ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 28 DE NOVEMBRE DE 2016
NÚM. PLE2016/11
Identificació sessió
Caràcter: ordinària
Data: 28 de novembre de 2016
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)
Sr. José Parada Rafael (Junts per Sant Pol)
Sr. Daniel Comas Verdaguer (Junts per Sant Pol)
Sra. Verònica Martí Ceballos (Junts per Sant Pol)
Sr. Albert Font Lacambra (ERC)
Sr. Albert Zanca Brossa (ERC)
Sr. Bernat Ferrer Roura (ICV-EUIA-E)
Secretària accidental
Lídia Sagristà Vilà
A la sala de plens de la vila de Sant Pol de Mar, essent les 19:00 hores del dia 28 de
novembre de 2016, es reuneixen sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Montserrat
Garrido Romera, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número
PLE2016/11 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 DE DATA 26 DE
SETEMBRE I 3 DE NOVEMBRE DE 2016

1

2. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS LEGALMENT
PER AL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS
3. APROVACIÓ DE LA XIFRA DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2016
4. RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER ICV CONTRA L’ACORD PLENARI DE
DATA 26 DE SETEMBRE DE 2016
5. DONAR COMPTE I RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 548/2016 DE DELEGACIÓ DE
TRESORERIA
6. MOCIÓ RELATIVA A LA MALALTIA CELÍACA
7. MOCIÓ EN CONTRA LA JUDICIALITZACIÓ DE LA POLÍTICA I LA PERSECUCIÓ
DELS ELECTES PER CONTRIBUIR AL DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS
CONSTITUENT
8. MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PROCÉS CONSTITUENT I ALS ENS
LOCALS I ELECTES INVESTIGATS PER PROCESSOS RELACIONATS AMB LA
SOBIRANIA
9. MOCIÓ MOBILITAT AL MARESME NOVEMBRE 2016
10. ASSUMPTES URGENTS
11. PRECS I PREGUNTES

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATA 26
DE SETEMBRE I 3 DE NOVEMBRE DE 2016
S’aproven les actes de les sessions anteriors, ordinària de 26 de setembre i
extraordinària de data 3 de novembre de 2016 per unanimitat de tots els assistents.
2. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DELS TERMINIS
LEGALMENT PER AL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS

PREVISTOS

2.1 SEGON TRIMESTRE DE 2016
En compliment del què disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, s’ha elaborat la informació amb periodicitat
trimestral per presentar al Ple de l’Ajuntament.
D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de
l’informe emès per la Secretaria-Interventora, EL PLE ACORDA PRENDRE
CONEIXEMENT DELS SEGÜENTS ACORDS:
PRIMER.- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya emès per la SecretàriaInterventora, sobre el compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de
les obligacions de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar durant el 2r trimestre de 2016.

2

SEGON.- Ordenar que en el termini de 15 dies a comptar a partir de l’endemà de
l’adopció del present acord, es procedeixi a la publicació en el Tauler d’edictes, la
informació agregada de les factures i altres documents justificatius de prestacions
realitzades, agrupant-los segons el seu estat de tramitació, amb el contingut següent:
1. Pagaments realitzats en el trimestre:
Període mig de pagament (PMP): el període mig de pagament de l’Ajuntament és de
35,10 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 625 pagaments d’import global
570.676,40€.
2. Interessos de demora pagats en el període:
Durant el 2n trimestre 2016 no s’han pagat interessos de demora per cap factura de
l’Ajuntament.
3. Factures o documents justificatius pendents de pagament a final trimestre:
Període mig del pendent de pagament (PMPP): el període mig del pendent de
pagament de l’Ajuntament és de 20,78 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 275
operacions pendents de pagaments d’import acumulat 324.995,29€.
4. Indicador únic del període mig de pagament
ANY
2014
2015
2016

1r.Trimestre 2n Trimeste 3r Trimestre 4r. Trimestre
-4,44
-8,03
-4,62
-3,97
-3,69
-7,72
0,69
-0,08

TERCER.- Que es faci trasllat dels presents acords i dels informes referits a l’acord
primer, als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
QUART.- Facultar a l’Alcaldessa per tal que pugui signar qualsevol document
necessari per al compliment i efectivitat dels anteriors acords.
2.2 TERCER TRIMESTRE 2016
En compliment del què disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, s’ha elaborat la informació amb periodicitat
trimestral per presentar al Ple de l’Ajuntament.
D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de
l’informe emès per la Secretaria-Interventora, EL PLE ACORDA PRENDRE
CONEIXEMENT DELS SEGÜENTS ACORDS:
PRIMER.- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya emès per la SecretariaInterventora, sobre el compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de
les obligacions de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar durant el 3r trimestre de 2016.
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SEGON.- Ordenar que en el termini de 15 dies a comptar a partir de l’endemà de
l’adopció del present acord, es procedeixi a la publicació en el Tauler d’edictes, la
informació agregada de les factures i altres documents justificatius de prestacions
realitzades, agrupant-los segons el seu estat de tramitació, amb el contingut següent:
1. Pagaments realitzats en el trimestre:
Període mig de pagament (PMP): el període mig de pagament de l’Ajuntament és de
31,99 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 730 pagaments d’import global
903.046,61€.
2. Interessos de demora pagats en el període:
Durant el 3 trimestre 2016 no s’han pagat interessos de demora per cap factura de
l’Ajuntament.
3. Factures o documents justificatius pendents de pagament a final trimestre:
Període mig del pendent de pagament (PMPP): el període mig del pendent de
pagament de l’Ajuntament és de 21,32 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 240
operacions pendents de pagaments d’import acumulat 205.792,79€.
4. Indicador únic del període mig de pagament
ANY
2014
2015
2016

1r.Trimestre 2n Trimeste 3r Trimestre 4r. Trimestre
-4,44
-8,03
-4,62
-3,97
-3,69
-7,72
0,69
-0,08
0,02

TERCER.- Que es faci trasllat dels presents acords i dels informes referits a l’acord
primer, als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
QUART.- Facultar a l’Alcaldessa per tal que pugui signar qualsevol document
necessari per al compliment i efectivitat dels anteriors acords.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a la seva aprovació ÉS APROVADA PER
UNANIMITAT amb
•
•
•

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

3. APROVACIÓ DE LA XIFRA OFICIAL DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2016
Relació de fets
1- L’Ajuntament va aprovar en sessió ordinària de la Junta de Govern Local el dia 7
d’abril de 2005 la delegació de la gestió informatitzada del padró d’habitants a la

4

Diputació de Barcelona que desenvolupa aquesta tasca, atès que, per raons
d’economia i de gestió tècnica, es fa difícil per als Ajuntaments el seu manteniment
informatitzat.
2- Una de les funcions assumides amb la gestió del Padró és facilitar la informació
necessària per aprovar la xifra de població resultant de la gestió, per tal d’endegar els
tràmits necessaris per l’aprovació de la xifra oficial de població del municipi a 1 de
gener d’aquest any 2016.
3- En compliment del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les entitats
locals, aprovat pel RD 1690/1986, s’aixeca per l’aprovació del plenari el número de
persones que hi resulta de les dades del padró municipal, a data d’1 de gener de 2016
que és de 4.951 habitants.
Fonaments de dret
- Art. 17.1 de Llei 7/1985, de Bases i de règim local.
- Art. 81 Reglament estatal de Població i Demarcació Territorial de les entitats locals,
aprovat pel RD 1690/1986.
EL PLE ACORDA:
PRIMER I ÚNIC. Aprovar com a resultat de la gestió del padró municipal de Sant Pol
de Mar, la xifra de població de 4.951 , amb referència a 1 de gener de 2016.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a la seva aprovació, ÉS APROVADA PER
MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

