ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 29 D'OCTUBRE DE 2015
NÚM. PLE2015/10
Identificació sessió
Caràcter: extraordinària
Data: 29 d'octubre de 2015
Horari: 21:00 h. a 21:30 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)
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 Zanca Brossa (ERC)
Sr. Manel Puig Borrell (ICV)
Justifica la seva absència
Sr. Albert Font Lacambra (ERC)
Secretària
M. Carme Solís Ferrer
A la sala de plens de la vila de Sant Pol de Mar, essent les 21:00 hores del dia 29
d'octubre 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 10
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.
Ordre del dia
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ ORDENANCES EXERCICI 2016
2. APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL PINTAT DE LES PARETS MITGERES
DELS EDIFICIS DEL MUNICIPI DE SANT POL DE MAR PER L’ANY 2015
3. PROPOSTA RECUPERACIÓ PAGA EXTRA 2012.
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1. PROPOSTA D’APROVACIÓ ORDENANCES EXERCICI 2016
EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora
comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,
una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la
modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vista la Memòria de l’Alcaldia i l’informe de la Secretaria-Intervenció, EL PLE
ACORDA:
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PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per
a l’exercici 2016 i següents, així com el seu text refós.
SEGON.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
Ordenança
Fiscal
Reguladora de:
núm.
1
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
2

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

4

IMPOST SOBRE L’ INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA

15

TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL EN EDIFICS DE SERVEI
PÚBLIC

16

TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

20

TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES EN
MATÈRIA D’URBANISME

21

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN
L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A
PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE, AIXÍ
COM PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE L’ ACTIVITAT., ELS CONTROLS
PERIODICS I LES REVISIONS PERIÒDIQUES

29

TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS
Tarifa 6 dels preus públics. Preu públic per a la utilització de la deixalleria de La Vallalta.
Tarifa 12 dels preus públics. Preu públic de la venda de material per a mostres i fires

TERCER. Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2016, així com el text refós aprovat, seran
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
QUART. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
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INTERVENCIONS
El regidor de l’àrea, Sr. Ferran Xumetra Subirana, explica el contingut de les
modificacions que es proposen. La major part són adaptacions a la normes legals.
El portaveu de Junts per Sant Pol, Sr. Parada, manifesta que, tot i que estan d’acord
amb les modificacions que proposa el govern municipal, s’abstindran com venent fent
sempre que es tracten temes d’ordenances fiscals.
El Sr. Puig expressa el seu malestar per la tramitació exprés del Ple. Considera que el
ple de les ordenances fiscals és un dels plens amb rellevància, (comparable a les
sessions en les quals es tracta el pressupost i el POUM), per la qual cosa, no s’escau,
al seu parer, una tramitació exprès. Fa tot just un setmana –diu- que saben que avui
dijous es celebrarà aquest ple. El resultat és que un dels regidors no hi ha pogut
assistir perquè ja tenia d’altres compromisos prefixats. Pensa que aquesta forma de
tramitació no ajuda a la transparència ni a la participació.
Pel que fa al fons, com ha dit el regidor d’Hisenda, la majoria dels canvis responen a
adaptacions de noves normatives. En l’OF núm. 4 (plusvàlua) es fa justícia amb el
tema de la dació en pagament. Quant a l’OF núm. 15, taxa per l’utilització d’espais
públics, està vigent des del juliol de 2015 i hores d’ara ja pateix una primera
modificació. Una de dos, o no es va fer bé, o no entenen aquest canvi. La modificació
que es proposa segueix sense fer distincions entre entitats sense ànim de lucre i
empreses privades que haurien de tenir un tracte diferenciat, sens perjudici de les
activitats que duen a terme. Considera que es segueixen “fent pedaços”. Finalment en
relació amb la resta de modificacions, no són substancials. El grup municipal ICV
votarà en contra.
Replica el Sr. Xumetra dient que a la Junta de Portaveus ja es van exposar les raons
per les quals el ple es feia avui dijous. Està correctament tramitat i amb plena
transparència. Recorda en relació amb el tema de les ordenances fiscals, que, fa més
d’un mes i mig que va demanar a tots els grups polítics que presentessin aportacions i
que cap ho ha fet.
El Sr. Catarineu respon a la crítica del Sr. Puig pel que fa a l’OF 15, tot dient que,
efectivament, es va modificar al juliol, que s’ha aplicat durant aquests mesos i un cop
analitzada i estudiada la seva aplicació, s’ha arribat a la conclusió que era necessari
adaptar-la a la realitat en la forma proposada.
El Sr. Puig, afirma que no ha acusat al govern municipal de poca transparència, sinó
que aquesta falta de previsió no ajuda a una major transparència.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 29
d’octubre de 2015, ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

