat i pacificar el centre urbà i dinamitzar-lo 
comercialment.  
Fer un prec perquè els comerciants puguin promocionar i dinamitzar el sector 
mitjançant campanyes, .... 
 
Sr. Martin.-Manifesta que la Sra. Pera li ha tramès les respostes relatives a la Fira 
alternativa que  llegirà acuradament al despatx 
   
Sr. Vigatà.-Demana que també se li trametin a ell. Pregunta per la il.luminació de 
nadal. 
 
Respon l’Alcaldessa que les llums són propietat dels botiguers, l’Ajuntament paga la 
llum. Les que posa l’Ajuntament continuarà instal·lant-les. No sap si les que posen els 
botiguers s’ instal·laran enguany. 
 
 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 
21:30 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 

  


