ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 27 D'OCTUBRE DE 2014
NÚM. PLE 2014/12
Identificació sessió
Caràcter: ordinària
Data: 27 d'octubre de 2014
Horari: 20:00 h. a 21:45 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. Raimon Vidal Serra (CIU)
Sr. Robert Garcia Gil (CIU)
Regidors/es
Sr. Daniel Comas Verdaguer (Junts per Sant Pol)
Sra. Verònica Martí Ceballos (Junts per Sant Pol)
Sr. José Parada Rafael (Junts per Sant Pol)
Sra. Maria Carme Pomés Codina (Junts per Sant Pol)
Sr. Manel Puig Borrell (ICV)
Sr. Bernat Ferrer Roura (ICV)
Sr. Albert Font Lacambra (ERC)
Sr. Isaac-Ivan Martín i Salvà (PP)
Secretària
M. Carme Solís Ferrer
A la sala de plens de la vila de Sant Pol de Mar, essent les 20:00 hores del dia 27
d'octubre de 2014, 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 ordinària, els senyors i senyores més amunt
esmentats.
Declara oberta la sessió la Sra. Alcaldessa i un cop comprovat el quòrum d’assistència
necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els assumptes
inclosos a l’ordre del dia que tot seguit es relacionen.
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Assumptes a deliberar
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 29 DE SETEMBRE DE
2014
2. DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ D’UNA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2014
3. PROPOSTA RELATIVA A L’ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS
REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS (APROVACIÓ PROVISIONAL)
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UNA BONIFICACIÓ DEL 95% DE LA QUOTA DE L’ICIO
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE PLA DE PROTECCIÓ CIVIL DE SANT POL DE
MAR
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE SANT POL DE
MAR
7. APROVACIÓ ADDENDA ECONOMICA 2015 DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIA AL
CONSELL COMARCAL DEL MARESME EN MATÈRIA D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
8. ASSUMPTES URGENTS
9. PRECS I PREGUNTES

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 29 DE
SETEMBRE DE 2014
La Sra. Martí demana que es rectifiqui les respostes 1 i 4 a les seves preguntes:
1. Respon el Sr. Xumetra explicant que la gent estava mal informada, llançava els trastos vells
quan volien. Ara els cartells són més aclaridors, s’informa mitjançant un cartell que només es
recullen el dijous, que es poden deixar a la deixalleria i que si la dimensió dels trastos és gran
es pot trucar perquè els recullin domiciliariament.
4. Respon el Sr. Xumetra per explicar que precisament la setmana vinent es donaran els
resultats de les anàlisi efectuades a cadascuna de les empreses agrícoles que han participat
de l’estudi. S’ajudarà a aquest col·lectiu tant com es pugui.

L’acta s’aprova per unanimitat amb les rectificacions anteriors
2. DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ D’UNA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2014
Assumpte
Exp. 10/2014 de Modificació del pressupost de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar
mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb amb romanent líquid
de tresoreria per a despeses generals a 31 de desembre de 2013, amb anul·lació de
crèdits i nous ingressos d’una subvenció de la Diputació de Barcelona.
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Relació de fets
En l’any 2003 es va aprovar el projecte de rehabilitació del front marítim de Sant Pol de
Mar. Aquest projecte contemplava, entre d’altres, l’execució d’un pas soterrat sota la
via del tren que afectava una finca d’ADIF. El valor de l’expropiació que va fixar el
Jurat d’expropiació va ser de 111.389,61€ que van ser satisfets per l’Ajuntament. ADIF
va presentar recurs contra aquesta valoració. El final del procés judicial ha estat la
interlocutòria dictada pel TSJC que ha fixat el preu just en 423.072,21€. Donat que
l’Ajuntament ja havia pagat l’import de 111.389,61€, per donar compliment a la
interlocutòria l’Ajuntament ha de satisfer 311.682,60€. A més s’han de satisfer
interessos de demora, l’import dels quals resta pendent de calcular. Actualment ADIF
està reclamant pel concepte d’interessos un import al voltant del 123.000€. Tant pel
principal com pels interessos, el pressupost municipal de l’exercici 2014 no contempla
crèdit pressupostari.
La liquidació pressupostària de l’exercici 2013 ha presentat romanent líquid de
tresoreria per a despeses generals a 31 de desembre de 2013 per import de
1.259.884,29€.
Per últim, des de l’aprovació inicial del pressupost de l’exercici han sorgit noves
necessitats d’inversió per al municipi.
En base a l’anterior, es proposa la modificació del pressupost d’enguany consistent en:
1. L’informe d’intervenció de la liquidació pressupostària exposava que el destí d’una part del
romanent de tresoreria de 31 de desembre de 2013, en concret 668.862,28€, restava subjecte
al destí de l’article 32 de la LO 2/2012, és a dir, a reduir endeutament net. Per aquest motiu, es
proposa la seva aplicació a aquest destí, mitjançant la no concertació de part del nou
endeutament previst en el pressupost del 2014.
La resta de l’import del romanent de tresoreria per a despeses generals, 591.022,01€, es
proposa aplicar a reduir endeutament net un import de 194.001,82€ i la resta, 397.020,19€, a
projectes d’inversió.
2. La Diputació de Barcelona ha atorgat a l’Ajuntament una subvenció de Suport a inversions
sostenibles i prestació de serveis públics per un import total de 147.329,40€. Aquesta
subvenció consta d’una part destinada a despesa corrent per import de 44.182,82€ i una part
destinada a inversió sostenible per import de 103.130,58€ . La primera ha estat destinada a
despesa ja executada en el pressupost municipal mentre que la segona ha estat destinada al
projecte d’enllumenat finançat inicialment amb operacions d’endeutament. Amb aquesta
subvenció s’obtenen nous recursos amb els quals finançar nou crèdit pressupostari. La
modificació pressupostària que es presenta preveu el destí dels nous recursos obtinguts per
aquesta subvenció a nova despesa d’inversió per import de 103.130,58€ i 44.182,82€ per
habilitar crèdit per atendre els interessos de demora de la interlocutòria descrita anteriorment.
3. Finalment es proposa l’habilitació de crèdit amb l’anul·lació de crèdit de partides
pressupostàries per un import de 246.313,81€.

