ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 30 DE NOVEMBRE DE 2015
NÚM. PLE2015/11
Identificació sessió
Caràcter: ordinària
Data: 30 de novembre de 2015
Horari: 19:00 h. a 20:30 h.
Lloc: sala de plens
Assisteixen:
Alcalde accidental
Sr. Ferran Xumetra Subirana (CIU)
Tinents d’Alcalde
Sr. Ferran Xumetra Subirana (CIU)
Sr. Xavier Catarineu Hernández (CIU)
Sr. Marta Romà Serra (CIU)
Regidors/es
Sr. Robert Garcia Gil (CIU)
Sra. Maria Carme Pomés Codina (Junts per Sant Pol)
Sr. José Parada Rafael (Junts per Sant Pol)
Sr. Daniel Comas Verdaguer (Junts per Sant Pol)
Sr. Albert Font Lacambra (ERC)
Sr. Albert Zanca Brossa (ERC)
Sr. Manel Puig Borrell (ICV)
Justifica la seva absència
Sra. Montserrat Garrido Romera
Secretària
M. Carme Solís Ferrer
A la sala de plens de la vila de Sant Pol de Mar, essent les 19:00 hores del dia 30 de
novembre de 2015, es reuneixen sota la Presidència del Sr. Alcalde accidental, Ferran
Xumetra Subirana, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número 11
del Ple de la Corporació amb caràcter ordinària, els senyors i senyores més amunt
esmentats.
Declara oberta la sessió el Sr. Alcalde i un cop comprovat el quòrum d’assistència
necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els assumptes
inclosos a l’ordre del dia que tot seguit es relacionen.
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Ordre del dia
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (28/9/15 I 29/10/15)
2. MODIFICACIÓ ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL EMPLEAT
DE L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
3. APROVACIÓ ADDENDA ECONOMICA 2016 DE LA DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIA AL CONSELL COMARCAL DEL MARESME EN MATÈRIA
D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA INTERN D’IGUALTAT
5. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL PER
AL FINANÇAMENT DEL TRANSPORT ESCOLAR
6. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT EN EL
CONSELL ESCOLAR
7. RATIFICACIÓ DELS CONVENIS DE
L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR

COL·LABORACIÓ

SUBSCRITS

AMB

8. RATIFICACIÓ DEL DECRET 593/15
9. MOCIÓ DE SUPORT AL PRESIDENT MAS, L’EXVICEPRESIDENTA ORTEGA I LA
CONSELLERA RIGAU AMB MOTIU DE LA SEVA IMPUTACIÓ PER
L’ORGANITZACIÓ DEL 9N QUE PRESENTA CiU I JUNTS PER SANT POL
10. MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
11. ASSUMPTES URGENTS
12. PRECS I PREGUNTES

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S’aproven les actes de les sessions anteriors de data 28 de setembre i 29 d’octubre de
2015 per unanimitat de tots els assistents.
2. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA MESA NEGOCIADORA DE DATA 28
D’OCTUBRE DE 2015
Per acord del Ple d’aquest ajuntament adoptat en data 18/06/2015 es va aprovar
l’acord de condicions de treball del personal empleat de l’ajuntament i en data
13/11/2014 es va publicar al BOPB.
Vista l’acta de la reunió celebrada el 28/10/15 per la Mesa negociadora de l’Acord de
condicions de treball del personal empleat de l’Ajuntament
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De conformitat amb el que disposen els articles 31 i següents de la Llei 7/2007 de 12
d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Ratificar els acords adoptats per la Mesa Negociadora de l’Ajuntament de
Sant Pol de Mar de data 28 d’octubre de 2015, i que modifiquen l’acord en el sentit
següent:
Article 12 del CAPÍTOL 2 - CONDICIONS DE TREBALL. Jornada i horari de treball
El paràgraf 4 de l’article 12 queda redactat de la següent manera:
4. Amb caràcter general i aplicable a tots els serveis municipals, la jornada i els dies de treball
anual es calcularan de la manera següent: als dies naturals que tingui l'any se li restaran els
dissabtes i diumenges que hi hagi, els dies declarats festius (estatals, autonòmics i locals), 22
dies hàbils de vacances així com els dies 24 i 31 de desembre.
Es gaudiran dies de vacances per antiguitat d’acord amb la següent taula:
-

