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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
DE  DATA 29 DE JUNY DE 2015 

NÚM. PLE2015/7 
 
 
Identificació sessió 
 
Caràcter: ordinària  
Data: 29 de juny de 2015  
Horari: 19:00 h. a 20:15 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. Marta Romà Serra (CIU) 
 
Regidors/es 
Sr. Robert Garcia Gil (CIU) 
Sra. Maria Carme Pomés Codina (Junts per Sant Pol) 
Sr. José Parada Rafael (Junts per Sant Pol) 
Sr. Daniel Comas Verdaguer (Junts per Sant Pol) 
Sr. Albert Font Lacambra  (ERC) 
Sr. Albert Zanca Brossa (ERC) 
Sr. Manel Puig Borrell (ICV) 
 
Secretària 
M. Carme Solís Ferrer 
 
A la sala de plens  de la vila de Sant Pol de Mar, essent les 19:00 hores del dia 29 de 
juny 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 7 del 
Ple de la Corporació amb caràcter extraordinària, 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. DONAR COMPTE DELS SEGÜENTS  DECRETS:  
 

 DECRET D’ALCALDIA 308/2015, de 18 de juny, de nomenament de Tinents 
d’Alcalde 

 
 DECRET D’ALCALDIA 310/2015, de 18 de juny, d’organització del cartipàs 

municipal. 
 

2. MOCIÓ DE CREACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

3. PROPOSTA RELATIVA AL RÈGIM DE DELEGACIONS DEL PLE A FAVOR DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL. 

 
4. PROPOSTA SOBRE EL RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE I DE LA JUNTA DE 

GOVERN LOCAL. 
 

5. MOCIÓ RELATIVA A LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES. 
 
6. MOCIÓ I DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ A CONSORCIS 

I ASSOCIACIONS PRIVADES. 
 

7. CONSTITUCIÓ DE GRUPS POLÍTICS I JUNTA DE PORTAVEUS. 
 

8. MOCIÓ DE RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA DE NOMENAMENT DEL 
TRESORER. 

 
9. MOCIÓ D’ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS MEMBRES POLÍTICS 

DE LA CORPORACIÓ I DEL RÈGIM DE RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS. 
 

 
1. DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA  
 

Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per 
l’Alcaldessa-Presidenta següents 
 
 Nomenament Tinents d’Alcalde 
 Cartipàs municipal 
 
“DECRET DE L’ALCALDIA Núm 308/2015 
 
Cartipàs municipal 2015 
nomenament de Tinents d’Alcalde 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015 de data 
30 de març, el passat dia 24 de maig, i constituït el nou Ajuntament, es fa necessari procedir a 
l’establiment de la nova organització municipal, en particular pel que fa a la designació dels 
Tinents d’Alcalde. 

 
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l’article 55 del Decret 
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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 amb l’article 34 del Reglament Orgànic Municipal, la designació dels 
Tinents d’Alcalde és competència d’aquesta Alcaldia, qui haurà de procedir al seu 
nomenament, mitjançant Decret, d’entre els membres de la Junta de Govern Local. 

 
Atès que aquesta Alcaldia, en ús de les competències que li atorga l’article 53.2 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, en concordança amb el que disposa l’article 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, l’article 28 del Reglament Orgànic Municipal i 
demés legislació concordant, amb data 16 de juny de 2011, ha procedit a la designació dels 
membres de la Junta de Govern Local. 

 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació 
anteriorment esmentada 
 
HE RESOLT 
 
PRIMER.- Nomenar Tinent/es d’Alcalde d’aquest Ajuntament amb efectes del dia d’avui, als/les 
Regidor/Regidores membres de la Junta de Govern Local  que a continuació es relacionen, el 
primer dels quals substituirà a aquesta Alcaldia en els casos de vacant, absència, malaltia, o 
qualsevol altra impossibilitat: 

 
 Primer Tinent d’Alcalde: senyor Ferran Xumetra Subirana. 
 Segon Tinent d’Alcalde: senyor Xavier Catarineu Hernandez. 
 Tercera Tinenta d’Alcalde: senyora Marta Romà Serra 

 
SEGONA.- Establir que en cas de vacant, absència, malaltia, o qualsevol altra impossibilitat 
d’aquesta Alcaldia, les atribucions i competències que em reconeix la legislació vigent i, en 
especial l’ordenació de pagament i l’autorització de talons bancaris seran desenvolupades pels 
Tinents d’Alcalde, en conformitat amb l’ordre establert.  

 
TERCERA.- A aquests efectes, quan aquesta Alcaldia tingui que absentar-se del terme 
municipal, establirà, mitjançant Decret, la durada de la seva absència, designant al Tinent/es 
d’Alcalde que hagin d’assumir les seves compètencies. 
 
De no efectuar-se aquesta designació expressament, aquesta Alcaldia serà substituïda pel 
Primer Tinent d’Alcalde, i en el seu defecte, per qualsevol dels altres Tinent/es d’Alcalde per 
l’ordre establert, els quals han de donar compte d’això a la resta de la Corporació, sense que 
durant el mateix dia pugui actuar com Alcalde Accidental més d’un d’ells. 

