ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 29 DE JULIOL DE 2011
NÚM. PLE 2011/10
Identificació sessió
Caràcter: ordinària
Data: 29 de juliol de 2011
Horari: 20:00 a 21:15 h
Lloc: Sala Polivalent
Assisteixen:
Alcalde- President
Sra. Montserrat Garrido Romera (CIU)
Tinents d’Alcalde
Sr. Ferran Xumetra Subirana (CIU)
Sra. Anna Pera Bermúdez (CIU)
Sr. Xavier Catarineu Hernández (CIU)
Sr. Raimon Vidal Serra (CIU)
Regidors/es
Sr. Joan Vigatà Minguet (Junts per Sant Pol)
Sr. Daniel Comas Verdaguer (Junts per Sant Pol)
Sra. Verònica Martí Ceballos (Junts per Sant Pol)
Sr. José Parada Rafael (Junts per Sant Pol)
Sr. Manel Puig Borrell (ICV)
Sr. Bernat Ferrer Roura (ICV)
Sr. Albert Font Lacambra (ERC)
Sr. Issac-Ivan Martín i Salvà
Secretària
M. Carme Solís Ferrer
A la Sala Polivalent de la vila de Sant Pol de Mar, essent 20:00 hores del dia 29 de
juliol de 2011, es reuneixen sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Montserrat
Garrido Romera, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número 10
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.
Ordre del dia
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (CONSTITUCIÓ
AJUNTAMENT DE 11 DE JUNY DE 2011 i EXTRAORDINÀRIA DE 27 DE JUNY DE 2011).

1

2. DICTAMEN D’APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ MUNICIPAL : “SECTOR 1” ZONA INDUSTRIAL
3.- DICTAMEN D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL DE SANT POL DE MAR PER BESCANVI DE
QUALIFICACIÓ DE DOS SOLARS DE TITULARITAT MUNICIPAL, UN UBICAT A LA CRUÏLLA
DE LES CARRETERES BV-5128 AMB -603, I L’ALTRE A LA CRUÏLLA DEL SOT DE LA
COMA AMB EL CARRER JOAN COROMINES
4. MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE
5.1 DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL EN
COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA NÚM. 480/2011 DE DATA 28 DE JUNY DE 2011 DICTADA
PER LA SECCIÓ CINQUENA DE LA SALA DEL CONTENCIOS ADMINISTRATIU DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA.
5. MOCIÓ DE DECLARACIÓ D’INTENCIONS PER PROTEGIR LA IMATGE ACTUAL DE LA
FAÇANA MARÍTIMA DE SANT POL DE MAR
6. DICTAMEN D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30
7. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L'EXERCICI 2010
8. DICTAMEN MODIFICACIÓ PLANTILLA DE PERSONAL
9. ASSUMPTES URGENTS
10. PRECS I PREGUNTES

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (CONSTITUCIÓ
AJUNTAMENT DE 11 DE JUNY DE 2011 i EXTRAORDINÀRIA DE 27 DE JUNY DE
2011).
Les dues (constitució ajuntament de 11 de juny i extraordinària de 27 de juny de 2011 )
són aprovades per unanimitat.
2 APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
D'ORDENACIÓ MUNICIPAL: "SECTOR 1" ZONA INDUSTRIAL