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

4. RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER ICV CONTRA L’ACORD PLENARI
DE DATA 26 DE SETEMBRE DE 2016
A la sessió celebrada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar el dia 26 de
setembre de 2016, es va aprovar una proposta per la modificació de la plantilla de
personal laboral de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.
En data 24 d’octubre de 2016, el senyor Bernat Ferrer Roura, actuant en nom i
representació del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds, interposa recurs de
reposició contra l’esmentat acord.
Vist l’informe de la Tècnica de Recursos Humans, en relació a la interposició d’aquest
recurs, que literalment es transcriu a continuació :
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“INFORME JURÍDIC 52/2016
ÀREA RECURSOS HUMANS
ASSUMPTE:
RECURS ADMINISTRATIU DE REPOSICIÓ PRESENTAT PEL SENYOR BERNAT FERRER
ROURA EN NOM I REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA PER
CATALUNYA ELS VERDS .
ANTECEDENTS DE FET:
1.) Al Ple del passat 26 de setembre, es va presentar una” Proposta per la modificació de la
plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar”.
Aquesta proposta de modificació de la plantilla surt arrel el canvi plantejat en les línies de
treball de l’àrea de joventut.
L’Àrea de joventut disposava d’una informadora juvenil, Grup C-1. La treballadora que estava
ocupant aquesta plaça d’informadora juvenil a data 17 de setembre de 2015 sol·licita una
excedència voluntària per interès particular. A la seva instància sol·licita el següent:
“....excedència voluntària que em permeti treballar a la borsa d’ensenyament
indefinidament, finalitzant el contracte de treball el proper 27 d’octubre” .
Aquesta vacant a l’actualitat no l’està cobrint cap persona. El motiu pel que no s’ha cobert
aquesta vacant és perquè el jovent del municipi no en feia ús del punt d’informació juvenil de
manera que el lloc de treball d’informador/a juvenil es trobava buit de contingut.
El canvi plantejat a l’àrea de joventut era tant substancial respecte a l’anterior, que va fer que
l’estructura de personal i el model de gestió que fins aquell moment tenia la Regidoria es
considerés inadequada per desenvolupar el nou plantejament.
En data 20 de juliol de 2016, es va dictar decret d’Alcaldia Núm. 381/2016, aprovant el plec de
clàusules administratives particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que ha de regir el
procediment per la contractació del servei de dinamització juvenil de l’Espai Jove de Ca
l’Arturo.
Aquest contracte de serveis es va licitar mitjançant procediment obert i va ser adjudicat a
l’empresa Fundació Pere Tarrés en data 12 de setembre de 2016. Aquesta adjudicació ha estat
per un període de dos anys, prorrogable a dos més ( total 4 anys).
2.) D’altra banda, hi ha una demanda continua dels treballadors de la Corporació, així com un
dret reconegut a la Llei de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic, de fomentar la promoció interna.
L’equip de govern també es va comprometre a treballar per incentivar la promoció dels
treballadors.
Les actuals limitacions pressupostàries no permeten crear noves places, fet que fa del tot
necessari reorganitzar la plantilla de personal de la manera més efectiva possible per tal de
cobrir les necessitats de la ciutadania de la manera més òptima així com aprofitant al màxim els
recursos propis.
3.) Per tot l’exposa’t, es va proposar al Ple de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, adaptar la
plantilla a les necessitats de la ciutadania i seguint el criteri establert al Reial Decret Legislatiu
5/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat
públic, Capítol II Dret a la carrera professional i a la promoció interna, reconvertir aquesta plaça
d’informador juvenil que resta vacant e innecessària en una plaça d’administratiu per proveir
mitjançant un Procés de Promoció Interna.
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La votació d’aquest punt va prosperar amb 8 vots favorables del grup municipal de
Convergència i Unió, dos abstencions d ERC i l’abstenció del senyor Bernat Ferrer Roura del
grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds.
4.) El passat 24 d’octubre de 2016, el senyor Bernat Ferrer Roura, actuant en nom i
representació del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds, va interposar Recurs
Administratiu de Reposició contra l’Acord adoptat en la sessió ordinària del ple de l’Ajuntament
de Sant Pol de Mar del passat 26 de setembre de 2016, mitjançant el qual s’aprovava en el
punt numero 5 la “PROPOSTA PER A LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL
LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR” i sol·licita s’admeti el recurs i s’acordi
declarar la nul·litat de ple dret d’aquest acord .
FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- El recurrent al punt primer dels Fonaments de Dret al·lega que l’informe preceptiu
del tècnic en el qual s’ha de basar la proposta d’amortització de la plaça no existeix.
Aquesta afirmació no és certa:
Al expedient hi consta l’informe de la Tècnica de Recursos Humans , informe 35/2016 de
data 16 de setembre de 2016. Aquest informe explica de manera detallada la situació actual i
exposa els motius del perquè es convenient aquesta reconversió ( s’adjunta còpia
compulsada).
Aquest informe també fa referència a la normativa legal que permet aquesta reconversió i
afirma que la plaça reconvertida en una d’administratiu, equivalent al grup C-1, serà molt més
productiva i ajudarà a complir l’establert al Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat
públic, Capítol II Dret a la carrera professional i a la promoció interna.
L’informe de Recursos Humans està signat per la tècnica de l’àrea i la Secretària de
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.
També consten informes previs del Tècnic de Joventut:
D’una banda un informe del Tècnic de joventut de data 30 de setembre de 2015 en la que
informa que el Punt d’Informació Juvenil estava a data 30 de setembre de 2015 en procés de
remodelació i que s’estudiava la possibilitat de prestar aquest servei mitjançant la gestió
indirecta . En aquest informe el tècnic de cultura manifesta el següent : “.... la coincidència de
la sol·licitud d’ excedència de la informadora juvenil amb el procés de remodelació del servei
possibilita l’absència d’aquesta figura en el nou plantejament....no suposa cap inconvenient el
fet de no poder comptar amb aquest recurs humà...” . ( s’adjunta còpia compulsada)
També consta un altre informe emès pel tècnic de joventut a data 13 de juliol de 2016,
