ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 29 DE DESEMBRE DE 2017
NÚM. PLE2017/11
Identificació sessió
Caràcter: extraordinària
Data: 29 de desembre de 2017
Horari: 13:00 a 13:30 h.
Lloc: sala de plens
Assisteixen:
Alcaldessa- Presidenta
Sra. Montserrat Garrido Romera (PDeCAT)
Tinents d’Alcalde
Sr. Ferran Xumetra Subirana (PDeCAT)
Sr. Xavier Catarineu Hernández (PDeCAT)
Sr. Marta Romà Serra (PDeCAT)
Regidors/es
Sr. Robert Garcia Gil (PDeCAT)
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. Bernat Ferrer Roura (ICV-EUIA-E)
Excusa la seva absència
Sr. Albert Zanca Brossa (ERC)
Secretària
M. Carme Solís Ferrer
A la sala de plens de la vila de Sant Pol de Mar, essent les 13 hores del dia 29 de
desembre de 2017, es reuneixen sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Montserrat
Garrido Romera, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número 11
del Ple de la Corporació amb caràcter extraordinària, els senyors i senyores més
amunt esmentats.
Declara oberta la sessió la Sra. Alcaldessa i un cop comprovat el quòrum d’assistència
necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els assumptes
inclosos a l’ordre del dia que tot seguit es relacionen.
Ordre del dia
1. APROVACIÓ PRÒRROGA ACTUACIONS CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PER A LA
REHABILITACIÓ I PINTAT PARETS MITGERES DELS EDIFICIS DEL MUNICIPI DE SANT
POL DE MAR PER A L’ANY 20172.
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2. PROPOSTA APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL
3. PROPOSTA PER A LA MODIFICACIÓ DE LES RETRIBUCIONS DEL LLOC DE TREBALL
DE TÈCNIC DE CULTURA
4. PROPOSTA DE RECONEIXEMENT DE L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ
CIVIL DE SANT POL COM A ÚNICA VINCULADA A AQUEST MUNICIPI
5. PROPOSTA RELATIVA AL RECURS DE REPOSICIÓ POTESTATIU PER IMPOSICIÓ
D'UNA SANCIÓ EN MATÈRIA DE TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS
PEL SR. JAMAL BENDAHMANE
6. APROVACIÓ DE LA PRORROGA i L’ADDENDA ECONOMICA 2018 DE LA DELEGACIÓ
DE COMPETÈNCIA AL CONSELL COMARCAL DEL MARESME EN MATÈRIA D’ATENCIÓ
DOMICILIÀRIA
7. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JGL DE DATA 4 DE DESEMBRE DE 2017 “
“DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ D’UNA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2017”
8. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA MESA NEGOCIADORA DE DATA 24 DE NOVEMBRE
DE 2017
9. APROVACIÓ ESCRIPTURA PÚBLICA DE SEGREGACIÓ I CESSIÓ GRATUÏTA DELS
SÒLS DEL SISTEMA VIARI
10. MODIFICACIÓ TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS,
CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LO
11. MOCIÓ D’ADHESIÓ AL MANIFEST DE SOMESCOLA I DE SUPORT A LA
CONSOLIDACIÓ, PROTECCIÓ I MILLORA DEL MODEL EDUCATIU CATALÀ I DE LA SEVA
APORTACIÓ ALS VALORS DEMOCRÀTICS I A LA COHESIÓ SOCIAL

1. APROVACIÓ PRÒRROGA ACTUACIONS CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS
PER A LA REHABILITACIÓ I PINTAT PARETS MITGERES DELS EDIFICIS DEL
MUNICIPI DE SANT POL DE MAR PER A L’ANY 2017
El Ple de la Corporació, en data 30 de maig de 2017, va aprovar inicialment les bases
específiques per a l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació de les parets
mitgeres dels edificis del municipi de Sant Pol de Mar. En el mateix acord es delegà a
favor de la Junta de Govern Local l’adopció dels actes necessaris per a la tramitació
de l’acord i en especial per a l’aprovació definitiva de les bases.
La Junta de Govern Local, en sessió de data 7 d’agost de 2017, adoptà acord
d’aprovació definitiva de les bases així com de la convocatòria per a l’atorgament de
subvencions.
Vist que, transcorreguts els períodes d’exposició pública per a la presentació de
peticions de subvenció així com dels atorgats per subsanar deficiències, ens trobem a
mitjans del mes de desembre, amb impossibilitat material tan d’executar l’obra com de
justificar el seu pagament dins de l’exercici del 2017.
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Per aquests motius, aquesta alcaldia proposa al Ple de la Corporació Municipal
l’adopció dels acords necessaris per allargar el termini d’execució dels treballs que es
subvencionin.
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- PRORROGAR el termini de realització de les actuacions d’aquesta
convocatoria de subvencions per a la rehabilitació i pintat de les parets mitgeres dels
edificis del municipi de Sant Pol de Mar per a l’exercici 2017, fins el 31 de març de
2018.
SEGON.- PUBLICAR aquest acord al web municipal i al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord personalment a tots els que s’han presentat en
aquesta convocatòria de subvencions.
INTERVENCIONS
La regidora de l’àrea de Medi Ambient, Sra. Martí, exposa el motiu de la pròrroga que
no és més que facilitar als propietaris que puguin acabar les obres amb tranquil·litat
durant el primer trimestre de 2018.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a la seva aprovació ÉS APROVADA PER
UNANIMITAT amb
•
•
•

