ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 27 DE MARÇ DE 2017
NÚM. PLE2017/2
Identificació sessió
Caràcter: ordinària
Data: 27 de març de 2017
Horari: 19:00 a 20:30 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
març 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 2 del
Ple de la Corporació amb caràcter ordinària, els senyors i senyores més amunt
esmentats.
Declara oberta la sessió la Sra. Alcaldessa i un cop comprovat el quòrum d’assistència
necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els assumptes
inclosos a l’ordre del dia que tot seguit es relacionen.
Ordre del dia
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 30 DE GENER DE 2017
2. RECUPERACIÓ POSSESSÒRIA D’UNA PART FINCA DE LA ZONA VERDA DEL PARC DELS
GARROFERS OCUPADA PER LA FINCA DEL C/ GARBÍ NÚM. 18.
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3. REVISIÓ D’OFICI DEL DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 238/2014, EN COMPLIMENT SENTÈNCIA
37/2017 DEL RCA PO 175/15 B
4. APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25
5. CONCESSIÓ D’UNA DISTINCIÓ HONORÍFICA ALS SRS. SEBASTIÀ FULQUET RAMON I JOAQUIM
POU I MAS
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS ESCOLARS EN RÊGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA.
7. MODIFICACIÓ RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES AJUDANT DE REDACCIÓ
8. ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT COM A MEMBRE DEL CONSORCI DE PROMOCIÓ ENOTURÍSTICA
DEL TERRITORI DO ALELLA I D’APROVACIÓ DELS SEUS ESTATUS
9. PROPOSTA CONVENI COL.LABORACIÓ CONSELL COMARCAL MARESME PER GESTIO DELS
AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR CURS 2017-2018
10. CANVI DENOMINACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU
11. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS LEGALMENT PER AL
PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS
12. MOCIÓ DE SUPORT AL PACTE NACIONAL PER A UNA SOCIETAT DIGITAL A CATALUNYA
13. MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM
14. MOCIÓ MUNICIPAL A FAVOR DE LA REFORMA HORÀRIA
15. MOCIÓ EN CONDEMNA A LA JUDICIALITZACIÓ DE LA POLÍTICA PER PART DE L’ESTAT
ESPANYOL
16. ASSUMPTES URGENTS
17. PRECS I PREGUNTES

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 30 DE GENER
DE 2017
S’aprova l’acta de la sessió anterior de data 30 de gener de 2017 per unanimitat de
tots els assistents.
2. RECUPERACIÓ POSSESSÒRIA D’UNA PART FINCA DE LA ZONA VERDA DEL
PARC DELS GARROFERS OCUPADA PER LA FINCA DEL C/ GARBÍ NÚM. 18.
S’ha tramitat en aquest Ajuntament expedient de recuperació d’ofici d’una part de la
finca de zona verda municipal, del Parc dels Garrofers, ocupada per la propietat de la
finca confrontant situada al c/ Garbí número 18.
Donada audiència a la interessada, la qual no ha acreditat cap títol legitimador de la
seva possessió, en temps i forma foren presentades al·legacions les quals han estat
rebatudes per les consideracions de l’informe de la TAG d’urbanisme.
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L’ajuntament gaudeix de la potestat de recuperació d’ofici dels seus béns d’acord amb
els articles 227 i 228 del 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.
En el mateix sentit, l’article 147 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat
per Decret 366/1988, de 17 d’octubre, disposa la potestat dels ens locals de recuperar
per si mateixos, en qualsevol moment, la possessió dels seus béns de domini públic.
La competència per adoptar el present acord correspon al Ple municipal, d’acord amb
l’article 229 del Decret 2/2003 esmentat.
Per tot això, EL PLE ACORDA:
PRIMER.- DESESTIMAR totes i cadascuna de les al·legacions efectuades per la
propietat de la finca del c/ Garbí número 18, d’acord amb l’informe de la TAG
d’ubanisme, el qual en la seva part informativa es transcriu seguidament:
“Informe a les al·legacions.1.- S’accepta la primera al·legació atès que prové de l’escriptura de propietat, de la
qual en consta una còpia a l’expedient.
2.- De les fotografies que realitzà la tècnica municipal s’observa que els límits Nord i
Est s’alteraren per part de la propietat de la finca del c/ Garbí 18, gratant el talús de sòl
públic i aplanant-lo, envaint-lo i obtenint, d’aquesta manera, una parcel·la de jardí més
gran de la que li correspon.
Per la part Est i al fons de parcel·la, on hi ha instal·lada part de la barana, també es
correspon amb sòl públic.
L’al·legació de que el Parc dels Garrofers és inaccessible des de la seva finca es
irrellevant, atès que això no justifica l’alteració dels límits Nord i Est que s’ha fet. Per
molt impracticable que sigui la finca de titularitat municipal, els particulars no poden
annexionar-se terreny als seus dominis a costa de restar metres al sòl públic, motiu pel
qual no podem donar per vàlida aquesta ampliació de facto de la seva finca.
Es desestima aquesta al·legació.
3.- A resultes de la anterior, tampoc pot estimar-se la tercera al·legació,doncs de ferho s’estaria legitimant l’ocupació de sòls municipals destinats a zones verdes, els
quals, per la configuració del terreny propi de la vila, tenen majoritàriament desnivells i
talussos, havent de mantenir aquest perfil, sense que per part dels propietaris de les
finques confrontants es pugui procedir a la seva ocupació obtenint, d’aquesta manera,
una parcel·la més gran.
Es desestima aquesta al·legació.
Conclusíó.Donat que la interessada no té cap títol legitimador de la seva possessió, de la qual ha
privat a l’Ajuntament, la corporació està facultada per recuperar d’ofici la possessió de
la part de finca del Parc dels Garrofers , mitjançant l’adopció del corresponent acord
plenari (atès que la competència està atribuïda al Ple municipal per l’article 229 del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya), en la qual s’ordenarà a