PLA

GENERAL

L’Alcaldessa, després de consultar amb els grups municipals, decideix la retirada
d’aquest punt de l’ordre del dia.
3. APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ MUNICIPAL DE SANT POL DE MAR PER BESCANVI DE
QUALIFICACIÓ DE DOS SOLARS DE TITULARITAT MUNICIPAL, UN UBICAT A
LA CRUÏLLA DE LES CARRETERES BV-5128 AMB -603, I L’ALTRE A LA
CRUÏLLA DEL SOT DE LA COMA AMB EL CARRER JOAN COROMINES
En data 16 de maig anterior, el Ple d’aquest Ajuntament adoptà acord d’aprovació
inicial de modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal de Sant Pol de
Mar per bescanvi de qualificació de dos solars de titularitat municipal, un ubicat a la
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cruïlla de les carreteres BV-5128 amb -603, i l’altre a la cruïlla del Sot de la Coma amb
el carrer Joan Coromines.
Obert el tràmit d’informació pública a través dels corresponents edictes publicats al
Butlletí Oficial de la Província de data 18 de maig anterior, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya , de data 26 de maig i a la Vanguardia, de data 6 de juny de
2011, així com notificat l’acord a l’Agència Catalana de l’Aigua, a la Diputació de
Barcelona, a la Direcció General de Carreteres i als municipis confinants, no s’han
presentat al·legacions
Ara, i a fi de seguir la tramitació iniciada, cal que l’Ajuntament acordi l’aprovació
provisional de l’esmentada modificació per tal de poder tramitar davant la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona l’aprovació definitiva.
EL PLE ACORDA:
PRIMER.-APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Municipal de Sant Pol de Mar per bescanvi de qualificació de dos solars
de titularitat municipal, un ubicat a la cruïlla de les carreteres BV-5128 i l’altre a la
cruïlla del Sot de la Coma amb el carrer Joan Coromines.
SEGON.- TRAMETRE l’expedient a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, a fi que, si
s’escau, procedeixi a la seva aprovació definitiva.
SOTMES A VOTACIÓ, per a l’aprovació de la sessió extraordinària de 27 de juny de
2011, ES APROVAT PER UNANIMITAT amb
•
•
•

13 Vots a favor: CIU (5), Junts (4), ICV (2) ERC (1), PP (1),
0 Vots en contra
0 Abstencions

4. MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 5.1 DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL EN
COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA NUM. 480/2011 DE DATA 28 DE JUNY DE 2011
DICTADA PER LA SECCIÓ CINQUENA DE LA SALA DEL CONTENCIOS
ADMINISTRATIU DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA
En data 28 de juny de 2011 la Secció cinquena de la sala del contenciós administratiu
del T.S.J.C. va dictar sentència núm. 480/2011 recaiguda en el recurs 469/2008, seguit
a instàncies del Sr. Enrique Abad Fernández contra l’Ajuntament de Sant Pol de Mar,
el veredicte de la qual diu així:
1r. Estimar el present recurs, i en conseqüència, declarar la nul.litat de l’incís “tota la
documentació municipal serà redactada en català” de l’article 5.1 del Reglament Orgànic
Municipal de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar aprovat per acord plenari de 31 de juliol de
2008.
2n. No efectuar especial pronunciament sobre les costes causades.”

Vist l’informe de secretaria, respecte el procediment a seguir
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Atès el que disposen els articles 103 i següents de la Llei 29/1998 de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa, d’acord amb els quals les parts
estan obligades a complir les sentències en la forma i els termes que es consignin,
Atès el que disposen l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
EL PLE ACORDA.
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació, en compliment de la sentència dictada
per la Secció cinquena del T.S.J.C. de data 28 de juny de 2011, de l’article 5 del
Reglament Orgànic Municipal de Sant Pol de Mar, suprimint l’incís “tota la
documentació municipal serà redactada en català”.
L’article 5 del referit reglament queda redactat de la següent forma:
Article 5. Utilització de les dues llengües oficials a l’Ajuntament
1.-La llengua pròpia de l’Ajuntament de Sant Pol és el català.
2.-A Catalunya, tots els ciutadans tenen dret a escollir la llengua oficial amb que
es relacionin amb l’Ajuntament. Si així ho manifesten expressament en cada cas,
d’acord amb la Llei 1/1998 de 7 de gener de política lingüística es lliuraran les
resolucions i qualsevol altra documentació, també en llengua castellana.
3.-La documentació que hagi de tenir efectes fora de Catalunya es redactarà
també en llengua castellana.
SEGON.-Exposar l’expedient administratiu modificatiu al públic durant 30 dies als
efectes de reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent edicte
al B.O.P., D.O.G.C., Punt diari, web municipal i en el tauler d’anuncis de la
Corporació.; en el benentès que, de no presentar-se’n cap, s’entendrà definitivament
aprovat sense necessitat d’ulterior acord.
TERCER.-Aprovada definitivament la modificació, es publicarà al BOP entrant en vigor
una vegada transcorregut 15 dies a partir de la seva publicació.
Així mateix, es publicarà al tauler d’anuncis de la Corporació i s’insertarà el
corresponent edicte al D.O.G.C. fent referència al BOP en el qual s’hagi publicat
íntegrament.
QUART.-Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local, dins
del termini de 15 dies següents al de la seva aprovació definitiva.
CINQUÈ.-Notificar aquest acord a la secció 5a de la sala del contenciós del T.S.J.C. i
als interessats, als efectes oportuns.
INTERVENCIONS
La Sra. Alcaldessa manifesta que allò que ordena la sentència és quelcom que
habitualment ja es practica en aquest Ajuntament; es a dir, que a qui demana que es
faciliten en castellà les resolucions se li lliuren en aquest idioma.