La secretària interventora, ha informat favorablement aquesta proposta de modificació
pressupostària.
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. Arti les 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:
EL PLE ACORDA:
PRIMER. Aplicar la part del romanent líquid de tresoreria per a despeses generals de
31 de desembre de 2014 afectat al destí que fixa l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012
d’Estabilitat Pressupostària, a reduir endeutament net mitjançant la no concertació
d’endeutament nou previst en el pressupost de l’exercici 2014, per import de
668.862,28€.
SEGON. Aplicar part del romanent líquid de tresoreria per a despeses generals de 31
de desembre de 2014 no afectat al destí que fixa l’article 32 de la Llei Orgànica
2/2012, a reduir endeutament net mitjançant la no concertació d’endeutament nou
previst en el pressupost de l’exercici 2014 per import de 194.001,82€.
TERCER.- Aprovar l’expedient de modificació del pressupost de l’Ajuntament de Sant
Pol de Mar, consistent en crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat mitjançant
romanent líquid de tresoreria per a despeses generals de 31 de desembre de 2013,
mitjançant baixes per anul·lació de crèdit i mitjançant els recursos obtinguts de la
subvenció de la Diputació de Barcelona de suport a inversions sostenibles i prestació
de serveis públics, amb el següent detall:
Finançament:

Pressupost
inicial

Crèdit Extraordinari

2
2
6
6
6
6
2
2
2
2
2
6
6

15500
15500
15100
92000
92000
33600
1100
49100
13200
13200
13200
33300
33800

6090004
6240002
6000000
6330001
6330002
6500000
3520000
6250000
6260002
6230005
6250000
6250000
6250001

MOBILARI URBÀ
CAMIÓ
EXPROPIACIÓ ADIF FRONT MARÍTIM
FINESTRES, PORTES I ALTRES INSTAL·LACIONS CASA GRAN
FINESTRES, PORTES I ALTRES INSTAL·LACIONS S.TERRITORIAL

TORRE ESGLÈSIA
INTERESSOS DE DEMORA
APARELL EMISSORA DE RADIO
ORDINADORS POLICIA LOCAL
INSTAL·LACIONS OAC POLICIA LOCAL
MOBILIARI OAC POLICIA LOCAL
OBRES D'ART
PHOTOALL PER A FIRES

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Subtotal

Modificació

38.305,23
25.000,00
311.682,60
10.000,00
20.000,00
12.000,00
124.000,00
1.750,00
3.000,00
3.000,00
10.000,00
500,00
1.300,00

Previsió
final
38.305,23
25.000,00
311.682,60
10.000,00
20.000,00
12.000,00
124.000,00
1.750,00
3.000,00
3.000,00
10.000,00
500,00
1.300,00

