ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 30 DE GENER DE 2017
NÚM. PLE2017/1
Identificació sessió
Caràcter: ordinària
Data: 30 de gener de 2017
Horari: 19:00 h. a 19:30 h.
Lloc: sala de plens
Assisteixen:
Alcaldessa- Presidenta
Sra. Montserrat Garrido Romera (CIU)
Tinents d’Alcalde
Sr. Ferran Xumetra Subirana (CIU)
Sr. Xavier Catarineu Hernández (CIU)
Sr. Marta Romà Serra (CIU)
Regidors/es
Sr. Robert Garcia Gil (CIU)
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. Bernat Ferrer Roura (ICV-EUIA-E)
Excusa la seva absència
Sra. Verònica Martí Ceballos (Junts per Sant Pol)
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 30 de
gener de 2017, es reuneixen sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Montserrat
Garrido Romera, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número
PLE2017/1 del Ple de la Corporació amb caràcter ordinària, els senyors i senyores
més amunt esmentats.
Declara oberta la sessió la Sra. Alcaldessa i un cop comprovat el quòrum d’assistència
necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els assumptes
inclosos a l’ordre del dia que tot seguit es relacionen.
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Ordre del dia
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATA 28 DE
NOVEMBRE I 27 DE DESEMBRE DE 2016
2. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI DE 2017
3. CANVI DE NOM DE L’EMISSORA DE RÀDIO MUNICIPAL
4. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA MESA NEGOCIADORA DE DATA 1 DE DESEMBRE DE
2017.
5. MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
6. ASSUMPTES URGENTS
7. PRECS I PREGUNTES

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATA 28 DE
NOVEMBRE I 27 DE DESEMBRE DE 2016
S’aproven les actes de les sessions anteriors, de 28 de novembre i 27 de desembre de
2016 per unanimitat de tots els assistents.
2. PROPOSTA DEL REGIDOR D’HISENDA
Assumpte
Aprovació inicial del Pressupost General per a 2017
Relació de fets
1. L’alcaldessa de l’Ajuntament, d’acord amb el disposat per l’article 168 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, ha format el pressupost
per a l’exercici 2017.
2. La secretaria - Intervenció municipal ha emès informe favorable.
3. El Pressupost conté la documentació i annexos previstos al Text Refós de la
Llei d’hisendes locals, aprovat pel Reial Decret 2/2004, de 5 de març.
Fonaments de dret
1. En la tramitació del pressupost s’han seguit els requisits exigits per la legislació
vigent.
2. L’elaboració, tramitació i aprovació del pressupost s’ha de subjectar a l’art. 162
i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
EL PLE ACORDA:
1. Aprovar inicialment el Pressupost general per a l’exercici de 2017 que, resumit
per capítols, és el següent:

2

Despeses
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

I
II
III
IV

Capítol VI
Capítol IX

2017
Despeses de personal
Despeses corrents en béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Subtotal pressupost corrent
Inversions reals
Passius financers
Subtotal pressupost capital
TOTAL PRESSUPOST

3.558.981,86
3.036.551,00
49.169,25
194.722,51
6.839.424,62
1.089.100,00
521.200,04
1.610.300,04
8.449.724,66

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes, preus públics, ..
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Subtotal pressupost corrent