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

A proposta de l’Alcaldia es modifica l’ordre dels punts de la sessió per tal de fer-la
més entenedora, de manera que el segon punt serà el número 10:
2. MODIFICACIÓ DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS
LOCALS
En data 30 de juliol del 2012, el ple va aprovar la taxa de serveis en cementiris locals
que consta regulada en les ordenances fiscals amb el número 23. Actualment s’han
d’incorporar en la mateixa noves tarifes pels serveis funeraris.
Vist el que estableix el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de
modificació del Règim Legal de les Taxes estatals i locals.
EL PLE ACORDA:
PRIMER. Modificar la taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de
cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, incorporant les següents tarifes:
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EPÍGRAF QUART.- Serveis funeraris
Inhumació i exhumació en nínxol
Inhumació i exhumació en tomba
Obrir i tapar nínxol en trasllats despulles
Obrir 2 nínxols i tapar 1 nínxol
Obrir 1 nínxol i tapar 2 nínxols
Obrir 2 nínxols i tapar 2 nínxols
Obrir i tapar 1 nínxol i dipositar despulles en fosa comú
Obrir i tapar 1 nínxol i dipositar despulles a panteó
Làpida
Pintar façanes per cada boca de nínxol
Reparació interior sepultures (preu hora)
Recollida i eliminació runa interior sepultures
Obrir i tapar columbaris

279
514
279
396
375
508
292
526
106
20
38
53
118

Els serveis que es prestin en règim de concessió administrativa, sobre aquestes tarifes
s‟aplicarà l‟IVA.
SEGON. Publicar aquest acord en el BOP i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament per a
la seva exposició pública durant un termini de trenta dies, durant el qual l’expedient
podrà ser examinat pels interessats, els quals podran presentar reclamacions, si així
ho consideren. Si durant l’esmentat termini no es presenten reclamacions, el text de
l’ordenança aprovat esdevindrà definitiu. No obstant, que el Ple acordi allò que estimi
convenient.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a la seva aprovació ÉS APROVADA PER
UNANIMITAT amb
•
•
•

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

3. PROPOSTA PER A LA MODIFICACIÓ DE LES RETRIBUCIONS DEL LLOC DE
TREBALL DE TÈCNIC DE CULTURA
A data 2/11/2006, es contracta al senyor Xavier de Montellà, en règim laboral
temporal, modalitat d’interinitat, com a Tècnic de joventut i cultura, fins la realització del
Procés selectiu convocat per Decret d’Alcaldia 481/06 de 27 d’octubre 2006.
Per acord de la Junta de Govern Local del dia 12/07/2007, es converteix en indefinit el
contracte d’interinitat signat el dia 2/11/2006, al guanyar la plaça el senyor Montellà,
d’acord amb la proposta del tribunal qualificador i conforme amb el previst a la base 8
reguladora del concurs-oposició per cobrir com a personal laboral fix, una plaça de
tècnic de joventut i cultura, enquadrada en el grup B, nivell 20.
La categoria professional de Tècnic de Cultura es equiparable al grup de classificació
del grup A-2 de l’article 76 del 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. I la seva retribució
mensual bruta actual està composta per un Salari Base 978,26 €, (l ’establert pel Grup
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A-2), Complement de Destí nivell 20, 448,54 € i Complement Específic de 476,92 €
(6.676,88 € bruts anuals).
En atenció a les condicions personals i professionals, l’Administració pot establir el seu
propi model de retribucions complementàries, vinculant-les a les característiques del
lloc, activitat o funcions que exerceixi el treballador públic.
El complement específic està destinat a retribuir les condicions particulars del lloc de
treball atenent l’especial dificultat tècnica, el grau de dedicació, la responsabilitat, la
incompatibilitat o les condicions en que es desenvolupa el treball (perillositat i/o
penositat). Aquest complement és de caire funcional i la seva percepció dependrà
exclusivament de l’exercici de l’activitat professional en funció del lloc de treball
assignat i de que es produeixin efectivament les condicions de treball peculiars que
comporten l’assignació del subfactor per la qual cosa no tindrà en cap cas el caràcter
de consolidable.
Segons Memòria de la Regidora de l’Àrea d’Educació i de l’Alcaldessa, de data 11 de
novembre de 2017, el senyor Xavier de Montellà a partir del mes de setembre ha
assumit noves funcions de l’Àrea d’Ensenyament. Arrel aquestes noves funcions
assumides pel senyor Xavier de Montellà es planteja una millora de les retribucions
complementàries d’aquest treballador. Concretament es proposa un increment del
complement específic de 2.701,63 € bruts anuals i un complement per les noves
funcions, de caràcter no consolidable de 3000€ bruts anuals. Segons la Referida
Memòria aquest augment té caràcter retroactiu al mes de setembre, data en la que va
assumir les noves funcions de l’Àrea d’Educació.
Vist l’article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en el qual es disposa que el Ple és
l’òrgan competent per aprovar les retribucions dels treballadors públics.
Per tot això, EL PLE ACORDA:
PRIMER Aprovar la modificació de les retribucions complementàries del lloc de treball
de Tècnic de cultura en els següents termes:
Complement Específic: 9.378,51€ bruts anuals
Complement de Funcions (Àrea d’educació): 3000€ bruts anuals.
Amb aquestes modificacions retributives, el lloc de treball de Tècnic de cultura,
joventut i educació, tindrà una retribució bruta total de 31.822,60 € sense tenir en
compte l’Antiguitat, la productivitat ni la borsa de 80 hores anuals.
SEGON El sou mensual del senyor Xavier de Montellà quedarà de la següent manera:
Sou Base