6 vots a favor: CIU (5), ERC (1)
1 vot en contra: ICV (1)
3 abstencions: Junts (3)
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2. APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL PINTAT DE LES PARETS
MITGERES DELS EDIFICIS DEL MUNICIPI DE SANT POL DE MAR PER L’ANY
2015
El regidor de l’àrea, Sr. Catarineu, expressa que l’esmena presentada recull les
inquietuds del Sr. Font i del Sr. Parada manifestades a la passada Junta de Portaveus.
SOTMESA A VOTACIÓ l’esmena per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 29
d’octubre de 2015, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

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

A continuación es transcriu la PROPOSTA ESMENADA
APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL PINTAT DE LES PARETS
MITGERES DELS EDIFICIS DEL MUNICIPI DE SANT POL DE MAR PER L’ANY
2015
Atesa la demanda del grup municipal Junts per Sant Pol de destinar una partida al
pressupost municipal del 2015 per a subvencionar el pintat de les parets mitgeres del
nucli urbà, amb la finalitat de promoure la qualitat del paisatge i preservar
l’homogeneïtat dels colors existents en les edificacions del casc urbà, per part dels
serveis tècnics i jurídics de l’ajuntament han estat redactades unes bases reguladores
de la convocatòria.
Les referides bases indiquen quines seran les actuacions que es subvencionaran i
estableixen tot el procediment que caldrà seguir, tan per part dels interessats, als
efectes d’obtenir una part del cost dels treballs de pintura de les parets mitgeres de la
seva propietat, com per part de l’administració, a l’hora de valorar i tramitar les
sol·licituds .
Atès l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, segons el qual es competència del ple de la
corporació l’aprovació de les bases per a l’atorgament de subvencions.
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- APROVAR inicialment les bases específiques reguladores de la
convocatòria de subvencions per al pintat de les parets mitgeres dels edificis del
municipi de Sant Pol de Mar per l’any 2015, redactades pels serveis tècnics i jurídics
municipals, segons el text que es transcriu a continuació:
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BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE
SUBVENCIONS PER AL PINTAT DE LES PARETS MITGERES DELS EDIFICIS DEL
MUNICIPI DE SANT POL DE MAR PER L’ANY 2015
1. Objecte
Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment que cal seguir per a la
sol·licitud, la concessió, la justificació i el pagament de subvencions, que en forma
d’ajut econòmic, atorgui o estableixi l’Ajuntament de Sant Pol de mar, dins els límits
establerts en els pressupostos municipals, per al pintat, preferentment en color blanc,
de les parets mitgeres dels edificis situats en l’àmbit qualificat amb la “clau 13” del Pla
General d’Ordenació Urbanística vigent (nucli antic i zona de l’hotel) del municipi de
Sant Pol de Mar.
2. La finalitat
Aquests ajuts econòmics s’atorgaran a les actuacions consistents en pintat de parets
mitgeres, amb la finalitat de :
Preservar l’homogeneïtat dels colors existents en les edificacions del casc urbà.
Promoure la qualitat del paisatge
Incidir en la qualitat de vida dels vilatans.
3.- Beneficiaris
Les subvencions podran ser concedides a una sola persona física o jurídica que actuï
en el seu propi nom i interès, a les comunitats de propietaris, a les comunitats de béns
o a qualsevol altre règim de copropietat o cotitularitat admissible en dret, havent de
comparèixer, en tot cas, totes les persones interessades en una sola representació.
Les persones beneficiàries d’aquests ajuts no s’han de trobar en cap de les causes
que impedeixen obtenir aquesta condició, d’acord amb el que estableix l’article 13.2 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
4.- Període
Les activitats que es presentin en aquesta convocatòria de subvencions s’han de
realitzar entre el 1 d’octubre de 2015 i el 15 de desembre de 2015.
5.- Import màxim i aplicació pressupostària
L’import global destinat a aquesta convocatòria és de 25.000,00 euros. previstos en les