4.392.542,69
60.000,00
1.591.000,00
1.288.300,00
110.800,00
7.442.642,69

Passius financers
Subtotal pressupost capital
TOTAL PRESSUPOST

1.007.081,97
1.007.081,97
8.449.724,66

Ingressos
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

I
II
III
IV
V

Capítol IX

2. Aprovar la plantilla de personal per a l’exercici 2017.
3. Aprovar les Bases d’execució del Pressupost general.
4. Exposar-ho al públic durant el termini de quinze dies hàbils, inserint l’anunci
corresponent al Butlletí Oficial de la Província, i en el tauler d’anuncis de la
corporació, per poder-hi fer reclamacions.
5. Aquest acord es considera definitiu si no es produeixen reclamacions en contra
durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es
refereix, quan s’hagi complert el que disposa l’article 169 del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març.
INTERVENCIONS
Sr. Xumetra. El govern presenta un pressupost de quasi 8 milions i mig d’euros, amb
un increment, respecte de l’any anterior, d’un 12%; mig milió d’aquest augment
correspon a despesa corrent –manteniment de jardins, via pública, cost de les
escombraries..... i l’altre mig, a les inversions. Pel que fa a les inversions, a grans
trets, destaquen la Comissaria de Policia i la plaça Bruno Pomés, a més d’altres
petites inversions com són les petites actuacions d’asfaltats. Això es finançarà amb
estalvi. Es preveu un bon resultat econòmic del 2016, amb romanent positiu que es
destinarà al finançament de les inversions. La resta d’aquestes es finançaran amb
préstec. El pressupost compleix el principi d’estabilitat pressupostària, el termini de
pagament a proveïdors..... El percentatge actual del deute es situa al voltant del 44%.
Sr. Font. El grup d’ERC no donarà recolzament a aquesta manera de fer els
pressupostos consistent en aprovar-los i després incorporar romanents que es podran
destinar a inversions perquè no s’han planificat. Això ens porta que, a la pràctica, s’ha
incrementat en dos anys la despesa corrent en 800.000 € sense que el govern
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n’expliqui les raons. La conseqüència és que amb una trista inversió d’1.000.000 € no
es finança ni un 10% amb recursos propis, sinó que s’ha de demanar tot a crèdit. Això
no dóna capacitat a aquest Ajuntament a afrontar els problemes que tots sabem que
vindran en un futur proper.
Sr. Ferrer. Avança el vot contrari. Pensa que el pressupost no conté despeses
d’inversió que creu prioritàries, sí d’altres que si bé són necessàries no serien
prioritàries pel seu grup. Les seves prioritats passarien per la mobilitat i la pacificació,
sense que hi hagi partides sobre aquestes qüestions i per una modificació de les
retribucions dels càrrecs electes.
Sr. Xumetra. Responent al Sr. Ferrer, manifesta que no entrarà en el tema de les
retribucions dels càrrecs electes perquè se n’ha parlat molt, però pel que fa a les
inversions, fa uns 25 dies se’ls va convidar a participar en elles i no varen mostrar cap
interès. Si més endavant volen proposar alguna inversió, se’n pot parlar.
En resposta a Sr. Font, li recorda que amb els romanents s’eixuga deute. Per tant, si
eixuguem deute per un cantó i demanem crèdit a interès 0, per un altre, l’endeutament
anirà baixant.
El Sr. Font reitera que no entén com en dos anys s’ha incrementat la despesa corrent
en 800.000 € quan som la mateixa població amb els mateixos serveis. Observen que
la partida d’inversions és molt pobre, es a dir, que aquest Ajuntament és incapaç de fer
inversions. Si s’hagués contingut el capítol II parlaríem d’una inversió d’1800.000 €.
Sr. Xumetra. Varem entrar en aquest govern al 2011 amb un deute de 81%, ara estem
en 44%.
Sr. Font. Li demana que li digui en xifres, no amb ràtios perquè hi ha hagut una major
recaptació d’ingressos. El que està dient és que aquest Ajuntament no té capacitat de
generar estalvi per fer inversions, perquè en dos anys en despesa corrent necessita
800.000 € més per funcionar.
Sr. Xumetra. Si la Llei no obligués a eixugar deute amb el romanent, podríem
aconseguir un major estalvi. Considera que 1 milió d’euros per un poble tan petit com
Sant Pol són molts diners. S’ha incrementat la despesa de manteniment i reparació.
L’Alcaldessa li demana al Sr. Font que si té preguntes concretes en relació amb les
diverses aplicacions pressupostàries, que les faci per escrit.
El Sr. Font contesta que no les té, que el que ha posat de manifest és l’explicació del
seu vot desfavorable.
Sr. Ferrer, agraeix l’oferiment de participació, però els pressupostos contenen les
línies polítiques essencials del govern que difereixen de les d’ICV. Haguessin hagut de
presentar una esmena a la totalitat que, de ben segur, el govern no hagués acceptat.
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SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a la seva aprovació ÉS APROVADA PER
MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