978,26

Antiguitat

141,92

Complement Destí (20)

448,54

Complement Específic

669,9

Complement Funcions (14 pagues)

214,29

Borsa 80 hores anuals

148,11

Total brut mensual

2.601,02
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TERCER Aquesta modificació serà efectiva a la nòmina del mes de desembre i a la
nòmina del mes de gener es faran efectius els endarreriments en relació a aquesta
modificació de retribucions complementàries, corresponent als mesos de setembre,
octubre i novembre.
QUART Aquestes modificacions es tindran en compte a l’hora de confeccionar el
Capítol I del pressupost municipal de l’any 2018, a efectes de tenir consignació
pressupostària.
INTERVENCIONS
El portaveu de grup municipal d’ERC, Sr. Font anuncia el vot negatiu d’ERC, que ja va
avançar a la Junta de Portaveus, atès que és la única manera de mostrar el seu
desacord amb l’increment de salaris dels treballadors municipals sense disposar d’un
estudi valoratiu de la RLT. Aquesta crítica ha estat recollida en l’informe tècnic que
acompanya la proposta.
L’Alcaldessa explica que, com ja va dir a la Junta de Portaveus, el que es va aprovar
va ser la RLT i més endavant es durà a terme la corresponent valoració; això no
obstant, no troba just que hi hagi gent que estigui ocupant lloc de treball de tècnic i que
cobri menys que les administratives. Vol manifestar que, malgrat no s’hagi dut a terme
la valoració, s’han ajustat les retribucions d’una gran part del personal de l’Ajuntament.
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 vots en contra: ERC (1)
1 abstencions: ICV (1)

4. PROPOSTA DE RECONEIXEMENT DE L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE
PROTECCIÓ CIVIL DE SANT POL COM A ÚNICA VINCULADA A AQUEST
MUNICIPI
De conformitat amb Decret 27/2001, de 23 de gener, pel qual s’aprova el Reglament
de les associacions de voluntariat de protecció civil de Catalunya, es fixa el règim
d’inscripció i reconeixement d’aquestes associacions dins el marc de la Llei 4/1997, de
20 de maig, de protecció civil de Catalunya.
En data 15 de maig de 2017 el senyor Juan Carlos Terrón López Rubio en
representació legal de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Sant Pol de Mar,
sol·licita que l’ajuntament reconegui aquesta associació com a única associació
d’aquest tipus vinculada al municipi.
L’acta fundacional de constitució de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de
Sant Pol de Mar de data 11 d’octubre de 2017 acorda la seva constitució, l’aprovació
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dels estatuts de l’associació i s’anomenen els membres integrants de l’òrgan de
govern.
La resolució emesa per la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la
Generalitat de Catalunya de 16 de novembre de 2017 resol inscriure a l’associació
denominada Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Sant Pol de Mar a la secció
1a del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.
És necessari el reconeixement explícit per part de la corporació municipal
corresponent, conforme és l’única associació de protecció civil vinculada a aquest
municipi.
D’acord amb el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i la resta de disposicions legals
d’aplicació,
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Reconèixer l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Sant Pol de Mar
com a única associació de protecció civil vinculada a aquest municipi.
SEGON.- Comunicar aquest acord als interessats.
INTERVENCIONS
El Sr. Font, celebra que el municipi disposi de seu propi cos de protecció civil i els
desitja sort i encert.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a la seva aprovació ÉS APROVADA PER
UNANIMITAT amb
•
•
•