10 anys de servei: 23 dies hàbils
15 anys de servei: 24 dies hàbils
20 anys de servei: 25 dies hàbils
25 anys de servei: 26 dies hàbils

Article 25 de l’ANNEX B - CATÀLEG D’EXCEDÈNCIES, PERMISOS I REDUCCIONS DE
JORNADA. Permís per assumptes personals
L’article 25 queda redactat de la següent manera:
(article 48.k) de l’EBEP – LO 9/2013 i art. 148.2 del Decret 214/1990, Reglament del personal
al servei de les entitats locals de Catalunya).
Apartat Uno de l’art. 2 del RD Llei 10/2015, d’11 de setembre («B.O.E.» 12 setembre).

Vigencia: 12 setembre 2015
1. Per assumptes particulars, sis dies cada any, sense justificació.
2. La concessió d’aquests dies de permís serà subordinada a les necessitats del servei i en tots
els casos caldrà garantir que la mateixa unitat orgànica on es presten els serveis assumirà
sense dany per a terceres persones o per a la mateixa organització les tasques del funcionari al
qual es concedeix el permís.
3. Es pot acumular a vacances i fraccionar-ne el gaudiment per hores amb un mínim de 30
minuts
4. Període de gaudiment des de l’1 de gener de l’any en curs fins al 15 de gener de l’any
següent. Per necessitats del servei se’n pot autoritzar fins al 31 de gener de l’any següent.
Article 33 del CAPÍTOL 5 - MILLORES SOCIALS. Ajut per incapacitat temporal
El paràgraf 9 de l’article 33 queda redactat de la següent manera:
9. S’entén per indisposició l’absència de l’empleat del seu lloc de treball degudament justificada
i produïda per qualsevol causa relacionada amb el seu estat de salut i la dels seus fills que no
doni lloc a una situació d’incapacitat temporal; l’absència al treball per aquesta causa
comportarà l’aplicació del descompte en nòmina per a la situació d’incapacitat temporal;
tanmateix, aquest descompte en nòmina no serà d’aplicació fins a un màxim de quatre dies
d’absència al llarg de l’any natural, dels quals només dos dies podran ser consecutius;
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qualsevol indisposició s’haurà de justificar per un facultatiu de la Seguretat Social o Mútua
d’assegurances.
Article 38 del CAPÍTOL 5 - MILLORES SOCIALS. Bestretes
S’afegeix el paràgraf 6 que queda redactat de la següent manera:
6. Els empleats públics podran demanar, mitjançant escrit presentat en el registre de
l'ajuntament, una bestreta anual reintegrable com a màxim de dues mensualitats netes, a
retornar, sense interessos, amb les nòmines en 12 terminis. Es concedirà o denegarà en
el termini màxim de 10 dies. En cas de no ser concedida, es comunicarà al treballador els
motius de la mateixa.
Per gaudir d’una nova bestreta caldrà que s’hagi abonat l’import complet de l’anterior.
Article 40 del CAPÍTOL 5 - MILLORES SOCIALS. Ajut per a llibres o material escolar
S’afegeix el paràgraf 3 que queda redactat de la següent manera:
3. S’efectuarà el pagament als treballadors que tinguin una antiguitat mínima d’un any
comptat abans de l’inici del curs escolar.
Article 12 de l’ANNEX A -CONDICIONS DE TREBALL ESPECÍFIQUES DE LA POLICIA
LOCAL
L’article 12 de l’Annex A queda redactat de la següent manera:
Article 12. Serveis de la policia local els dies 23 de juny i 24 i 31 de desembre
1. El policies locals que treballin en el torn de nit els dies 23 de juny i 24 i 31 de desembre
tindran la consideració de servei especial i percebran un complement de productivitat de 100
euros per nit treballada.
2. Aquesta quantitat serà actualitzada d'acord amb la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

SEGON.- Que els acords precedents formin part del contingut normatiu de l’ACORD
de condicions de treball del personal empleat de l’ajuntament de Sant Pol de Mar, als
efectes legals oportuns.
TERCER.- Disposar que els acords precedents entrin en vigor a partir de la seva
aprovació pel Ple de la Corporació.
QUART.- Notificar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, així com al Comitè d’Empresa i Delegada de Personal.
CINQUÈ.- Notificar aquests acords a les Organitzacions sindicals signants i als
representants del personal de l’ajuntament.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 30
de novembre de 2015, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

