ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 27 DE DESEMBRE DE 2016
NÚM. PLE2016/12
Identificació sessió
Caràcter: extraordinària
Data: 27 de desembre de 2016
Horari: 19:00 a 19:30 h.
Lloc: sala de plens
Assisteixen:
Alcaldessa- Presidenta
Sra. Montserrat Garrido Romera (CIU)
Tinents d’Alcalde
Sr. Ferran Xumetra Subirana (CIU)
Sr. Xavier Catarineu Hernández (CIU)
Sr. Marta Romà Serra (CIU)
Regidors/es
Sr. Robert Garcia Gil (CIU)
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
M. Carme Solís Ferrer
A la sala de plens de la vila de Sant Pol de Mar, essent les 19:00 hores del dia 27 de
desembre 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 12
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
PRIMER. LICITACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS
SEGON. APROVACIÓ DE LA DEROGACIÓ DE LES BASES GENERALS DELS PROCESSOS
SELECTIUS PER A L’ACCÉS A LES PLACES VACANTS DE L’AJUNTAMENT DE SANT POL
DE MAR
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TERCER. APROVACIÓ DE LA PRORROGA i L’ADDENDA ECONOMICA 2017 DE LA
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIA AL CONSELL COMARCAL DEL MARESME EN MATÈRIA
D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
QUART. APROVACIÓ DEL PLA D’USOS DE LES PLATGES DE SANT POL DE MAR PEL
QUINQUENNI 2017-2021
CINQUÈ. APROVACIÓ ACCEPTACIÓ RENÚNCIA DE L’ENTITAT “CLUB TENNIS SANT POL
DE MAR” A LA CONCESSIÓ ATORGADA MITJANÇANT CONTRACTE SIGNAT EL 22
D’OCTUBRE DE 1994 AMB AQUEST AJUNTAMENT
SISÈ. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI
PÚBLIC DEL CEMENTIRI DE SANT POL DE MAR
SETÈ. APROVACIÓ D’UNA ADENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR I LA FUNDACIÓ COROMINES SOBRE L’ÚS DE
L’EDIFICI SITUAT AL CARRER CONSOLAT DE MAR 9

1. LICITACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS.
Un cop finalitzat el contracte de recollida d’escombraries, subscrit en data 21 de
setembre de 2009, l’Alcaldia per decret núm 397/2016 de 4 d’agost va resoldre iniciar
la tramitació del corresponent expedient de contractació del servei.
L’Ajuntament de Sant Pol de Mar, ha redactat el Plec de clàusules administratives
particulars i tècniques per a la concessió de la gestió indirecta del servei públic de
recollida dels residus municipals de Sant Pol de Mar, que ha estat informat
favorablement per Secretaria-Intervenció.
En data 1 de juliol de 2016 la tècnica de medi ambient emet informe motivant i
justificant la necessitat d’aquesta licitació.
Existeix crèdit adequat i suficient en el Pressupost Municipal a l’aplicació
pressupostària 2 16210 2270000.
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Reservar la participació en aquest procediment d’adjudicació a centres
especials de treball i empreses d’inserció, qualificats com a tals i inscrits en el
corresponent Registre, en aplicació de la disposició addicional cinquena del Reial
Decret 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
SEGON.- Aprovar el Plec de Clàusules administratives particulars i tècniques per a la
concessió de la gestió indirecta del servei públic de recollida dels residus municipals a
Sant Pol de Mar.
TERCER.- Aprovar la licitació per tramitació ordinària i l’expedient de contractació del
servei esmentat en l’acord anterior, mitjançant procediment obert, subjecte a regulació
harmonitzada, amb un pressupost de licitació de 410.000€ IVA exclòs, i sent el valor
estimat de 2.460.000€ IVA exclòs.
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QUART.- Autoritzar la despesa per a la contractació anteriorment aprovada a la
partida assenyalada a la part expositiva del dictamen, per l’import de la licitació.
CINQUÈ.- Publicar l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de l
Unió Europea (DOUE), al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i en el perfil del contractant
d’aquest l’Ajuntament.
SISÈ.- Facultar a l’Alcaldessa per signar tots els document pertinents per l’efectivitat
dels precedent acords, inclosos els de rectificació i/o esmena per possibles errors
materials que es poguessin produir.
INTERVENCIONS
Pren la paraula el regidor de l’àrea de Serveis i Hisenda, Sr. Xumetra, per tal de
defensar la proposta de govern. Explica que la durada de contracte i les seves
pròrrogues s’han acabat i que, per tant, cal dur a terme una nova licitació. En aquesta,
el govern ha fet un pas endavant ampliant el porta a porta. També aposta per reservar
la participació en el procediment a centres especials de treball i empreses d’inserció,
qualificats com a tals i inscrits en el corresponent Registre. Amb això, pensa el regidor
es premia l’esforç d’aquestes empreses i, alhora, es busca una empresa de
proximitat.
El Sr. Font manifesta que la reserva a empreses socials no comporta que l’empresa
sigui de proximitat. Avança que el grup d’ERC s’abstindrà perquè, d’una banda, no
se’ls ha convidat per fer aportacions, però, per altra, tampoc observen res que no els
agradi.
VOTACIONS
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió extraordinària de
data 27 de desembre de 2016, ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