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

3. CANVI DE NOM DE L’EMISSORA DE RÀDIO MUNICIPAL
L’emissora de ràdio municipal de Sant Pol de Mar, que es troba a la freqüència 107.2
FM, es va inaugurar oficialment al poble per Sant Pau de l’any 2003, amb el nom de
Ràdio Litoral de Sant Pol de Mar. Instal·lada en un principi a l'edifici de Les Tribunes,
al carrer Manzanillo, el 2012 es trasllada al carrer Ignasi Mas Morell, a la que havia
estat l’antiga bodega ubicada sota el pati de Ca l'Arturo.
Des del seu naixement, tot i que l’emissora compta amb el suport d’una empresa
externa, molts vilatans interessats en la ràdio han estat oferint la seva col·laboració
desinteressada per tal de confegir una graella de programes, de manera que el gruix
de la programació se sustenta gràcies als col·laboradors i a intercanvis amb emissores
properes.
L’any 2016 des de la regidoria de Comunicació es planteja un projecte de renovació
dels mitjans de comunicació municipals: encetant una nova etapa de la revista El Nou
Santpolenc, renovant el full informatiu Sant Pol t’informa, potenciant les xarxes socials
i obrint un nou canal d’informació audiovisual, Sant Pol Mèdia. Aquest projecte inclou
també la renovació de l’emissora local, que es planteja per a l’any 2017.
L’emissora municipal pretén iniciar així una nova etapa el 2017, amb nou format, nous
continguts i adaptada als temps que corren. Se la dotarà també de nova imatge i per
donar visibilitat a aquest canvi es planteja canviar el nom de l’emissora. La nova ràdio
del poble neix amb la vocació de ser la ràdio de tots els santpolencs i santpolenques, i
per això es creu convenient que porti el nom del municipi, com totes les emissores
properes.
Per tot això, des de la Regidoria de Comunicació, EL PLE ACORDA:
PRIMER: Canviar el nom de Ràdio Litoral de Sant Pol de Mar per Ràdio Sant Pol.
SEGON: Notificar el present acord a la Direcció General de Mitjans de Comunicació i
al Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC).
INTERVENCIONS
Defensa la proposta el Sr. Xavier Catarineu, regidor de l’àrea de comunicació,
explicant que la proposta de canvi de nom respon a la voluntat de l’equip de govern de
rejovenir, de rentar al cara als mitjans de comunicació, també a la ràdio. Aquest canvi
significa també canviar el nom de la ràdio, de Ràdio Litoral a Ràdio Sant Pol.

5

VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a la seva aprovació ÉS APROVADA PER
UNANIMITAT amb
•
•
•

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

4. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA MESA NEGOCIADORA DE DATA 1 DE
DESEMBRE DE 2016
Per acord del Ple d’aquest ajuntament adoptat en data 18/06/2015 es va aprovar
l’acord de condicions de treball del personal empleat de l’ajuntament i en data
13/11/2014 es va publicar al BOPB.
Vista l’acta de la reunió celebrada el 1/12/16 per la Mesa negociadora de l’Acord de
condicions de treball del personal empleat de l’Ajuntament
De conformitat amb el que disposen els articles 31 i següents de la Llei 7/2007 de 12
d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Ratificar els acords adoptats per la Mesa Negociadora de l’Ajuntament de
Sant Pol de Mar de data 1 de desembre de 2016, que són els següents:
AFEGIR NOUS ARTICLE A L’ANNEX A DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LA
POLICIA LOCAL:
Es planteja optar per un sistema de retribució que reguli la compensació del treball
nocturn que efectivament es realitzi donat que és el sistema que la majoria de
municipis fan servir però realitzant uns quadrants que permeti els agents continuar
cobrant el mateix per tal de garantir els seus drets i la seva capacitat adquisitiva.
En relació a les festivitats es planteja el fet de incorporar aquest import al complement
específic, però deixant ben detallat que el nou complement específic resultant inclou el
fet de que per quadrant et toquin a treballar festius ( dissabtes, diumenges, festius
nacionals, festius CCAA i locals ). De manera que no es podrà demanar a posteriori un
plus per treballar en festius.
Per tot l’exposa’t es proposa afegir dos nous articles :
“Article 13. Nocturnitat:
Els agents de la policia local i els caporals de la Policia Local de Sant Pol de Mar
percebran 29,38 € euros per cada jornada complerta efectivament treballada entre les
22.00 i les 06.00 hores. Percebran la part proporcional corresponent en cas de no
realitzar la jornada complerta.
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El cap de la Policia Local emetrà informe el dia 20 de cada mes amb el detall de
les nits realitzades a partir del dia 20 del mes anterior fins el dia 20 del mes en
curs a efectes del seu pagament a nòmina.
Aquesta modificació tindrà efectes retroactius a l’1 de gener de 2017.
Aquest quantitat a pagar per jornada nocturna realitzada serà actualitzada
d’acord amb la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. “
“Article 14. Festivitat:
S’entén per dia festiu aquells que el treballador té marcats com a festius en el quadrant
de serveis de la Policia Local.
No es pagarà cap import en concepte de festivitats, perquè el complement específic
que s’aplicarà al personal de la policia local a partir del 1 de gener de 2017, inclourà el
fet
de
treballar
festivitats
i
/o
caps
de
setmana.
No es podrà pagar a posteriori cap import en concepte de treballar dies festius. “
D’altra banda, el Regidor de Governació proposa la creació d’un nou lloc de treball a
l’Àrea de la Policia Local, l’Agent de Proximitat.
Es tractaria d’ una figura de policia local propera al ciutadà, que a més duria a terme
les tasques d’educació viària a les escoles. La policia de proximitat dóna resposta a la
necessitat d’adequar el servei policíac a les demandes ciutadanes, afavorint
l’apropament entre la policia i la ciutadania.
Aquest servei està pensat per donar cobertura a aquells horaris en què hi ha més vida
als carrers de la ciutat. Així, és evident que els horaris miraran d’ajustar-se a aquest
criteri però amb la limitació de la jornada laboral dels agents.
D’acord amb l’exposa’t es proposa afegir el següent article:
“Article 15. Agent de Proximitat:
Entre els agents de la Policia Local el Cap de la Policia Local designarà quins agents
realitzaran les tasques d’Agent de Proximitat. Aquesta designació ha de contar amb
l’aprovació del treballador.
Els agents de proximitat hauran de triar una de les següents jornades:
Jornada de dilluns a divendres en torn partit.
La realització efectiva d’aquesta jornada dona dret a cobrar un complement
jornada partida de 153,20 € mensuals (2.144,80€ bruts anuals).