4

Sr. Manel Puig.- Que a contracor ICV acatarà la sentència.
Sr. Albert Font.- Manifesta que malgrat que són gent d’ordre, consideren que el ple és
l’expressió de la sobirania popular del municipi, i el ROM fou aprovat pel plenari amb
majoria absoluta; per aquesta raó, entenen que la sobirania popular està per sobre de
la Llei. Anuncia el seu vot contrari a la proposta presentada.
Sr. Isaac Martin.-Intervé recordant que les sentències dictades pel poder judicial cal
complir-les i que seria una irresponsabilitat no fer-ho.
VOTACIO
Sotmès el dictamen a votació de la sessió ordinària de data 29 de juny de 2011, ES
APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA amb:
•
•
•

8 vots a favor: CIU (5), ICV (2) I PP (1)
1 Vot en contra ERC (1)
4 Abstencions Junts (4)

5. MOCIÓ DE DECLARACIÓ D’INTENCIONS PER PROTEGIR LA IMATGE ACTUAL
DE LA FAÇANA MARÍTIMA DE SANT POL DE MAR
En data 29 de setembre de 2010, el Ple d’aquesta Corporació va adoptar acord
desestimació i de total i absoluta oposició i rebuig de les obres que es plantejaven
el projecte de “modernització i millora de l’accessibilitat a l’estació de Sant Pol
Mar”, presentat per la Direcció General d’Infraestructures Ferroviàries del Ministerio
Fomento.