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

2. PROPOSTA PER DEIXAR SENSE EFECTES LES BASES GENERALS DELS
PROCESSOS SELECTIUS PER A L’ACCÉS A LES PLACES VACANTS DE
L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
RELACIÓ DE FETS
Per acords de Junta de Govern Local adoptats en sessions celebrades en dates 22 de
maig i 24 de juliol de 2008, es van aprovar les Bases Generals que regirien els
processos de selecció de personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Sant Pol de
Mar.
Aquestes bases van ser publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
Núm. 194 de 13/08/2008.

3

Aquestes bases generals es van aprovar amb el ferm propòsit de ser una eina útil que
agilitzés els processos selectius.
Han passat 8 vuit anys, en els que les modificacions legislatives han estat constants i
han afectat notablement la vigència d’aquestes bases, fet que fa aconsellable deixarles sense efecte, atès que ja no compleixen la seva funció inicial i podem ser
contraproduents per contradicció amb la legislació actual.
Les bases generals referides fan contínua referència a la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, llei que ha estat vigent fins el 2 d’octubre de 2016 i que ha estat
substituïda per la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques. Aquesta nova Llei del Procediment Administratiu fa de
la tramitació electrònica l’ actuació habitual de les Administracions. Aposta clarament
per una Administració sense paper basada en un funcionament íntegrament
electrònic.
Els requisits generals de participació en convocatòries també han resultat modificats.
A la base TRETZENA. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS s’exigeix el permís de
conducció BTP, i des del gener de 2016, el permís de conducció de la classe BTP, es
suprimeix per adaptar-se a les categories que recull el Permís Únic Europeu de
Conducció.
També han sortit de nous requisits. Arrel de la Llei 26/2015 de Modificació del sistema
de protecció a la infància i l’adolescència, s’ exigeix l’aportació d’una certificació
negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals, per l’accés a l’exercici de
professions que incloguin contacte habitual amb menors.
L’Ordre EDU / 1603/2009, de 10 de juny, estableix equivalències amb els títols de
Graduat en Educació Secundària Obligatòria i de Batxiller regulats en la Llei Orgànica
2/2006, de 3 de maig, d'educació. BOE 17-06-2009
L’ Ordre PRE / 824/2009, de 30 de març, aprova mesures d'austeritat i eficiència en
matèria d'ocupació pública. BOE 03-04-2009.
Hi ha normativa d’especial transcendència aprovada recentment com el Reial Decret
Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre, ple qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut
bàsic de l’empleat públic.
En data 1 de desembre de 2016, s’acorda amb els sindicats deixar sense efectes
aquestes Bases Generals.
Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides, EL PLE ACORDA:
PRIMER. Derrogar les BASES GENERALS DELS PROCESSOS SELECTIUS PER A
L’ACCÉS A LES PLACES VACANTS DE L ’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR,
aprovades per acords de Junta de Govern Local adoptats en sessions celebrades en
dates 22 de maig i 24 de juliol de 2008 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona Núm. 194 de 13/08/2008.
SEGON. Comunicar formalment el contingut de la present resolució i donar trasllat als
representants del personal de l’Ajuntament.
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TERCER. Publicar aquesta derogació de les Bases Generals en el tauler d’edictes, al
web municipal i en el DOGC I BOP, a efectes de donar l’oportuna publicitat.
VOTACIONS
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió extraordinària de
data 27 de desembre de 2016, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