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

5. PROPOSTA DE L’ALCALDIA RELATIVA AL RECURS DE REPOSICIÓ
POTESTATIU PRESENTAT PER LA IMPOSICIÓ D’UNA SANCIÓ EN MATÈRIA DE
TINENÇA D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS AL SR.JAMAL
BENDAHMANE.
En data 15 de novembre de 2017 el Sr. JAMAL BENDAHMANE, interposa recurs de
reposició potestatiu davant del Ple Municipal, per l’acord d’imposició d’una sanció de
1.502,53€ com a responsable d’una infracció administrativa en matèria de Tinença
responsable d’Animals domèstics.
Vist l’informe emès per la Tècnica de Medi Ambient que transcrit literalment diu:
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“INFORME EN RELACIÓ A LES AL·LEGACIONS FORMULADES PEL SR.JAMAL
BENDAHMANE
RESPECTE A L’ACORD DE PLE
FORMULAT EN L’EXPEDIENT
SANCIONADOR INCOAT MITJANÇANT DECRET D’ALCALDIA 2017/193.
FETS:
En data 8 d’abril de 2017 la Policia Local aixeca acta de denúncia per infraccions en matèria de
tinença de gossos potencialment perillosos.
Per decret d’alcaldia 2017/193 de data 27 d’abril es va incoar expedient sancionador al Sr.
JAMAL BENDAHMANE per la comissió d’una infracció administrativa en matèria de tinença
d’animals domèstics.
En data 6 d’octubre de 2017 el Ple acorda la imposició d’una sanció de 1.502,53€ com a
responsable d’una infracció administrativa en matèria de Tinença d’Animals domèstics
consistent en no disposar de la corresponent llicència administrativa per a la tinença de gossos
potencialment perillosos.
En data 15 de novembre el Sr.Jamal Bendahmane entra escrit que interpreto, a tenor de
l’article 115.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, que correspon a un recurs de reposició potestatiu davant del Ple
Municipal contra dit acord.
En dit recurs al·lega, en resum, que desconeixia la obligació de censar i xipar el gos i que no es
tracta d’un gos potencialment perillós, que es traca d’un boxer i per tant no és classificat com a
potencialment perillós, i demana una sanció més justa.
FONAMENTS DE DRET:
D’acord amb l’article 62.15 de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença d’animals,tenir
gossos o animals potencialment perillosos sense llicència és una infracció administrativa
tipificada com a molt greu.
D’acord el que estableix l’article 66 de la mateixa ordenança la competència per imposar les
sancions per infracció greus i molt greus correspon al Ple de la corporació.
CONCLUSIONS
L’acta de denúncia aixecada per la policia correspon a un gos de raça American Starffodshire,
sí considerat potencialment perillós, d’acord amb l’article 1.c de la Llei 10/1999, de 30 de juliol,
sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
Cal desestimar per tant l’al·legació de que no es tracta d’un gos potencialment perillós.
L’animal ha estat recollit pel servei de recollida d’animals domèstics en més d’una ocasió,a les
fitxes de recuperació de l’animal,i que s’entreguen en el moment de la recuperació es fan
constar les obligacions del propietari d’identificar i censar correctament el gos així com la
obligació del propietari en cas de tractar-se d’un gos potencialment perillós de contactar amb
l’Ajuntament per tramitar la documentació de la llicència, el gos s’ha recollit en més d’una
ocasió per tant el Sr.Jamal estava informat de la situació i per tant no pot al·legar
desconeixement, cal desestimar les al·legacions i continuar la tramitació de l’expedient.
Sant Pol de Mar, 28 de novembre de 2017.L’instructora.Elena Fernández Rodrigo”

EL PLE ACORDA:
8

PRIMER: Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. JAMAL BENDAHMANE i
imposar una sanció de 1.502,53€ com a responsable d’una infracció administrativa en
matèria de Tinença d’Animals consistent en tenir gossos o animals potencialment
perillosos sense llicència.
SEGON:Notificar al Sr. JAMAL BENDAHMANE la present resolució, als efectes
oportuns, amb indicacions dels recursos procedents.
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), ERC (1)
0 vots en contra: cap
1 abstencions: ICV (1)

6. APROVACIÓ DE LA PRORROGA i L’ADDENDA ECONOMICA 2018 DE LA
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIA AL CONSELL COMARCAL DEL MARESME EN
MATÈRIA D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
Atès que el Ple Municipal en data 27 de maig de 2013, va aprovar el conveni de
delegació al Consell Comarcal del Maresme la competència municipal relativa al servei
d’atenció domiciliaria (SAD) dels Serveis Socials Municipals.
Ates que el punt 5.2 de l’ esmentat conveni, especifica que la vigència de la delegació
de competències serà d’un any natural, essent prorrogable per períodes anuals, de
forma expressa mitjançant acord dels òrgans competents municipal i comarcal, que
s’adoptarà, si s’escau, amb motiu de l’aprovació de la corresponent addenda
econòmica, com s’ha vingut aprovant cada any.
Atès que es continua valorant positivament els bons resultats aconseguits durant el
funcionament del servei i es constata que el servei ha cobert les necessitats
assistencials dels 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.
Es proposa al Ple Municipal, l’aprovació de la prorroga del conveni i de l’addenda
econòmica per a l’any 2018, per un total de 2.540 hores, que són: 200 hores de SAD
social, 2.316 hores de SAD dependència i 24 hores de coordinació de SAD, que
representen una despesa total de 16.424,32 €.
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, l’art. 303 i ss. del Decret
179/1995, de 13 de juny i demés legislació d’aplicació
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la pròrroga de conveni de delegació de la competència de
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar al Consell Comarcal del Maresme, pel servei
9

d’atenció domiciliaria (SAD social i SAD dependència), signat en data 26 de juny de
2013.
SEGON.- APROVAR l’Addenda econòmica de l’ esmentat conveni, per l’any 2018.
TERCER.- FACULTAR a l’Alcaldessa per a la signatura de la pròrroga del conveni i la
seva addenda econòmica 2018.
QUART.- NOTIFICAR aquest acord al Consell Comarcal del Maresme i als Serveis
Socials i al Servei d’Intervenció de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a la seva aprovació ÉS APROVADA PER
UNANIMITAT amb
•
•
•