de
en
de
de

L’acord feia constar expressament que el Ple Municipal estava totalment d’acord amb
el nou traçat ferroviari que contempla el PDUSC (Pla director urbanístic del sistema
costaner), el qual allibera la façana marítima al seu pas pel tram urbà de la població.
L’acord va esser notificat a ADIF, a la Comissió Territorial d’urbanisme, a la Direcció
General de Ports i Costes de la Generalitat de Catalunya i al Ministerio de Fomento
Dirección General de Costes, per a la seva constància i efectes.
Malgrat això, sembla esser que per part del Ministerio de Fomento existeix la intenció
de portar a terme les obres projectades sense tenir en compte la voluntat majoritària
del poble de Sant Pol i de la seva gent, imposant des de terra endins, un disseny que
modificarà substancialment la fisonomia pròpia de la nostra vila, que viu i ha viscut
sempre per i de cara al mar.
Aquest nou Ajuntament vol rebutjar qualsevol actuació que pugui provocar la més
mínima intervenció en la façana marítima, en l’ús exclusiu que se’n vol fer de l’andana i
en la privatització d’una part de la zona marítima terrestre que suposarà retallar el pas
a la platja de les barques i a la caseta de pescadors.
No és fàcil des d’aquí influenciar o fer canviar de criteri a tècnics que res tenen a veure
amb nosaltres, que veuen Sant Pol com una taca dins d’un mapa i que no saben res
de res de la nostra manera de viure, de les nostres costums, de les nostres vides ni de
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les dels nostres pares, avis, besavis, etc.. lligats als carrers del nostre poble, a
l’andana, com un carrer més, festejant, prenent el sol o veien passar els trens, a la
Punta i al recorregut fins a la Riera passant per l’estació.
Res d’això no els hi arribarà i, encara que els hi diguem, no els farà canviar d’opinió,
justificant l’actuació en base a la millora i a l’accessibilitat com a norma suprema que
cal respectar, fent trontollar part de la nostra història.
Per nosaltres però aquests són motius prou forts i potents perquè també siguin
respectats i mantinguts pels qui se senten amb el dret de desfigurar la part més
significativa de la nostra vila.
Recordem, una vegada més, l’alcalde Sr. Josep Tobella Argila, condemnat a l’exili del
seu estimat Sant Pol per oposar-se a la construcció d’un mur de protecció de la via del
tren el qual retallava els espais de davant de mar que s’usaven per les barques,
aconseguint que es respectés, que en dies de temporal o quan minvava la sorra, que
aquelles poguessin continuar varades davant mateix de les cases i a sobre la via.
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Manifestar la nostra més enèrgica repulsa a qualsevol actuació que
distorsioni la imatge actual de la façana marítima de Sant Pol, que dificulti o privatitzi, a
favor dels usuaris de RENFE, l’ús que se’n fa actualment i des de sempre de les
andanes com a espai de pas lliure i sense barreres.
SEGON.- Declarar que volem protegir el paisatge del front marítim, comprès entre el
túnel i el Passatge del mar, d’aquesta i d’altres possibles actuacions que puguin
modificar i provocar una transformació física que vagi més enllà de la simple protecció
dels ciutadans.
TERCER.- Encarregar als serveis tècnics municipals la recerca de l’instrument adient i
necessari que faci possible la preservació del pas lliure de les andanes, sense
obstacles ni instal·lacions que el dificultin o l’impedeixin, i sense que pugui esser variat
en una zona d’únic accés als viatgers, incorporant al mateix temps una especial tutela
de l’actual fisonomia, conservant-la i mantenint-la .
QUART.- Notificar aquest document a ADIF, a la Comissió Territorial d’Urbanisme, a la
Direcció General de Ports i Costes i al Ministerio de Fomento –Dirección General de
Costas- instant-los que, en les seves respectives competències, considerin els
arguments exposats tot rebutjant les actuacions invasives previstes en el nucli urbà de
Sant Pol de Mar .
CINQUÉ.- Publicar aquest document al Butlletí municipal, al web municipal i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament per a general coneixement de tota la població.
INTERVENCIONS
El portaveu de Junts demana que actuï com a portaveu en aquest assumpte concret la
regidora Sra. Martí, a la qual cosa accedeix l’Alcaldessa.
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La Sra. Martí informa que la petició presentada per Junts consistia en que es declarés
la façana marítima de Sant Pol com a be d’interès local. Des de Serveis Tècnics l’han
informada de les dificultats d’accedir a la petició de Junts i de les conseqüències que
per a les edificacions properes comportaria. Insisteixen, però, en que es doni
compliment al tercer punt de la part dispositiva de la declaració d’intencions, parlant, si
s’escau, amb el Departament de patrimoni de la Generalitat per tal de cercar una
solució.
Sr. Puig.-Consideren el redactat retrògrad i un pèl violent, però estan d’acord amb el
contingut. Es mostren conformes amb el manteniment i respecte de les condicions de
l’entorn, sense que això signifiqui que estan en contra de l’adopció de mesures
d’accessibilitat.
Sr. Font.-Són conscients de que la declaració d’intencions no donarà el fruit desitjat, ja
que coneixen de les dificultats tècniques que conté; tot i així encoratgen al govern per
cercar una solució tècnico-jurídica que permeti preservar la façana marítima.
Sr. Martin.-Considera que el municipi no pot quedar dividit per la via del tren com es
proposa des d’ADIF; tampoc s’escau adoptar algunes de les mesures que inclou la
proposta d’aquell organisme; per això encoratja a tots els representants del municipi
per buscar una solució encaminada a conservar la façana marítima del municipi.
L’Alcaldessa pren la paraula per manifestar que no només caldrà la participació dels
representants del municipi, sinó que caldrà implicar a tot el municipi.
Sotmesa la declaració d’intencions a votació de la sessió ordinària de data 29 de juny
de 2011, ES APROVAT per unanimitat amb:
•
•
•