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

3. APROVACIÓ DE LA PRORROGA i L’ADDENDA ECONOMICA 2017 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 l’addenda econòmica per a l’any 2017, per
un total de 2.410 hores, que corresponen a 70 hores de SAD social, 2.316 hores de
SAD dependència i 24 hores de coordinació, per un import total de 14.100,73 €.
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
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 2017.
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TERCER.- FACULTAR a l’Alcaldessa per a la signatura de la pròrroga del conveni i la
seva addenda econòmica 2017.
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.
INTERVENCIONS
El regidor de l’àrea de Serveis Socials, Sr. Parada, explica el contingut de la proposta
consistent en un total de 2410 hores que corresponen a 70 hores de SAD social, 2316
de SAD dependència i 24 hores de coordinació, per un import de 14.100,73 €. El preu
és el mateix que el vigent d’enguany. Es tracta de prorrogar el servei per una població
que cada cop és més envellida. Recorda, a més, que aquest servei es complementa
amb el servei que es presta des del propi Ajuntament.
VOTACIONS
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió extraordinària de
data 27 de desembre de 2016, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

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

4. APROVACIÓ DEL PLA D’USOS DE LES PLATGES DE SANT POL DE MAR PEL
QUINQUENNI 2017-2021.
Per part dels Serveis Tècnics Municipals ha estat redactat el Pla d’Usos de les platges
de Sant Pol de Mar pel quinquenni 2017-2021, en compliment de les determinacions
sobre redacció i aprovació de plans d’ordenació de les platges i dels plans d’usos de
temporada, en el qual s’ordena als Ajuntaments que han de remetre a la Direcció
General de Ports i Costes la sol·licitud d’explotació dels serveis de temporada a les
platges, a fi que siguin aprovats pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat de Catalunya i a proposta de la Direcció General de Ports i Costes.
El Pla d’usos de les platges de Sant Pol de Mar per les temporades 2017-2021, que es
proposa aprovar recull les fitxes descriptives d’aquests usos i els “Plànols “, 12 en
total, un de planta general i 11 de plantes de detall.
Vist que el Pla reuneix els requisits establerts per la normativa que li és d’aplicació. EL
PLE ACORDA:
PRIMER.- APROVAR EL PLA D’USOS DE LES PLATGES DE SANT POL DE MAR
pel quinquenni 2017-2021.
SEGON.- SOL·LICITAR a la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya
l’autorització d’explotació dels serveis de temporada a les platges de Sant Pol de Mar
per al període 2017-2021 continguts en el pla d’usos que s’aprova.
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INTERVENCIONS
La Sra. Martí Inicia la seva intervenció preguntant si és a ella a qui li correspon
defensar la proposta o al regidor de Territori.
La regidora sintetitza el contingut del Pla d’Usos pel quinquenni 2017-2021. Considera
que és pràcticament el mateix que l’actual amb tres novetats:
•

•
•

Costes considera que la platja de la Murtra és platja natural, per la qual cosa
retallen un 50% de la terrassa a la guingueta. L’Ajuntament ha interposat recurs
contra aquesta decisió i resta a l’espera de la seva resolució.
Es preveu la instal·lació de taquilles a les platges del Moré i a Can Villar
Es preveu també uns 50 m2 d’ocupació que faran possible, si hi ha algú
interessat, el lloguer de padel i kajaks.

El Sr. Font avança la seva abstenció i n’explica les raons. La seva intenció era votar a
favor ja que el regidor de l’àrea de Territori va convocar-lo per explicar-li el contingut
del Pla d’Usos, però a la Junta de Portaveus es va trobar amb alguna modificació
d’última hora de la qual no en tenia coneixement. Tampoc li transmet confiança que la
regidora de Medi Ambient iniciï la seva intervenció no sabent si li correspon a ella o al
regidor de Territori ser el ponent de la proposta. Afegeix que, a més, el seu vot no és
aquí decisiu.
L’Alcaldessa replica que el govern té molt clar la delimitació de les funcions que, en
matèria de platges, pertoquen al regidor de Territori i a la regidora de Medi Ambient.
Al primer, li correspon tot el referent a les platges urbanes i naturals i, a la segona,
els usos de la platja.
La Sra. Martí insisteix en que la delimitació de funcions està clara, però que tenia
dubtes de qui havia de defensar-la. Pensa que aquesta qüestió no té cap importància i
que no és raó per l’abstenció.
VOTACIONS
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió extraordinària de
data 27 de desembre de 2016, ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