envers la necessitat de contractació del servei de dinamització de l’espai Jove . Al punt tercer
d’aquest informe, el tècnic de cultura fa constar que valora molt positivament la prestació dels
serveis de dinamització juvenil de manera externa i sol·licita una nova contractació.
Els informes previs existien i no hi ha hagut cap manipulació d’expedient. Aquestes
informacions son molt greus i no son certes tal i com s’ha exposat.
SEGON.- Al punt segon dels Fonaments de Dret el recurrent exposa que la Secretària pren la
paraula amb una afirmació que és falsa i que pot induir el vot afirmatiu a la moció.
Segons el recurrent la secretària afirma en el debat que hi havia un acord verbal de renúncia a
la plaça en excedència amb la persona afectada.
Primer cal matissar que no hi ha cap persona afectada:
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1.) La treballadora que ocupava el lloc de treball d’informadora juvenil a data 17 de setembre
va sol·licitar una excedència voluntària per interès particular. Aquesta treballadora és
personal laboral de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i l’ excedència voluntària que va
sol·licitar per poder treballar a un altre lloc, no dona lloc a reserva de lloc de treball,
l’únic que té el treballador és el dret a tornar a l’empresa a un lloc d’una categoria similar si
hi ha vacant.
2.) L’article 46 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el text
refós de la Llei de l’Estatut dels Treballador parla d’un dret preferent al reingrés de
vacants d’igual o similar categoria a la seva que es produeixin a l’empresa.
3.) Aquest dret preferent que tenia la treballadora que ocupava el lloc de treball
d’informadora juvenil continua intacte.
4.) No cal que la treballadora renunciï a res perquè no hi ha un dret pre-existent al que
renunciar. No cal cap acord, perquè no hi ha cap obligació de mantenir el lloc de treball.
Tant els supòsits d' externalització com d'amortització de llocs es troben dins de l'exercici lícit,
correcte i no abusiu de les facultats d'organització i direcció del treball (STSJ de Castella la
Manxa de 23 gener 2014 rec. 1058/2013 i STS de 15 març 2013 rec.1693 / 2012).
El dret del treballador a l'excedència voluntària no és en principi un dret d'opció de reingrés que
el treballador pugui gaudir per temps indefinit sinó un dret que es concedeix i s'obté amb el límit
temporal d'un període determinat fixat per les parts dins dels límits i regles legals i
convencionals (STSJ d'Andalusia / Sevilla de 5 desembre 2013 rec. 3417/2012 i STSJ de la
Comunitat Valenciana de 21 de febrer de 2012 rec.128 / 2012).
Un cop aclarit la NO OBLIGACIÓ D’ACORDAR AMB EL TREBALLADOR, cal deixar clar que
després d’escoltar novament la gravació del Ple, la Secretària diu que s’ha parlat amb la
persona afectada, que s’ha mantingut una conversa.
I això és exactament el que va passar :
A data 20 de juliol de 2016, la senyora Llibertat Estel Parés i Bardajil, va pujar a l’Àrea de
RR.HH. per sol·licitar un certificat de serveis prestats. La va atendre la tècnica de Recursos
Humans i li va preguntar si estava interessada en tornar. La senyora Parés li va dir que estava
dins la bossa de professors de la generalitat i que actualment estava treballant com a mestre.
Va manifestar que aquesta era realment la feina que li agradava i que en aquells moments no
pensava tornar.
Va ser un gest de cortesia, ja que no hi ha cap obligació legal de reserva de lloc ni de
comunicar modificacions del lloc. Però es va decidir preguntar perquè si ella hagués dit que
pensava reincorporar-se de manera pròxima, aquesta administració hagués parlat amb ella ,
per veure en quin lloc de treball se li podia ubicar.
Al seu lloc de treball no se li podria ubicar independentment d’aquesta modificació de plantilla,
per una qüestió pràctica: s’ha externalitat el servei amb un contracte amb la Fundació Pere
Tarrés i aquest contracte té una duració de dos anys prorrogable a 2 anys més ( Total: 4
anys).
No es lògic ni coherent tenir un treballador en un lloc de treball per realitzar un servei que es
realitza de manera externa .
La Secretària intervé en aquest moment del Ple per explicar que s’havia tingut la
conversa a dalt referida. No hi ha cap intencionalitat d’ induir el vot.
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La conversa amb la treballadora que ocupava el lloc, va existir i es va tenir en els termes
exposats a dalt, el 20 de juliol de 2016.
TERCER.- La legitimació per impugnar acords de les Entitats Locals s’atribueix als membres
de la Corporació que han votat en contra de l’adopció o aprovació d’un determinat acte. Les
discrepàncies en els òrgans col·legiats que integren l’administració local han de manifestar-se
inicialment a la seu de l’òrgan, ple, que exerceix per diferents mitjans el control i fiscalització de
l’actuació de la resta d’òrgans de govern.
L’article 63.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril , Reguladora de les Bases de Règim Local,
atorga legitimació per recorre en seu contenciosa-administrativa als membres de les
Corporacions que hagin votat en contra dels actes i acords.
En el mateix sentit es pronuncia l’article 209.2 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Els regidors d’una Corporació local no poden impugnar els acords de la Corporació a la que
pertanyen més que en aquells supòsits en què haguessin votat en contra de l'acte que
impugnen el que no esdevé quan es troben presents i no voten en contra de l'acord.
Hi ha vàries sentencies que es pronuncien en aquest sentit , entre d’altres STC TS de 14
Novembre 2005 Rec 1281/2003, STC de 12 de gener de 1994, Recurs de Casació 874/1992 i
STC de 21 de gener de 2003, Recurs de Casació 7705/1998.
INFORMO I PROPOSO:
D'acord amb l’exposa’t anteriorment i considerant la normativa d'aplicació al present supòsit,
procedeix la Inadmissió del Recurs Administratiu de Reposició contra l’Acord adoptat en la
sessió ordinària del ple de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar del passat 26 de setembre de 2016,
mitjançant el qual s’aprovava en el punt numero 5 la “PROPOSTA PER A LA MODIFICACIÓ
DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR”,
presentat pel senyor Bernat Ferrer Roura, perquè tot i que ha estat interposat en temps i forma,
no té dret a la seva interposició per falta de legitimació activa, atès que la Llei 7/1985 de 2
d’abril reguladora de la Bases de Règim Local, al apartat 1.b) de l’article 63 determina
clarament que només podran impugnar els actes i els acords de les Entitats Locals els
membres de les corporacions que hagin votat en contra i el senyor Bernat Ferrer Roura es va
abstenir en aquest punt. “