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

7. RATIFICACIÓ PEL PLE EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE JUNTA DE GOVERN
APROVADA EL 4 DE DESEMBRE DE 2017
Assumpte
Exp.13/2017 de Modificació del pressupost de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar
mitjançant suplement de crèdit finançat amb baixes de crèdit
Relació de fets
Des que es va aprovar el pressupost de l’exercici fins ara, s’han produït fets i han
sorgit necessitats no contemplades en aquell, per aquest motiu es proposa la seva
modificació mitjançant suplement de crèdit per import de 40.000,00€, finançat amb
baixes per anul·lació de crèdit de partides que es consideren reduïbles sense que
afecti el servei al que anaven destinades.
La secretària interventora, ha informat favorablement aquesta proposta de modificació
pressupostària.
L’òrgan d’aprovació per aquesta modificació pressupostària és el Ple de l’Ajuntament i
requereix l’exposició pública durant un termini de quinze dies. La data prevista per al
proper ple és a finals de mes de desembre. Per aquest motiu, es va presentar per a
l’aprovació per Junta de Govern la proposta de modificació amb l’objecte de que fos
ratificada en la propera sessió plenària.
Fonaments de dret
1. Article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
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2. Article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (RDLeg.
2/2004, de 5 de març).
3. Articles 36, 37 i 38 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril.
4. Articles 9 i 10 de les bases d’execució vigents.
D’acord amb allò exposat i a la vista de la documentació que consta a l’expedient, es
proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar l’adopció dels acords que
segueixen:
Proposta d’acord
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació del pressupost de l’Ajuntament de Sant
Pol de Mar consistent en: suplement de crèdit per import de 40.000,00€ finançat
mitjançant per baixes per anul·lació de crèdit per import de 40.000,00€, amb el
següent detall:
Finançament:
AUGMENTS DE CRÈDIT
suplements de crèdit
Partida pressupostària

Desripció

Pressupost

Modificació

Pressupost

actual
2

1100

definitiu

AMORTITZACIÓ PRÉSTECS FORA
91130000 SECTOR PÚBLIC

554.063,10

40.000,00

Subtotal de crèdits extraordinaris

0,00

40.000,00

594.063,10

BAIXES PER ANUL·LACIÓ
Partida pressupostària

Descripció

Pressupost

Modificació

Pressupost

actual
01

13200

COMPLEMENT DISPONIBILITAT I
1210300 ALTRES POLICIA LOCAL
Total reduccións de crèdit

172.873,22

definitiu
-40.000,00

132.873,22

-40.000,00

SEGON.- Aquesta aprovació esdevindrà definitiva si durant el termini d’exposició
pública de quinze dies no es presenten reclamacions. Si es presenten al·legacions
s’hauran de resoldre pel Ple en el termini d’un mes.
INTERVENCIONS
El Sr. Font vol fer un comentari en relació amb aquest punt. Manifesta que ERC
sempre ha donat recolzament a l’Ajuntament quan ha hagut de fer modificacions per
esmenar errades; per això no entén el títol de la proposta. Li recorda a la frase del Sr.
Rajoy “los catalanes hacen cosas”. Hi ha una errada, ERC celebra que l’Ajuntament
l’hagi detectada encara que sigui a finals d’any. Informa que hi votarà a favor malgrat
es trobin davant de fets consumats.
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VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a la seva aprovació ÉS APROVADA PER
UNANIMITAT amb
•
•
•