10 vots a favor: CIU (4), Junts (3), ERC (2), ICV (1)
0 vot en contra: cap
0 abstencions: cap
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3. APROVACIÓ ADDENDA ECONOMICA 2016 DE LA DELEGACIÓ
COMPETÈNCIA AL CCM EN MATÈRIA D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

DE

Atès que el Ple Municipal en data 25 de novembre de 2013, va aprovar delegar al
Consell Comarcal del Maresme la competència municipal relativa al servei d’atenció
domiciliaria (SAD) dels Serveis Socials Municipals.
Atès que per una banda, es continua valorant molt positivament els bons resultats
aconseguits durant el funcionament del servei i es constata que el servei ha cobert les
necessitats assistencials dels usuaris atesos. I d’altra banda, tot i que es necessitaria
atendre un major nombre d’usuaris, que tenen dret al servei d’atenció domiciliaria
segons la Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoció de l’autonomia
personal i atenció a les persones en situació de dependència, però tenint en compte la
necessària contenció pressupostaria, com a conseqüència de la situació econòmica
general.
Per això, es proposa al Ple Municipal, l’aprovació de l’addenda econòmica per a l’any
2016, amb les mateixes hores que l’any 2015, que corresponen a 70 hores de SAD
social i 2.340 hores de SAD Dependència.
Atès el que disposa l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
procediment de les administracions públiques de Catalunya, 13 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, 25.1 del D.Lg 4/2003 de 4 de novembre i demés legislació d’aplicació
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- APROVAR l’Addenda econòmica 2016 del conveni de delegació de la
competència del servei d’atenció domiciliaria de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar al
Consell Comarcal del Maresme.
SEGON - NOTIFICAR aquest acord al Consell Comarcal del Maresme i als Serveis
Socials de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.
INTERVENCIONS
El portaveu de Junts per Sant Pol reitera que la seva formació és contrària a tota
delegació en favor del Consell Comarcal, però, malgrat això, atès el contingut de
l’acord, no votarà en contra, sinó que s’abstindrà.
El Sr. Puig pregunta si tota la despesa serà assumida per l’Ajuntament, responent el
Sr. Xumetra que efectivament serà així.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 30
de novembre de 2015, ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

7 vots a favor: CIU (4), ERC (2), ICV (1)
0 vot en contra: cap
3 abstencions: Junts (3)
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4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL
L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR

PLA

INTERN

D’IGUALTAT

DE

La igualtat efectiva entre homes i dones és un principi jurídic universal reconegut en
diversos textos internacionals sobre drets humans i és també un principi fonamental de
la Unió Europea.
La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes,
inclou mesures específiques per prevenir l’assetjament sexual i l’assetjament per raó
de sexe en el treball i estableix, en el seu article 51, els criteris d'actuació de les
administracions públiques, que, en l’àmbit de les seves competències i en aplicació del
principi d’igualtat entre dones i homes, han de:
a) Esmenar els obstacles que impliquin el manteniment de qualsevol tipus de
discriminació amb la finalitat d’oferir condicions d’igualtat efectiva entre dones i
homes en l’accés a l’ocupació pública i en el desenvolupament de la carrera
professional.
b) Facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, sense menystenir la
promoció professional.
c) Fomentar la formació en igualtat, tant en l’accés a l’ocupació pública com al
llarg de la carrera professional.
d) Promoure la presència equilibrada de dones i homes en els òrgans de selecció
i valoració.
e) Establir mesures efectives de protecció davant l’assetjament sexual i
l’assetjament per raó de sexe.
f) Establir mesures efectives per eliminar qualsevol discriminació retributiva,
directa o indirecta, per raó de sexe.
g) Avaluar periòdicament l’efectivitat del principi d’igualtat en els seus respectius
àmbits d’actuació.
La Llei estatal 7/2007 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, en la seva disposició
addicional vuitena, obliga a les administracions públiques a desenvolupar Plans Interns
per a la Igualtat de Gènere. Els objectius ha de ser assolir el compromís polític des de
l'Ajuntament per avançar en matèria de polítiques de gènere, incorporar el principi
d'igualtat de gènere en l'organització interna de l'ajuntament, identificar els elements
formals i informals, propis de l'organització de l'Ajuntament, que obstaculitzin i dificultin
l'equitat entre els homes i les dones que treballen al consistori, potenciar el talent
femení de la pròpia organització de l'ajuntament i enfortir la credibilitat i compromís de
l'ajuntament en les polítiques de gènere a través de la coherència entre el discurs i la
pràctica interna.
L’ajuntament de Sant Pol de Mar, amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona,
va fer una diagnosi per conèixer el punt de partida i establir la situació de l'equitat de
gènere a l'Ajuntament, mitjançant l'anàlisi de la informació documental, grups de
treball, entrevistes en profunditat a persones clau i elaborant un Pla d'Acció per tal de
desenvolupar un conjunt integrat i sistemàtic de mesures adreçades a la promoció i la
garantia de l'equitat de gènere en el sí de l'Ajuntament.
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Una de les mesures a aplicar durant el present any 2015 indicades en el Pla és la
creació d’una Comissió Interna d’Igualtat per resoldre tots aquells aspectes relacionats
amb la implantació i seguiment de polítiques d’igualtat.
Tenint en compte els antecedents exposats, en funció de les competències municipals
regulades a nivell general per la Llei de Bases de Règim Local de l’any 1985 i el text
refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya.
EL PLE ACORDA:
PRIMER: Aprovar el Pla Intern per a la Igualtat de Gènere de l'Ajuntament de Sant Pol
de Mar 2015-2017, adjunt a aquest expedient.
SEGON: Facultar indistintament a l’Alcaldessa, la Sra. Montserrat Garrido Romera, al
Tinent d'Alcaldia amb competència específica de gestió en matèria de Recursos
Humans, Sr. Ferran Xumetra Subirana i a la regidora amb competència específica de
gestió en matèria d'igualtat de gènere, Sra. Marta Romà Serra, per a la signatura dels
documents necessaris per fer efectives les mesures indicades en el Pla.
TERCER: Nomenar com a membres de la Comissió de seguiment del Pla Intern per a
la Igualtat de Gènere a les següents persones:
· Regidor/a amb competència específica de gestió en matèria d'Igualtat de Gènere
. Regidor/a amb competència específica de gestió en matèria de Recursos Humans
. Cap de l'Àrea de Serveis Territorials
· Personal de l’àrea de Recursos Humans
· Secretària de l’ajuntament
· Representant del personal amb delegació en l’àmbit d’igualtat
· Personal referent de l'execució del Programa Municipal per a la Igualtat de les Dones
QUART: Notificar aquest acord a l'Institut Català de les Dones de la Generalitat de
Catalunya, a l'Oficina de Polítiques d'Igualtat i Drets Civils de la Diputació de
Barcelona, a les persones membres de la Comissió de seguiment i al Comitè de
representació del personal.
INTERVENCIONS
La regidora de l’àrea, Sra. Romà Serra explica en que consisteix el pla d’igualtat i les
raons per les quals s’ha dut a terme.
El Sr. Puig pregunta si hi ha hagut alguna denúncia d’algun treballador al respecte
d’aquesta qüestió. El Sr. Xumetra respon que no.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 30
de novembre de 2015, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

10 vots a favor: CIU (4), Junts (3), ERC (2), ICV (1)
0 vot en contra: cap
0 abstencions: cap
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5. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL
PER AL FINANÇAMENT DEL TRANSPORT ESCOLAR
El Consell Comarcal del Maresme gestiona el transport escolar no obligatori de
diversos centres escolars públics de la comarca del Maresme, en exercici de les
competències delegades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, comptant amb els recursos següents:
-

Ingressos que provenen del Departament d’Ensenyament.
Ingressos que aporten les famílies de l’alumnat usuari del servei.
Ingressos dels ajuntaments de la comarca, en base als convenis establerts