560.537,83

Suplement de crèdit

2
6
5
5
5
5
2
2
6

13300
34200
33200
34200
34200
33200
01100
01100
49100

6190000
6320000
6250000
6310000
6310000
6320000
9130000
9130000
6090000

Subtotal

10.000,00
28.500,00
117.941,00 250.000,03
26.184,57
86.184,57
45.000,00 195.000,00
150.000,00 300.000,00
44.001,82 141.801,82
668.862,28 1.084.393,61
16.000,00 431.531,33
15.000,00
50.000,00
1.092.989,67

TOTAL AUGMENTS DE CRÈDIT

1.653.527,50

SENYALITZACIÓ VERTICAL
OBRES ADEQUACIÓ PAVELLÓ POL·LIESPORTIU
MOBILIARI BIBLIOTECA
PROJECTE I EXECUCIÓ OBRES CAMP DE FUTBOL
PROJECTE I EXECUCIÓ OBRES CAMP DE FUTBOL
REFORMES EDIFICI BIBLIOTECA
AMORTITZ.PRÉSTECS FORA SECTOR PÚBLIC
AMORTITZ.PRÉSTECS FORA SECTOR PÚBLIC
COMPRA EQUIPS TDT

18.500,00
132.059,03
60.000,00
150.000,00
150.000,00
97.800,00
415.531,33
415.531,33
35.000,00
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Conceptes d'ingrés

1
1
1
1
1

87000
87000
87000
76106
46116

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
DIPUTACIÓ: SUPORT A INVERSIONS SOSTENIBLES
DIPUTACIÓ: SUPORT A SERVEIS PÚBLICS

Subtotal

397.020,19
194.001,82
668.862,28
103.130,58
44.198,82
1.407.213,69

Pressupost
inicial
Modificació
INVERSIONS NOVES ASSOCIADES AL FUNCIONAMENT DE SERV 275.000,00 -230.313,81
90.893,28
-16.000,00
INVERSIONS NOVES ASSOCIADES AL FUNCIONAMENT DE SERV

Anul·lació crèdit partides de despesa

06 15500
06 01100

6210002
3100000

Subtotal

TOTAL FINANÇAMENT

103.130,58
44.198,82

Previsió
final
44.686,19
74.893,28

-246.313,81

1.653.527,50

QUART.- Exposar l’expedient al públic, inserint el corresponent anunci al BOP, perquè
es puguin presentar les reclamacions oportunes durant 15 dies. Al·legacions que
s’hauran de resoldre pel Ple en el termini d’un mes. Si no es presenten al·legacions,
l’aprovació inicial esdevindrà, sense cap més tràmit, aprovació definitiva.
INTERVENCIONS
El regidor Sr. Xumetra explica de forma detallada en què consisteix la seva proposta
de modificació de crèdit.
El Sr. Parada, per Junts per Sant Pol, pregunta a què respon l’expropiació del Front
Marítim. I com és que es va tramitar una expropiació quan el projecte no s’havia
executat. Pel que fa al romanent de tresoreria que es destina a inversions es queixa de
que no s’ha comptat amb l’oposició per decidir com destinar aquests diners
sobrers.(ells havien proposat subvencionar o bonificar els arranjaments de façanes i
mitgeres)
La Sra. Alcaldessa explica que es tracta de l’expropiació de l’indret on estava el
xiringuito conegut com “Els Pinxitos” i que es va dur a terme per tal d’executar el
projecte de “Rehabilitació del Front marítim”, que, finalment, no es va realitzar per
protestes populars. El Jurat d’Expropiació va fixar un justpreu amb el qual no va estar
d’acord ADIF, interposant el corresponent recurs contenciós administratiu que ha
acabat amb la sentència del T. Suprem que el fixa en 400.000 euros i escacs més els
interessos legals corresponents. Hem pactat amb ADIF que a partir del 6/10 no es
meritin els interessos. En relació amb la segona pregunta diu que malgrat que ella no
hi era, entén que era una “conditio sine qua non” per a l’execució del projecte. Tot i
que manifesta que si no fora pel preu exagerat ja està bé que aquell terreny formi part
del parc del Litoral. En referència amb la tercera de les qüestions plantejades, contesta
que fins fa ben poc no coneixia l’existència del romanent i que el govern ha donat
prioritat als projectes redactats: biblioteca, camp de futbol i pavelló. Quan al tema de
bonificar la pintura de les façanes, el tema encara està en estudi.
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Sr. Puig, per ICV.-Ens trobem davant d’una modificació que no deixa de ser la
finalització del pressupost que varem aprovar a principis d’any. Pel que fa a les
partides importants, algunes d’elles hi estem obligats com el tema d’ADIF. Aclareix que
l’expropiació es va endegar quan el projecte ja estava aprovat i en fase d’execució.
Per tant, no es va expropiar prèviament al projecte. Manifesta que han estat parlat
amb el regidor d’Hisenda en el sentit de que, aprofitant que el govern vol arranjar el
camp de futbol, es podia arranjar el pas de vianants per entrar a l’escola, eixamplantlo, treient les faroles,....convertint-lo en un pas digne que doni més importància als
vianants que al vehicles. En un futur es pot seguir parlant de millorar els camins a peu
per accedir a l’escola. ICV ha acordat amb el regidor d’Hisenda que els Serveis
Tècnics redactin el projecte d’arranjament del pas i que el cost entri en el pressupost
de l’any vinent. Entén que és la modificació usual que es fa en el transcurs de l’exercici
econòmic. Demana que s’acabin els projectes previstos al pressupost d’enguany i diu
que ja discutiran els que cal que entrin en el pressupost 2015.
Sr. Font, per ERC, avança que s’abstindrà, ja que entén que pertoca al govern
gestionar el romanent de crèdit positiu. Això no obstant considera que amb aquesta
modificació quasi s’està aprovant un nou pressupost amb inversions noves o
ampliacions d’inversions; i així com, quan el govern elabora el nou pressupost
consulta als grups municipals, aquesta vegada no ha fet. No li sembla malament que el
romanent es destini a inversions, però ERC ho hagués aplicat a inversions diferents.
De fet és lògic perquè ERC no està al govern.
Sr. Martín, pel PP, li sembla bé algunes de les inversions realitzades, però no és el
seu pressupost. Entén que la modificació de crèdit és responsabilitat del govern i, en
conseqüència, s’abstindrà. Agraeix públicament la transparència de les negociacions
que ICV ha portat a terme amb el govern. Pel que respecta a la passera, confirma que
el projecte estava aprovat abans d’expropiar. Manifesta que no és de rebut queixar-se
ara. En aquells moments hi havia un projecte que finalment no es va fer i es va
expropiar. Demana responsabilitats.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 27
d’octubre de 2014, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