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

8. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA MESA NEGOCIADORA DE DATA 24 DE
NOVEMBRE DE 2017
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 24/11/2017 per la Mesa negociadora de l’Acord
de condicions de treball del personal empleat de l’Ajuntament
De conformitat amb el que disposen els articles 31 i següents de la Llei 7/2007 de 12
d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Ratificar els acords adoptats per la Mesa Negociadora de l’Ajuntament de
Sant Pol de Mar de data 24 de novembre de 2017, que són els següents:
1. Modificació de la jornada planificada ( Policia Local)
La part social sol·licita que els canvis de torn tinguin una compensació econòmica de 1,70€ per
hora treballada, amb un màxim de 14 dies a l’any.
S’afegeix un nou Article 2. Bis Modificació Jornada Planificada que dirà el següent:
Article 2.Bis Modificació Jornada Planificada
1. Per necessitats de servei, amb una antelació mínima de 7 dies, de forma motivada
(excepte en casos de causa sobrevinguda), el cap del cos de la policia, pot canviar el torn
de treball previst d’un o més funcionaris a fi i efecte de garantir el correcte funcionament del
servei policial.
2. Aquests canvis de la jornada planificada tindran una compensació econòmica de 1,70€ per
hora treballada, amb un màxim anual de 112 hores ( màxim anual de 14 dies per 8 hores).
3. S’entén per necessitats del servei aquells imprevistos que fan necessària la modificació de
la distribució de la jornada de treball per garantir el bon funcionament dels serveis i les que,
tot i ser previsibles, fan necessari un increment significatiu dels efectius que conformen el
servei ordinari.
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2. Plus vacances ( Policia Local)
La part social sol·licita que el personal de la Policia Local que no efectuï les seves vacances (
22 dies) , en el període comprés entre el dia 1 de Juliol i 31 d’agost, i les realitzin en una altre
època de l’any, se li compensarà a raó de 450 €.
L’article 13, en el seu punt 1, s’afegeix un apartat a) referit a la Policia i un apartat b) referit a
brigada, quedant redactat de la següent manera:
Article 13. Vacances Anuals.
1.
El personal gaudirà durant cada any complert de servei d’unes vacances retribuïdes de
22 dies laborables per cada any de servei o de la part proporcional que correspongui quan el
temps treballat sigui inferior. Les vacances no podran ser compensades econòmicament.
a.) Policia: El personal funcionari adscrit al servei de la policia local, amb règim horari
especial específic, tindrà dret a gaudir de 176 hores de vacances per any de servei
prestat o les hores que proporcionalment corresponguin si el temps de treball de servei
prestat durant l’any fos menor. Les sol·licituds per al gaudiment d’aquestes hores de
vacances es faran a proposta del treballador mitjançant el procediment establert,
requerirà l’autorització corresponent quedant aquesta subjecta a les necessitats del
servei.
Per les característiques del municipi, el personal de policia només podrà gaudir d’onze
dies de vacances el període del 1 de juliol al 31 d’agost, tots dos inclosos.
El personal de la policia local que de forma voluntària efectuï les seves vacances, fora
del període comprés del 1 de juliol al 31 d’agost, tots dos inclosos, i prestin serveis
efectius dintre d’aquest període, gaudint de les seves vacances en altres dates, tindran
dret a una compensació econòmica de 450 € bruts, sense dret a cap compensació
d’altre tipus per aquest servei. Aquest import s’abonarà a la nòmina del mes de
setembre.
b.) Brigada: Per les característiques del municipi, el personal de brigada només podrà
gaudir d’onze dies de vacances dins del període del 15 de juny al 15 de setembre, tots
dos inclosos.
El personal de la brigada que de forma voluntària no efectuï les seves vacances, en el
període comprés entre el 15 de juny i 15 de setembre, i presti servei efectiu en aquest
període i realitzi jornada partida rotatòria per setmanes se li compensarà a raó de 450€
i no obtindrà cap compensació d’altres tipus per aquest servei. Aquest import s’abonarà
a la nòmina del mes de setembre.
3. Personal OAC ( Policia Local)
La part social sol·licita que el personal de la Policia Local que efectuï els seus serveis en l’OAC
de la Policia Local, en jornada partida de 40 hores setmanals tingui dret a cobrar un
complement per aquesta jornada partida, de 275,75€ mensuals (3.860,50€ bruts anuals).
S’afegeix un nou Article, quedant redactat de la següent manera:
Article 16.Servei OAC Policia Local.
El personal del cos de la policia local que efectuï els seus serveis a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà, realitzant en aquest servei una jornada de 40 hores setmanals, en torn partit, amb els
descansos de dos dies seguits segons quadrant policial, tindrà dret a cobrar un complement de
Jornada Partida de 275,75 € mensuals, per 14 mensualitats ( 3.860,50 € bruts anuals).
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Aquests imports s’actualitzaran d’acord a la Llei General de Pressupostos de l’Estat vigent en
cada moment.
4. Modificació serveis especials policia local – dies 24 i 31 desembre
1

Els policies locals que treballin en el torn de nit els dies 23 de juny i 24 i 31 de desembre tenen
la consideració de servei especial i cobren un complement de productivitat de 100 euros per nit
treballada.
La part social sol·licita que s’ampliï al dia 25 de desembre i al dia 1 de gener.
L’article 12, queda redactat de la següent manera:
Article 12. Serveis de la policia local els dies 24 i 31 de desembre.
1. Els policies locals que treballin en el torn de nit els dies 23 de juny, 24 i 31 de desembre; i
el dia 25 de desembre (si cau en laborable en torn de tarda o si cau en festiu en torn de
dia), i el 1 de gener (si cau en laborable en torn de matí o si cau en festiu en torn de dia),
tindrà aquest servei la consideració d’un servei especial i percebran un complement de
serveis especials de 100€.
2. Aquesta quantitat serà actualitzada d’acord amb la Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat.
5. Modificació article 19. Servei de Guàrdia i Serveis Especials.
La part social proposa que s’ampliï els dies de servei especial amb el complement de 100 € al
dia 25 de desembre ( Nadal).
S’afegeix al punt 6 de l’article 19. Servei de guàrdia de la brigada municipal d’obres i serveis serveis especials, quedant redactat de la següent manera:
Article 19
1. Es consideraran dies de serveis especials amb el complement de 100 euros el dia 24 de
juny i el dia 25 de desembre, i de 50 euros el dia 1 de gener.
2. Aquesta quantitat serà actualitzada d’acord amb la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
6. Modificació Article 17. Complement de Productivitat.
La part social proposa la modificació de l’apartat 6 de l’article 17.
El punt queda redactat:
d) Els treballadors que no hagin treballat a l’ajuntament de Sant Pol de Mar, durant tot el
període de l’avaluació (gener a desembre).

SEGON.- Que els acords precedents formin part del contingut normatiu de l’ACORD
de condicions de treball del personal empleat de l’ajuntament de Sant Pol de Mar, als
efectes legals oportuns.
TERCER.- Disposar que els acords precedents entrin en vigor l’endemà de la seva
signatura.