l’ocupant que cessi en la seva actuació i deixi a la lliure disposició de l’Ajuntament la
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part de finca del Parc dels Garrofers ocupada, amb la reposició del sòl al seu estat
inicial.
En el cas que l’ordre no sigui atesa, l’Ajuntament està facultat, segons l’article 150 del
Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
per a utilitzar tots els mitjans compulsoris admesos legalment”.
SEGON.- DISPOSAR la recuperació d’ofici de la part de zona verda municipal del Parc
dels Garrofers ocupada per la propietat de la finca confrontant situada al c/ Garbí
número 18.
TERCER- ORDENAR a la Sra. Clara Passols Vanrell que, en el termini d’UN MES des
que li sia notificat aquest acord, cessi en la seva actuació d’ocupació de l’esmentada
finca i la deixi a la lliure disposició de l’Ajuntament, amb la rectificació dels límits i
ajustant-los al projecte aprovat.
QUART.- ADVERTIR a la interessada que, en cas de que no doni compliment a l’ordre
continguda al paràgraf precedent, es procedirà per part dels serveis municipals a la
recuperació de la possessió, utilitzant els mitjans d’execució forçosa legalment
procedents, i sol·licitant si és precís l’auxili de la Policia local.
INTERVENCIONS
Defensa la proposta l’Alcaldessa explicant les raons de la mateixa. L’Ajuntament en
fer uns moviments de terra va advertir que els propietaris de la casa veïna ocupaven
indegudament com a terrassa un espai municipal, per la qual cosa va iniciar-se
l’expedient amb l’objecte de recuperar-lo.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 27
de març de 2017 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. REVISIÓ D’OFICI DEL DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 238/2014, EN
COMPLIMENT SENTÈNCIA 37/2017 DEL RCA PO 175/15 B
En data 22 de maig de 20124, l’Alcaldia dictà el decret número 238/2014, d’inadmissió
a tràmit de la reclamació de responsabilitat patrimonial efectuada per la Sra. Dolores
Villalta Jiménez per la caiguda soferta al relliscar mentre estava ballant, segons les
seves manifestacions, la matinada del dia 1 de gener de 2014 a la Sala Polivalent,
durant la festa de Cap d’Any, essent la causa de la inadmissió la no concurrència de
nexe causal entre la caiguda soferta i l’actuació de l’Administració.
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L’esmentat decret 238/2014 fou notificat en forma reglamentària a la interessada el dia
4 de juny de 2014, amb indicació del règim de recursos i dels terminis de la seva
interposició.
En data 9 de desembre de 2014, passats amb escreix els terminis per recórrer, la
interessada presenta davant l’alcaldia sol·licitud de revisió d’ofici del decret 238/2014
per considerar-lo nul de ple dret al no haver-se seguit el procediment legalment
establert.
Atès l’informe jurídic emès per la TAG d’urbanisme, en data 13 de març de 2015 es
dictà el decret 112/2015, el qual ratificà en tots els seus extrems el decret 238/2014
esmentat.
Contra el decret 112/2015, la interessada presentà recurs contenciós administratiu que
fou seguit al Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona, el qual, en data
16 de febrer de 2017 ha dictat la Sentència, número 37/2017, que en la seva part
decisiva és del tenor literal següent: “ Estimar parcialment el recurs contenciós
interposat per DOLORES VILLALTA JIMÉNEZ, en el sentit d’anul·lar l’acte impugnat i
ordenar a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar la continuació del procediment revocatori
ex article 102 de la Llei 30/1992 i la conclusió del procediment amb la pertinent
resolució expressa relativa a si existeix la nul·litat pretesa pel recurrent”.
A fi de donar compliment a l’ordre judicial, cal que l’ajuntament adopti acord de revisió
del decret d’alcaldia número 112/2015, el deixi sense efecte i aprovi, al mateix temps,
la tramitació d’expedient de revisió d’acte nul.
Atesos els articles 62 i 102 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i vist que l’òrgan competent és el Ple
de la Corporació, per disposar-ho així l’article 110 de la LRBRL.
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- DEIXAR SENSE EFECTE el decret de l’alcaldia número 112/2015, de data
13 de març de 2015.
SEGON.- INCOAR expedient de revisió d’ofici del decret d’alcaldia número 112/2015.
TERCER.- INTERESSAR de la Comissió Jurídica Assessora el dictamen preceptiu
previ per a la revisió d’ofici de l’acte que es considera nul de ple dret, segons disposa
l’article 8,3,c) de la Llei 5/2005, de 2 de maig de la Comissió Jurídica Assessora.
QUART.- INCORPORAR els informes que siguin pertinents d’aquesta corporació, als
efectes de la deguda instrucció del procediment.
CINQUÉ.- FACULTAR a l’Alcaldia per tal que impulsi i ordeni totes aquelles actuacions
que resultin convenients per la resolució de l’expedient revisor.
SISÉ.- NOTIFICAR els acords anteriors a la Sra. Dolores Villalta Jiménez per tal que
pugui adduir les al·legacions i aportar documents u altres elements de judici, així com
conferir-li el corresponent tràmit d’audiència, un cop instruït el procediment i abans de
redactar la corresponent proposta de resolució, en els termes previstos en l’art.84 de la
LRJPAC.
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SETÉ.- Que un cop realitzats tots els tràmits anteriors es sotmeti novament l’expedient
revisor incoat a la consideració d’aquest Ple per la seva resolució definitiva.”
No obstant, el Ple de la Corporació, amb el seu superior criteri acordarà el que
consideri més convenient als interessos municipals.
INTERVENCIONS
L’Alcaldessa fa una breu explicació de la proposta tot dient que s’està donant
compliment a la sentència dictada.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 27
de març de 2017 ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