7 vots a favor: CIU (5), ICV (2)
0 vot en contra: cap
6 abstenció: Junts (4), ERC (1), PP (1)

3. PROPOSTA RELATIVA A L’ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS (APROVACIÓ
PROVISIONAL)
Antecedents
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
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En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora
comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,
una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la
modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vista la Memòria del Regidor Delegat i l’informe de la Secretaria-Intervenció, EL PLE
ACORDA:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per
a l’exercici 2015 i següents.
SEGON.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents la modificació de
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
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Ordenança
Fiscal núm.

Reguladora de:

1
3

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

4

IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA

5

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

7

TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS
D’INTERÈS GENERAL

13
14

TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O
ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER
I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC
TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES
VIES PUBLIQUES MUNICIPALS

15

TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL EN EDIFICIS DE
SERVEI PÚBLIC

20

TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES EN
MATÈRIA D’URBANISME

25

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL

33

TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS INCORRECTA
O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA I IMMOBILITZACIONS
Tarifa 3 dels preus públics

TERCER.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2015, seran objecte de publicació en el Butlletí
Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per
part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat
per la Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 30 de setembre de 2014, es farà
pública l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels
ingressos de dret públic municipals.
QUART.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
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març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
A efectes d’aclariment es relacionen tot seguit aquelles ordenances fiscals el text de
les qual no varia respecte l’aprovat per a l’exercici de 2014:
Orden
ança
fiscal
2
9
10
11

Reguladora de:
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB MERCADERIES,
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTÍNTOLS, BASTIDES
I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES
TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES
RESERVES DE VIA PUBLICA PER A APARCAMENT, CARREGA I DESCARREGA DE
MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA
TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB
FINALITAT LUCRATIVA

12

TAXA PER LA INSTAL•LACIÓ DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA

16

TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

18

TAXA PER LLICÈNCIA D'AUTOTAXI
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN
L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A
PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE, AIXÍ
COM PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE L’ ACTIVITAT., ELS CONTROLS
PERIODICS I LES REVISIONS PERIÒDIQUES
TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE
CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL

21

23
24

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI I ALTRES SERVEIS
ASSISTENCIALS

26

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPORTIUS I UTILITZACIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

27

TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS I APROFITAMENT ESPECIAL DELS EDIFICIS
MUNICIPALS AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DE CASAMENTS