13 Vots a favor: CIU (5), Junts (4), ICV (2), ERC (1) i PP (1)
0 Vots en contra
0 Abstencions

6. DICTAMEN D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM.
30
Correspon la modificació de les tarifes de la taxa del subministrament d’aigua regulada
en l’ordenança fiscal núm. 30, d’acord amb l’informe tècnic de l’Enginyer Municipal de
data 1 de març de 2011. .
Vist l’informe de la Secretària-interventora.
Vist el que estableix el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de
modificació del Règim Legal de les Taxes estatals i locals.
EL PLE ACORDA:
PRIMER. Aprovar la modificació de l’ordenança fiscal número 30 d’acord amb el text
que s’adjunta com a annex 1 i que conté les següents tarifes:
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m3
Domèstic
Quota de servei
1r bloc
2n bloc
3r bloc

De
0
36
72

Fins
36
72

Industrial
Quota de servei
1r bloc
2n bloc
3r bloc

De
0
60
120

Fins
60
120

Families nombroses
Quota de servei
1r bloc
2n bloc
3r bloc

De
0
36
72

Fins
36
72

Jubilats
Quota de servei
1r bloc
2n bloc
3r bloc

De
0
36
72

Fins
36
72

Persones soles
Quota de servei
1r bloc
2n bloc
3r bloc

De
0
36
72

Fins
36
72

Ús agrícola
Quota de servei

€/uc/mes
8,46
€/m3
0,1532
0,9729
1,1675
€/uc/mes
14,81
€/m3
0,1686
0,9729
1,1675
€/uc/mes
8,46
€/m3
0,1532
0,7447
1,1675
€/uc/mes
6,35
€/m3
0,0767
0,4865
0,5837
€/uc/mes
6,35
€/m3
0,1532
0,9729
1,1675
€/uc/mes
8,46
€/m3
0,9729

Bloc únic
Tarifa d'inversió

€/ab/mes

0,6099

Conservació de comptadors

€/ab/mes

0,6769

€/m3

0,5721

Tarifa en cas de fuites (*)
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SEGON. Publicar aquest acord en el BOP i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament per a
la seva exposició pública durant un termini de trenta dies, durant el qual l’expedient
podrà ser examinat pels interessats, els quals podran presentar reclamacions, si així
ho consideren. Si durant l’esmentat termini no es presenten reclamacions, el text de
l’ordenança aprovat esdevindrà definitiu.
INTERVENCIONS
El portaveu de Junts demana que actuï com a portaveu en aquest assumpte concret el
regidor Sr. Parada, a la qual cosa accedeix l’Alcaldessa.
Sr. Parada.-Valora positivament l’esforç de l’equip de govern d’aturar la pretensió
inicial de l’empresa concessionària del servei de subministrament d’aigua; això no
obstant, donades les circumstàncies de crisi econòmica actual, i el fet que es tracta
d’un servei indispensable, Junts considera que no es oportuna la puja que es proposa,
per la qual cosa, anuncia el vot desfavorable a la proposta d’increment de tarifes.
Sr. Puig.-Malgrat que reconeixen que ha estat una negociació dura amb SOREA,
consideren que caldria considerar l’establiment d’un sistema de bonificacions
objectives que tinguessin en compte altres col.lectius de persones amb situacions
econòmiques delicades. Anuncia l’abstenció del seu grup.
Sr. Font.-Considera que el de la gestió del subministrament de l’aigua municipal és un
dels contractes administratius municipals més complexes. Es obvi que SOREA el que
pretén aconseguir, com empresa privada que és, és l’obtenció del major benefici
econòmic que pugui; també ho és que el plec de clàusules obliga al compliment de
prescripcions preestablertes. Valora favorablement l’esforç de negociació del govern,
però, alhora, el convida a ajustar, millorant-lo i reestructurant-lo, el sistema tarifari amb
l’objecte que es cobreixin les mancances de justícia social que observa en ell.
Sr. Martin.-Manifesta que l’augment de tarifes és quelcom que no agrada a ningú; ara
bé, creu que s’ha aconseguit rebaixar considerablement la petició de l’empresa
concessionària.
VOTACIO
Sotmès el dictamen a votació de la sessió ordinària de data 29 de juny de 2011, ES
APROVAT per majoria absoluta amb:
•
•
•