En data 17 de novembre de 2015 el Ple del Consell Comarcal del Maresme ha acordat
aprovar el Conveni de col·laboració amb diversos ajuntaments pel finançament del
servei de Transport escolar no obligatori pel curs 2015-16. L’aportació de l’ajuntament
de Sant Pol de Mar, tal i com consta a l’annex 8 de l’esmentat Conveni, ha de ser de
4.151,48 euros, import que cobreix un terç del cost del servei d’autocars i un terç del
servei de monitoratge.
Atès el que disposen els articles 57 de la LBRL, 303 i següents 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 el Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme
pel finançament del servei de Transport escolar no obligatori pel curs 2015-16, que
consta com a annex al present acord.
SEGON.- Imputar la despesa de 1.383,83 euros a l’aplicació pressupostària 06 32300
4650000 del pressupost municipal 2015 i dotar l’aplicació corresponent del pressupost
de l’any 2016, de la quantitat restant de 2.767,66 euros.
TERCER.- Facultar a l’Alcaldessa de la Corporació per a la signatura del Conveni de
col·laboració.
QUART.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Maresme.
INTERVENCIONS
El Sr. Puig manifesta que el manteniment d’aquest autobús, és, al parer del seu grup,
una absurditat ja que són alumnes que l’utilitzen per fer un curt trajecte, la qual cosa
no té sentit a Sant Pol; a més, representa una despesa de diners públics força
important. Això no obstant, no votarà en contra perquè fa molts anys que existeix
aquest servei, però pensa que seria més convenient millorar les rutes de vianants.
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VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 30
de novembre de 2015, ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

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

6. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE LA DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT EN EL
CONSELL ESCOLAR
D'acord amb l’article 45 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres
educatius, que determina la composició del consell escolar dels centres públics i
seguint el procediment electoral aprovat, es fa necessària la designació d'un/a
representant d'aquest ajuntament per formar part del consell escolar dels centres
d’ensenyament.
La Junta de Govern Local va acordar en data 23 de novembre de 2015 designar a la
regidora d’ensenyament Marta Romà Serra com a representant de l’ajuntament en els
consells escolars, designant com a suplent l’alcaldessa Montserrat Garrido Romera.
EL PLE ACORDA:
PRIMER: Ratificar la designació com a representant de l’ajuntament en el Consell
Escolar dels centres escolars, en els quals l’ajuntament té representació, a la regidora
d’ensenyament Marta Romà Serra, designant com a suplent l’alcaldessa Montserrat
Garrido Romera.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 30
de novembre de 2015, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

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

7. RATIFICACIÓ DELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ SUBSCRITS AMB
L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
“JGL 21/9/15
APROVACIÓ DEL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL
DEL MARESME I L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR PER A LA COMPRA
AGREGADA DEL SERVEI D’ASSESSORIA I SUPORT EN MOBILITAT INTERNACIONAL
PER A JOVES.
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La Regidoria de Joventut d’aquest ajuntament té com a objectiu promoure i fomentar les
polítiques de joventut municipals i comarcals. Per aquest motiu dins del seu programa
d’actuacions per a l’any 2016 té previst realitzar conjuntament amb altres municipis de la
comarca un Servei mancomunat d’Assessoria en Mobilitat Internacional per a joves per tal de
facilitar que aquests puguin accedir a noves oportunitats que els permetin millorar la seva
experiència vital.
El Consell Comarcal del Maresme ha assumit la funció de fer la gestió de la contractació del
servei de forma agregada per tal d’assegurar que la prestació del servei es realitzi amb uns
mateixos criteris d’intervenció en tot el territori i per aquest motiu ha elaborat l’esborrany del
“Conveni d’encarrec de gestió entre el consell comarcal del maresme i l’Ajuntament de Sant Pol
de Mar per a la compra agregada del servei d’assessoria i suport en mobilitat internacional per
a joves” en el que es defineix en què consistirà aquest servei i la seva forma de gestió.
Atesa l’existència de consignació pressupostària en l’aplicació 5 23200 2269900 Activitats
diverses joventut del pressupost municipal 2015 per tal de donar compliment a l’aportació
econòmica de 374,39€ que correspon a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i que s’estableix en
l’annex I de l’esmentat esborrany.
Per tot això a proposta de la Regidora de Joventut, LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el “Conveni d’encarrec de gestió entre el consell comarcal del maresme i
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar per a la compra agregada del servei d’assessoria i suport en
mobilitat internacional per a joves”
SEGON.- Facultar a l’alcaldessa, senyora Montserrat Garrido Romera, per a la signatura del
conveni.
TERCER.- Notificar l’acord al Consell Comarcal del Maresme.
QUART.- Ratificar el present acord en el Ple de l’Ajuntament.”