28

TAXES DEL CLAVEGUERAM

29

TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS

30

TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

32

TAXES PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS ESPECIALS EN
ESTBLIMENTS MUNICIPALS

34

TAXA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS SINGULARS DE LA POLICIA MUNICIPAL

35

ORDENANÇA FISCAL GENERAL REGULADORA DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS
ORDENANÇA GENERAL DE PREUS PÚBLICS MUNICIPALS
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INTERVENCIONS
El regidor d’Hisenda, Sr. Xumetra fa una breu explicació de les modificacions que el
govern proposa enguany: A grans trets: es modifica el tipus de gravamen de l’IBI a la
baixa als efectes de que l’import a pagar per part dels ciutadans sigui el mateix que
l’any anterior; en relació amb l’OF 13, s’adequa el preu per parada, augmentant-lo,
per tal de facilitar el cobrament; s’incrementa la taxa d’aparcament del parc del Litoral
pels veïns de Sant Cebrià; es proposa la supressió del pagament de la taxa
d’aparcament els caps de setmana. Quan a l’OF 15, hi ha petits canvi en la utilització
de les sales de domini públic; pel que fa a la taxa de vehicles abandonats, no es
cobrarà pel parany posat per interès policial.
El regidor de promoció econòmica, Sr. Garcia proposa una esmena “in voce”.
L’esmena consisteix en la modificació de l’OF 14, taxa per l’estacionament de vehicles
de tracció mecànica en les vies públiques municipals consistent en suprimir el
cobrament de la taxa dels mesos d’estiu (de juny a setembre) de 14 a 16 hores.
Explica el regidor que és una petició dels restauradors i que ha comprovat que en
molts pobles veïns s’aplica aquesta mesura.
Sr. Martín, pel PP, considera que no és un argument vàlid que el regidor de l’àrea
proposi l’increment de la taxa d’ocupació de les parades perquè a la gent li fa mandra
abonar els 2 o 3 € que costa. En relació amb la taxa d’aparcament que no abonaven
els de Sant Cebrià, recorda que ja va advertir en el seu moment que no era una bona
mesura si Sant Pol no rebia res en contrapartida. Pregunta perquè es proposa ara que
els veïns de Sant Cebrià paguin 100 euros de taxa d’aparcament (que és l’import
d’aquells que tenen una propietat a Sant Pol de Mar i abonen IBI urbana però no
impost de vehicles) i no 150 € com pertoca als visitants habituals.
El regidor respon que entén que no poden ser equiparats als visitants habituals perquè
els veïns de Sant Cebrià venen durant tot l’any a Sant Pol i hi ha una relació de
veïnatge.
VOTACIÓ DE L’ESMENA
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 27
d’octubre de 2014, ES APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

13 vots a favor: CIU (5), Junts (4), ICV (2), ERC (1), PP (1)
0 vot en contra: cap
0 abstenció: cap

VOTACIÓ DE LA PROPOSTA ESMENTADA
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 27
d’octubre de 2014, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