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

4. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 25 - QUOTA LLAR
D'INFANTS
L’Ajuntament de Sant Pol de Mar ofereix el servei d’escolarització a infants de 0 a 3
anys a la Llar d’Infants Municipal “Pi del Soldat”. La taxa per la prestació d’aquest
servei ve regulada a l’ordenança fiscal núm. 25 d’aquest Ajuntament.
Correspon la modificació de l’esmentada taxa per a la seva aplicació a partir de l’1 de
setembre del vigent.
Vista la proposta de la Regidoria d’ensenyament en la qual es quantifica l’import de la
taxa a aprovar. Vist l’estudi econòmic de costos. Vist l’informe de la secretària
interventora.
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. Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal número 25 d’acord
amb el text que s’adjunta com a annex 1 i que conté les següents tarifes:
Tarifa 1. Quotes mensuals d’escolaritat

Euros

Matrícula i assegurança per curs o fracció

105

Mensualitats (11) cadascuna incloent menjador

290

Mensualitats (11) cadascuna incloent monitoratge

210

Mensualitats (11) cadascuna

165
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Horari acollida per infants no fixes a menjador
Horari acollida – 30 min esporàdic
Horari permanència
Horari permanència – 1 hora esporàdica

20
3
35
5

Tarifa 2. Altres serveis
Menjador escolar: menú esporàdic

8

Menjador escolar: sense menú (monitoratge) esporàdic
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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 per les persones interessades, les 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.
INTERVENCIONS
Defensa la proposta la regidora d’Ensenyament, Sra. Romà explicant que la
modificació respon a un canvi d’horari de la llar d’infants que s’aplicarà a partir del curs
vinent (de 8 a 16 hores). Es pretén afavorir, en aplicació del projecte de la llar, que els
nens es quedin a dinar. S’inclou en la quota el preu del servei de tastet de fruita.
El Sr. Ferrer en nom del grup municipal d’ICV fa explicació del seu vot dient que
votarà en contra no tant per la quantia de l’increment que preveu la proposta, sinó
perquè són partidaris que les OOFF incloguin una tarifació social que no els consta
estigui en aquest cas.
L’Alcaldessa fa l’aclariment que les necessitats socials de les famílies es cobreixen a
través dels Serveis Socials. Es allí on es gestionen les beques de l’escola Sant Pau,
Institut, selectivitat, etc...
El Sr. Ferrer replica que el concepte de tarifació social va més enllà de les ajudes,
sinó que fa referència a la filosofia de qui més té més paga.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 27
de març de 2017 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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5. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA DISTINCIÓ HONORÍFICA ALS SRS.
SEBASTIÀ FULQUET RAMON I JOAQUIM POU I MAS
Vista la sol.licitud amb R.E. número 2016/3769 realitzada pel senyor FULQUET
VIDAL, JOSEP MARIA, de 17/11/2016, per tal de retre un homenatge a la memòria del
Sr. Sebastià Fulquet Ramon i al Sr. Joaquim Pou i Mas per tal de reivindicar dues
figures que en els anys difícils de la II República i la guerra civil van tenir un paper
rellevant en la gestió del municipi.
Atès que El Reglament d’Honors i Distincions de Sant Pol de Mar, aprovat pel Ple de l’
Ajuntament en data 30 de setembre de 2008 i modificat posteriorment en data 14 de
gener de 2009, preveu el reconeixement a ciutadans, entitats i institucions amb
vinculació al municipi.
Vist el procediment per al seu atorgament que es troba previst en els articles 13 al 15
de l’esmentat reglament.
.
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Iniciar l’expedient per la concessió d’una Distinció Honorífica als Srs.
Sebastià Fulquet Ramon i Joaquim Pou i Mas.
SEGON.- Nomenar a l’alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, la senyora
Montserrat Garrido Romera com a instructora de l’expedient i sol·licitar-li la redacció
d’un informe-proposta per tal de determinar els mèrits i/o circumstàncies que
aconsellen aquesta concessió.
INTERVENCIONS
La regidora de Cultura, Sra. Romà expressa les motivacions d’aquest expedient
sol.licitant el vot favorable dels regidors. Explica que fa uns mesos es va rebre una
carta a l’Ajuntament demanant que es reconegués la tasca efectuada per aquestes
dues persones que havien estat Alcaldes en temps de la II República. L’equip de
govern va considerar després de conèixer el seu recorregut que eren mereixedors
d’una menció honorífica, que és el que es proposa.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 27
de març de 2017 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
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6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER A LA
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ESCOLARS EN RÊGIM DE CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA.
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Atès que s’estableix la concurrència competitiva és la forma ordinària de concessió de
subvencions, de conformitat amb allò previst a l’article 22 de la LGS.
Vist que s’estableix que conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció
s’hauran d’aprovar i publicar les corresponents Bases Reguladores.
Atès que en aquest cas concret cal procedir inicialment l’aprovació de les Bases
Reguladores.
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores s’ajusta a allò previst a
l’article 17.3 de la LGS.
Vist l’art. 124.3 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir aquestes bases
i de conformitat amb allò previst a l’article 124.2 del ROAS, procedeix publicar el
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província del contingut d’aquestes bases
reguladores de subvencions escolars.
En virtut de tot això, EL PLE ACORDA:
Primer.- APROVAR inicialment les Bases Reguladores per a la concessió de
subvencions escolars en règim de concurrència competitiva, el text íntegre de les
quals consta a l’expedient
Segon.- SOTMETRE l’aprovació inicial a informació pública durant el termini de 20
dies, a l’efecte de reclamacions i/o suggeriments, mitjançant l’inserció del corresponent
edicte en el BOP, web, en el tauler d’anuncis de la Corporació i una referència
d’aquest anunci s’ha d’inserir al DOGC, en el benentès que, transcorregut els terminis,
sense haver-ne presentat cap reclamació ni suggeriment, s’entendrà aprovada
definitivament sense necessitat de nou acord.
Tercer.- DELEGAR en favor de la Junta de Govern Local d’adopció dels actes
necessaris per a la tramitació d’aquest acord i en especial per l’aprovació definitiva de
les presents bases.
Quart.- PUBLICAR aquesta delegació en el BOP en compliment de la legislació vigent.
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INTERVENCIONS
El Sr. Parada presenta les bases i exposa el seu contingut, així com els principals
canvis que en síntesi són:
• s’han inclòs les escoles d’adults, programes de transició de treball d’inserció i
formació. (Entren des del 0 anys a la selectivitat).
• es suprimeixen els topalls per cadascuna de les seccions per facilitar els
tràmits de la família i la gestió de l’Ajuntament
• es varia la puntuació econòmica i social
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 27
de març de 2017 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

7. MODIFICACIÓ DE LES RETRIBUCIONS DEL LLOC DE TREBALL D’AJUDANT
DE REDACCIÓ
La senyora Ester Roig Tobella, es personal laboral fix d’aquesta administració, amb la
categoria professional d’Ajudant de Redacció, mitjançant contracte subscrit el 24 de
novembre de 2011, en virtut d’acord de la Junta de Govern Local de data 23/11/2011.
La categoria professional d’Ajudant de Redacció es equiparable al grup
de
classificació del grup C-1 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 727,23 €,
(l ’establert pel Grup C-1), Complement de Destí nivell 14, 308,07 € ( que idèntic al
del lloc de treball d’auxiliar administratiu ) i Complement Específic de 367,34 €.
Aquest complement específic de 367,34€ és més baix que el dels auxiliars
administratius que es de 520,16. Això implica que el lloc d’ auxiliar administratiu ( Grup
C-2) té una retribució bruta mensual de 1433,48 € bruts i el lloc de treball de l’ajudant
de redacció, que té una categoria equiparable a C-1, té una retribució bruta mensual
de 1.402,64 €.
Les funcions pròpies del lloc de treball d’ajudant de redacció son, entre d’altres:
•
•
•
•
•

Coordinació, redacció i maquetació del butlletí municipal Ens
Gestió de continguts i actualització diària del web municipal www.santpol.cat
Donar suport informatiu a la ràdio municipal Ràdio Litoral
Gestió
de
les
diferents
xarxes
socials
de
l'Ajuntament: Facebook, Twitter, Flickr, canal Youtube
Relació amb els mitjans
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•
•
•
•
•

Redacció de notes de premsa. Convocar rodes de premsa, elaborar dossiers
informatius...
Supervisar la premsa diària i elaborar el recull de premsa
Assistir i donar cobertura informativa a actes públics i activitats organitzades
per l’Ajuntament i/o entitats del poble
Gestió, difusió i manteniment de l’arxiu fotogràfic
Coordinar la difusió de les activitats del municipi en mitjans publicitaris i
agendes