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

5. APROVACIÓ ACCEPTACIÓ RENÚNCIA DE L’ENTITAT “CLUB TENNIS SANT
POL DE MAR” A LA CONCESSIÓ ATORGADA MITJANÇANT CONTRACTE
SIGNAT EL 22 D’OCTUBRE DE 1994 AMB AQUEST AJUNTAMENT
L’Alcaldessa llegeix la carta presentada avui mateix pel Sr. Josep Ragull i Bachiller,
President de l’Entitat Associació “Club de Tennis Sant Pol de Mar”, que es transcriu a
continuació:
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“I. Que l’Associació presidida pel que subscriu és la vigent concessionària, en virtut del contracte de
concessió de data 22 d’octubre de 1994, de la gestió de les instal·lacions esportives ubicades al carrer
Jordi Carrasco i Azemar 1 de Sant Pol de Mar, destinades principalment a la pràctica del tennis.
II. Que el passat dia 24 d’octubre de 2016 es va presentar un escrit davant d’aquest Ajuntament pel que
es manifestava la renúncia a la concessió abans esmentada, amb la condició expressa que l’Ajuntament
de Sant Pol es fes càrrec del dèficit econòmic que es pogués produir des de la comunicació de la renúncia
fins que hi hagués un nou adjudicatari de la concessió.
III. Que la renúncia es va presentar amb la condició abans expressada donat que, a la reunió celebrada
en data 7 de setembre de 2016 a les dependències municipals, l’Ajuntament es va comprometre
expressament a: (1) atorgar la gestió provisional del Club a l’Associació que represento, (2) a cobrir el
dèficit al qual s’ha fet referència sempre que aquest fos raonable i (3) a treure a concurs la concessió amb
caràcter molt urgent. Als oportuns efectes, el Club va presentar el detall del dèficit pressupostari que es
demanava fos cobert pel Consistori i, si bé no ha tingut cap resposta formal, s’ha manifestat verbalment
als seus representants que l’Ajuntament no se’n farà càrrec en cap cas.
IV. Que sense voler entrar en cap consideració de com s’ha gestionat aquesta situació per totes les parts
implicades, transcorreguts més de 2 mesos des de la data de presentació de la renúncia sense que s’hagi
acceptat formalment la mateixa, sense que es tingui cap constància formal de l’acceptació de la condició
de cobrir el dèficit (més enllà d’una manifestació verbal que no seria així), i donada la inseguretat jurídica
que això provocava a tots els efectes, el Club, reunit en Assemblea General de data 24 de desembre de
2016, ha decidit retirar al sol·licitud de renúncia abans que aquesta sigui acceptada per l’Ajuntament.
V. Que als oportuns efectes, es posa en coneixement de l’Ajuntament que l’Associació que represento ha
decidit engegar les actuacions jurídiques oportunes per restructurar els seus deutes i al seva despesa
corrent, havent dissenyat un pla de viabilitat que fa pensar que podrà continuar explotant les instal·lacions
fins al final de la concessió, motiu pel qual no serà necessari que l’Ajuntament iniciï un procediment de
licitació pública per adjudicar la concessió de les instal·lacions en qüestió.
VI. Que, tenint en compte que se’ns ha manifestat que en el proper Ple Municipal estava previst que es
tractés aquest tema, hem volgut comunicar aquesta decisió perquè abans d’entrar en qualsevol debat,
s’arxivi la sol·licitud de renúncia presentada i es deixi sense efecte.
Per tot el que s’ha exposat.
Sol.licito, que es tingui per presentat aquest escrit, per fetes les manifestacions contingudes en el mateix i
en base a les mateixes, es tingui per retirada formalment, s’arxivi i es deixi sense efecte la sol.licitud de
renúncia a la concessió esmentada en l’expositiu, concessió que seguirà sent gestionada per
l’ASSOCIACIÓ CLUB TENNIS SANT POL DE MAR, fins al final de la vigència de la mateixa.
Es demana, a Sant Pol de Mar, a 24 de desembre de 2016. Signat: Josep Ragull Bachiller”