 
QUART.- Comunicar aquest Decret als Tinents i Tinenta d’Alcalde afectats, fent-los constar que 
hauran de mantenir informada aquesta Alcaldia de l’exercici de les seves atribucions com 
Alcalde/essa Accidental, no podent, durant l’esmentat exercici, ni modificar les delegacions ja 
efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat, ni atorgar altres noves. 

 
CINQUÈ.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la sessió extraordinària 
que es convoqui, en compliment del que preveu al ROM. 
 
“DECRET DE L’ALCALDIA Núm. 310/2015 
  Cartipàs municipal 

 
Un cop celebrades les eleccions locals el passat dia 24 de maig i constituït el nou Ajuntament, i 
amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal,  l’Alcaldia considera 
necessari procedir a l’establiment d’un règim de delegacions de competències de caràcter 
general i específic a favor de Tinents d’Alcalde i o Regidors. 
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Atès que aquesta Alcaldia pot delegar l’exercici de les seves atribucions sempre que no es trobi 
dins dels supòsits previstos per l’article 21.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de bases de règim 
local (LBRL), i a l’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques,  
 
En virtut de les atribucions que em confereixen els articles 53 i 56 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, 
així com el que disposen els arts 36, 37 i 38 del Reglament Orgànic Municipal, es deleguen les 
esmentades competències en què s’estructuren les àrees de l’organització del govern 
municipal de la forma següent: 
 

CARTIPÀS MUNICIPAL 
DISPOSO 
 
PRIMER.- Les Àrees en que es divideix o s’estructura l’organització del govern municipal seran 
les següents: 
 

1. Àrea d’Alcaldia i Coordinació de govern 
2. Àrea de Serveis Generals 
3. Àrea de Serveis Territorials  
4. Area de Serveis a les Persones 

 
I.- ÀREA D’ALCALDIA I COORDINACIÓ DE GOVERN 
 
L’Alcaldia a més de les competències que li són pròpies, i de la coordinació de totes les àrees 
de l’Ajuntament, es reserva els àmbits d’actuació següents: 
 

a) Governació. Gestió Policia Local. Protecció civil. Relacions amb el Ministeri de 
l’Interior i el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. Mossos d’Esquadra. 
Policia Nacional, Guàrdia Civil, bombers i altres organismes oficials. Junta Local de 
Seguretat. 

 
b) Serveis Socials. Serveis socials d’atenció primària, serveis d’atenció domiciliària, 

serveis de menjador, serveis de teleassistència, urgències socials, marginació 
situacions de necessitat social. Relacions amb entitats públiques i privades en l’àmbit 
de la seva competència. 

 
II.- ÀREA DE SERVEIS GENERALS 
 
Àmbits d’actuació  
 

a) Serveis Municipals: manteniment, conservació i neteja dels espais públics, 
manteniment, conservació i neteja dels edificis públics, Brigada municipal, gestió de 
parcs i jardins, conservació i vigilància de zones verdes i ornamentació del municipi, 
subministrament d’aigua, gas i electricitat i  cementiris. 

 
b) Medi Ambient: exercici del control sanitari del medi ambient, contaminació 

atmosfèrica, proveïment d’aigua sanejament d’aigües residuals, residus urbans i 
industrials, gestió de la recollida d’escombraries, desenvolupament de propostes de les 
infraestructures relacionades amb la qualitat de les aigües, de l’aire i de la gestió de 
residus, eficiència energètica, coordinació i seguiment de l’Agenda 21, espais naturals, 
forestals, potenciar la innovació en la gestió del medi ambient al municipi, gestió de 
platges, socorrisme, salut pública, recollida animals abandonats, consum. Relació en 
l’àmbit de Salut Pública amb els departaments de la Generalitat de Catalunya, Consell 
Comarcal, Diputació de Barcelona i d’altres entitats. Agricultura. Relacions amb la 
pagesia 



 

 5

 
c) Recursos Humans: gestió del règim general de funcionaris i personal laboral. Selecció 

i contractació de personal, prevenció de riscos laborals, processos sancionadors. 
Negociació amb els treballadors i amb els representants sindicals. 

 
d) Hisenda: Pressupostos municipals, rendes i exaccions municipals, recaptació, 

emprèstits i altres operacions de crèdit, coordinació econòmico financera amb altres 
ens públics i serveis delegats, patrimoni municipal,  contractació i compres 

 
III.- ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS 
 
Àmbits d’actuació  

 
a) Urbanisme: Planificació i gestió urbanística, projectes d’urbanització i tots els altres 

instruments d’ordenació i gestió planejament general i planejament derivat. Gestió 
urbanística i projectes d’urbanització. Execució de planejamet. Sistemes d’actuació. 
Ordenances d’edificació. Relacions amb el Ministeri de Foment, el Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i altres organismes oficials. 
Patrimoni municipal del sòl, expropiacions i valoracions de terreny, disciplina 
urbanística, llicències d’obres, activitats. Ordres d’execució. Declaracions de ruïna. 
Habitatge. 

 
b) Comunicació i Noves Tecnologies. Revista municipal, ràdio municipal, web de 

l’Ajuntament de Sant Pol, gestió de les xarxes socials, wifi, fibra òptica. Sistemes 
d’informació i comunicacions i informàtica 

 
IV.-ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
Àmbits d’actuació  

 
a) Esports: Gestió de les activitats físico-esportives. Cursos d’educació esportiva. 