12 vots a favor: CIU (5), Junts (4), ICV (2), ERC (1)
0 vot en contra: cap
1 abstenció: PP (1)
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Sr. Parada.- Agraeix la inclusió en la modificació de les ordenances fiscals de diverses
reivindicacions de Junts per Sant Pol: com són la dels paranys i la supressió de la taxa
d’aparcament durant els caps de setmana de l’any.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UNA BONIFICACIÓ DEL 95% DE LA QUOTA DE
L’ICIO
En data 23 de juliol de 2014, la Junta de Govern Local adoptà acord d’aprovació de
llicència municipal d’obres número 2014/92 per a reposició persianes de llibret a
l’immoble situat al
.
En el mateix acord s’aprovà la liquidació tributària pels imports corresponents a
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i de la taxa per llicència urbanística
Consten a l’expedient els justificants de pagament de tots els conceptes aprovats.
En data 7 d’agost de 2014, l’interessat,
formula petició de
bonificació del 95% de la quantitat liquidada en concepte d’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres atenent al caràcter de bé catalogat de l’immoble referenciat al
paràgraf primer.
Atès l’informe en sentit favorable emès per la TAG d’urbanisme, aquesta alcaldia,
d’acord amb l’article 6è de l’ordenança fiscal número 5 reguladora de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres EL PLE ACORDA:
PRIMER.- APROVAR una bonificació del 95% de la quota de l’ICIO resultant de la
liquidació practicada en l’expedient d’obres número 2014/92, per reposició persianes
de llibret a l’edifici catalogat situat al
i a favor del Sr.
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a l’organisme de gestió tributària a fi que faci
efectiu el retorn del 95%, de la quota liquidada de 355,02 €uros, de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres de l’expedient 2014/92, ingressant la quantitat de
337,27 €uros (tres-cents trenta-set amb vint-i-set euros) al compte corrent de
l’interessat
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a l’interessat pel seu degut coneixement i en
forma reglamentària.
INTERVENCIONS
L’Alcaldessa explica en què consisteix la proposta de bonificació.
El Sr. Font . Està d’acord amb la bonificació, però no només del 95%, sinó del 100%.
Caldria plantejar-se si cal aplicar la bonificació no només als edificis catalogats sinó a
tots els edificis, i si s’escau abonar taxa quan no es tracta de cap obra, sinó d’una
substitució de persianes No té sentit que quan un habitatge normal vol canviar les
persianes no demani llicència -i per tant no es cobri taxa- i que quan les canvia la
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propietat d’un edifici catalogat només se’ls bonifiqui el 95%. Reitera que on està escrit
que canviar persianes exigeixi demanar llicència.
El Sr. Martín exposa que està molt bé la bonificació del 95%, millor seria, però, del
100%. La diferència que hi ha entre un edifici catalogat i un que no ho és rau en el que
el catalogat té moltes limitacions. Votarà favorablement perquè ho veu molt adequat.
L’Alcaldessa explica que en el supòsit d’edificis catalogats se’ls obliga a complir certes
determinacions tècniques (en aquest cas una modalitat específica de persianes)
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 27
d’octubre de 2014, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

13 vots a favor: CIU (5), Junts (4), ICV (2), ERC (1), PP (1)
0 vot en contra: cap
0 abstenció: cap

5. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE PLA DE PROTECCIÓ CIVIL DE SANT
POL DE MAR
La protecció civil és definida pel TC com un conjunt d’accions dirigides a evitar, reduir
o corregir els danys causats a persones i béns per tota classe de mitjans d’agressió i
pels elements naturals o extraordinaris en temps de pau quan l’amplitud i la gravetat
de llurs efectes els fa assolir el caràcter de calamitat pública.
La Llei 4/1997, de 20 de maig regula els diversos instruments de planificació de la
protecció civil de tal manera que, per la seva tipologia, pel seu contingut i per la seva
estructura, i també pels mecanismes i els procediments bàsics d’elaboració,
d’aprovació i d’homologació, garanteix la compatibilitat i la integrabilitat dels plans que
elaborin les diverses administracions catalanes Generalitat i entitats locals en relació
amb els plans d’àmbit de l’Estat, i es possibilita la necessària coordinació entre aquells
i aquests.
La planificació de la protecció civil a Catalunya ha esdevingut, al llarg dels dos últims
decennis una eina que ha ajudat a conèixer i valorar els riscos existents al país així
com a establir els protocols d’actuació quan aquests donen lloc a una situació
d’emergència.
El Decret 210/199 estableix el contingut mínim per a l’elaboració i homologació dels
plans de protecció civil municipals. Delimita quins municipis han d’elaborar un pla i
quin és el procediment per a revisar-lo i actualitzar-lo.
De conformitat amb l’article 50 de la Llei 4/1997, de 20 de maig el Consell Comarcal
del Maresme ha elaborat el Pla de protecció civil de Sant Pol de Mar que avalua els
diversos riscos que poden concorren al municipi: incendis forestals, inundacions i
contaminació marina accidental.
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Correspon a l’alcaldessa sotmetre a l’aprovació del ple de l’ajuntament qualsevol
instrument de planificació de protecció civil d’àmbit municipal.
Es per això que, atesos els antecedents expressats, EL PLE ACORDA:
PRIMER.-Aprovar el Pla de Protecció Civil de Sant Pol de Mar elaborat pel Consell
Comarcal del Maresme.
SEGON.-Exposar-lo al públic per termini de 30 dies mitjançant anunci inserit en el
butlletí oficial de la província, en el transcurs del quals els interessats podran formular
les al.legacions que considerin convenient, en el benentés que de no presentar-se’n
cap, s’entendrà definitivament sense necessitat de posterior acord.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 27
d’octubre de 2014, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

13 vots a favor: CIU (5), Junts (4), ICV (2), ERC (1), PP (1)
0 vot en contra: cap
0 abstenció: cap