La Llei 19/2014 del 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, entén la transparència com una obligació a càrrec de l’Administració, que
ha de facilitar de manera proactiva la informació sobre dades i continguts que son
referencials respecte la presa de decisions i la gestió dels recursos públics. El Portal
de la Transparència , és l ’instrument bàsic i general per a facilitar a la ciutadania la
informació de forma integrada. Aquest portal es configura com una plataforma
electrònica de publicitat a Internet, que permet l’accés a tota la informació disponible.
Atès que l’ajudant de redacció es la persona responsable de la comunicació externa, i
entenent que el Portal de la Transparència no deixar de ser un canal més de
comunicació externa, cal afegir entre les funcions pròpies de l’ajudant de redacció la
de manteniment i actualització del Portal de Transparència.
Molt vinculat amb la comunicació externa està també la coordinació de l’agenda de
l’alcaldia, pel que es considera que entre les tasques del lloc de treball també hi hauria
de constar l’agenda de l’alcaldia.
Segons informe de l’advocat Juan-Ignacio Olmos Martínez es competència d’aquesta
administració determinar les retribucions complementàries tal i com disposa l’article
74 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.
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 de destinació correspon al nivell del lloc de treball que s'ocupa.
L’assignació a cada lloc de treball del nivell de destinació es realitzarà d’acord amb els
intervals màxims i mínims establerts per a cada grup de titulació que fixa els requisits
del lloc de treball. Aquests intervals comprenen tota l’escala possible entre el nivell
inicial o de partida corresponent al lloc base de cada grup professional i el nivell màxim
que resulta factible d’assolir en funció de les característiques concretes i exigències
peculiars de cada lloc.
Tenint en compte les noves funcions assignades al lloc de treball d’ajudant de
redacció, es considera que aquest lloc ha de tenir un nivell de destinació 18.
El complement específic està destinat a retribuir les condicions particulars d’algun 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
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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.
Atenent a les noves funcions i per criteris de justícia retributiva, es considera que el
lloc de treball d’ajudant de redacció ha de tenir un complement específic de 7.702,80
€ bruts mensuals.
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, en virtut de les atribucions que tinc conferides, EL PLE ACORDA:
PRIMER. Aprovar la modificació de les retribucions complementàries del lloc de treball
d’Ajudant de redacció en els següents termes:
Nivell de Destí : 18
Complement Específic: 7.702,80 € bruts anuals
SEGON. Aquesta reconversió consta amb l’informe favorable per part d’Intervenció i
respecta les disponibilitats pressupostaries del Capítol I del pressupost de l’Ajuntament
de Sant Pol de Mar.
TERCER Aquesta modificació de plantilla per reconversió tindrà efectes a partir de la
nòmina del mes d’Abril.
INTERVENCIONS
L’Alcaldessa explica de forma breu en que consisteix la modificació
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 27
de març de 2017 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

8. ACORD D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR COM A
MEMBRE DEL CONSORCI DE PROMOCIÓ ENOTURÍSTICA DEL TERRITORI DO
ALELLA I D’APROVACIÓ DELS SEUS ESTATUTS
RELACIÓ DE FETS
Vista la voluntat del Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella per a
promocionar turísticament i consolidar el nostre territori com a destinació enoturística
de qualitat i posar en valor el patrimoni històric, cultural, paisatgístic i esportiu que
tenim a la comarca del Maresme.
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Vist que l’Ajuntament de Sant Pol de Mar comparteix plenament els objectius amb el
Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella.
FONAMENTS DE DRET
Vist el contingut dels vigents estatuts del Consorci de Promoció Enoturística del
Territori DO Alella, que varen ser publicats en el BOP de Barcelona en data de 3 de
desembre de 2014, els quals s’adjunten a la present proposta d’acord.
Vist l’establert als articles 312 a 324 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels
Ens Locals i vist l’establert a la disposició transitòria del text refós dels estatuts del
Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella.
Vist l’informe de la tècnica de turisme de l’Ajuntament.
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- L’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar com a membre
del Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella
SEGON.- L’aprovació dels estatuts del Consorci de Promoció Enoturística del Territori
DO Alella.
TERCER.- L’exposició dels acords esmentats, juntament amb els estatuts del Consorci
de Promoció Enoturística del Territori DO Alella, a informació pública pel termini de 30
dies mitjançant anuncis al BOP, DOGC i al tauler d’anuncis de la Corporació.
QUART.- La consideració d’aprovació definitiva de l’expedient de ratificació d’adhesió i
aprovació dels estatuts del Consorci de Promoció Enoturística del territori de la DO
Alella pel cas que durant el període d’informació pública no es presenti cap reclamació
o suggeriment.
CINQUÈ.- La designació la Sra. Montserrat Garrido Romera, Alcaldessa de Sant Pol
de Mar, com a representant de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar al Consorci de
Promoció Enoturística del Territori DO Alella.
SISÈ.- Autoritzar i disposar l’aportació al Consorci de Promoció Enoturística del
Territori de la DO Alella de 900 euros per la participació en l’anualitat 2017, a càrrec de
la aplicació 5 43200 4670001 del vigent pressupost anual.
SETÈ.- Donar trasllat del present acord al Consorci de Promoció Enourística del
Territori de la DO Alella i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament, als efectes escaients.
INTERVENCIONS
Pren la paraula el regidor de Promoció Turística per defensar la proposta. Considera
que la proposta es troba en la línia de les polítiques de la regidoria: un turisme de
qualitat, familiar un turisme gastronòmic, donant suport al territori. A més el Consorci
complementa alguna de les accions de la regidoria de Promoció Econòmica, com és la
Mostra gastronòmica, la fira de la tardor. D’altra banda, la difusió que se’n deriva a
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través del Consorci és important. Per aquestes raons es va considerar oportú adherirse al Consorci. Afegir també que hi ha establiments que es troben adherits al Consorci.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 27
de març de 2017 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

ICV explica el sentit favorable de vot perquè es tracta de promoció econòmica i
producte de qualitat.
9. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL DEL
MARESME PER LA GESTIÓ DELS AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR CURS
2017-2018
Vist el model de conveni de col·laboració presentat pel Consell Comarcal del
Maresme, que té la competència delegada de la gestió del servei escolar de menjador,
que inclou la dels ajuts individuals de menjador per raons socioeconòmiques i
geogràfiques de l’alumnat, d’acord amb el conveni de col·laboració establert amb el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Atès que el Consell Comarcal del Maresme amb l’objecte de crear un marc de
col·laboració per tal de regular la gestió dels esmentats ajuts, ha elaborat un conveni
de col·laboració amb l’ajuntament per a l’establiment de les condicions de gestió i
funcionament dels ajuts individualitzats de menjador per necessitats
socioeconòmiques i/o geogràfiques del municipi per al curs escolar 2017/2018.
vist l’informe emès per l’educadora social, valora de forma positiva i necessària
l’aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme, per tal
de regular les tasques de cada administració en la gestió d’aquestes ajudes.
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració per a l’establiment de les condicions
de gestió i funcionament dels ajuts individuals de menjador per necessitats
socioeconòmiques i/o geogràfiques del municipi per al curs 2017/2018.
SEGON.- FACULTAR a l’Alcaldessa per a la signatura del conveni.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord al Consell Comarcal del Maresme i als serveis
socials municipals de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.
INTERVENCIONS
El regidor de l’àrea Sr. Parada explica la proposta. El Consell Comarcal té delegada la
prestació d’aquest servei a les poblacions de la comarca. Amb el Conveni es posa
negre sobre blanc el que ja s’estava fent, es concreta i especifica amb més claredat el
tema de la protecció de dades
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VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 27
de març de 2017 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