Gestió dels equipaments municipals. Relacions amb entitats públiques i privades 
en l’àmbit de la seva competència. Donar suport als clubs i les associacions 
esportives legalment constituïdes. Promoure l’esport en edat escolar. 

 
b) Cultura. Promoció i difusió de la cultura. Programació del cicle festiu i projectes de 

promoció cultural. Equipaments culturals. Biblioteca. Declaració de monuments. 
Registre municipal d’entitats. Associacions. Relacions amb entitats públiques i 
privades en l’àmbit de la seva competència. Patrimoni cultural. Arxiu municipal. 

 
c) Ensenyament: Escola Bressol. Escola Sant Pau. Institut de secundària. Promoció 

d’activitats educatives. Consells escolars. Relacions amb entitats públiques i 
privades en l’àmbit de la seva competència. Polítiques educatives en general 

 
d) Joventut  Coordinació i gestió de les accions encaminades a l’emancipació juvenil. 

Promoció de la participació dels joves a la vida ciutadana. Disseny de les directrius 
de la política de joventut. 

 
e)  Igualtat. Gestions encaminades a l’igualtat home-dona. Promoció de les dones en 

la vida associativa. Prevenció de violència de gènere, actuacions relacionades amb 
organitzacions de dones. Convivència i cohesió social. 

 
f) Promoció Econòmica: Definició i proposta d’estratègies, plans projectes i 

directrius d’actuació en matèria de promoció econòmica. Fomentar la col.laboració i 
el consens amb els agents econòmics, els agents socials i els diferents nivells de 
l’administració pública per a la priorització i implementació de mesures d’intervenció 
a l’àmbit de la promoció econòmica, impuls dels sectors d’activitat econòmica, 
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promoció de la industria i el comerç, coordinació i gestió de fires, mercat municipal i 
de venda no sedentària. Gestió de les autorització de les terrasses de temporada. 
Taxis. 

 
g) Festes: Organitzar la festa de Sant Pau, Festa Major i altres festejos del municipi. 

 
h) Turisme i dinamització de la gent gran: Fomentar i promocionar el turisme i les 

activitats turístiques de la zona, gestionar les llicències d’apartaments turístics, 
dissenyar les  directrius d’actuació en matèria de turisme. Promoció de l’Oficina de 
Turisme de Sant Pol de Mar. Servei de dinamització de la gent gran 

 
SEGON.-DELEGAR, amb caràcter genèric, en el 1r Tinent d’Alcalde, Sr. FERRAN XUMETRA 
SUBIRANA: 
 

 La Presidència de l’ÀREA DE SERVEIS GENERALS  
 

 Les facultats de direcció interna de l’AREA DE SERVEIS GENERALS, així com la 
seva gestió,  
 

 La signatura dels documents de tràmit, escrits, dictàmens, trasllats, publicacions i 
anuncis, propostes de despesa, memòries i propostes de resolució d’expedients 
administratius que siguin necessàries per a la gestió i  l’execució de l’esmentada 
delegació, llevat de la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a 
tercers, els quals hauran d’ésser adoptats pels òrgans resolutoris de la Corporació, 
prèvia proposta de resolució del regidor delegat de  l’àrea. 

 
Haurà d’informar periòdicament a l’Alcaldessa-Presidenta de la gestió de la seva delegació i 
especialment en qualsevol moment dels actes o incidències que per qualsevol motiu puguin 
afectar de manera rellevant al funcionament dels serveis i de les activitats de la Corporació i els 
seus interessos i la  bona imatge pública de l’Ajuntament, els drets o interessos legítims de 
tercers i la relació amb d’altres Administracions Públiques. 
 
TERCER.- DELEGAR, amb caràcter genèric en el 2n Tinent d’Alcalde, Sr. XAVIER 
CATARINEU I HERNÁNDEZ,  
 

 La Presidència de l’AREA DE SERVEIS TERRITORIALS 
 

 Les facultats de direcció interna i gestió de l’AREA DE SERVEIS TERRITORIALS,  
 

 La signatura dels documents de tràmit, escrits, dictàmens, trasllats, publicacions i 
anuncis, propostes de despesa, memòries i propostes de resolució d’expedients 
administratius que siguin necessàries per l’execució de l’esmentada delegació llevat de 
la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers, els quals 
hauran d’ésser adoptats pels òrgans resolutoris de la Corporació, prèvia proposta de 
resolució del regidor delegat de l’àrea. 