7 Vots a favor: CIU (5), ERC (1) i PP (1)
4 Vots en contra: Junts (4)
2 Abstencions: ICV (2)
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7. DONAR COMPTE AL PLE DE LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA
LIQUIDACIÓ 2010
“PROPOSTA D’ACORD JUNTA GOVERN LOCAL
Assumpte: Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar de l’exercici 2010.
“Relació de fets
1. S’han confeccionat els estats demostratius de la liquidació del pressupost de
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar de l’exercici 2010, els quals consten a l’expedient.
1. La secretària - interventora municipal ha informat els mateixos.
1. Els resultats obtinguts, calculats segons els criteris i normativa que consta a l’informe
d’intervenció son els següents:
Pressupost d'ingressos
Cap.
Descripció

Pressupost

Reconeguts %Execució

I
II
III
IV
V

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

3.015.601,77
90.000,00
2.767.338,22
2.311.678,30
145.300,00
8.329.918,29

3.193.648,98
78.053,66
1.605.870,32
2.246.831,90
167.726,34
7.292.131,20

105,90%
86,73%
58,03%
97,19%
115,43%
87,54%

VII
VIII
IX

Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
Subtotal pressupost capital
TOTAL PRESSUPOST

1.342.205,34
665.142,41
1.576.637,34
3.583.985,09
11.913.903,38

488.761,59
0,00
1.113.320,88
1.602.082,47
8.894.213,67

36,41%
0,00%
70,61%
44,70%
74,65%

Pressupost de despeses
Cap.
Descripció

Pressupost

I
II
III
IV

Despeses de personal
Béns i serveis corrents
Despeses financeres
Transferències corrents

3.445.793,16
2.867.268,84
93.429,76
1.010.573,22

3.274.056,40
2.787.938,90
43.842,42
193.533,28

95,02%
97,23%
46,93%
19,15%

Subtotal pressupost corrent

7.417.064,98

6.299.371,00

84,93%

Inversions
Transferències de capital
Passius financers
Subtotal pressupost capital

4.078.328,70
0,00
418.509,70
4.496.838,40
11.913.903,38

2.165.137,62
0,00
397.501,46
2.562.639,08
8.862.010,08

53,09%

VI
VII
IX

Reconegudes %Execució

94,98%
56,99%
74,38%
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Resultat pressupostari
Descripció

Import

Drets reconeguts nets no financers
operacions corrents
altres operacions no financeres
Obligacions rec. Netes no financeres
operacions corrents
altres operacions no financeres
Actius financers
Passius financers
drets reconeguts nets
obligacions reconegudes netes
Resultat pressupostari previ
Ajustaments
crèdits gastats finançats amb romanent tresoreria
desviacions financeres negatives
desviacions financeres positives
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

Romanent de tresoreria
Descripció

7.780.892,79
7.292.131,20
488.761,59
-8.464.508,62
-6.299.371,00
-2.165.137,62
715.819,42
1.113.320,88
-397.501,46
32.203,59
451.131,71
101.742,03
556.231,51
-206.841,83
483.335,30

Import

Fons líquids
Drets pendents de cobrament
del pressupost corrent
de pressupost tancat
d'operacions no pressupostàries
(-) cobraments pendents d'aplicació
Obligacions pendents de pagament
del pressupost corrent
de pressupost tancat
d'operacions no pressupostàries
(-) pagaments pendents aplicació
Romanent tresoreria total
Saldos dubtós cobrament
Excés de finançament afectat
ROMANENT DE TRESORERIA DESPESES GRALS.
Estalvi corrent
Descripció
Capítols I a V ingressos
Capítols I a IV despeses
Recursos generats per operacions corrents
Contribucions especials i quotes urbanització
Amortització de passius
ESTALVI CORRENT

1.198.526,35
1.684.004,39
1.071.351,78
578.240,30
58.071,64
-23.659,33
-2.027.315,83
-1.580.402,87
-755,71
-465.037,25
18.880,00
855.214,91
-282.077,48
-528.581,46
44.555,97
Import
7.292.131,20
-6.299.371,00
992.760,20
0
-397.501,46
595.258,74
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Estalvi net
Descripció
Capítols I a V ingressos
Capítols I, II i IV despeses
Estalvi brut
Obligacions rec. finançades amb rom. tres.
Anualitat teòrica 31/12/2010
ESTALVI NET
Endeutament
Descripció

Import
7.292.131,20
-6.255.528,58
1.036.602,62
-530.423,95
506.178,67

Import

Deute viu operacions crèdit a llarg termini 31/12/10
Deute viu operacions crèdit a curt termini 31/12/10
Total deute viu