14

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.
INTERVENCIONS
El Sr. Font manifesta que, per coherència, el seu grup hauria de votar en contra
perquè la proposta tracta d’un cúmul d’acords que signifiquen millores salarials sense
disposar d’estudi valoratiu de la RLT, però, en aquest cas, s’abstindran perquè el vot
contrari seria contraproduent davant l’existència d’un consens amb els representants
sindicals. Vol recordar que ERC sempre han potenciat l’adopció d’acords socials.
El Sr. Xumetra exposa que no es tracta propiàment d’un increment de retribucions,
sinó d’un complement que només es paga pel treball en dies puntuals festius molt
assenyalats, com nadal, reis....Entenen que si es treballen s’han de premiar amb un
complement.
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)
0 vots en contra: cap
2 abstencions: ERC (1), ICV (1)

9. APROVACIÓ ESCRIPTURA PÚBLICA DE SEGREGACIÓ I CESSIÓ GRATUÏTA
DELS SÒLS DEL SISTEMA VIARI
El Ple de la Corporació, en data 28 de febrer de 1983 adoptà acord d’aprovació de la
minuta de conveni amb el Sr. Miquel Vergés Buscató, promotor de la Urbanització
Farell Parc, pel qual, entre d’altres acords, el Sr. Vergés va lliurar a l’Ajuntament els
sòls de cessió gratuïta i es comprometia a signar la documentació notarial quan fos
requerit.
Malgrat el temps transcorregut, no es procedí mai a formalitzar l’escriptura notarial,
motiu pel qual calia regularitzar aquells acords i signar el document per tal que els sòls
que foren cedits poguessin figurar a tots els efectes de titularitat municipal.
Donant compliment a això, fou redactada una escriptura de segregació i cessió de les
finques de cessió obligatòria i gratuïta que calia signar per part del cedent i per part de
l’alcaldia, preferentment abans d’acabar l’actual exercici 2017.
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- APROVAR l’escriptura pública de segregació i cessió gratuïta dels sòls del
sistema viari, espais lliures, equipaments i infraestructures tècniques que consten al
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Pla Especial de Reforma Interior de la Urbanizació Farell Parc, signada davant el
Notari Sr. Miquel Roca Bermúdez de Castro, en data 27 de desembre de 2017, entre
l’alcaldessa presidenta d’aquest Ajuntament, Sra. Montserrat Garrido Romera i els Srs.
Montserrat Vergés Cabruja i Joan Vergés Cabruja, tots dos actuant en nom i
representació del Sr. Miquel Vergés Buscató,.
SEGON.- INTERESSAR del Registrador de la Propietat d’Arenys de Mar la inscripció
dels sòls que s’accepten a favor de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.
TERCER- FACULTAR aquesta Alcaldia per a la signatura d’aquells documents que
resultin necessaris per portar a terme allò acordat.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a la seva aprovació ÉS APROVADA PER
UNANIMITAT amb
•
•
•

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

10. PROPOSTA APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CEMENTIRI
MUNICIPAL
Per decret d’alcaldia núm. 646/2017, es va resoldre l’inici de la tramitació d’un nou
expedient de contractació i la redacció, per part dels serveis municipals pertinents, del
corresponent Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que ha de regir el contracte del servei de cementiri
Vista la memòria i vistos el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions Tècniques i l’informe de Secretaria-Intervenció.
Vista la normativa que resulta d’aplicació al referit expedient de contractació i atès que
el Ple és competent per a la contractació de conformitat amb la Disposició addicional
segona del DLg 3/2011 de 14 de novembre i demés preceptes d’aplicació
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques per a l’adjudicació del contracte del servei de cementiri.
SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació.
TERCER.- Obrir la convocatòria de licitació del present contracte i publicar l’anunci al
BOP i al Perfil del contractant.
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VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a la seva aprovació ÉS APROVADA PER
UNANIMITAT amb
•
•
•