INTERVENCIONS
Sr. Puig manifesta que lamenta la desaparició de la figura de l’intermediari i demana
que es busqui algú en substitució de l’educadora juvenil, avui en situació d’excedència.
DECRET D’ALCALDIA Núm. 570/15, de data 12 de novembre
Vist l’objecte de l’ORDRE EMO/204/2015 de 23 de juny, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació adreçat a
persones en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació per a
l’any 2015.
Atès que mitjançant el Decret d’Alcaldia Núm. 407/2015 de data 28 de juliol es va aprovar la
participació de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar a l’esmentat programa amb el projecte “Suport
al manteniment de parcs i jardins de Sant Pol de Mar”, essent el Consell Comarcal del
Maresme qui dugui a terme l’execució de la participació de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar
amb 1 contracte.
RESOLC:
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PRIMER.- APROVAR el conveni i l’annex de cooperació entre l’Ajuntament de Sant Pol de Mar
i el Consell Comarcal del Maresme en el marc de l’Ordre EMO 241/2015 de 23 de juny, per la
qual s’aproven les bases reguladores per la concessió de subvencions per a la realització del
programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur que hagin exhaurit la
prestació i/o el subsidi per desocupació per a l’any 2015
SEGON.- RATIFICAR la seva aprovació pel Ple de la Corporació
TERCER.- NOTIFICAR aquesta resolució a totes les parts interessades.
Sant Pol de Mar, 12 de novembre de 2015
L’alcaldessa
En dóna fe.
Montserrat Garrido Romera
La secretària
Carme Solís Ferrer”

VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 30
de novembre de 2015, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

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

8. RATIFICACIÓ DELS DECRETS: 593/15
“DECRET DE L’ALCALDIA 593/2015
El Ple de la Corporació, en data 29 d’octubre de 2015 va aprovar les bases reguladores de la
convocatòria de subvencions per al pintat de les parets mitgeres del municipi per a l’any 2015.
En data 11 de novembre de 2015, l’alcaldia signà el decret 566/2015, pel qual es modificava la
base 4 de la convocatòria ampliant el termini d’execució de les activitats susceptibles d’esser
subvencionades fins el 31 de març de 2016.
En la part expositiva s’indicava, per error, que el termini de presentació de sol·licituds seria de
“20 dies naturals” a comptar a partir de la darrera publicació de les bases al BOP i al DOGC,
quan havia de dir “20 dies hàbils”.
En el mateix sentit, revisades de nou les bases, s’extrau una contradicció entre el punt “quart”
de l’acord de Ple esmentat i la base “onzena” de la convocatòria, al fixar el primer un termini
d’informació pública de 20 dies i la segona un termini de 15 dies hàbils per a la presentació de
sol·licituds.
Per aquests motius, aquesta alcaldia RESOL:
PRIMER.- Rectificar el segon paràgraf del decret d’alcaldia número 566/2015, i esmenar-lo allà
on diu “el termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a partir de la darrera
publicació de les bases al BOP i al DOGC”, pel text següent “ El termini de presentació de
sol·licituds serà de 20 dies hàbils a partir de la darrera publicació de les bases al BOP i al
DOGC”.
SEGON.- Modificar la base onzena de la convocatòria de subvencions per al pintat de les
parets mitgeres del municipi per a l’any 2015, la qual ha d’esser substituïda totalment, pel text
literal següent:
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“el termini de presentació de sol·licituds de subvencions serà de 20 dies hàbils,
comptador des de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOP i
al DOGC. La sol·licitud haurà de presentar-se segons el previst en l’art. 8 de l’ordenança
general de subvencions de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, aprovada inicialment pel Ple de la
corporació en data 25 d’octubre de 2005 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona en data 17 de gener de 2006”.
TERCER.- Publicar aquest decret a la web municipal, al tauler d’anuncis de l’ajuntament, al
Butlletí oficial de la província, així com publicar una referència al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
QUART.- Donar-ne compte, per a la seva ratificació, a la propera sessió que celebri el Ple de la
corporació municipal.
Sant Pol de Mar, 23 de novembre de 2015.
L’alcalde accidental,
Ferran Xumetra Subirana

Dono fe
La secretària,
M. Carme Solís Ferrer”

VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 30
de novembre de 2015, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