 
Haurà d’informar periòdicament a l’Alcaldessa-Presidenta de la gestió de la seva delegació  i 
especialment en qualsevol moment dels actes o incidències que per qualsevol motiu puguin 
afectar de manera rellevant al funcionament dels serveis i de les activitats de la Corporació i els 
seus interessos i la  bona imatge pública de l’Ajuntament, els drets o interessos legítims de 
tercers i la relació amb d’altres Administracions Públiques. 
 
QUART.- NOMENAR Regidors/es delegats/es de l’Alcaldia, en relació amb les matèries 
específiques que s’assenyalen, als membres corporatius següents, amb facultats de gestió, 
direcció interna, inspecció i política dels serveis corresponents, documents de tràmit, escrits, 
anuncis, potestat de signar propostes de despesa i propostes d’acord, llevat de la facultat de 
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resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers, els quals hauran d’ésser adoptats 
pels òrgans resolutoris de la Corporació, prèvia proposta de resolució del regidor corresponent. 
  

 Segon Tinent d’Alcalde, Sr. XAVIER CATARINEU I HERNÁNDEZ: Esports  (Área de 
Serveis a les Persones) i regidor adjunt a Cultura. 

 
 Tercera Tinenta d’Alcalde, Sra. MARTA ROMÀ SERRA: Cultura, ensenyament, 

Joventut i Igualtat  (Àrea de Serveis a les Persones) 
 

 ROBERT GARCIA GIL,  Serveis de Promoció Econòmica, Festes,  Turisme i 
dinamització de la gent gran (Área de Serveis a les Persones) 

 
Els regidors-delegats hauran d’informar periòdicament al President/a de l’Àrea, així com a  
l’Alcaldessa-Presidenta de la gestió de les delegacions respectives i especialment en qualsevol 
moment dels actes o incidències que per qualsevol motiu puguin afectar de manera rellevant al 
funcionament dels serveis i de les activitats de la Corporació i els seus interessos i la  bona 
imatge pública de l’Ajuntament, els drets o interessos legítims de tercers i la relació amb 
d’altres Administracions Públiques 
 
CINQUÈ.-  DELEGAR la Presidència i Coordinació de l’AREA DE SERVEIS A LES 
PERSONES en la Tercera Tinent d’Alcalde, Sra. MARTA ROMÀ SERRA 
 
SETÈ.-La durada de la delegació serà durant l’exercici del mandat, si be aquesta Alcaldia es 
reserva la facultat d’avocar competències en els termes de l’article 116 del RD 2568/86 de 28 
de novembre. 
 
VUITÈ.- NOTIFICAR als regidors interessats, donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la 
Corporació i publicar-la integrament al Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb l’article 44 
del RD 2568/86, de 28 de novembre. 
 
NOVÈ.-  Aquesta resolució tindrà efectes des del dia següent a la data.” 
 
Els regidors es donen per assabentats 
 
 
2. CREACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
L’article 20.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local 
preveu que, en els municipis de menys de 5000 habitants  en que així ho acordi el Ple  
es pot crear la  Junta de Govern Local. 
Considerant que aquest ajuntament en anteriors legislatures funcionava a través 
d’aquest òrgan i que s’estima que és positiu pel funcionament de l’organització 
municipal. 
 
EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER.- Constituir  la Junta de Govern  Local, la qual estarà integrada per 
l’Alcaldessa i els tres Tinents d’Alcalde: Sr. Ferran Xumetra i Subirana, Sr. Xavier 
Catarineu i Hernández i Sra. Marta Romà Serra. 
 
SEGON.- Amb l’objecte de fer més àgil la comunicació entre els membres del govern 
municipal determinar que el Sr. Robert Garcia Gil podrà assistir a les sessions de 
Junta de Govern Local amb veu però sense vot. 
 



 

 8

TERCER.- Correspon a la Junta de Govern Local l’assistència a l’Alcaldessa, així com 
les competències que els altres òrgans municipals li deleguin. 
 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 29 
de juny de 2015, ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb 
 

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

 
 
3. PROPOSTA RELATIVA AL RÈGIM DE DELEGACIONS DEL PLE A FAVOR DE 
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015 
de data 30 de març, del passat dia 24 de maig, i constituït el nou Ajuntament, i amb 
l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal, aquesta 
Alcaldia considera necessari, en ús de les facultats que confereix a l'Ajuntament 
l’article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en 
la nova redacció donada per la Llei 11/99, de 21 d’abril, en concordança amb l’article 
52 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 amb els articles 39 al 42 del ROM, procedir 
a l’establiment d’un règim de delegacions de matèries, la competència de les quals 
ostenta el Ple en virtut de la Llei, en favor de la Junta de Govern Local. 
 