següents aplicacions pressupostàries 06152004800000 del pressupost municipal de
l’exercici 2015.
6.- Quantia de la subvenció
La subvenció consistirà en una quantitat equivalent al 50% del pressupost dels treballs
de pintura a realitzar (IVA inclòs), amb un màxim de 2.500 euros per edifici.
En qualsevol cas, es considerarà com a criteri orientador del preu bàsic/m2 per a la
pintura de les mitgeres, als efectes de comprovar els pressupostos que es presentin,
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l’import de 30€/m2, IVA inclòs.
7.- Obligacions dels beneficiaris:
Les persones beneficiàries dels ajuts han de complir les següents obligacions:
1r.- Destinar l’ajut a la finalitat per la qual fou concedit.
2n.- Permetre la inspecció municipal de l’actuació i facilitar-ne les dades i documents
que els siguin sol·licitats.
3r.- Haver obtingut l’oportuna llicència d’obres, si s’escau.
A més, amb caràcter general. hauran de complir amb les especificades a l’article 14 de
la Llei General de Subvencions.
8. Procediment de concessió
Les subvencions s’atorgaran segons règim de concurrència competitiva d’acord amb
allò establert en les presents bases i en l’ordenança general de subvencions de
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar publicada en el butlletí Oficial de la Província de
Barcelona en data 17 de gener de 2006 i amb la modificació publicada en el butlletí
Oficial de la Província de Barcelona en data 1 de maig de 2007.
9.- Condicions generals
1r No poden acollir-se a la subvenció que es regula en aquestes bases les actuacions
en edificis que es trobin en situació de fora d’ordenació per afectació de vials,
equipaments o zones verdes, segons la normativa urbanística vigent en el moment de
la sol·licitud, ni els edificis l’antiguitat dels quals sigui inferior a 15 anys.
2n.- L’ajuntament fixarà prèviament, en informe tècnic o mitjançant l’aprovació del
projecte corresponent, les actuacions necessàries per a una correcta intervenció. No
dur a terme les actuacions que s’hagin qualificat en l’informe tècnic com a
indispensables, comportarà la pèrdua de la subvenció.
3r.- Ha de transcórrer un mínim de 10 anys des que s’hagi concedit una subvenció per
pintar les mitgeres d’un edifici per tal de demanar-ne una altra.
4rt.- L’actuació de pintura ha de comprendre la paret mitgera en la seva totalitat, tant si
es visible des de la via pública, com si no .
5è.- Les actuacions han de garantir la seva coherència amb la resta de l’edifici per a la
seva efectiva contribució a la millora de l’estètica exterior de l’edifici.
6è.- Les actuacions en edificis catalogats seran subvencionables sempre i quan no
s’afectin elements inclosos al catàleg i serà necessària l’obtenció de la llicència
urbanística establerta en les ordenances municipals per aquests edificis.
10. Sol·licituds i documentació
10.1 Les sol·licituds i la documentació requerida en aquestes bases es presentaran al
registre general de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, sens perjudici del que estableix
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l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
10.2 La presentació de la sol·licitud significa la plena acceptació d’aquestes bases.
10.3 Les sol·licituds de subvenció es formalitzaran en el models normalitzats que
estaran a disposició dels interessats en el web de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i
que hauran d’anar acompanyades de:
1.- Acreditació fefaent de la personalitat, i si s’escau de la representació.
2.- Fotocòpia del DNI, NIE CIF del sol·licitant.
3.- Breu memòria de les actuacions a realitzar, amb indicació de la superfície de
l’actuació i amb la incorporació del pressupost desglossat per partides, signada per
l’interessat
3.- Acreditació d’ estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social mitjançant la presentació d’un certificat o una declaració responsable.
4.- Declaració responsable en la qual es faci constar les subvencions sol·licitades o
atorgades per altres organismes públics o bé no haver-ne sol·licitat o rebut cap.
5.- Fotografies de l’estat actual de l’àmbit d’actuació.
11. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds de subvencions serà de 15 dies hàbils,
comptador des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el BOP. La sol·licitud de
subvenció haurà de presentar-se segons el previst en l’art.8 de l’ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, aprovada inicialment pel Ple de la
corporació en data 25 d’octubre de 2005 i publicada en el butlletí Oficial de la Província
de Barcelona en data 17 de gener de 2006.
12. Tramitació
12.1 Es constituirà una Comissió de selecció, com a òrgan col·legiat competent per a
l’ordenació i la instrucció del procediment de concessió de les subvencions, la qual la
formaran els membres següents:
L’alcalde/essa de la Corporació, que actuarà com a presidenta.
El regidor delegat d’urbanisme.
L’arquitecta municipal.
La secretària de la Corporació.
La tag d’urbanisme, que actuarà com a secretària de la Comissió.
12.2 Aquesta comissió formularà una proposta d’atorgament de subvencions,
corresponent la resolució definitiva a la Junta de Govern Local, d’acord amb les
delegacions efectuades per l’alcaldia en decret 339/2015, sempre i quan l’import total
de les subvencions que s’han de concedir no superi el 10% dels recursos ordinaris de
l’entitat local. En la resta de casos, la competència serà del ple de l’Ajuntament.
13.- Valoració tècnica de la sol·licitud:
Per a la valoració tècnica de les sol·licituds presentades en el marc de la present
convocatòria, la Comissió de selecció tindrà en compte els següents criteris:
1.- Actuacions de pintura exclusivament: 50 punts.
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2.- Qualitat tècnica de l’actuació (30 punts): adequació i viabilitat de l’actuació d’acord
amb les característiques de l’edifici i/o per la incorporació d’aspectes de rehabilitació (
eliminació d’esquerdes,arrebossat d’envans pluvials,) o innovadors (augment de
l’aïllament tèrmic,) en el camp de l’eficiència energètica.
3.- Millores estètiques (10 punts): substitució de planxes existents o regularització de
mitgeres inacabades.
4.- Urgència: (10 punts) actuacions que abordin problemes estructurals o d’humitat de
les mitgeres.
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, la Comissió de Selecció aplicarà
íntegrament i exclusivament aquests criteris de valoració, vetllant per a l’aplicació de
criteris objectius en la concessió de les sol·licituds que hi concorrin.
Per a l’obtenció d’un ajut caldrà obtenir una puntuació mínima de 50 punts.
En cas d’empat en la valoració tècnica de les sol·licituds, el criteri per assignar
subvenció serà l’ordre de presentació de la sol·licitud al registre general de
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.
Com a resultat del procés de valoració tècnica, les sol·licituds es classificaran en una
de les categories següents:
a) Sol·licituds estimades per major valoració i suficiència de recursos: quan
generin la concessió d’un ajut, per existència de recursos per atendre-les i per
haver obtingut una millor valoració en aplicació dels criteris previstos.
b) Sol·licituds desestimades per menor valoració i manca de recursos
14. Termini de Resolució
El termini per a resoldre i notificar l’atorgament de la subvenció no serà en cap cas
superior a 1 mes des de la data d’entrada de la sol·licitud al registre general de
l’Ajuntament. Transcorregut aquest termini sense haver-se resolt, les sol·licituds
s’entendran desestimades.
Les subvencions s’entendran acceptades si transcorreguts 10 dies naturals des de la
notificació de la seva concessió, el beneficiari no s’ha manifestat en sentit contrari.
15. Forma de pagament
El pagament d’aquestes subvencions, es farà en 2 terminis:
a) El 50% de la subvenció s’avança com a bestreta i l’Ajuntament de Sant Pol de Mar
n’ordena el pagament en el moment en què es resol la concessió.
b) El 50% prèvia justificació de la subvenció segons allò establert a l’apartat 16 de les
presents bases.
16. Justificació
16.1 Els beneficiaris han de justificar les subvencions rebudes aportant la següent
documentació:
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-

Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions
imposades en la concessió de la subvenció
La factura de l’import total de l’actuació de pintura realitzada.

16.2 El termini de justificació serà el 31 de març de 2016.
16.3 L’import a justificar serà el doble de l’atorgat. En cas de no poder justificar la
quantitat atorgada, la subvenció es recalcularà i serà la meitat de l’import justificat.
16.4 En els casos que no es justifiqui degudament la subvenció, aquesta es revocarà i
es procedirà al reintegrament total o parcial i no s’abonarà cap tipus de subvenció
més, fins que s’hagin justificat degudament totes les despeses subvencionades o
s’hagi retornat una subvenció revocada amb l’interès legal previst anteriorment.
17. Altres obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris de les subvencions queden obligats a:
a) Complir les condicions establertes en aquestes bases reguladores i en l’Ordenança
general de subvencions de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, aprovada inicialment pel
Ple de la corporació en data 25 d’octubre de 2005 i publicada en el butlletí Oficial de la
Província de Barcelona en data 17 de gener de 2006.
b) Realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció i acreditar-ho
davant l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.
c) Justificar la destinació de la subvenció.
d) Conservar, durant un període mínim de 5 anys, els justificants originals i l’altra
documentació relacionada amb la subvenció atorgada.
f) Comunicar a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar l’anul·lació de l’activitat
subvencionada així com el seu desistiment i retornar la part de la subvenció concedida
i no executada.
g) Comunicar a la persona titular de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar l’obtenció de
subvencions per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol de les administracions
o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals. Aquesta comunicació s’ha
de fer tan aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació
donada als fons percebuts.
h) Facilitar tota la informació que la Intervenció de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar
requereixi, d’acord amb la normativa de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar en matèria de
subvencions.
18. Causes de revocació
Són causes de revocació de les subvencions les que es preveuen als articles 99 i 100
del Text refós de la Llei de finances públiques aprovat mitjançant el Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre; l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, i l’incompliment dels requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4
de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
19. Comprovació i control
L’Ajuntament de Sant Pol de Mar és la unitat encarregada d’efectuar la comprovació
de la realització de l’activitat subvencionada, d’acord amb la finalitat i els requisits

10

previstos a la convocatòria, a les bases reguladores de les subvencions i a la resta de
normativa que li és d’aplicació.
SEGON.- APROVAR la convocatòria oberta en règim de pública concurrència per a
l’any 2015, per a l’atorgament de subvencions per a cobrir part dels costos de pintura
de les parets mitgeres del nucli urbà de Sant Pol de Mar
TERCER.- AUTORITZAR la despesa de la convocatòria de l’exercici 2015 per un
import màxim de vint-i-cinc mil euros (25000€) de la partida 06152004800000 del
pressupost municipal vigent.
QUART.- SOTMETRE les bases i la convocatòria a informació pública durant un
termini de 20 dies, mitjançant anunci al BOP de la província, al web municipal i al
tauler d’anuncis de la Corporació i per referència al DOGC. En el supòsit que no es
formulin al·legacions durant el termini d’informació pública, aquests acords quedaran
aprovats definitivament.
INTERVENCIONS
El Sr. Parada demana que es doni la màxima publicitat a les subvencions. Agraeix que
les bases recullin les aportacions efectuades en el debat de la Junta de Portaveus.
Desitgen que la iniciativa tingui èxit i que es repeteixi l’any vinent.
El regidor d’ICV, manifesta que no s’oposarà a la proposta, malgrat que les operacions
de maquillatge no són per al seu grup una prioritat. Així mateix agraeixen que es
pactin les esmenes.
El Sr. Zanca agraeix també que s’hagin pres en consideració les apreciacions d’ERC.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 29
d’octubre de 2015, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