Explicació del sentit del vot d’ICV. El regidor explica que vota en contra perquè el seu
grup és partidari de la gestió directa de l’Ajuntament.
El regidor de Serveis Socials contesta que la titularitat del servei no és municipal, sinó
que correspon a la Generalitat qui ho delega als Consells Comarcals
10. CANVI DENOMINACIÓ DEL GRUP MUNCIPAL CIU
Els sotasignants, Montserrat Garrido Romera, Ferran Xumetra i Subirana, Xavier
Catarineu i Hernández, Marta Romà i Serra, Robert Garcia i Gil, en virtut de la nostra
condició de membres de l’Ajuntament e Sant Pol de Mar compareixen i com millor
s’escaigui en dret
MANIFESTEM
Que mitjançant el present escrit sol·licitem modificar la denominació del Grup
Municipal de Convergència i Unió “CIU” a Grup Municipal de Partit Demòcrata
“PDeCAT” en base als següents
FETS
PRIMER.- A les passades eleccions municipals del maig de 2015 la candidatura de
Convergència i Unió obtingué 5 regidors, els quals subscrivim el present escrit.
SEGON.- A principis del mandant ens vam constituir com a grup municipal de
Convergència i Unió, als efectes de la nostra actuació corporativa en els termes
previstos per la normativa aplicable.
TERCER.- El juliol de 2015 Convergència Democràtica de Catalunya va declarar de
forma explícita la voluntat de dissoldre la Federació de Convergència i Unió, la qual es
troba en fase de liquidació.
QUART.- En data 8 de juliol de 201, Convergència Democràtica de Catalunya va
aprovar un acord de transitorietat a través del qual l’acció política de CDC la
desenvoluparia la nova força política, el Partit Demòcrata Europeu Català “PDe CAT”.
Amb els anteriors fets són d’aplicació els següents
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.-Els grups polítics municipals els trobem regulats a:
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•
•
•

Els articles 20.1.c i 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local
Els articles 50 i 51 del 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.
Els articles 23 a 29 de Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals.

Per bé, que es persegueix que els grups municipals es configurin a partir de les
candidatures electorals, el nostre ordenament no oblida ni desconeix la realitat de les
coalicions electorals i federacions de partits, i que aquestes puguin finalitzar al llarg del
mandat o es puguin dissoldre si així ho acorden els òrgans competents,
respectivament, sense penalitzar als partits polítics que les integrin.
Altrament, en l’esmentada normativa estatal i autonòmica no s’estableix cap regulació
que impedeixi modificar la denominació d’un grup polític municipal, en aquest sentit, no
es diu tampoc que els grups polítics municipals hagin d’adoptar el mateix nom que els
partits, federacions, etc., pels quals varen concórrer els seus membres a les eleccions.
En conseqüència, no hi ha inconvenient per canviar la denominació del grup per una
altra que no es correspongui en la seva literalitat amb la de la formació política per la
qual es van presentar com a candidatura a les eleccions locals. En el present supòsit
la federació de Convergència i Unió, formació a través de la qual ens vam presentar
està en un procés de dissolució, i l’acció política de Convergència Democràtica de
Catalunya s’ha vist substituïda per la nova formació Partit Demòcrata Europeu Català,
el que justifica la legitimitat del canvi de denominació sol·licitat.
SEGON.-El canvi de denominació sol·licitat no causa perjudici a cap dels Grups
Municipals existents al no ser susceptible de confusió amb cap d’ells. I és subscrit per
tots els membres del grup municipal.
Per l’anterior EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Que es tingui per presentat aquest escrit, s’admeti, es tinguin per fetes les
anteriors manifestacions, s’admetin, i en els seus mèrits, s’acordi modificar la
denominació de Grup Municipal de Convergència i Unió “CIU” a Grup Municipal de
Partit Demòcrata “PDecat”.
SEGON.-Que es doni compte del canvi de denominació al Ple Municipal.
INTERVENCIONS
El regidor, Sr. Xavier Catarineu explica que el que pretén amb la proposta és fer una
adaptació del nom del grup municipal a la realitat actual ja que ara CIU no existeix i
tenen una nova marca que es diu PdeCat
ICV s’abstindrà ja que tothom pot decidir la seva denominació; això no obstant, són
conegudes les raons per les quals es canvia la denominació del grup.

16

VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 27
de març de 2017 ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

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

11. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DELS TERMINIS
LEGALMENT PER AL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS

PREVISTOS

En compliment del què disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, s’ha elaborat la informació amb periodicitat
trimestral per presentar al Ple de l’Ajuntament.
D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de
l’informe emès per la Secretaria-Interventora, es proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple
PRENDE CONEIXEMENT DELS SEGÜENTS ACORDS:
PRIMER.- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya emès per la SecretariaInterventora, sobre el compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de
les obligacions de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar durant el 4r trimestre de 2016.
SEGON.- Ordenar que en el termini de 15 dies a comptar a partir de l’endemà de
l’adopció del present acord, es procedeixi a la publicació en el Tauler d’edictes, la
informació agregada de les factures i altres documents justificatius de prestacions
realitzades, agrupant-los segons el seu estat de tramitació, amb el contingut següent:
1. Pagaments realitzats en el trimestre:
Període mig de pagament (PMP): el període mig de pagament de l’Ajuntament és de
36,74 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 599 pagaments d’import global
629.854,59€.
2. Interessos de demora pagats en el període:
Durant el 4r trimestre 2016 no s’han pagat interessos de demora per cap factura de
l’Ajuntament.
3. Factures o documents justificatius pendents de pagament a final trimestre:
Període mig del pendent de pagament (PMPP): el període mig del pendent de
pagament de l’Ajuntament és de 12,40 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 224
operacions pendents de pagaments d’import acumulat 232.515,30€.
17