6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE SANT
POL DE MAR
L’Ajuntament de Sant Pol de Mar, va sol·licitar, en el marc en el marc del Catàleg de
suport als serveis i les activitats locals 2013, la redacció del Catàleg de camins
municipals.
La Junta de Govern de la Diputació, en data 27 de novembre de 2013 va dictar un
decret pel qual s’aprovà l’actuació consistent en suport tècnic a l’Ajuntament de Sant
Pol de Mar per a l’elaboració del catàleg de camins municipals de Sant Pol de Mar.
Atès que des de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en infraestructures de
l’Àrea de Territori i sostenibilitat de la Diputació de Barcelona i d’acord amb
l’Ajuntament de Sant de Mar, s’ha redactat el Catàleg de camins municipals de Sant
Pol de Mar recollint exclusivament els camins aptes pel trànsit rodat i d’una amplada
mínim de 2,50m.
Atès que l’objecte del present document es recollir, ordenar i processar les dades
obtingudes durant el treball de camp en una base de dades a partir de la qual s’ha
elaborat una fitxa per a cada camí.
Atès que per a cada camí s’han definit els trets fonamentals, les característiques
morfològiques, els seus elements constitutius i així s’ha pogut determinar el seu
recorregut, la seva situació i el seu estat actual.
Atès que s’han inventariat un total de 18 camins, una longitud total de la xarxa
inventariada de 19,255 quilòmetres.
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EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el catàleg de camins municipals redactat per l’Oficina Tècnica de
Planificació i Actuació en infraestructura de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la
Diputació de Barcelona.
SEGON.-Sotmetre a informació pública el present expedient i el text del catàleg pel
termini de 30 dies, mitjançant anunci inserit al BOP, DOGC i diari a fi que s’hi puguin
presentar al·legacions o suggeriments, en el benentès de que de no presentar-se’n
cap s’entendrà definitivament aprovat sense necessitat de nou acord.
INTERVENCIONS
El regidor de l’àrea, Sr. Xumetra explica de forma breu el contingut de la proposta.
Sr. Puig, per ICV, pregunta en relació amb els noms dels camins. Consta a l’expedient
el camí de Bellagorda. Pregunta amb quin criteri s’han escollit els noms dels camins i
si s’ha consultat a alguna entitat com el centre excursionista. En qualsevol cas el
catàleg està en exposició pública i, es poden formular les corresponents al.legacions.
El Sr. Xumetra respon que el catàleg l’ha elaborat la Diputació amb la col.laboració de
la tècnica de medi ambient. Li consta que s’han efectuar diverses consultes, però que
si s’escau rectificar, el catàleg està en exposició pública durant 30 dies.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 27
d’octubre de 2014, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

13 vots a favor: CIU (5), Junts (4), ICV (2), ERC (1), PP (1)
0 vot en contra: cap
0 abstenció: cap

7. APROVACIÓ ADDENDA ECONOMICA 2015 DE LA DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIA AL CONSELL COMARCAL DEL MARESME EN MATÈRIA
D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
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), pels anys 2014 i 2015.
Atès que es continua valorant molt positivament els bons resultats aconseguits durant
el funcionament del servei. Això no obstant, la crisi econòmica actual fa que sigui
necessari en l’actualitat atendre un major nombre d’usuaris en el servei d’atenció
domiciliària.
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Per això, es proposa al Ple Municipal, l’aprovació de l’addenda econòmica per a l’any
2015, que comporta un increment de 520 hores/any. En total 2410 h/a. (70 hores de
SAD social i 2340 hores de SAD dependència), i amb una despesa pressupostària de
13.831,10 €, IVA inclòs.
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 2015 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 Sr. Parada pregunta si hi ha gent que no es pot atendre i si no seria bo contractar
més hores.
Respon l’Alcaldessa, dient que la demanda actual s’està cobrint, però que es fa una
previsió a futur a 2 anys, per aquesta raó es preveu un augment de 10 hores
setmanals. Però el cert és que de moment no hi ha llista d’espera.
Sr. Puig.- El grup municipal d’ICV es va mostrar contrari a que el cost del servei fos
suportat per les famílies. En aquell moment es va acordar que es fes càrrec
l’Ajuntament. Es segueix amb la mateixa línia.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 27
d’octubre de 2014, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

13 vots a favor: CIU (5), Junts (4), ICV (2), ERC (1), PP (1)
0 vot en contra: cap
0 abstenció: cap

El Sr. Parada explica el seu vot favorable tot recordant que el vot contrari de Junts en
aquest tema es devia al fet que assumia el servei el Consell Comarcal, però que
consideren que l’increment d’hores és una mesura positiva.
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8. PRECS I PREGUNTES