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

11. MOCIÓ D’ADHESIÓ AL MANIFEST DE SOMESCOLA I DE SUPORT A LA
CONSOLIDACIÓ, PROTECCIÓ I MILLORA DEL MODEL EDUCATIU CATALÀ I DE
LA SEVA APORTACIÓ ALS VALORS DEMOCRÀTICS I A LA COHESIÓ SOCIAL.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que el manifest de Somescola.cat diu el següent:
1. Somescola va néixer fa sis anys amb l’objectiu de coordinar totes aquelles
persones i entitats que es comprometen a actuar de manera activa en suport del
model educatiu català, que contribueix a construir una societat més cohesionada,
democràtica i lliure, i que no separi els infants i joves per la seva llengua d’origen.
2. Les entitats que avui formem Somescola, representants de l’àmplia pluralitat
d’actors i de sensibilitats del món educatiu, social i cultural de Catalunya, creiem
necessari reforçar el treball conjunt per a consolidar, protegir i millorar el model
educatiu català, patrimoni de la nostra societat, i garantia per al futur i la igualtat
d’oportunitats dels infants i joves i per a la cohesió social del país.
3. El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la seva
capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments
pedagògics que possibiliten la construcció crítica del coneixement i l’autonomia de
pensament i d’aprenentatge de tots i cadascun dels infants, independentment d’origen,
llengua o condicions individuals.
Això mateix estableix el currículum vigent a Catalunya:
“La finalitat de l’educació és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines
necessàries per a entendre el món en què estan creixent i que els guiïn en el seu
actuar; i posar les bases perquè esdevinguin persones capaces d’intervenir activament
i crítica a la societat plural, diversa i en canvi continu, que els ha tocat viure”.
4. Les nostres escoles, avalades pel llegat de l’escola catalana de principis de segle
XX, han ajudat a generar la societat actual plural, diversa, amb criteri i amb uns
principis de convivència sòlids. Els nostres infants i joves viuen en una societat
culturalment diversa i han après vivencialment els principis de ciutadania, democràcia,
llibertat i respecte. La llengua i la cultura de Catalunya han determinat el procés de
desenvolupament d’aquestes capacitats, dins una escola catalana, amb valors
democràtics i integradors, que els han permès poder exercir la ciutadania de ple dret.
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5. Avui, aquests principis i característiques del model educatiu català, dins la seva
diversitat, són compartits de manera amplíssima per la societat catalana, més enllà de
les opcions polítiques de les famílies i del conjunt de ciutadans i de les diferents
perspectives que la pluralitat d’actors del sistema educatiu té sobre com ha de ser-ne
la concreció.
6. Els principis del model educatiu català han estat compartits al llarg de la història per
diferents expressions: les escoles i les colònies del Patronat Escolar de Barcelona, les
Montessori i Escoles d’Estiu de la Mancomunitat, el moviment d’Escola Nova i els
Institut-escola de la Generalitat republicana, els moviments de renovació pedagògica
dels anys 60, les escoles d’iniciativa social i el CPEPC, les mobilitzacions per
l’escolarització de tots els infants i pels drets laborals, el treball per l’escola inclusiva, el
consens social i polític i de la comunitat educativa del model d’immersió lingüística,
etc.
7. El context històric i social en el que vivim fa encara més important garantir que el
model educatiu català es consolidi i millori, per a donar resposta als reptes i les
necessitats dels infants i de la societat. Un model educatiu compromès amb la
democràcia, on la participació, el pensament crític, la resolució pacífica dels conflictes,
el respecte a la diferència i els valors de convivència són centrals en la vivència dels
infants. I un model educatiu compromès amb la inclusió i la cohesió social, on tot infant
ha de trobar oportunitats de creixement i de dignitat, inclosa la competència
comunicativa plena en les llengües d’ús normal a la societat.
8. Els mestres i professionals del nostre sistema educatiu garanteixen i fan possible
aquest model educatiu català, i són els qui han fet els esforços gràcies als quals
l’escola ha mantingut tothora la funció de cohesió social i de convivència democràtica
en un context de tensions vinculades a la crisi econòmica. Les famílies i les entitats
reconeixem i els agraïm públicament la aquesta tasca i manifestem la nostra confiança
en la seva professionalitat.
9. L’escola catalana i el seu model d’integració lingüística ha fet un gran esforç en la
darrera dècada per a acollir, des d’una perspectiva inclusiva, infants i joves vinguts de
diferents cultures del món. Podem constatar que ha estat un factor important per a
afavorir la cohesió social des d’una perspectiva intercultural i que aquest ha de
continuar essent un dels puntals del model educatiu català.
10. Els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa
uniformitzadora, l’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la
segregació lingüística volen posar en risc aquest model educatiu català compromès
amb la igualtat d’oportunitat dels infants i amb els valors cívics i democràtics de
convivència de la nostra societat. Per això, les entitats que formem Somescola fem
una crida perquè el conjunt de la societat faci seu aquest patrimoni que és el model
educatiu català, i que es comprometi a consolidar-lo, protegir-lo i contribuir-ne a la
millora.
Atès que les administracions locals són un element clau per consolidar, protegir i
millorar el model educatiu català, en tant que en el marc de la Llei d’Educació de
Catalunya treballen en coresponsabilitat amb el Departament d‘Ensenyament per a
garantir un sistema educatiu de qualitat.
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EL PLE ACORDA:
Primer. Subscriure el manifest de Somescola “Per la consolidació, protecció i millora
del model educatiu català”, per refermar el suport del municipi al model educatiu català
i a la seva contribució a estendre els valors democràtics i a possibilitar la cohesió
social sense separar els infants per la seva llengua d’origen, rebutjant també les
acusacions d’adoctrinament ideològic i de marginació del castellà a l’escola catalana.
Segon. Aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament a Somescola, formada per més d’una
cinquantena d’entitats educatives, socials i culturals.
Tercer. Traslladar aquests acords a la plataforma Somescola, al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a la seva aprovació ÉS APROVADA PER
UNANIMITAT amb
•
•
•

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

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les
13:30 hores, estenent-se la present acta per a la deguda constància de tot allò
acordat, signant-la l’Alcaldessa, juntament amb mi, la Secretària, qui dono fe.
ALCALDESSA

Montserrat Garrido Romera

SECRETÀRIA

M. Carme Solís Ferrer
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