4. Indicador únic del període mig de pagament
ANY

1r.Trimestre 2n Trimeste 3r Trimestre 4r. Trimestre

2014

-4,44

-8,03

2015

-4,62

-3,97

-3,69

-7,72

2016

0,69

-0,08

0,02

0,18

TERCER.- Que es faci trasllat dels presents acords i dels informes referits a l’acord
primer, als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
QUART.- Facultar a l’Alcaldessa per tal que pugui signar qualsevol document
necessari per al compliment i efectivitat dels anteriors acords.
INTERVENCIONS
El regidor de l’àrea d’Hisenda dóna una breu explicació d’aquest punt.
La resta de regidors es donen per assabentats.
12. MOCIÓ DE SUPORT AL PACTE NACIONAL PER A UNA SOCIETAT DIGITAL A
CATALUNYA
Actualment, el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació,
amb els canvis organitzatius i dels processos productius que se’n deriven, i la
capacitació de les persones que les utilitzen, han esdevingut factors estratègics per
assegurar, l’eficiència i l’obertura a la societat de les Administracions Públiques, la
competitivitat de les empreses, i en general, la millora de la qualitat de vida de les
persones.
L’avenç d’una societat digital, en la qual l’accés a la comunicació i al coneixement
haurà de ser instantani i universal, és una oportunitat per construir una Administració
més intel·ligent que doni resposta a la necessitat de conjugar conceptes com ara
govern obert, transparència, gestió intel·ligent de la informació, interoperabilitat o
seguretat, que impacten transversalment en l'accés, la prestació i la millora dels
serveis públics.
Evidentment, aquest ús extensiu i intensiu de les tecnologies de la informació es
fonamenta en l’existència de les necessàries infraestructures de comunicacions
electròniques que han de prestar servei al conjunt del territori, evitant qualsevol risc
d’escletxa digital, possibilitant el desenvolupament d’una societat avançada, pròspera i
cohesionada, i posant les tecnologies al servei de les Administracions Públiques, la
ciutadania i les empreses.
Com que tots aquests reptes han de ser impulsats de manera compartida i coordinada
pel conjunt de les Administracions Públiques de Catalunya, el Govern de la Generalitat
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de Catalunya, les quatre diputacions, el Consorci Localret i les entitats municipalistes
ACM i FMC van signar, amb data 24 d’octubre de 2016, el Pacte Nacional per a una
Societat Digital.
Amb aquest Pacte Nacional, el Govern, les Diputacions i les Entitats Municipalistes es
comprometen a treballar de manera coordinada, amb totes les institucions públiques i
els actors socials que s’hi vulguin afegir, entorn de cinc àmbits bàsics d’actuació:
- El desplegament i la gestió coordinada d’infraestructures tecnològiques i de
comunicacions electròniques que assegurin la igualtat d’oportunitats per a tots els
territoris, la ciutadania i les empreses de Catalunya.
- L’impuls d’una nova administració digital, que més enllà de l’extensió de l’ús de
tecnologies digitals aprofiti i potenciï el seu poder transformador amb l’objectiu de
fer una administració més oberta, àgil, senzilla i eficaç.
- El desplegament de l’estratègia de territori intel·ligent del Govern català
(smartCAT), tot integrant i coordinant les iniciatives locals i supralocals i donant
suport a les empreses per fer de Catalunya un Smart Region de referència
internacional.
- L’adopció de mesures i d’eines tecnològiques conjuntes en l’àmbit de la
ciberseguretat i de la protecció dels drets de les persones i les empreses en la nova
societat digital.
- El desenvolupament de la Indústria 4.0, difonent entre el teixit empresarial la
importància de la disrupció que pot provocar en el mercat, capacitant capital humà
per donar resposta a la demanda de nous perfils i promovent les infraestructures
necessàries.
Per tot això, EL PLE ACORDA:
PRIMER. Donar suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital, signat amb data
24 d’octubre de 2016 entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la
Diputació de Tarragona, la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona, l’Associació
Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i el Consorci Localret, i
impulsar les accions necessàries per a col·laborar en la implementació dels objectius
d'aquest Pacte.
SEGON. Comunicar aquest Acord a l’Associació Catalana de Municipis, la Federació
de Municipis de Catalunya, el Consorci Localret i al Departament de la Presidència de
la Generalitat de Catalunya.
INTERVENCIONS
El regidor de Comunicació explica de forma breu la proposta. Exposa que el pacte
estableix cinc línies bàsiques de treball que, en síntesi, tenen per objecte que les
Administracions Locals puguin amb la col.laboració de la resta d’Administracions
implementar la societat digital a Catalunya.
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El Sr. Ferrer pregunta si això ajudarà a millorar els greus problemes de cobertura que
hi ha al municipi.
Els estudis referents a la cobertura estan als Serveis Tècnics i hores d’ara, la
cobertura és satisfactòria. El pacte també tindrà repercussions per implementar la
fibra òptica, però també ajudarà a resoldre d’ altres qüestions relacionades amb el món
digital, com per exemple el portal de transparència.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 27
de març de 2017 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

13.MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El
passat mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el
Pacte Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan
Ignasi Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil,
Itziar González, Francesc Pané i Carme Porta.
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el
manifest, els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest
expressa el següent:
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té
indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al
llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per
innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les
seves estructures polítiques no el reconeguin així.
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident
davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui
recull la voluntat d’una gran majoria de la seva població.
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el
de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una
majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant
un referèndum.
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans
mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació
cívica, pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la
societat organitzada a favor del seu dret a decidir.
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Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret
constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política
dels Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha
de ser entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes
polítics i no per crear-ne de nous o per agreujar els existents.
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST
entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que
permet el debat polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords
eficaços. Per tot això :
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats
polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i
les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la
comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i
efectiu.
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta
la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que
hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure
expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya
han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes
polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats
modernes: el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que
s’expressa amb el vot.
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això
és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions
entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.
Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data XX de YY de
ZZZZ, llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el
mateix.
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de
manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya
decideixi llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania
de Catalunya i als valors expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum
Per tot això, els grups municipals de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar PROPOSEN AL
PLE MUNICIPAL ELS SEGÜENTS ACORDS:
1. Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
2. Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
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3. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al
Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.
4. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 27
de març de 2017 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

14. MOCIÓ MUNICPAL A FAVOR DE LA REFORMA HORÀRIA
La desorganització horària a Catalunya és resultat de la superposició dels vells horaris
fabrils, agreujats per transformacions patides pel creixement econòmic durant el
franquisme i l’impacte de les demandes pròpies dels anys de creixement desordenat,
especialment del sector dels serveis, i també sovint, de la cultura del presencialisme
al treball, o bé per la necessitat de realitzar llargues jornades de treball per assolir
salaris adequats al cost real de la vida. Aquesta situació deriva en seriosos obstacles
per a la competitivitat i la producció empresarial, en l’augment de riscos psicosocials
de les persones treballadores, la persistència de la divisió sexual del treball amb el
manteniment de la desigualtat de gènere, els problemes de salut derivats de la manca
de son en adults i infants, els baixos rendiments educatius, la manca de temps familiar
i personal per al lleure i la cultura, l’activisme social i en una disminució del benestar
de la societat en general.
En aquest sentit, al llarg dels darrers anys s’ha aprofundit en la recerca, i els estudis
dels quals disposem demostren que es fa del tot necessari i urgent desfer-se de la
rèmora que representa la desorganització horària actual incapaç de fer front a la
complexitat del moment present. A gairebé tota Europa, l'horari laboral és de 8-9h a
17-18h, parant un màxim d'una hora per dinar a meitat de la jornada. A l'Estat
espanyol –i per tant a Catalunya-, però, és habitual que la població treballadora s’aturi
dues hores per dinar a l’àmbit escolar poden ser tres-, i que la jornada laboral s’allargui
fins a les 19h o les 20h del vespre, o més enllà. Aquesta jornada poc compactada
provoca sopar a partir de les 21h en el millor dels casos, dificulta el temps de cura
d’infants i gent gran, afebleix la participació cívica i comunitària, impossibilita el
consum i gaudi de la cultura i per descomptat baixa l’eficiència de les organitzacions.
El prime time televisiu s’acomoda a horaris que fan reduir les hores de son. En
definitiva se solapa el temps personal i el temps de descans. A més, aquesta
organització del temps de vida quotidiana no té l’origen en el clima, un mite que es
desmunta tot sol comprovant que a Portugal, Marroc, Itàlia o Grècia se sopa a les 1920h del vespre.
Per altra banda, a Europa fa algunes dècades que va començar la substitució dels
horaris nascuts amb l’era industrial per uns altres adaptats i flexibles a les necessitats
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d’igualtat i productivitat i participació de la ciutadania, i diversos estudis de la Fundació
Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i de Treball (Eurofound) amb dades
d’Eurostat mostren que estan avançant en el bon camí, tot i que hi ha diferències entre
estats segons els models adoptats. Al nostre país el debat tot just s’inicià fa uns anys i
ara sembla que se’n pren consciència de manera més àmplia en un context de crisi en
què cal trobar fórmules d’optimització dels recursos escassos, però sobretot, en què
cal proposar estils de vida no determinats exclusivament per una compulsió
productivista i consumista. L’ordre horari hauria de ser la norma, i la flexibilitat
individualitzada l’excepció en tots els àmbits. Establir un horari racional generalitzat,
hauria de ser la norma a aplicar en tots els àmbits socials i econòmics, públics i
privats, sense perjudici de que es reconeguin després determinades situacions de
flexibilització horària, i per tant, excepcions a les normes generals, per atendre
determinades situacions personals o de determinats col·lectius.
En aquest context és on s’ha posat en marxa la Iniciativa per a la Reforma horària Ara és l’hora, reconeguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya com a la
plataforma interlocutora en aquesta qüestió. L’objectiu fonamental és impulsar uns
horaris beneficiosos per a les institucions, les empreses i la ciutadania. Cal, en
definitiva, passar d’uns horaris propis de l’era industrial a uns que s’adaptin a les
necessitats de la nova societat del coneixement i del consum, amb més complexitat
social i augment progressiu de les desigualtats.
En la forma en què està organitzada la nostra societat, el temps esdevé un factor
sistèmic dins del model social. Cal cercar mesures legislatives i de promoció i
sensibilització que abordin el canvi a tres nivells: a nivell macro (de la societat), a nivell
meso (de les organitzacions, empreses i institucions que la componen) i a nivell micro
(de les persones). Superat el debat de la conveniència, l’objectiu d’aquests treballs és
debatre la viabilitat per transitar cap al retorn de Catalunya als horaris anteriors al
franquisme, adaptats a la nova realitat social, econòmica i cultural.
Els agents que poden fer possible aquesta reforma se situen principalment en l’acció
sobre els horaris laborals, però també en els escolars, els comercials, els culturals, els
esportius, els televisius i els associatius, així com en les infraestructures públiques i
privades que els puguin permetre.
Per tot això, EL PLE ACORDA:
PRIMER.- L’Ajuntament de Sant Pol de Mar aprova aquesta resolució amb l’objectiu
de donar suport a les mesures que facin possible fer la transició cap a la reforma
horària formulada en un moment concret en el temps.
SEGON.- Notificar l’aprovació d’aquesta resolució a l’ACM, la FMC i la iniciativa per a
la reforma horària a info@reformahoraria.cat
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 27
de març de 2017 ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•