És per això, que en atenció a tot l’exposat EL PLE ACORDA:
PRIMER: Inadmetre a tràmit el recurs de reposició interposat per senyor Bernat
Ferrer Roura, actuant en nom i representació del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds, contra l’acord adoptat en la sessió ordinària del ple de l’Ajuntament
de Sant Pol de Mar del passat 26 de setembre de 2016, mitjançant el qual s’aprovava
en el punt numero 5 la “PROPOSTA PER A LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE
PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR” , per les raons
que consten al punt “Tercer” dels” Fonaments de Dret” de l’informe jurídic núm.
52/2016 emès per la Tècnica de Recursos Humans transcrit literalment en aquesta
proposta.
SEGON: Donar trasllat de l'acord a l'interessat comunicant els recursos legals
pertinents.
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VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a la seva aprovació, ÉS APROVADA PER
MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

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

5. DONAR COMPTE I RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 548/2016 DE DELEGACIÓ
DE TRESORERIA
En data 22/6/2015 mitjançant decret 309/2015 fou nomenat tresorer municipal el
regidor de l’Ajuntament, Sr. Ferran Xumetra Subirana, regidor d’Hisenda de
l’Ajuntament.
Donada la nova redacció atorgada a l’apartat 2 de l’art. 92 bis de la Llei 7/1985 de 2
d’abril, i la D.T. 7 de la Llei 27/2013 de 27 de desembre, en la redacció de la DF
segona de la Llei 18/2015 de 9 de juliol, el ple de l’Ajuntament de data 29 de febrer de
2016 va acordar que les funcions de tresoreria de l’Ajuntament de Sant Pol
s’assignessin transitòriament a la Secretària-Interventora de l’Ajuntament fins al 30-62016.
Per decret d’Alcaldia 338/2016 es va acordar prorrogar l’assignació transitòria de les
funcions de tresoreria fins el 30-10-2016.
Amb l’objecte de no paralitzar el funcionament de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar,
RESOLC
PRIMER.-Prorrogar l’assignació transitòria de les funcions de tresoreria en la persona
de la secretaria interventora del dia 30-10-2016 fins el 31 de gener de 2017 amb el
complement de caràcter no consolidable que es va establir en l’acord plenari de 29 de
febrer.
SEGON.- Notificar aquest acord a la interessada als efectes oportuns
6. MOCIÓ RELATIVA A LA MALALTIA CELÍACA
1. Atès que la malaltia celíaca afecta un nombre considerable de persones (1% de la
població és celíaca i un 6% sensible al gluten) i aquesta xifra augmenta de manera
directament proporcional a la millora dels protocols de cribatge i diagnòstic, així com a
l’accessibilitat de les proves de detecció i a una major divulgació i comprensió de la
malaltia.
2. Atès que les estadístiques indiquen que el diagnòstic de casos de malaltia celíaca
és la condició genètica amb més prevalença al món occidental, que segons la
Federació d’Associacions de Celíacs d’Espanya, a Espanya hi ha unes 450.000
persones celíaques, i que segons l’Associació de Celíacs de Catalunya, a Catalunya hi
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ha unes 75.000 persones celíaques, de les quals un 85% encara no estan
diagnosticades.
3. Atès que la malaltia celíaca és un trastorn multi sistèmic (afecta més d’un òrgan i la
seva manifestació no és únicament de caràcter digestiu), de caràcter autoimmune,
induït per la ingesta de gluten de blat, sègol, ordi i probablement avena, què es
produeix en persones amb predisposició genètica de totes les edats des de la primera
infància endavant.
4. Atès que quan les persones afectades per la malaltia prenen aliments amb gluten, el
sistema immunològic fa una reacció creuada amb el teixit de l’intestí prim, provocant
una reacció inflamatòria que interfereix en l’absorció de nutrients, vitamines i minerals,
a conseqüència de la qual aquestes persones pateixen malnutrició, malgrat realitzar
una ingesta adequada d’aliments.
5. Atès que els símptomes més freqüents de la malaltia celíaca, depenent de l’edat del
pacient, són pèrdua de gana i de pes, fatiga, nàusees, vòmits, diarrea, dolor i distensió
abdominal, pèrdua de massa muscular, erupcions cutànies, nafres a la boca,
trombocitosis, retard en el creixement, entre d’altres símptomes.
6. Atès que l’únic tractament actual de la malaltia celíaca, tan en pacients simptomàtics
com asimptomàtics, consisteix a seguir una dieta estricta sense gluten, la qual s’ha de
mantenir durant tota la vida.
7. Atès que la diferència de preu entre un mateix producte, amb o sense gluten, pot
suposar un increment d’uns 1.600 € anuals a la cistella de la compra, i que, tenint en
compte la càrrega genètica d’aquesta malaltia, una mateixa família pot tenir fàcilment
més d’un membre celíac, amb l’efecte multiplicador d’aquesta despesa que pot arribar
a ser insostenible.
8. Atès que hem de considerar la malaltia celíaca com una malaltia crònica.
Per tot això, EL PLE ACORDA:
PRIMER. Facilitar l’accés a una dieta sense gluten, dins i fora de casa, tan pels
residents com pels visitants, prenent mesures per fomentar que hi hagi un nombre
suficient d’establiments (restaurants, obradors, carnisseries, etc.) que ofereixin
productes sense gluten al municipi.
SEGON. Incloure la provisió d’aliments i begudes aptes per a celíacs a les principals
festes i activitats del municipi, perquè tots els ciutadans puguin participar-hi i gaudir-ne
en igualtat de condicions.
TERCER. Instar al Govern Central a dotar d’ajudes econòmiques directes o indirectes
als pacients celíacs.
QUART. Assegurar les necessitats nutricionals, a través dels Serveis Socials, de
celíacs sense recursos econòmics suficients, augmentant per a les famílies celíaques
fins a un 10% el llindar econòmic corresponent dels ajuts socials d’aliments per tal
d’alleugerir la major despesa que els hi suposa la compra de productes sense gluten.
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CINQUÈ. Promoure i col.laborar en la realització de campanyes d’informació als
sectors implicats de l’alimentació i la restauració, en relació al compliment de les
determinacions del Reglament Europeu 1169/2011, per impulsar les bones pràctiques
en matèria de seguretat alimentària per l’elaboració i manipulació de productes sense
gluten, i promoure accions de formació en celiaquia pels inspectors municipals.
SISÈ. Donar suport al projecte Escoles de l’Associació de Celíacs de Catalunya, de
sensibilització del personal docent i monitors d’escoles bressol i altres centres docents.
SETÈ. Donar suport a les campanyes i accions informatives, formatives i de divulgació
entorn la celiaquia que promoguin les diferents associacions a l’àmbit de la celiaquia,
així com les que vagin adreçades a millorar la qualitat de vida de les persones amb
celiaquia a la ciutat.
VUITÈ. Incloure informació sobre establiments aptes per a celíacs als fulletons de les
festes populars, rutes gastronòmiques, etc.
NOVÈ. Incloure un enllaç al web municipal amb informació de les diferents
associacions i entitats de l’àmbit de la celiaquia i la sensibilització al gluten no celíaca.
DESÈ. Donar trasllat dels acords anteriors a l’Associació Celíacs de Catalunya, a tots
els Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a la seva aprovació, ÉS APROVADA PER
UNANIMITAT amb
•
•
•