per

Jornada de dimarts a dissabte en torn partit. La realització efectiva d’aquesta jornada
dona dret a cobrar un complement per jornada partida de 275,75€ mensuals
(3.860,50€ bruts anuals).
Aquesta modificació tindrà efectes retroactius a l’1 de gener de 2017.
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Aquests imports seran actualitzats d’acord amb la Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat. “
SEGON.- Que els acords precedents formin part del contingut normatiu de l’ACORD
de condicions de treball del personal empleat de l’ajuntament de Sant Pol de Mar, als
efectes legals oportuns.
TERCER.- Disposar que els acords precedents entrin en vigor l’endemà de la seva
signatura.
QUART.- Notificar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, així com al Comitè d’Empresa i Delegada de Personal.
CINQUÈ.- Realitzar les publicacions pertinents.
INTERVENCIONS
L’Alcaldessa explica a tots els presents el contingut de l’acord adoptat amb els
representants sindicals.
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a la seva aprovació ÉS APROVADA PER
MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

9 vots a favor: CIU (5), Junts (2), ERC (2)
0 vots en contra: cap
1 abstencions: ICV (1)

5. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CONSELL ESCOLAR
MUNICIPAL
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació determina la constitució dels Consells
Escolars Municipals en municipis als quals s’hagi delegat competències per a
gestionar centres públics, que imparteixin primer cicle d’educació infantil,
ensenyaments artístics o educació d’adults.
El Decret 404/1987, de 22 de desembre, regulador de les bases generals
d’organització i de funcionament dels Consells Escolars Municipals, determina la
composició dels consells escolars municipals. Els municipis amb més d’un centre
educatiu de nivell no universitari i menys de sis han de tenir 22 membres, garantint la
participació dels sectors següents: Corporació municipal, mestres i professorat, pares i
mares d’alumnes, alumnes, personal d’administració i serveis de centres, direcció de
centres públics i titularitat dels centres privats.
Segons l’esmentat Decret l’assignació del nombre de vocals a cadascun dels sectors
es farà indicativament i seguint els criteris de proporcionalitat següents:
Ajuntament: 4 membres
Sector pares i mares: 4 membres
Sector alumnat: 4 membres
Sector mestres i professors: 4 membres
Sector personal administració i serveis: 2 membres
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Sector Directors i titulars de centres: 1 membre per cada sector
També s’indica que el Consell Escolar Municipal ha de tenir representació de tots els
nivells educatius no universitaris que s’imparteixin a la localitat i de cadascun dels
sectors de pares i mares, professorat, alumnes, personal d’administració i serveis dels
centres públics i privats.
En data 31 de juliol de 2008 s’aprovà inicialment el Reglament del Consell Escolar
Municipal, quedant aprovat definitivament en no haver-se presentat al·legacions i
procedint-se a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
núm. 245 de data 11 d’octubre de 2008.
Vista la memòria de la regidoria d’ensenyament exposant la necessitat de modificar el
Reglament del Consell Escolar Municipal atès que des del curs 2015-2016 el municipi
disposa d’un nou centre educatiu d’ensenyament no universitari, i es fa necessari
incloure representants de l’Institut de Sant Pol de Mar en cadascun dels sectors.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple Municipal, d’acord amb
l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós la
Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament del Consell Escolar
Municipal publicat en el BOPB núm. 245 de data 11 d’octubre de 2008, que quedarà