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

0 abstencions: cap

El regidor de Junts per Sant Pol presenta “in voce” una esmena consistent en afegir en
el punt primer el nom de Francesc Homs atès que la sentència condemnant-lo ha estat
emesa recentment.
S’aprova unànimement l’esmena.
15. MOCIÓ EN CONDEMNA A LA JUDICIALITZACIÓ DE LA POLÍTICA PER PART
DE L’ESTAT ESPANYOL.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anunciat aquest matí la sentència
segons la qual inhabilita Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau per la consulta del 9N.
Un procés participatiu on hi van prendre part més de 2,3 milions de persones, i que va
ser judicialitzat per part de l’Estat Espanyol. A Catalunya existeix una molt àmplia
majoria social a favor del dret a decidir, i de la capacitat de Catalunya per organitzar un
referèndum. A diferència d’altres països, l’Estat Espanyol ha vetat constantment
aquest dret reclamat reiteradament per la majoria social i política catalana. Tot plegat
ha comportat diverses conseqüències, la darrera de les quals és la sentència
condemnatòria que ha fet pública avui el TSJC.
Per altra banda, i tenint en compte que les instancies europees han de vetllar pel
respecte de l'estat de dret per part de tot Estat membre de la UE , en aquest moment,
la UE i el Consell d'Europa podrien demostrar que el respecte a l'estat de dret i als
valors democràtics son compromisos indefugibles pels seus membres i que activen els
mecanismes dels que disposen quan consideren que en algun estat no son respectats.
Per això, des de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar acordem:
PRIMER. Rebutjar la sentència que inhabilita Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau i
Francesc Homs
SEGON. Proposar i recolzar al Govern de la Generalitat de Catalunya, per tal que en
nom del poble català, en el moment que sigui procedimentalment possible, presenti un
recurs davant el Tribunal Europeu de Drets Humans del Consell d'Europa per possible
vulneració dels principis democràtics i de l'estat de dret.
TERCER. Instar des del mon local a la Comissió europea per tal que iniciï el
procediment previst a la "rule of law", per tal que s’activi l'article 7 del Tractat de la UE,
que regula el procediment en cas de violació dels valors de la UE per un Estat
membre.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 27
de març de 2017 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
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16. ASSUMPTES URGENTS
16.1 DONAR COMPTE DEL DECRET D’ACOMIADAMENT DE 27 DE MARÇ
Es proposa, d’acord amb l’article 103.3 del D.lg 2/2003 de 28 d’abril, l’ampliació de
l’ordre del dia amb el punt de l’aprovació de la “donar compte del decret
d’acomiadament de 27 de març””.
La justificació de la urgència deriva de la gravetat del tema.
SOTMESA LA URGÈNCIA DE LA INCLUSIÓ D’AQUEST PUNT A VOTACIÓ, per
l’aprovació de la sessió ordinària de data 27 de març ÉS APROVADA PER MAJORIA
ABSOLUTA
•
•
•

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

“DECRET D’ALCALDIA
Assumpte: Expedient núm. 2017/29 relatiu a la comissió d’una presumpta falta greu o molt
greu.
ANTECEDENTS:
1. El senyor Domenech es personal laboral fixe d’aquest Ajuntament, adscrit a la brigada
de Serveis Públics amb la categoria laboral de xofer.
2. Per Decret d’Alcaldia Núm. 355/2007 de data 2 de juliol de 2007, es va suspendre el
contracte de treball de conductor del senyor Domenech amb efectes des del dia 10 de
juliol de 2007 fins el 16 de juny de 2008, atès que li va estar retirat el carnet de conduir
en virtut de sentència del Procediment Executori número 481/06 del Jutjat Penal
Número 1 de Terrassa.
3. Per acord de Junta de Govern Local del dia 26 de novembre de 2009, es va suspendre
el contracte de treball del senyor Domenech, amb motiu de la pèrdua temporal de la
seva aptitud professional de conductor , en haver-li estat retirat el permís de conduir en
data 26/10/2009, per temps de 2 anys, 6 mesos i 1 dia fins el 31/05/2012, data en la
que es va donar per finalitzada la suspensió per acord de la Junta de Govern Local del
dia 30/05/2012, un cop recuperat el permís de conducció.
4. El 4 de gener de 2017, el cap de la Brigada Municipal, comunica diversos fets irregulars
imputables al senyor Josep Domenech Molina, a la vegada que el Sergent en Cap de la
Policia Local presenta informe de data 4 de gener de 2017, en relació als fets irregulars
comesos pel senyor Domenech, que consisteixen en:
a. El 03/01/2017, la policia local observa la circulació estranya d’ un vehicle de
titularitat municipal que fa servir la brigada i detenen el vehicle per tal d’
identificar al conductor, tal i com manifesta el Sergent en cap de la Policia
Local, segons informe de data 4 de gener de 2017.
b. El conductor és identificat pels policies locals com el treballador de la brigada,
el senyor Josep Domenech Molina.
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c.