Atès que en conformitat amb la legislació a que abans s’ha fet referència, el Ple de 
l'Ajuntament pot delegar l’exercici de les seves atribucions a favor de la Junta de 
Govern Local o de l’Alcalde, sempre i quan no es trobin dins dels supòsits previstos 
per l’article 23.2.b) de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva 
redacció actual, 52.4 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, 40.2 del ROM i 13 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del procediment administratiu comú, en els quals es regulen les competències 
plenàries que tenen caràcter indelegable. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l'Ajuntament l’adopció dels següents 
 
EL PLE ACORDA: 

 
PRIMER.- Delegar en la Junta de Govern Local les competències plenàries que a 
continuació es relacionen: 
 
EN MATÈRIA DE POBLACIÓ 
 
1. L’adopció d’acords relatius a la formació de les Meses electorals. 
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EN MATÈRIA DE PERSONAL 
 
1. Declarar les incompatibilitats del personal i autoritzar o denegar les sol·licituds sobre 
compatibilitats. 
 
 
EN MATÈRIA DE PLANIFICACIÓ, ECONOMIA I HISENDA 
 
1. Aquelles competències que es deleguin pel Ple en la Junta de Govern Local per a 
cada exercici, a través de les Bases d’Execució del Pressupost. 
 
2. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits. 
 
3. Sol·licitar i acceptar subvencions quan la disposició que aprovi la convocatòria 
estableixi que el Ple sigui l’òrgan municipal competent. 
 
 
EN MATÈRIA PROCESSAL 
 
1. Acordar la declaració de lesivitat dels actes administratius dictats per l’Alcalde, 
directament o a través dels Regidors que ostentin delegacions, i per la Junta de 
Govern Local. 
 
2. Acordar la compareixença de la Corporació en tot tipus de processos judicials que, 
afectant directament o indirectament a aquest Ajuntament, es segueixin per o contra 
altres Administracions o particulars. 
 
3. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en 
matèria de competència plenària. 
 
4. L’exercici d’accions judicials i la defensa de la Corporació, en qualitat d’acusador 
particular respecte d’infraccions penals que afectin als ciutadans de Sant Pol de Mar. 
 
5. Atorgar la representació de l’Ajuntament per l’exercici de tot tipus d’accions 
administratives i judicials. 
 
EN MATÈRIA SANCIONADORA 
 
1. L’exercici de les atribucions que l’article 13.2.b) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, 
sobre tinença de gossos potencialment perillosos, atribueix al Ple per a la imposició de 
sancions per la comissió de faltes tipificades com a greus en aquesta norma. 
 
EN MATÈRIA D’ASSUMPTES GENERALS 
 
1. Proposar al Departament de Treball, Industria i Comerç de la Generalitat de 
Catalunya les dues festes locals anuals. 
 
 
SEGON.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercitar per la Junta de Govern Local 
d’acord amb el que disposen els articles 39 i següents del ROM, i en els termes i dins 
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dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en cap altre 
òrgan. 
 
En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en virtut d’aquesta 
delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en la 
part expositiva, del text següent: 
 

"Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta  de 
Govern Local, en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament, en 
sessió plenària que va tenir lloc el dia ........................" 
 
Els acords que s’adoptin per delegació, s’entendran dictats pel Ple de l'Ajuntament, 
com a titular de la competència originària, al qual s’haurà de mantenir informat de 
l’exercici de la delegació, mitjançant la remissió dels esborranys de les actes de la 
Junta de Govern Local a tots els Regidors de la Corporació, i seran immediatament 
executius i presumptament legítims. 
 
TERCER.- Aquestes delegacions, en conformitat amb el que disposa   l’article 51.2 del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindran efecte des del dia 
següent a l’adopció d’aquest acord, sense perjudici de la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província, i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat 
d’advocació pel Ple. 
 
QUART.- Substituir l’obligació de l'Alcaldessa prevista a l’article 42 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, de donar compte succinta a la Corporació, en 
cada sessió ordinària, de les resolucions dictades per l'Alcaldia, pel reconeixement del 
dret de tots els Regidors de l'Ajuntament, de poder consultar directament i 
personalment els llibres de resolucions custodiats en la Secretaria General de la 
Corporació. 
 
CINQUÈ.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província en compliment 
amb la legislació vigent. 
 
 
ESMENA IN VOCE 
 
Presentada a instancia d’ICV en el sentit de suprimir de la proposta les delegacions 
següents: 
 
1.-Aprovar la rectificació anual del padró municipal d’habitants i resoldre les 
reclamacions que s’interposin en relació amb ell. 
 
2.- Establiment, fixació, regulació i modificació dels Preus Públics. 
 
3.-Acordar la subscripció de convenis de col.laboració amb altres Administracions, així 
com amb entitats  i particulars, sempre que del seu contingut no resultin compromisos 
a càrrec de la Corporació  en les matèries que l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del Règim Local, en la seva redacció actual, considera de 
caràcter indelegable, ni suposin un cost econòmic superior al 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost o a 3000.000 euros.  
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VOTACIÓ DE L’ESMENA 
 
Aprovada per unanimitat amb el compromís de replantejar en el proper ple la delegació  
en favor de la JGL de la subscripció de convenis. 
 