redactat de la següent forma:

Article 2.- Organització del Consell Escolar
b) Actuaran com a vocals:
4 membres del Consistori designats pel Ple incloent el/la president/a
4 membres designats pel sector de pares i mares d’alumnes
2 membres designats per l’alumnat (*)
4 membres designat pel professorat
2 membres designats pel personal d’administració i serveis dels Centres
3 Directors/es dels centres públics del municipi.
3 membres addicionals designats pel Ple (*)
(*) Els membres representants de l’alumnat s’incrementaran en 2 més a partir del
moment en què es disposi d’estudis de batxillerat en el municipi.
Els 3 membres addicionals designats pel Ple quedaran en 1 quan hi hagi un increment
dels representants del sector de l’alumnat.
Article 2.- Organització del Consell Escolar
k) El sector de l’alumnat estarà representat per dos alumnes de l’institut
Disposició addicional
Relació de centres docents públics i associacions de pares i mares d’alumnes:
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ESCOLA SANT PAU
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL PI DEL SOLDAT
INSTITUT DE SANT POL DE MAR
AMPA ESCOLA SANT PAU
AMPA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL PI DEL SOLDAT
AMPA INSTITUT DE SANT POL DE MAR
SEGON.- Sotmetre
Escolar Municipal a
al BOPB, al DOGC,
conferir audiència
suggeriments.

l’aprovació inicial de la modificació del Reglament del Consell
informació pública durant el termini de 30 dies, mitjançant anunci
a El Punt, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i al web municipal, i
als interessants, a fi que puguin presentar al·legacions o

TERCER.- Disposar que, si no es formula cap al·legació, reclamació o suggeriment
durant l’esmentat termini, es considerarà aprovada definitivament l’esmentada
modificació, sense necessitat d’acord i es procedirà a la publicació del text íntegre al
BOP i un extracte al DOGC.
INTERVENCIONS
La regidora de l’àrea, Sra. Marta Romà,
modificació del Reglament.

explica als presents la proposta de

VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a la seva aprovació ÉS APROVADA PER
UNANIMITAT amb
•
•
•

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

6. ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.
7. PRECS I PREGUNTES
Sr. Font per ERC
1. En relació amb la inversió d’execució d’una nova Comissaria de Policia, té
interès en saber on va ubicada, quin és el model de Comissaria que es preveu,
com és què és fa, i perquè és tan cara.
2.

En referència amb la millora de l’enllumenat públic pregunta com és que no
està previst en el contracte de manteniment.
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3. Pel que fa als dipòsits d’URBAPOL i Pi del Soldat, pregunta perquè no es troba
dins del Pla d’Inversions de SOREA.
Sr. Ferrer, per ICV,
4. vol saber què ha costat el POUM.
RESPOSTES
1. Respon el Sr. Xumetra dient que s’ubicarà al carrer Abad Deàs, al local
propietat de l’Ajuntament. El preu pressupostat correspon al que es preveu en
una primera valoració. S’haurà de dur a terme el corresponent procediment
licitatori que segurament serà a la baixa.
2. Contesta l’Alcaldessa, dient que respon als diversos quadres elèctrics que hi
ha que canviar a causa del seu mal estat.
3. Respon el Sr. Catarineu, dient que no estava dins del Pla d’Inversions. El que
sí que s’ha fet en compliment del plec de clàusules és que SOREA s’ha
encarregat de la redacció del projecte i també durà a terme la direcció d’obra.
4. Respon el Sr. Catarineu comprometent-se a dir-li la xifra properament.
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les
19:30 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

Montserrat Garrido Romera

SECRETÀRIA

M. Carme Solís Ferrer
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