4.178.438,26
0,00
4.178.438,26

Capítols I a V ingressos

7.292.131,20

RÀTIO LEGAL D'ENDEUTAMENT
Estabilitat pressupostària
Descripció
Capítols I a VII ingressos
Capítols I a VII despeses
CAPACITAT/NECESSITAT FINANÇAMENT

57,30%

Import
7.780.892,79
-8.464.508,62
-683.615,83
-8,79%

Fonaments de dret
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les
despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments
ordenats i els realitzats.
1. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest
les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets
reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.
2. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:

•
•
•
•

Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de
desembre
El resultat pressupostari de l’exercici
Els romanents de crèdit
El romanent de tresoreria

3. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general
atendrà el compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos a la LGEP.
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4. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril,
segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ACORDA:
PRIMER: Aprovar el càlcul i l’import de la provisió de saldos de dubtós cobrament que consta
en l’expedient de la liquidació pressupostària per un import a 31 de desembre de 2010 de
282.077,48ˆ.
SEGON: Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici de 2010, que s’adjunta en annex
amb el corresponent detall dels documents que figuren incorporats a l’expedient.
TERCER: Informar al Ple en la primera sessió que hi hagi.
QUART: Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del
Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda. “

Els regidors es donen per assabentats
8. DICTAMEN MODIFICACIÓ PLANTILLA DE PERSONAL
Vista la memòria d’aquesta Alcaldia, que conté com annexos els informes elaborats
respectivament pel Servei de Suport Municipal de l’Àrea d’Educació de la Diputació de
Barcelona el 28/02/2011; així com l’advertiment formulat el 12/07/2011 pel Director
dels Serveis Territorials al Maresme – Vallès Oriental del Departament d’Ensenyament
i l’Estudi de Costos elaborat pel Servei d’Intervenció de l’Ajuntament.
Atès que existeixen raons organitzatives i de caire econòmic i que és voluntat de
l’Equip de Govern adaptar, tan el nombre com la qualificació dels professionals de la
Llar d’Infants, a les necessitats reals de la pròpia llar i a la legalitat vigent,
(concretament al que disposa el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regula el
primer cicle d’educació infantil i els requisits dels centres); cal, en conseqüència,
efectuar les modificacions necessàries i executar-les de manera esglaonada.
Per al proper curs cal amortitzar 5 places de Tècnic/a auxiliar llar d’infants, dues de les
quals s’amortitzarien el mes de setembre 2011 i les altres tres el gener de 2012,
simultàniament és necessària la creació d’una nova plaça de Tècnica d’Educació
Infantil, atès que actualment hi ha 14 persones vinculades amb diferents modalitats
contractuals en la categoria de Tècnic d’educació infantil o assimilat.
La resta de modificacions necessàries per assolir l’adaptació esmentada, consistiran
en l’amortització de 2 places de Tècnic/a d’Educació Infantil i en la creació de 2 places
de mestre/a en el termini que fixa el dit Decret 282/2006, sense perjudici que en el
supòsit que canviessin les circumstàncies calgués modificar les previsions actuals, la
qual cosa es farà efectiva, si s’escau, amb l’aprovació del pressupost i de la plantilla
per a l’exercici de l’any 2012
Vistos els arts. 27 i 28 del Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s’aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals i l’art. 283.4 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.
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Vistos els articles 126.3 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local i 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist l’art. 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Modificar la plantilla de personal d’aquest Ajuntament, apartat de personal
laboral, aprovada en data 29 de març de 2010 en els sentit de :
a) Amortitzar 5 places de Tècnic auxiliar llar d’infants, assimilades al grup de
titulació C, subgrup C2 a que es refereix l’art. 76 de l’EBEP, dues d’elles amb
efectes a partir de l’endemà de la darrera publicació en el BOP i en el DOGC
de la seva aprovació definitiva, i la resta amb efectes des del dia 9/01/2012.
a) Crear 1 plaça de Tècnic/a d’Educació Infantil, assimilada al grup de titulació C,
subgrup C1 a que es refereix l’art. 76 de l’EBEP, amb efectes a partir de
l’endemà de la darrera publicació en el BOP i en el DOGC de la seva aprovació
definitiva.
SEGON.- Exposar-ho al públic durant el termini de quinze dies hàbils, inserint l’anunci
corresponent al Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat i en
el tauler d’anuncis de la corporació, per poder-hi fer reclamacions i comunicar la
modificació als òrgans competents de les diferents administracions.
TERCER.- Aquest acord es considera definitiu si no es produeixen reclamacions en
contra durant el termini d’exposició pública.
INTERVENCIONS
El portaveu de Junts demana que actuï com a portaveu en aquest assumpte concret el
regidor Sr. Comas, a la qual cosa accedeix l’Alcaldessa.
Sr. Comas.-Considera que la proposta de l’equip de govern és valenta, però no n’hi ha
prou amb les amortitzacions, cal imaginació per aconseguir una major ocupació a la
llar: veure i estudiar el que fan els altres, modificar, ampliant l’horari, buscar idees
noves. Pregunta si hi ha hagut o hi haurà negociació amb els implicats.
Sr. Puig.-Des de ICV són conscients que en la prestació del servei de llar d’infants
s’ha produït tot un seguit de malestar que ha comportat una baixa matriculació.
Demanen que s’arregli aquest i que es facin tots els esforços necessaris per
aconseguir més ocupació i, en definitiva, l’optimització del servei.
Sr. Martin.-Dels informes que obren a l’expedient es desprèn l’existència d’una
sobredimensió del personal a la llar, essent insuficient la reducció proposada.
Sra. Alcaldessa.- La disminució de les matriculacions es deu a diversos factors: a
l’increment de l’atur dels pares, a la situació de crisi econòmica i al malestar existent a
la llar.
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Com educadora que és de professió, defensa la parella educativa. Es conscient que la
parella educativa no és rendible econòmicament, però en l’educació no hi ha que
buscar la rendibilitat. Tot i així, i encara que es respecti la parella educativa hi ha un
excés de personal al servei de la llar que cal afrontar amb la modificació de plantilla i
amortització de places. Les places que es mantenen són més de les que, segons
l’informe de la Generalitat, són necessàries per prestar el servei.
Sr. Martin.-Demana que aquest mateix criteri s’apliqui per a qualsevol servei que
presti el municipi, no només pel servei de llar d’infants.
Sotmès el dictamen a votació de la sessió ordinària de data 29 de juny de 2011, ES
APROVAT PER MAJORIA SIMPLE amb:

•
•
•

6 Vots a favor: CIU (5), PP (1)
0 Vots en contra:
7 Abstencions: JUNTS (4), ICV (2), ERC (1)

9. ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha
10. PRECS I PREGUNTES
Sra. Martí.-Pregunta per:
•

les actuacions que s’han dut a terme des de l’Ajuntament per arreglar
l’església.

L’Alcaldessa respon que el Bisbat ha d’aportar un pressupost de les obres
d’arranjament a realitzar i encara no ho ha fet.
•

Per les obres d’arranjament del poliesportiu previstes al pressupost 2011.

L’Alcaldessa respon que s’ha encarregat la redacció d’un projecte tècnic en el que
s’arranjaran diferents qüestions del poliesportiu, les més urgents.
Sr. Puig.- Es queixa de l’estat de les platges i demana una major intervenció en la
neteja de platges en tant que és una font de riquesa del municipi. Creu que la brigada
s’hauria de destinar més a les platges i menys al parc del Litoral per preparar l’emissió
de l’últim capítol de “la Riera”.
L’Alcaldessa contesta que és cert que hi ha hagut una rebaixa en el pressupost
destinat a la neteja, però que ara bé la situació de brutícia és, molt sovint
conseqüència de la manca de civisme de la gent. Replica que no es va fer una neteja
especial al parc del Litoral per l’emissió de “La Riera”, sinó que es va seguir el
calendari previst i que va coincidir la neteja prevista al parc amb l’emissió de la sèrie
televisiva.
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Sr. Font.- fa un prec tot recordant una promesa de la campanya electoral de CIU: que
es consensuarien les obres d’infraestructura del municipi .

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les
21:15 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

Montserrat Garrido Romera

SECRETÀRIA

M. Carme Solís Ferrer
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