VOTACIÓ DE LA PROPOSTA ESMENADA 
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 29 
de juny de 2015, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb 
 

     11 vots a favor: CIU (5), Junts (3), ERC (2), ICV (1) 
       0 vot en contra: cap 
       0 abstenció: cap 

 
Aprovada per unanimitat amb el compromís de replantejar en el proper ple la delegació  
en favor de la JGL de la subscripció de convenis. 
 
 
4. PROPOSTA SOBRE EL RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE I DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015 
de data 30 de març, el passat dia 24 de maig, i constituït el nou Ajuntament, es fa 
necessari procedir a l’establiment de la periodicitat de les sessions del Ple i de la Junta 
de Govern Local. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local i el 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, el Ple i la 
Junta de Govern Local poden celebrar sessions ordinàries o extraordinàries, havent de 
celebrar-se les sessions ordinàries  de ple amb una periodicitat mínima trimestral per 
imperatiu del  preveu l’article 46.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i les ordinàries de la 
Junta de Govern Local quan així ho determini el Ple. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en conformitat amb el que l’article 38 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i  Règim Jurídic de els Entitats locals, aprovat per Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i en execució de les previsions contemplades 
en les Lleis anteriorment esmentades, 
 
EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER.- Establir que les sessions de Ple de la Corporació, que es convocaran 
bimensualment amb caràcter ordinari, tindran lloc l’últim dilluns, no festiu, de cada dos 
mesos, a les 19:00 hores, en la Sala de plens de l’Ajuntament, o lloc habilitat a l’efecte, 
amb un màxim de 10 sessions anuals (ordinàries i extraordinàries). 
 
SEGON.-Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, que es 
convocaran setmanalment, tindran lloc els dilluns no festius al despatx de l’Alcaldia.  
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TERCER.-Facultar a la senyora Alcaldessa, per a no convocar les sessions ordinàries 
del Ple i de la Junta de Govern Local en períodes vacacionals o festius, quan això no 
menyscabi la gestió dels assumptes municipals, així com per a posposar o avançar la 
celebració de les sessions ordinàries bimensuals del Ple i setmanals de la Junta de 
Govern, quan el dia fixat sigui festiu, o es trobi inclòs en un període vacacional. 
 
QUART.-Comunicar aquest acord a tots els regidors i regidores afectats i als caps dels 
diferents Serveis Municipals, pel seu coneixement i efectes.  
 
 
A instàncies d’ERC l’equip de govern presenta una esmena a la proposta consistent en 
modificar el punt primer de la part dispositiva que quedaria redactada en la següent 
manera: 
 
“PRIMER.-Establir que els sessions de Ple de la Corporació, que es convocaran 
bimensualment amb caràcter ordinari, tindran lloc l’últim dilluns, no festiu, de cada dos 
mesos, a les 19:00 hores, en la Sala de plens de l’Ajuntament, o lloc habilitat a l’efecte, 
amb un mínim de 10 sessions anuals”. 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA IN VOCE 
 

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

 
 
VOTACIÓ DE LA PROPOSTA 
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 29 
de juny de 2015, ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb 
 

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

 
 
5. MOCIÓ RELATIVA A LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE 
COMPTES 
 
Tal i com s’estableix a l’article 48.1 lletra c) del Dlg 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 48 del 
ROM  cal nomenar els representants dels diferents grups polítics a la Comissió 
Especial de Comptes, òrgan obligatori en tots els Ajuntaments. 
 
EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER.-Constituir, d’acord amb l’article 116 de la Llei 7/85 de 2 d’abril i 58 del DL 
2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, la COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, amb les funcions previstes en 
els articles abans esmentats (examen, estudi i informe dels comptes anuals). 
 



 

 13

SEGON.- La Comissió Especial de Comptes quedarà constituïda per membres de tots 
els grups polítics integrants de la Corporació. El nombre de membres serà igual per 
cada grup aplicant-se el vot ponderat. 
 
 President: Regidor d’Hisenda 
 
  Vocals:     - 1 representant del grup de Convergència i Unió  

 - 1 representant del grup municipal JUNTS  
 - 1 representant del grup d’ERC  
 - 1 representant del grup d’ICV –EA  
 

 Secretaria: La Secretària  de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui. 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 29 
de juny de 2015, ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb 
 

   10 vots a favor: CIU (5), JUNTS (3), ERC (2) 
     0 vot en contra: cap 
     1 abstenció: ICV (1) 

 
Es designen els següents membres: 
 
PRESIDENT: Ferran Xumetra Subirana 
CiU: Robert Garcia Gil 
JUNTS: Daniel Comas Verdaguer 
ERC: Albert Font Lacambra 
ICV: Manel Puig Borrell 
 
 
6. MOCIÓ I DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ A 
CONSORCIS I ASSOCIACIONS PRIVADES 
 
Tota vegada que com a conseqüència de les Eleccions Locals que van tenir lloc el 
passat dia 24 de maig, s'ha procedit a la renovació de la Corporació, amb la 
constitució del nou Ajuntament, és necessari nomenar als representants d’aquesta  
Corporació en les diferents entitats, associacions privades en les que en els seus 
estatuts s’estableix que hi haurà un representant municipal, així com en els Consorcis i 
d’altres organismes de caràcter públic en els quals el municipi de Sant Pol de Mar hi 
forma part. 
 