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

3. PROPOSTA RECUPERACIÓ PAGA EXTRA 2012
Vist el Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden
créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se
adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la económica
(BOE 12.09.2015 i entrada en vigor el mateix dia), pel qual es disposa la recuperació
de la paga extraordinaria i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del
sector públic (art. 1. Ú, que té carácter bàsic), establint en el mateix article el seu abast
i límits en el sentit següent:
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“ Uno.
1. Las distintas Administraciones públicas, así como sus entes dependientes y vinculados,
abonarán dentro del ejercicio 2015, y por una sola vez, una retribución de carácter
extraordinario cuyo importe será el equivalente a 48 días o al 26,23 por ciento de los
importes dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga
extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico o pagas
adicionales equivalentes correspondientes al mes de diciembre de 2012, por aplicación
del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, con el alcance límites establecidos en
el presente artículo.
2. Las cantidades que podrán abonarse por este concepto, sobre el importe dejado de
percibir por cada empleado en aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de
13 de julio, serán las equivalentes a la parte proporcional correspondiente a 48 días de la
paga extraordinaria, paga adicional de complemento específico y pagas adicionales del
mes de diciembre. En aquellos casos en los que no hubiera procedido el reconocimiento
de la totalidad de la paga extraordinaria y adicional de diciembre de 2012, los 48 días se
reducirán proporcionalmente al cómputo de días que hubiera correspondido.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, el cómputo de la parte de la paga
extraordinaria y pagas adicionales que corresponde a 48 días o cifra inferior, se
realizará, en el caso del personal funcionario o estatutario, conforme a las normas de
función pública aplicables en cada Administración, o, en el caso del personal laboral, a
las normas laborales y convencionales, vigentes en el momento en que se dejaron de
percibir dichas pagas.
Las cantidades que se reconozcan por este concepto al personal a que se refiere el
apartado 5 del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, por no
contemplarse en su régimen retributivo la percepción de pagas extraordinarias o por
percibir mas de dos al año, serán las equivalentes a un 26,33 por ciento del importe
dejado de percibir por aplicación del mencionado precepto.
Las cantidades a abonar se minorarán en las cuantías que se hubieran satisfecho por
estos mismos conceptos y periodos de tiempo como consecuencia de sentencia judicial
u otras actuaciones.”

Així mateix, el punt 3 del citat precepte legal estableix la necessitat de que
l’Administració pública acordi l’abonament de la paga i sempre i quan la situació
econòmica financera de l’Administració pública ho faci possible:
3. Cada Administración pública abonará, las cantidades previstas en este artículo dentro
del ejercicio 2015, si así lo acuerda su situación económico financiera lo hiciera posible.
De no permitirlo su situación económico financiera en 2015, el abono podrá hacerse en
el primer ejercicio presupuestario en que dicha situación lo permita.
En el supuesto de que en aplicación de este precepto fuera más de una Administración a
la que le correspondiera efectuar el abono de este tramo de paga extraordinaria, paga
adicional de complemento específico y pagas adicionales del mes de diciembre de 2012,
cada Administración podrá abonar, como máximo, la parte proporcional de este tramo
que le hubiera correspondido hacer efectiva en diciembre de 2012.
4. Las cuantías satisfechas por aplicación de lo establecido en este artículo minorarán el
alcance de las previsiones contenidas en el apartado 4 del artículo 2 del Real Decretoley 20/2012 de 13 de julio.”

12

En virtud de tot l’anterior, i en ús de les facultats atribuïdes legalment, EL PLE
ACORDA:
PRIMER..- ABONAR, dins l’exercici 2015 i per una sola vegada, en els termes
establerts a l’article 1. Ú del Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se

conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se
adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía (BOE

12.09.2015), al personal de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar que hagués prestat
serveis durant l’any 2012 i que li hagués pertocat percebre la paga de desembre 2012,
una retribució de carácter extraordinari per import equivalent a 48 dies o al 26,23%
dels imports deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga
extraordinaria, així com de la paga addicional de complement específic o pagues
addicionals equivalents, corresponents al mes de desembre de 2012.

Les quantitats a abonar es minoraran en les quanties que s’hagin satisfet per aquests
conceptes i periodes de temps com a conseqüència de sentència judicial o altres
actuacions.
SEGON.- CONDICIONAR l’efectivitat del present acord a l’habilitació del crèdit
necessari corresponent.
TERCER.- NOTIFICAR aquests acords al Departament d’Intervenció d’aquest
Ajuntament.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 29
d’octubre de 2015, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

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

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