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

7. MOCIÓ EN CONTRA LA JUDICIALITZACIÓ DE LA POLÍTICA I LA PERSECUCIÓ
DELS ELECTES PER CONTRIBUIR AL DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS
CONSTITUENT
Catalunya ha demostrat, en diverses ocasions per la via pacifica, la voluntat
d’esdevenir un nou Estat d’Europa. El model autonòmic espanyol demostra ser
incapaç de respondre a les expectatives d’autogovern, deixant de respectar la realitat
plurinacional i lingüística, intentant recentralitzar estructures socials, culturals,
administratives i econòmiques contràries a la voluntat catalana.
Davant la negativa de Madrid, el Parlament de Catalunya, com a dipositari de la
sobirania popular, va aprovar el 6 d’octubre una resolució instant al Govern de la
Generalitat de Catalunya a convocar un referèndum vinculant sobre la independència
de Catalunya, com a molt tard, el setembre del 2017.
Des del món municipal hem estat al costat de les institucions i dels càrrecs electes que
les representen. Alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores hem mostrat i continuarem
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mostrant el nostre compromís per complir l’encàrrec de la ciutadania: portar aquest
país a la independència per la via democràtica.
L’Estat espanyol ha optat per voler aturar el procés per la via de les amenaces i la por,
polititzant la justícia, fins a trobar-nos amb sentències que obeeixen la ideologia
política del Partido Popular. És en aquest context on diversos representants han estat
portats davant els tribunals. El llistat és llarg: Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau i
Francesc Homs per l’organització del 9N del 2014; Carme Forcadell acusada de
dinamitar l’Estat, ajuntaments i càrrecs electes per aprovar mocions de suport a les
resolucions aprovades pel Parlament, sedició o declarar el territori lliure i sobirà.
El Govern espanyol a més, ha buscat la confrontació entre bases ideològiques
diferents però que comparteixen un objectiu de país: la independència de Catalunya.
Ho hem vist amb la detenció de l’alcaldessa de Berga, el passat divendres dia 4 de
novembre de 2016, per ordre judicial. Venturós va ser detinguda al·legant que s’havia
negat a declarar en dues ocasions (el 5 d’abril i el 17 d’octubre) pel requeriment que se
li va enviar ordenant la retirada de l’estelada del balcó de l’ajuntament, una decisió que
es remetia a l’any 2012, de no despenjar l’estelada fins a l’assoliment de la
independència. Davant aquest acte de desobediència el jutge va ordenar directament
al cos de Mossos d’Esquadra,la seva detenció per portar-la en seu judicial.
No és una casualitat que el jutge es dirigís al cos de Mossos d’Esquadra i en canvi, no
requerís a la Guàrdia Civil i al Cos Nacional de Policia.
Per Venturós, la seva detenció “respon a un atac més de l’Estat espanyol, un atac
totalment antidemocràtic”.
Els càrrecs electes hem de seguir el camí que la democràcia ens va marcar en
diverses eleccions, i per tant, mostrar lleialtat a les institucions catalanes i obediència a
la nostra legalitat catalana.
Atès que la llibertat d’expressió i les idees polítiques són la base de la democràcia i
sense el seu ple exercici i respecte no es pot avançar.
Atès que la Comissió Europea destaca que l’Estat espanyol ocupa el 23è lloc de 28
quant a la seva independència judicial.
Per tot això, EL PLE ACORDA:
PRIMER. Expressar el suport d’aquest Ajuntament a la resolució del Parlament de
Catalunya per la convocatòria d’un referèndum vinculant sobre la independència, com
a molt tard, el setembre del 2017.
SEGON. Denunciar l’ofensiva espanyola per la utilització de la justícia com a eina
política de repressió, i exigir una separació de poders real.
TERCER. Donar suport als ajuntaments i electes que estan sent investigats per la
justícia per promoure l’exercici del dret a decidir i defensar totes aquelles accions
relacionades amb la independència de Catalunya.
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QUART. Manifestar el compromís d’aquest consistori d’actuar amb lleialtat a les
institucions catalanes i obediència cap al Parlament de Catalunya i les lleis que s’hi
aprovin, al Govern de la Generalitat i al seu president.
CINQUÈ. Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, a la Generalitat de
Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència, a l’Associació Catalana
de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i al Govern espanyol i al
Parlament Europeu.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a la seva aprovació, ÉS APROVADA PER
UNANIMITAT amb
•
•
•

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

8. MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PROCÉS CONSTITUENT I ALS ENS
LOCALS I ELECTES INVESTIGATS PER PROCESSOS RELACIONATS AMB LA
SOBIRANIA
El Parlament de Catalunya, en sessió plenària del 6 d’octubre de 2016, va aprovar una
resolució que insta el govern a convocar un referèndum vinculant sobre la
independència de Catalunya, com a molt tard, el setembre de 2017 i, una altra, que li
demana que negociï amb l'Estat un referèndum sobre el futur polític de Catalunya.
Amb l’aprovació d’aquestes resolucions i de la importància del moment històric que viu
el nostre país, considerem que el municipalisme no pot restar al marge d’aquesta
declaració del Parlament de Catalunya, que, amb la voluntat de donar resposta al
mandat democràtic sorgit de les urnes i el convenciment que el dret a decidir rau en
tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes d’un país, ha decidit concretar una data i
definir així els passos que ens han de portar cap a un nou model d’estat.
Els ajuntaments catalans hem estat garants de l’exercici ple de la democràcia i hem
estat, i estarem, al costat de les institucions i dels càrrecs electes que les representen.
En els darrers sis anys, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores hem manifestat la
nostra solidaritat i compromís amb el procés cap a la independència de forma
inequívoca. Hem defensat els electes perseguits per la justícia per exercir la
democràcia, hem rebut l’atac injustificat de l’advocacia de l’Estat espanyol per
qüestions simbòliques i hem demanat, sense complexes, la materialització del dret a
decidir com a única via política per conèixer la postura dels catalans i catalanes sobre
la independència del nostre país.
Si la ciutadania catalana, de manera lliure i majoritària, es pronuncia a favor de la
independència, Catalunya demanarà la seva inserció a la comunitat internacional, des
d'on actuarà plenament responsable i compromesa amb un món més just.
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La llibertat d’expressió i les idees polítiques són la base de la democràcia i sense el
seu ple exercici i respecte no es pot avançar. Catalunya i les seves institucions estan
patint una persecució política per part d’uns òrgans judicials que instrumentalitzen les
seves decisions a partir de criteris subjectius.
Per tots aquests motius, EL PLE ACORDA:
1. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar a la resolució del
Parlament de Catalunya per a la convocatòria d’un referèndum vinculant sobre la
independència, com a molt tard, el setembre de 2017.
2. Col·laborar en l’organització del debat sobre el procés constituent al nostre
municipi de forma coordinada amb l’Associació de Municipis per la Independència,
en el moment que les institucions iniciïn el seu desplegament. Comprometre’ns a
fer una crida a la participació de la ciutadania, al costat de les entitats locals, per tal
que sigui el màxim de transversal socialment i política.
3. Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la justícia per
haver promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa de la
independència de Catalunya o per qualsevol altra expressió de les seves opinions i
4. Condemnar la politització de l’estament judicial espanyol i exigir institucionalment
una separació real de poders com a garantia de la democràcia.
5. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la
presidenta del Parlament de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la
Independència.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a la seva aprovació ÉS APROVADA PER
UNANIMITAT amb
•
•
•