Preguntes de Junts per Sant Pol
Sr. Parada
1. Pregunta si en el projecte d’enllumenat està previst instal.lar algun punt de llum
més a l’Avda. dels Garrofers.
2. Reitera que es col.loqui un mirall a Conxita Badia.
3. En l’STOP d’entrada als Garrofers, cal sortir molt per tenir visibilitat. Demana
que el regidor de l’àrea busqui una solució.
Sra. Martí
1. Si seria possible que part de l’increment del servei contractat d’atenció
domiciliària (l’augment d’hores ) es destinés a acompanyament dels avis de la
llar d’infants per passejar.
2. Si s’ha de pagar taxa per reserva d’aparcaments per mudança i casaments.
3. Per què s’ha modificat la il.luminació de l’ermita Sant Pau en color groc.
4. Aplaudeix que es col.loquin fustes als grups de contenidors. Creu que el del
Moré està del revés.
5. La gespa del parc del Litoral està molt malmesa. Pensa que s’ha de replantar
tota, i es deixa créixer massa.
6. A l’entrada del Moré hi ha un parc que es va arreglar i ara està abandonat.
7. Demana un arbre davant de la Caixa.
8. Pregunta si al Nadal es veurà la televisió.
9. Cal arreglar una part del camí de sorra que accedeix a la deixalleria ja que està
ple de sots.
10. El caminet del Moré s’ha arreglat, però només amb sorra, sense roques..., si
plou tornarà a sortir l’esvoranc.
Precs d’ICV
1. Es queixa de l’estat de la gespa del parc del Litoral. Està deixat i l’estat és
lamentable. S’ha segat poc i malament, la màquina que s’utilitza no és
l’adient. Fa el prec de que es millori l’estat del prat del parc del Litoral cara
l’any vinent.
2. Prega que el que resta de mandat no quedi en blanc. Que s’adeqüi el pas que
hi ha fet entre la petanca i ca la Sole per la riera. Pensa que és una actuació
que la brigada pot assumir.
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Precs i preguntes d’ERC
1. Prega que el govern porti una proposta de modificació de determinades
ordenances fiscals a fi i efecte de que ocupació via pública, restauració
d’edificis ....estigui exempta de taxa.
2.

Com és possible que no es vegi la televisió però que tinguem 4G. Pregunta si
les companyies ens prenen el pèl.

Precs i preguntes de PP
1. En relació amb la il.luminació groga de l’ermita, si aquesta es deu a raons
polítiques, pensa que és ridícul. Pregunta si Sant Pol de Mar cedirà espais per
fer “l’enquesta” el dia 9N.
RESPOSTES
A Junts per Sant Pol
Al Sr. Parada
1. Respon el regidor Sr. Xumetra per dir que no hi haurà més punts de llums però
si una major intensitat de les que hi ha, per la qual cosa, sí estarà més
il.luminat.
2. No s’ha posat perquè està previst posar “badens” i quan es faci s’aprofitarà per
instal.lar el mirall.
3. El regidor ho mirarà.
A la Sra. Martí
1. No es possible fer-ho amb aquest servei, però es pot canalitzar a través
d’altres entitats o que siguin els familiars qui ho facin.
2. Es cobra per ambdues.
3. És una decisió de l’Alcaldia de caire polític per recolzar el 9N.
4. No està del revés, està per salvar la vorera dels qui viuen allí. No es pot tancar
del tot perquè és un lloc d’entrada i sortida.
5. El regidor Sr. Xumetra no pot respondre ara, però s’ho mirarà.
6. És una zona verda. No poden haver-hi cotxes. S’ha de fer el manteniment, però
les canyes creixen ràpidament. Aquests anys s’hi ha fet dues accions.
7. En pren nota.
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8. S’ha adjudicat recentment el contracte, però el que s’anava a posar ens van dir
que no serviria. S’ha de passar de 6 a 10 canals, per la qual cosa farem un
nou contracte. Li sorprèn que el regidor d’ERC tingui 4G i està d’acord que és
molt trist que no es vegi la TV i que tingui 4G.
9. i 10 El regidor s’ho mirarà.
Precs
L’Alcaldessa pren nota dels precs d’ICV i d’ERC.
Precs i preguntes del PP
L’Alcaldessa respon que sí que es cedeixen locals pel procés participatiu que es
celebrarà el proper 9N i que aquests són la sala Ainaud i la llar d’infants.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les
21:45 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

18