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

9. MOCIÓ DE SUPORT AL PRESIDENT MAS, L’EXVICEPRESIDENTA ORTEGA I
LA CONSELLERA RIGAU AMB MOTIU DE LA SEVA IMPUTACIÓ PER
L’ORGANITZACIÓ DEL 9N QUE PRESENTA CiU I JUNTS PER SANT POL
El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les
catalanes vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del
nostre país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i
catalanes vàrem acudir a les urnes en una procés participatiu protagonitzat pel civisme
i la democràcia. La resposta de l’Estat espanyol, a través de la Fiscalia General de
l’Estat, va ser querellar-se contra el president de la Generalitat Artur Mas, la
vicepresidenta i consellera de Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i la
consellera d’Ensenyament Irene Rigau.
El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament,
tots tres han rebut la imputació del TSJC per l’organització del 9N i han estat citats a
declarar durant el proper mes d’octubre (en el cas del president Mas, el dia 15, quan
es commemora el 75è aniversari de l’afusellament del president Companys). Se’ls
acusa de quatre delictes: desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de
funcions, prevaricació administrativa i malversació; amb unes possibles penes que van
des de la inhabilitació fins a la presó.
Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i
democràtics, sense precedents a l’Europa del segle XXI.
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Per tot el que s’exposa, EL PLE ACORDA:
1.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i
la consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés participatiu
sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.
2.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de les
institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar
processos democràtics.
3.- Refermar el compromís de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar amb el dret democràtic
del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur.
4.- Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern
Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte local pel Dret
a Decidir (si n’hi ha), al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-la públic a
través dels mitjans públics municipals.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 30
de novembre de 2015, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

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

10. MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE
CATALUNYA
El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va
aprovar la següent RESOLUCIÓ
“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les passades
eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en escons de les forces
parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat independent i en una
àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per l’obertura d’un procés constituent no
subordinat.
Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació d’un estat
català independent en forma de república.
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà,
participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució
catalana.
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures necessàries per
fer efectives aquestes declaracions.
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim de trenta
dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d’hisenda pública.
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Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del poder
constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de l’Estat
espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat espanyol, en particular
del Tribunal Constitucional, que considera mancat de legitimitat i de competència arran de la
sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel
poble en referèndum, entre altres sentències.
Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir aquest
procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, massiva, sostinguda i
pacífica que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els nivells i es basi en una
participació oberta, activa i integradora.
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les normes o els
mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de blindar els drets
fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol,
com els especificats en l’annex d’aquesta resolució.
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de fer efectiu
el mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma de república i acorda
posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del conjunt de la comunitat
internacional.
Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets fonamentals
afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol.
1. Pobresa energètica
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als subministraments
bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a evitar la pobresa energètica
aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, de manera que es
garanteixi el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i
d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial,
mentre duri aquesta situació.
2. Habitatge
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge digne,
el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que regula la Llei
24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de
l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc, el futur govern ha de garantir que
en processo de desnonament de l’habitatge habitual que afectin persones i unitats
familiars en situació de risc d’exclusió residencial es compleixi, per a poder fer efectiu el
desnonament, el principi de reallotjament adequat de les persones i unitats familiars
afectades.
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions
normatives que permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com és el
cas del reglament de funcionament de les meses de valoració per a l’adjudicació
d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques i socials i per a altres casos
de necessitats especials en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
3. Sanitat
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés universal a
l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la Salut (CatSalut),
a totes les persones que viuen a Catalunya. Cap persona no en pot quedar exclosa per
raó d’origen, tingui o no la condició d’assegurada o beneficiària del Sistema Nacional
de Salut, i amb independència de si consta o no en el padró. Així mateix, cap ciutadà
no es pot veure privat d’assistència farmacèutica per motius econòmics.
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D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a terme
nous concurso per a la gestió de centres d’atenció primària.
4. Educació
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra bona
part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora de la qualitat
educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta impugnació,
avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els
preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a les competències que
corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, contraris al model educatiu català
determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris als consensos obtinguts pels
conjunt de la comunitat educativa. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha
de vetllar en la seva actuació en matèria d’educació per la plena vigència i el respecte
de les competències establertes en favor de les administracions catalanes i per
mantenir-hi els consensos obtinguts pel conjunt de la comunitat educativa.
5. Garantia de les llibertats públiques
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra alguns
articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, recurs que
fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació, avalada pel
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes
impugnats de la dita llei orgànica són contraris a drets fonamentals emparats per textos
internacionals com la Declaració universal dels drets humans o el e Conveni europeu
dels drets humans i per la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En
coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en
matèria de seguretat ciutadana per la plena vigència i el respecte dels drets
fonamentals esmentats.
6. Administracions locals
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals
catalanes en servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los les eines
de suport necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei de l’Estat
27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local,
promulgada de resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, dictada en desplegament de l’article 135 de la
Constitució espanyola, relatius a la limitació de competències als ens locals, al control
del cost dels serveis i a l’obligació de la priorització de l’activitat econòmica privada.
7. Refugiats
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els refugiats, el
futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les Nacions
Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de donar acollida i asil al màxim
nombre de persones refugiades, més enllà de les decisions adoptades en aquest àmbit
pel Govern espanyol.
8. Dret a l’avortament
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula la Llei
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur
govern ha d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que permetin reduir la
càrrega del deute en el conjunt de la despesa.
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els finançaments
estructurats, separant els pagaments que compensen un servei (inversió i
manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament excessiu respecte als tipus
d’interès a les taxes d’inflació actuals. Així mateix, el futur govern ha d’instar els
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concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes estructurats, transformant
l’amortització de les inversions en finançament ordinari mitjançant deute públic i
eliminant el cost excessiu del capital.
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la Generalitat
que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar acompanyada d’una
revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa que permeti avaluar-ne i
contrastar-ne la utilitat en moments en què atendre la urgència social ha esdevingut la
màxima prioritat de la despesa de la Generalitat, expressada en l’esmentat pla de xoc.
Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de programes han d’anar íntegrament dedicats
al pla de xoc social.
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur govern
ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris.
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els responsables
de la banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del pagament dels
interessos amb finalitats socials.”

Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del Parlament de
Catalunya en l’exercici de la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total
coincidència de plantejaments amb la cambra catalana.
Per aquest motiu, a proposta del grup muncipal CiU, EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’ajuntament de Sant Pol de Mar a la
resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.
SEGON.-Trametre aquest acord ala presidenta i als grups del Parlament de Catalunya,
al president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 30
de novembre de 2015, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

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

11. PRECS I PREGUNTES
El portaveu de Junts per Sant Pol pregunta:
1. A què respon la factura aprovada a la passada JGL de Domiciliación y
Coworking.
2. Què és pot fer perquè no tornin a aparèixer pintades a la roca i a l’arbre.
3. Per la instal·lació dels bancs mirant el túnel, considera que no té cap sentit.
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Sr. Puig, per ICV, formula les següents preguntes:
1. Els ha sorprès que a l’Ens es publiqués una carta de l’antiga UBotiguers
criticant un escrit del grup polític d’ICV que havia aparegut a l’anterior revista
municipal sobre el tema de la mobilitat. L’UB considera en la crítica que no
existeix en el municipi cap problema de mobilitat. Pregunta al govern si
comparteix el seu punt de vista.
2. Manifesta al govern municipal que comptaran amb el seu vot favorable si en el
pressupost hi consten actuacions per millorar la mobilitat.
Respostes a Junts per Sant Pol
1. Respon el Sr. Catarineu per dir que li sembla que respon a l’arranjament de la
teulada de l’antiga llar d’infants.
2. Respon el Sr. Xumetra per dir que es difícil de preveure i d’arreglar.
3. Respon el Sr. Xumetra informant de que els bancs s’han comprat i que s’ha
efectuat la compra i la col·locació en aquell indret a petició del veïns del poble.
Respostes a ICV
1. Respon el Sr. Xumetra, que la carta s’ha publicat dins de la secció bústia del
ciutadà on tothom pot dir el que pensa. No és tracta d’una editorial. Sí que hi ha
problemes de mobilitat al municipi, sobretot al centre. S’ha encarregat un
projecte per millorar-la.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió essent les
hores, estenent-se la present acta per a la deguda constància de tot allò acordat,
signant-la l’Alcaldessa, juntament amb mi, la Secretària, qui dono fe.

ALCALDE ACCIDENTAL

SECRETÀRIA

Ferran Xumetra Subirana

M. Carme Solís Ferrer
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