L’Alcaldessa retira aquest punt de l’ordre del dia tot dient que el govern municipal té
la voluntat de donar resposta a la carta presentada atès que hi ha afirmacions que no
s’ajusten a la veritat. També felicita el fet de que el Club de Tennis dugui a terme un
pla de viabilitat.
6. PROPOSTA D’ACORD AL PLE MUNICIPAL DE PRÒRROGAR EL CONTRACTE
DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DEL CEMENTIRI DE SANT POL DE MAR
El Ple de la Corporació, en data 28 de desembre de 2012 va acordar adjudicar
definitivament a l’empresa “CABRÉ JUNQUERAS, S.A.” el contracte de gestió del
servei públic del cementiri de Sant Pol de Mar.
En data 10 de gener de 2013, fou signat el contracte administratiu de gestió del servei
públic del Cementiri de Sant Pol de Mar, entre aquest ajuntament i la mercantil Cabré
Junqueras S.A., atès l’acord adoptat per la Junta de Govern Local , de data 21 de
novembre que va acordar, a proposta de la Mesa de contractació, classificar a
l’esmentada empresa com oferta més avantatjosa.
D’acord amb la disposició general quarta del Ple de Clàusules administratives i
particulars que van regir el concurs per a l’adjudicació de la gestió del servei públic del
Cementiri, la clàusula segona del contracte signat estableix que la durada del
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contracte es de quatre anys prorrogable per un any més, si el concessionari proposés,
amb un mes d’antelació alguna millora o inversió que justifiqui la pròrroga.
En data 12 de desembre de 2015, registre d’entrada 2016/4042, dins el termini
establert, la mercantil Cabré i Junqueras,SA, concessionària del servei, ha manifestat
la seva proposta de continuar prestant el servei de gestió del cementiri de Sant Pol de
Mar, indicant les millores que justifiquen la pròrroga i demanant l’acord de pròrroga
corresponent fins al límit màxim previst en el plec de clàusules que regiren la
contractació del servei.
Vist l’informe emès pel regidor-delegat de l’àrea en sentit favorable a l’aprovació de la
pròrroga que es demana.
Atès el que disposen els articles 109 i següents del Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, i els articles 228 a 265 del Decret 179/1995, de 13 de juny i demès
normativa d’aplicació.
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- APROVAR una pròrroga d’un any el contracte administratiu de gestió del
servei públic del Cementiri de Sant Pol de Mar, signat en data 10 de gener de 2013,
entre aquest Ajuntament i la mercantil Cabré Junqueras S.A.
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària del servei als efectes
legals oportuns.
TERCER.- FACULTAR l’alcaldessa, tan àmpliament com sigui possible en dret per a
signar la pròrroga del contracte subscrit en data 10 de gener de 2013.
INTERVENCIONS
El Sr. Ferrer pregunta quina és la millora o inversió que justifica la pròrroga del
contracte.
L’Alcaldessa contesta que no li consta cap. Cabré Junqueras en la instància
presentada considera com a millora les bastides metàl·liques adaptables i l’elevador
elèctric tipus oruga que han adquirit recentment i que augmenten la seguretat en els
enterraments.
VOTACIONS
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió extraordinària de
data 27 de desembre de 2016, ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

10 vots a favor: CIU (5), Junts (3), ERC (2)
1 vot en contra: ICV (1)
0 abstencions: cap
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7. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UNA ADENDA AL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR I LA
FUNDACIÓ COROMINES SOBRE L’ÚS DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER
CONSOLAT DE MAR 9
RELACIÓ DE FETS
En data 26 de setembre de 2016, el Ple de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar va aprovar
el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i la Fundació
Coromines sobre l’ús de l’edifici situat al carrer Consolat de Mar 9.
A petició de la Fundació Coromines es proposa afegir la següent adenda al text del
conveni: “Aquest conveni serà revisat durant l’any 2017 a la llum del programa
d’activitats conjuntes a dur a terme entre la Fundació Coromines i l’Ajuntament de Sant
Pol de Mar valoritzant al màxim la relació entre els llegats Coromines i Cahner amb
Sant Pol de Mar, així com, garantint-ne la màxima difusió en els àmbits culturals del
país.”
FONAMENTS DE DRET
Atès el que disposen els articles 303 i següents de l Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i demés
legislació d’aplicació
Per tot això, EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’adenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Pol
de Mar i la Fundació Coromines sobre l’ús de l’edifici situat al carrer Consolat de Mar 9
annexa a aquesta proposta
SEGON.- Facultar a l’alcaldessa de l’Ajuntament, la Sra. Montserrat Garrido Romera,
per la signatura de l’esmentada adenda.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Fundació Pere Coromines.
VOTACIONS
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió extraordinària de
data 27 de desembre de 2016, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

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

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les
19:30 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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