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

9. MOCIÓ MOBILITAT AL MARESME NOVEMBRE 2016
Les forces polítiques del Consell Comarcal del Maresme i la Coordinadora Preservem
el Maresme, així com el conjunt de la societat de la comarca, a traves dels seus
Ajuntaments i entitats, des de fa ja molts anys, estan lluitant per aconseguir la
implantació de mesures en infraestructures que garanteixin una adequada mobilitat,
sostenible i segura, dels seus habitants, ja sigui a nivell intern entre els diferents
municipis que la componen, ja sigui en relació al conjunt del territori català.
Aquesta lluita es va materialitzar en la Declaració del Maresme 2015 a partir de la qual
volem basar aquesta moció.
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Citar ara tots els antecedents de treballs, estudis, informes, reunions, comissions de
treball, etc. relacionats amb aquesta demanda, seria molt extens perquè ja fa força
temps que s’estan produint, però si que a l’hora de programar el que cal fer, no es pot
oblidar el que ja s’ha fet, especialment en relació a la recopilació de dades i la definició
de les necessitats.
Tenint com a document de referència i consens la Declaració del Maresme del 2015
promoguda per la Coordinadora Preservem el Maresme i el document marc
consensuat per totes les forces polítiques al Comissionat de Mobilitat del Consell
Comarcal del Maresme, que compta amb el compromís de totes les agrupacions
polítiques comarcals en les municipals del mateix any, i aprovada en resolució al
Parlament de Catalunya al març del 2016 per tots els grups parlamentaris.
En aquest sentit, cal citar com a resum de tot que, en aquests moments, la Generalitat
de Catalunya, a través del Departament de Territori i Sostenibilitat, està redactant un
Pla de Mobilitat del Maresme que, a partir de les necessitats detectades, haurà
d’establir el conjunt de mesures a aplicar per aconseguir l’objectiu anteriorment citat de
dotar el conjunt dels municipis del Maresme de la necessària i definitiva mobilitat
sostenible i segura per als propers anys.
És en base a aquesta premissa i al compromís del Govern de la Generalitat i l’acord
del Parlament de no allargar el peatge de la C-32, més enllà de la data de finalització
de la concessió actual, que es proposa al conjunt de forces polítiques del Consell
Comarcal del Maresme fer arribar a l’equip redactor del Pla i als representants polítics
del Departament, les consideracions i propostes concretes que s’acordin en el marc
del Comissionat de Mobilitat i negociar a la Mesa de Mobilitat, per a que siguin
tingudes en compte i es puguin incorporar al contingut de dit Pla de Mobilitat.
Mesures que hauran d’estar finançades, amb part, els 400M€ previstos d’aportar per
part de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en base a l’acord de traspàs de la NII, i
dels que ja es varen trametre 97,2 M€ que no es varen destinar a la construcció de
l’alternativa a la C-32 tal i com recull el conveni signat entre les dues administracions.
És per això que EL PLE ACORDA:
Primer.- Determinar que el Pla Integral de Mobilitat del Maresme que s’està
redactant per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya (compromís 2014) forçosament haurà de contenir les següents
consideracions i propostes:
-

Actualització dels estudis de demanda de mobilitat al corredor del Maresme,
tant pel que fa al transport públic,la mobilitat privada, en bicicleta i a peu. El conjunt
dels estudis anteriorment realitzats i coneguts són previs a la situació de crisi
econòmica que ha de comportar una disminució notable dels volums circulatoris i
de desplaçament en el conjunt de Catalunya i del Maresme en particular. Han
d’anar en direcció de la sostenibilitat i l’ordenació del territori.

-

Respecte al transport públic per ferrocarril (xarxa ferroviària), cal millorar la
capacitat i prestacions de l’actual línia de Rodalies R1, executant les actuacions
prioritàries de millora del servei anunciades per ADIF i la Generalitat, que permetin
disposar de trens més llargs i amb major freqüència de pas, incrementant l’oferta
de Rodalies i, després, on es fa referència als punts inter modals, garantir la
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protecció de la línia davant els temporals i les avingudes i en general, millorar la
seva seguretat, la dels viatgers i la fiabilitat global i particular de tot el servei.
-

L’estudi haurà de precisar bé la millora de connectivitat Alt Maresme-Girona
(rodalies Girona) i definir i concretar el projecte, l’impacte ambiental, urbanístic i de
mobilitat amb el calendari del desdoblament de la línia entre Arenys de Mar i
Blanes, en els trams on sigui possible, realitzant tots els estudis tècnics pertinents.

-

També caldrà avançar en altres millores com l’adequació de totes les estacions per
a persones amb mobilitat reduïda, disposar de zones d’aparcament prop de les
estacions, així com totes aquelles altres actuacions que ja estan previstes al Pla de
Rodalies pel Maresme i que no hem citat anteriorment, com l’allargament de
l’andana d’Arc de Triomf (Barcelona) o concreció del projecte constructiu entre
Granollers i Mataró.

-

Pel que fa a la xarxa de transport públic per carretera, s’ha de tenir present que
es necessari que s’articuli i es complementi amb la ferroviària per a garantir la
comunicació entre diferents municipis de la comarca i també amb les ciutats del
Barcelonès i les comarques del Vallès i Girona.

-

Per això, caldrà el desplegament per part de la Generalitat d’una millora de la
oferta de transport públic interurbà amb autobús, posant especial èmfasi en la
connexió amb les estacions de tren. També, executar, el més aviat possible, el ja
projectat carril bus de la C-31, entre la Pau i Montgat. Dissenyar una extensió de
carril bus i VAO - que pot ser tecnològicament versàtil – als punts de col·lapse tant
de la xarxa de carreteres locals com les d’alta capacitat per tal d’afavorir l’ús del
transport col·lectiu.

-

Millorar el servei del Nit Bus al Maresme, garantint la connexió amb el Baix Besós i
dins del Maresme tenint present la situació d’inconnexió dels municipis de l’Alt
Maresme, així com la centralitat que exerceix Mataró. Propostes de millora:
1- que la N-81 arribi fins a Mataró i tingui parada al Baix Besos.
2- que la N-82 arribi fins al final de la comarca (Tordera).
3- que les línies tinguin més freqüència ampliada els caps de setmana.

-

Pel que fa a la xarxa viària, és evident, per reiterat i perllongat en el temps, que el
que cal fer primer és definir d’una vegada per totes la funcionalitat que ha de tenir
la N-II per la costa i la seva alternativa viària respecte dels moviments interns entre
els municipis de la comarca. En aquest sentit, l’estudi haurà de definir, després de
la consulta amb els implicats -territorialment parlant- les mesures concretes que
hauran de fer possible la pacificació de l’actual N-II fins a convertir-la en un eix
cívic amb garantia de seguretat i integració urbana i dotant-la de major
disponibilitat per a la circulació de vianants i bicicletes.

-

Òbviament, aquesta definició de la N-II no es pot deslligar de la que també s’ha de
fixar de l’actual C-32 (Autopista del Maresme ), sobre la qual caldrà determinar la
seva configuració i funcionalitat, tant en relació als usuaris maresmencs (nous
accessos a municipis com ara a Cabrils- Vilassar de Mar i Teià ) com en el conjunt
dels usuaris d’altres indrets.
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-

Naturalment, aquesta definició de la C-32 també haurà de contemplar
prioritàriament la seva gratuïtat pels maresmencs.
Igualment, aquest estudi, haurà de contenir i definir aquelles actuacions concretes
de possible modificació de traçat o vialitat que permetin incrementar la citada
pacificació de la N-II.
Com a mesures complementàries, l’estudi haurà de contemplar la circulació dels
vianants, així com la redacció i execució d’un carril bici (xarxa de bicicletes), el
traçat i característiques del qual sigui resultat del consens de tota la comarca,
incloent totes les mesures possibles per a la protecció del Medi Ambient, com per
exemple les de promocionar la utilització del vehicle elèctric, tot fomentant la
definició d’una xarxa de punts de càrrega ràpida a tots els municipis de la comarca.