Per tot això i amb les facultats que m’atorga la legislació vigent i en conformitat amb 
l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
reglament d’Organització, Funcionament i  Règim Jurídic de les Entitats locals,  
  
EL PLE ACORDA: 
 
ÚNIC.- Es designen els membres corporatius que seguidament s’esmenten per a 
representar a aquesta Corporació en els Consorcis i d’altres òrgans col·legiats de 
naturalesa pública que s’especifiquen: 
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 CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA-COSTA DEL MARESME – Robert García Gil 

 
 CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL 

MARESME – Ferran Xumetra Subirana 
 

 XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT- Ferran Xumetra 
Subirana 

 
 JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR NÚMERO 3 “MARCH 

PASTOR” DEL PGOM – Xavier Catarineu Hernández 
 
 JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SUBSECTOR A “LLEVANT·” 

DEL SECTOR 10 “LA RAJOLERIA” DEL PGOM – Xavier Catarineu Hernández 
  
 ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL VALLALTA – Ferran Xumetra Subirana 

 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 29 
de juny de 2015, ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb 
 

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

 
 
7. CONSTITUCIÓ DE GRUPS POLÍTICS I JUNTA DE PORTAVEUS 

 
Atès que per al millor funcionament dels òrgans de govern de la Corporació s’estima 
convenient que en el Ple es constitueixin grups municipals. 
 
Atès que excepte acord contrari del Ple, per cada llista electoral podran constituir grup 
municipal. 
 
Atès que en el termini de vint dies de la constitució de l’Ajuntament i abans de la 
sessió del primer Ple ordinari, cada Regidor presentarà a l’Alcaldia una declaració 
signada on s’expressarà el grup  municipal el qual desitja estar adscrit 
 
I vist el que disposen l’article 50 del D.lg 2/2003 de 28 d’abril, els articles 50 i ss del 
ROM, l’Alcaldessa-Presidenta proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent  
 
EL PLE ACORDA: 

 
PRIMER.-  Declarar constituïts en aquesta Corporació els grups municipals següents: 
 

Grup Municipal de Convergència i Unió 
Grup Municipal Junts per Sant Pol 
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
Grup Municipal d’ Iniciativa per Catalunya-Verds 
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SEGON.- Requerir als caps de llista de les candidatures que han obtingut 
representació municipal perquè comuniquin la persona que exercirà de portaveu. 
 
TERCER.- Els grups municipals constituïts exerciran llurs drets i obligacions de 
conformitat amb la legislació vigent. 
 
QUART.- Establir amb efectes del dia 13 de juny, data de Constitució d’aquest 
Ajuntament, a favor dels diferents grups polítics municipals, una indemnització 
mensual per a despeses realitzades en l’exercici de les seves funcions en les quanties 
següents: 
 

a)  50 € mensuals per cada regidor electe. 
b)  50 € mensuals per cada grup municipal. 

 
CINQUÈ.-  Crear la Junta de portaveus que quedarà constituïda de la manera següent: 
 
 President:   Alcaldessa 
 Vocals:    Portaveu CiU 
    Portaveu JUNTS 
    Portaveu ICV-EA 
    Portaveu ERC 
 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 29 
de juny de 2015, ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb 
 

   10 vots a favor: CIU (5), Junts (3), ERC (2) 
     0 vot en contra: cap 
     1 abstenció: ICV (1) 

 
 
Es designen els portaveus: 
 
CiU: Ferran Xumetra Subirana 
JUNTS: José Parada Rafel 
ERC: Albert Font Lacambra 
ICV: Manel Puig Borrell 
 
 
8. MOCIÓ PER RATIFICAR LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA DE NOMENAMENT DE 
TRESORER. 

 
EL PLE ACORDA: 
 
RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia relatiu al nomenament del tresorer i que el seu 
contingut literal diu: 
 
“DECRET DE L’ALCALDIA Núm 309/2015 

 
Cartipàs municipal 2015 
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Nomenament de tresorer 
 
ATESA la urgència de que sigui nomenat un Tresorer als efectes de no paralitzar 
l’administració municipal, tota vegada que s’hauran d’efectuar uns pagaments inajornables, en 
els que s’inclou la nòmina dels treballadors de l’Ajuntament, aquesta alcaldessa de conformitat 
amb el que s’estableix en l’article 2 f) del RD 1732/1994 de 29 de juliol: 
 
HE RESOLT 
 
PRIMER.- NOMENAR tresorer de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar al regidor  Sr. Ferran 
Xumetra Subirana, amb subjecció a les següents condicions: 
 
a) El càrrec serà durant el mandat corporatiu, podent ésser revocat pel Ple de la Corporació. 
b) Rellevar el regidor nomenat de l’obligació de prestar fiança assumint solidàriament la 

responsabilitat resultant de la gestió els altres membres electius que formen de l’equip de 
govern. 