Segon.- Establir que la redacció del Pla Integral de Mobilitat en la seva globalitat i la
de tots els projectes parcials de millora i connexió que s’han citat en el punt
anterior, poden i han de ser finançats amb el retorn dels 97,2 M€ rebuts de Foment el
2011 com a primer pagament pel traspàs de la N-II, que la Generalitat va dedicar a
altres fins amb el compromís de retornar al Maresme, retorn necessari per poder
reclamar la resta fins els 400M€, segons conveni de traspàs de la N-II a la Generalitat
per a actuacions al Maresme, exceptuant els 97,2 M€ traspassats inicialment amb
posterioritat a la signatura del Conveni, conveni que, necessàriament, haurà de ser
revisat, donat que els acords no coincideixen amb la sensibilitat del territori en els
aspectes com el de la via alternativa i gratuïta a la C-32.
Tercer.- Comunicar els presents acords al Departament de Serveis Territorials de la
Generalitat, Parlament de Catalunya, Ajuntaments de la Comarca, Entitats i
Associacions implicades amb la mobilitat del Maresme.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a la seva aprovació, ÉS APROVADA PER
UNANIMITAT amb
•
•
•

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

10. ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha
11. PRECS I PREGUNTES
Preguntes del Grup Municipal d’ICV
A la regidoria d’Ensenyament:
1.- El servei d’escola de Dansa Municipal ha desaparegut .Ara s’oferta des de la cessió
d’espais municipals a associacions o entitats. Quins criteris s’han prioritzat per atorgar
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els espais municipals? Com és possible que s’ofertin millors preus un cop l’activitat ha
estat externalitzada que abans quan es pagava un preu públic municipal?
Respon el punt 1 la Sra. Marta Romà, regidora d’educació i cultura.
Normalment quan es demanen espais des de Ca L’Arturo es valora l’activitat, el seu
interès, quina demanda de l’activitat hi ha, i si hi ha espai disponible.
En el cas de la dansa hi va haver persones que van demanar que es continués la
dansa però no es va continuar de la manera que estava establert en aquell moment
sinó cedint l’espai. L’ajuntament cedeix l’espai i dels preus no en té coneixement.
El regidor Xavier Catarineu recorda que quan era regidor de cultura es va
externalitzar el servei i la contractació es va fer seguint el procés legalment establert.
Ara, la vinculació de l’ajuntament no es contractual; el servei d’escola de dansa no el
realitza el mateix ajuntament sinó que el fa una empresa privada que té llogat l’espai,
la qual aplica els preus que té establerts sense que l’administració hi tingui cap
competència en la seva fixació .
2.- El servei de bus escolar s’elimina. Per quins motius? Quins projectes ha engegat el
govern per afavorir la mobilitat sostenible en l’accés a l’escola?
La primera pregunta la respon la Marta Romà en tan que regidora d’educació i cultura.
Es tracta del servei de transport que hi ha des del barri de l’hotel fins l’escola Sant
Pau.
Durant el curs passat ja hi va haver una disminució marcada d’usuaris d’aquest servei,
però es va deixar passar el curs i es va dir que a finals de curs es valoraria . Al darrer
Consell Escolar es va tornar a dir que la gent no s’apuntava al servei de mati Es va
veure que un autocar de 55 places de les quals se’n ocupaven molt poques era un
servei deficitari i que, per tant, s’hauria de procedir a deixar de prestar el servei.
Puntualitza l’alcaldessa que no es tracta d’un servei obligatori.
El Sr .Bernat diu que entenen que tampoc cal que s’exigeixi el servei, però que potser
aquesta davallada d’usuaris es per la inseguretat dels cursos vinents.
Alcaldessa respon que no es per això i puntualitza que al començament, al 2011, hi
havia 2 autobusos, i el segon autobús anava completament buit. Entenen que estan
per gestionar els diners públics i que si un servei no s’utilitza cal rescindir-lo. És un
servei que és car, costa gairebé 11000 euros, i afegeix que ja es va informar a les
famílies d’aquesta decisió.
ren la paraula la regidora Marta Romà qui diu que a l’últim Consell Escolar es va
demanar a l’AMPA que el servei d’acollida matinal sortís més econòmic a fi que
s’apuntés més gent.
Respon la segona pregunta el regidor de mobilitat, Ferran Xumetra qui exposa que
s’estan fent estudis de diferents indrets del municipi i fins l’escola, i de les vies verdes.
Parla del projecte del “bus a peu”, que funciona molt bé a alguns municipis i que es
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tracta de la implicació de diferents pares per portar els fills a l’escola. Els pares que els
toca van recollint els diferents nens als seus domicilis fins l’escola.
A la regidoria de Medi Ambient
3.- Les obres del pont de la carretera han accentuat de manera clara el caos que és
l’accés a l’escola en cotxe. Està d’acord el govern en com s’estan gestionant les
restriccions d’aparcament en els horaris d’entrada i sortida? Té previst fer alguna acció
per millorar o ampliar les places d’aparcament al voltant de l’escola?
Respon el regidor de Governació, Ferran Xumetra. L’obra va començar el mes
d’octubre i s’espera que acabi en sis mesos. Es va intentar fer un aparcament
provisional a la parcel·la veïna a l’escola Sant Pau; la Diputació va comunicar a
l’ajuntament que un aparcament no pavimentat era perillós, principalment en dies de
pluja, i es demanava que el pàrquing estigués pavimentat i l’ajuntament no ho va
considerar convenient.
Al pàrquing del Camp de Futbol també hi entra l’autobús. Cal un circuit per evitar que
entrar i sortir sigui un caos. Les alternatives son aparcar al voltant del Poliesportiu on
hi ha un aparcament molt gran. S’ha estudiat la millor manera i s’ha fet el que s’ha
pogut.
4.- Quina valoració es fa des de la regidoria de Medi Ambient del servei de recollida
selectiva d’escombraries? Quina traçabilitat té cada fracció (com i on es separen les
recollides compartides i on es gestiona cada fracció)?.
Respon el regidor de l’àrea, Ferran Xumetra, en qual al destí de les deixalles:
-Pel que respecta a la fracció d’orgànica, la FORM, s’han recollit 591,74 tones, un 23%
del total de residus, i es porten a la planta de Granollers .
-De rebuig s’han recollit 1336 tones, és un 50% del total, i es porten al Consorci del
Maresme a Mataró.
-D’envasos,193 tones recollides, representen un 8%, i van a Santa M. de Palautordera.
-De paper, 164 tones, un 7%, i es porten a Cabrils.
-I de vidre s’ha recollit 224 tones, un 9%, i es porten a Mollet.
Aclareix el regidor Sr. Bernat Ferrer que aquestes preguntes les fan per que els hi
venen per la ciutadania.
Continua el regidor Sr. Xumetra que la valoració que se’n fa de la recollida selectiva
és positiva. Informa que ara fa un mes i mig es va acabar el contracte d’adjudicació i
cal tornar a licitar el servei. Indica que Sant Pol ja ha assolit els nivells fixats pel 2020,
informant que som el tercer poble que aconseguim complir l’objectiu del PRECAT
2020: el llindar de reciclatge és un 50% i ja l’hem aconseguit; estem en un 65%.
L’alcaldessa aclareix que aquest 65% estaria incrementat si no existís el desastre que
es produeix a l’estiu a les àrees de recollida. També informa que no es posen 2
fraccions alhora sinó que hi ha 2 camions, sense que en cap moment les fraccions es
barregin.
Ferran Xumetra continua indicant que també es fa recollida selectiva de voluminosos i
poda. Respecte aquesta última, la poda, l’alcaldessa diu que hi ha molts
incompliments a l’hora de deixar les escombraries al carrer. També informa de la
20