 
SEGON.- COMUNICAR aquesta resolució als diferents Serveis municipals afectats.  
 
TERCER.- RATIFICAR aquest nomenament pel Ple de la Corporació en la propera sessió que 
celebri.” 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 29 
de juny de 2015, ÉS APROVADA PER MAJORIA SIMPLE amb 
 

     5 vots a favor: CIU (5)  
     0 vot en contra: cap 
     6 abstenció: Junts (3), ERC (2), ICV (1) 

 
 
 
9 MOCIO D’ESTABLIMENT DEL RÉGIM DE DEDICACIÓ DELS MEMBRES 
POLÍTICS DE LA CORPORACIÓ I DEL SEU RÈGIM DE RETRIBUCIONS I 
INDEMNITZACIONS 
 
 
Constituït el nou Ajuntament resultant de les Eleccions locals convocades per Reial 
Decret 233/2015 de data 30 de març, el passat dia 24 de maig, i establert el nou 
Cartipàs Municipal, aquest Ajuntament, mitjançant acords plenaris  i a la vista de les 
delegacions efectuades per l'Alcaldia ha de procedir a l’establiment del règim de 
dedicació dels membres polítics d’aquesta Corporació, i del seu règim de retribucions i 
indemnitzacions. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, els membres de les Corporacions Locals 
tenen el dret de percebre retribucions per l'exercici dels seus càrrecs, quan els 
desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial, així com a percebre 
indemnitzacions, en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la Corporació, en 
concepte d'assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans 
col·legiats dels quals formen part, així com a ser indemnitzats per les despeses 
realitzades en l’exercici del càrrec. 
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Atès el règim retributiu previst a l’art. 75 bis de la referida disposició legal.  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l'Ajuntament l’adopció dels següents 
 
EL PLE ACORDA: 

 
PRIMER.- Establir que, amb efectes des del dia 13 de juny de 2015, data de 
constitució de l’Ajuntament i de la presa de possessió al càrrec, els membres de la 
Corporació que a continuació es relacionen, exerciran el seu càrrec en  règim de 
dedicació exclusiva essent donats d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social: 
 

 Senyora Montserrat Garrido Romera 
 
SEGON.- Establir que, amb efectes del dia 13 de juny de 2015, els membres de la 
Corporació que a continuació es relacionen, exerciran el seu càrrec en règim de 
dedicació parcial, essent donats d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social. 
 

 Senyor Ferran Xumetra Subirana  (75%) 
 Senyor Xavier Catarineu Hernández  (75%) 
 Senyor Robert Garcia Gil   (50%) 

 
TERCER.- Establir a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves 
funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial, en funció de les atribucions 
delegades i assumides, les retribucions anyals que a continuació es relacionen, les 
quals es percebran en dotze pagues. 
 
1. ALCALDESSA 
Nom          Retribucions 
- Senyora Montserrat Garrido Romera              40.000 euros 
  (dedicació exclusiva)  
 
2. TINENTS D’ALCALDE 
Nom         Retribucions 
- Senyor Ferran Xumetra Subirana               25.500 euros 
  (dedicació parcial) 75% 
   
Nom         Retribucions 
- Senyor Xavier Catarineu Hernández    25.500 euros 
  (dedicació parcial) 75% 
 
Nom         Retribucions 
- Senyor Robert Garcia Gil                  17.000 euros 
  (dedicació parcial) 50% 
 
La percepció d’aquestes retribucions, quan es tracti de Regidors o Regidores en règim 
de dedicació exclusiva, serà incompatible amb la de qualsevol altra retribució amb 
càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i dels Ens, Organismes i 
Empreses d’elles dependents, així com pel desenvolupament d’altres activitats, en els 
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termes de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, sense perjudici de les dietes o 
indemnitzacions que les pugui correspondre. 
 
Pel contrari, en els supòsits de dedicació parcial, la percepció d’aquestes retribucions 
estarà sotmesa al règim establert a l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
QUART.-- Establir, amb efectes del dia 13 de juny de 2015, a favor dels membres de 
la Corporació que no exerceixin els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o 
parcial, el règim d’indemnitzacions següent: 
 
a) Per assistència a les sessions de Ple 250 euros 
b) Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local 170 euros 
c) Per assistència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes i Junta de 
Portaveus 50 euros 
 
CINQUÈ.- Establir a favor dels membres de la Corporació el dret a ser indemnitzats 
per les despeses efectivament realitzades en l’exercici del càrrec, prèvia acreditació 
documental d’aquestes. 
 
SISÈ.- Notificar aquest acord als Portaveus dels diferents Grups Polítics Municipals, i 
als Regidors i Regidores afectats, fent constar a aquells que han estat designats per a 
desenvolupar el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial, que s’entendrà  
acceptat aquest règim per l'afectat de no manifestar res al respecte dins del termini de 
les 24 hores següents a la seva notificació. 
 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 29 
de juny de 2015, ÉS APROVADA PER MAJORIA SIMPLE amb 
 

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

 
 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les  
20:15 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 

  
 