intenció que es té des de l’ajuntament d’ampliar el nombre de carrers en el servei de
recollida “porta a porta”.
Pel que fa a la pregunta número 5, ha estat retirada a través d’un correu electrònic
d’avui mateix a secretaria.
6.- Quina resposta ha donat el govern a les queixes dels veïns de la Riera i del centre
pels sorolls de les obres de l’Estació? És necessari tenir una planta formigonera
provisional a la llera de la Riera i arran de mar? No hi ha cap altra ubicació possible?
Respon l’alcaldessa indicant que no hi havia una altra ubicació.
Als veïns que s’han queixat se’ls ha donat resposta. Una part de veïns de la Riera van
presentar signatures al registre d’entrada de l’Ajuntament, de les quals s’ha donat
trasllat a ADIF.
Manifesta que el govern sap que les obres son molt molestes. El problema és que aquí
no disposem de doble via i no hi hauria creuaments si tinguéssim la via desdoblada.
Es tracta d’una obra d’interès general i no hi ha alternativa.
ADIF només informa a l’Ajuntament quan aquest pregunta, atès que no li cal demanar
cap tipus de permís municipal .
Pel que fa a l’ocupació de la riera, no és l’ajuntament qui dona permís sinó que la
competència és de l’ACA.
L’alcaldessa passa el torn de precs i preguntes als regidors municipals d’Esquerra
Republicana de Catalunya.
1.- El Sr. Albert Font pregunta si es conscient l’Ajuntament que els regidors de
l’oposició s’han assabentat de les obres d’ADIF pel “Newsletter” de l’ajuntament.
Respon l’alcaldessa que no, que es van fer comunicacions als veïns, i en general a
tothom.
Recorda el Sr. Font que va ser present a les reunions que es van mantenir a peu de
via amb representants també d’ADIF i en les que es van fer una sèrie de demandes a
RENFE. Lamenta que no hi hagués hagut cap comunicat en el que s’informés als
regidors.
L’alcaldessa indica que primer de tot demana disculpes per la badada. Respon, però,
que quan des d’ADIF es va avisar a l’ajuntament, ja anaven a començar les obres i
demanaven un lloc per posar l’acopi de material, i se’ls hi va indicar el lloc on estan al
costat de la Riera.
En aquest punt l’alcaldessa recorda els passos que es van donar al seu dia davant de
RENFE i les peticions de l’ajuntament respecte al no tancament de les andanes, a
respectar els passos oberts existents i a la barana de tancament, que seguirà el mateix
model que la barana existent a la placeta del davant del Deby.
Indica que es repararà també la boca del túnel, del cantó de l’Estació. Igualment
informa de l’existència al projecte de dues portetes als accessos de les andanes, les
quals es mantindran obertes.
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Indica el regidor Albert Font que seria convenient que es canviessin les gravacions
que sonen pels altaveus de les andanes.
L’alcaldessa respon que està previst el canvi del servei d’informació actual. Informa
també que va demanar un picador de bitllets per l’entrada a l’andana del carrer
Passatge del mar. Així mateix es canviarà tota la part d’informació a l’interior de
l’Estació, amb instal·lació de televisors i panells informatius.
El Sr. Font fa una aportació respecte la pregunta del grup d’Iniciativa del transport
escolar: fa saber als regidors que en matèria de recollida existeixen els camions
compartimentats els quals poden recollir dues fraccions diferents alhora. En aquest
cas els ciutadans tenen la percepció que les fraccions es barregen però no és així.
2.- Recorda el Sr. Font que en el tema del bus escolar, ja fa temps que ells diuen que
l’ajuntament hauria de pacificar les vies a l’escola, que son carrer Nou i carrer del Mar
fins a l’escola i els que venen dels Garrofers el túnel, amb la petita acera i barana del
seu interior.
La velocitat dels vehicles que passen pel túnel no és raonable. I la que van els
camions i vehicles de repartiment pel centre del poble, revolt de la Riera, tampoc. No
es partidari de posar mesures però sí que caldria alentir la velocitat dels vehicles que
circulen per les vies d’accés a l’escola. Existeix un seriós risc d’accident i limitant
l’afluència de vehicles s’afavoreix l’augment de la velocitat d’aquests. Té la percepció
de que a menor flux de vehicles major velocitat. Creu que l’ajuntament té la suficient
potestat com per alentir el trànsit.
Respon l’alcaldessa que està previst posar radars al centre del poble. També està
previst fer una direcció única a la carretera vella, essent aquesta direcció de sortida
dels Garrofers i cap a les 4 Carreteres. Explica el recorregut que hauran de fer els
vehicles que vulguin dirigir-se a la part alta de Sant Pol ( Garrofers i Hotel).
3.- Actuacions policials:
Demana al govern o al cap de la policia que es sigui més curos a l’hora de fer reserves
d’aparcament o prendre determinades mesures que després no s’acaben de complir.
Per exemple l’aparició de cons davant el pàrquing del camp de futbol o les reserves de
totes les places d’aparcament del c/ Pau Simon i del c/ Carrasco i Formiguera que s’ha
produït recentment.
L’Alcaldessa respon que s’han ajuntat 3 actuacions: l’esporga d’arbres, la pintura i la
revisió de la xarxa de clavegueram als efectes dels estudis del pla director que s’està
fent d’aquest.
El regidor Ferran Xumetra explica que en principi l’empresa que realitzava els treballs
de pintura va comunicar que faria aquests en un sol dia. Després es va veure que no
ho podrien realitzar en un sol dia motiu pel qual es va allargar al dia següent, sense
que es considerés convenient canviar la senyalització.
Es produeix un debat entre els dos regidors, Sr. Font i Xumetra, respecte aquests
treballs de pintura.
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Creu el Sr. Font que en temes de mobilitat s’actua improvisadament i amb desídia,
amb la conseqüent degeneració del servei policial. Es prenen les decisions a la babalà
i els ciutadans no saben a què s’han d’atendre.
Diu que està parlant de diferents temes: actuacions, sancions, reserves d’aparcament
desmesurades, amb una percepció de que en l’actuació de la Policia es projecta una
imatge de desídia i poca solvència: els veïns li transmeten aquesta sensació. Poc rigor
en les senyalitzacions i en les explicacions i molta improvització.
Es produeix en aquest punt una discussió entre el regidor Sr. Font i l’alcaldessa.
L’alcaldessa manifesta que no està d’acord amb l’opinió del regidor. Que s’han
explicat les decisions i les polítiques adoptades en el cas de l’aparcament escolar,
sobretot a les famílies.
Creu el Sr. Font que no s’ha de posar els funcionaris de la policia al mig de les
decisions canviants del govern: la Policia ha de tenir unes ordres concretes i cal exigir
que tots els agents les compleixin amb el mateix criteri.
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 accidental, qui dono
fe.
ALCALDESSA

SECRETÀRIA ACCIDENTAL

Montserrat Garrido Romera

Lídia Sagristà Vilà
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