La policia arran del comportament del treballador amb el vehicle li van
practicar a les 13:30 hores, la prova d’alcoholèmia in situ i va donar positiu amb
resultat de 1,01 mg/l aire expirat.

d. A comissaria es repeteix la prova tornant a donar un resultat positiu de 1,09
mg/l aire expirat.
e. Per tot l’exposa’t la policia local va cursar diligències al Jutjat d’Instrucció núm.
4 d’Arenys de Mar.
f.

Els fets exposats es produeixen dins la jornada laboral del senyor Domenech i
exercint la seva feina habitual com a conductor de vehicles municipal.

g. De les diligències penals s’ha dictat sentència judicial número 2/2017, del Jutjat
d’Instrucció número 4 d’Arenys de Mar condemnant al senyor Josep Domenech
Molina, com autor criminalment responsable d’un delicte contra la seguretat vial
en la seva modalidat de conduir un vehicle a motor amb una tasa d’alcohol en
aire espirat superior a 0,60 mg, amb privació del dret a conduir vehicles a
motor i ciclomotors durant un any, inhabilitant-lo d’aquesta manera per exercir
el seu treball habitual de conductor.
5. Per determinar la certesa i l'abast dels fets indicats, i en el seu cas imposar les
sancions corresponents, i a efectes de valorar si és procedent incoar un expedient
disciplinari, per Decret d’alcaldia 2017/14 de 11/01/2017 es dicta resolució d’incoació
per obtenir informació reservada.
6. Per Decret D’Alcaldia 2017/39, de 24 de gener de 2017, s’acorda incoar expedient
disciplinari al senyor Domenech, i es nomena instructor de l’expedient disciplinari al
funcionari de l’Ajuntament el senyor Joan Chimisanas Garcia, caporal de la policia local
de Sant Pol de Mar, i secretària, la senyora Carme Solís Ferrer, Secretària de
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.
7. El mateix dia 24/01/2017 se li notifica al senyor Domenech la Incoació de l’expedient i
el nomenament d’instructor i secretari. El senyor Domenech no va fer ús del seu dret de
recusar l’instructor o la secretària.
8. A data 2/02/2017 es cita el senyor Domenech, al Cap de la brigada i als dos
treballadors que l’acompanyaven al vehicle municipal el dia dels fets, per comparèixer
davant de l’instructor, per declarar sobre els fets denunciats.
9. El 08/02/2017, compareixen tots els citats davant de l’instructor, que aixeca acta amb
les transcripcions, per incorporar-les a l’expedient. En aquesta fase d’instrucció també
es sol·licita informe al Cap de la Brigada Municipal en relació a l’actitud envers el treball
del senyor Domenech, informe que s’incorpora a l’expedient d’instrucció.
10. Es dona el preceptiu tràmit d’ audiència, del 10 de febrer de 2017 fins el 23 de febrer,
per examinar l’expedient, formular al·legacions i proposar les proves de les quals
volgués valer-se el senyor Domench per a la defensa dels seus drets o interessos.
11. El senyor Domenech no efectua cap al·legació ni proposa la realització de cap més
prova. Es procedeix a realitzar el plec de càrrecs el dia 23 de febrer de 2017, donant
novament termini per fer les al·legacions pertinents, amb el següent detall:
Càrrec primer:
El consum de begudes alcohòliques durant la jornada laboral i la conducció sota els
efectes del alcohol de vehicle municipal:
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Càrrec segon:
Dany a la imatge Corporativa.
Càrrec tercer:
Disminució greu, notòria, continuada i voluntària en el rendiment de treball normal o
pactat.
Càrrec quart:
La transgressió de la bona fe contractual i l'abús de confiança en l'exercici de la feina.
Càrrec cinquè:
Incompliment de les ordres dels seus superiors.
12. Resposta de l’Interessant al Plec de Càrrecs:
Es va notificar el plec de càrrecs al senyor Domenech, i a la representació sindical el dia
23/02/2017 , en el tràmit establert a l’efecte, sense que l’interessat presentés cap al·legació.
13. En data 10/03/2017 l’Instructor de l’Expedient disciplinari núm. 2017/29, obert al
senyor Domenech, dicta Proposta de Resolució, en els següents terminis:
“FETS ACREDITATS:
1.)
Es considera acreditat el consum de begudes alcohòliques durant la jornada
laboral i la conducció sota els efectes del alcohol de vehicle municipal. El 3 de gener de
2017, els agents van aturar el vehicle de la brigada municipal que conduïa el senyor Josep
Domenech, perquè realitzava una conducció inadequada. Li van practicar una prova
d’alcoholèmia que va donar positiu amb un resultat de 1,01 mg/l aire expirat i que es va tornar a
repetir donant com a resultat 1,09 mg/l aire expirat. Per sentència Nº2/2017 del Jutjat
d’Instrucció numero 4 d’Arenys de Mar se li ha imposat una pena de privació del dret de conduir
vehicles a motor per temps de 12 mesos.

2.)
Es considera acreditat el Dany a la imatge Corporativa. L’informe del Sergent en
cap de la Policia Local, de data 4 de gener de 2017, manifesta: “ arran de l’observació de la
circulació de manera estranya fent ziga-zaga, del vehicle de l’Ajuntament Opel Vivaro amb
placa de matricula 912-GZK, els agents amb tips 934 i 935 van ser requerits per localitzar i
identificar el seu conductor. “ El conductor era el senyor Josep Domenech Molina al que van
procedir a realitzar una prova d’alcoholèmia.
3.)

Es considera acreditada la disminució notòria, continuada i voluntària en el
rendiment de treball del senyor Domenech, segons informe emès pel Cap de la Brigada amb
data 8 de febrer de 2017, a sol·licitud d’aquest instructor. Així com de les declaracions que va
realitzar el Cap de la Brigada el dia 08/02/2017, que va ser cridat a compareixença per declarar
sobre els fets esdevinguts el passat 3 de gener de 2017.
D’altra banda la reincidència de les retirades del seu permís de conducció afecta a que realitzi
les tasques pròpies de xofer que es la categoria professional per la que va estar contractat.

4.)

Es considera acreditada la transgressió de la bona fe contractual i l’abús de
confiança perquè no és la primera vegada que el senyor Domenech li ha estat retirat el carnet
de conduir, amb els perjudicis que això comporta per executar les seves tasques. El senyor
Domenech ostenta la categoria professional de conductor, i les seves tasques habituals son la
conducció d’un dels vehicles de la brigada, és a dir, la utilització del vehicle es element
absolutament necessari i imprescindible pel desenvolupament de la seva activitat laboral.

Aquests comportaments son reincidents:
Per acord de Junta de Govern Local d 26/11/2009, es va suspendre el contracte de treball del
Sr. Josep Domenech Molina, amb motiu de la pèrdua temporal de la seva aptitud professional
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de conductor en haver-li estat retirat el permís de conduir per Sentencia penal ferma per delicte
contra la seguretat del tràfic, recaiguda en el Procediment Abreujat número 1102/2009 en data
26-10-2009, per temps de 2 anys, 6 mesos i 1 dia.
Per decret d’Alcaldia Núm. 355/2007 de 2/07/2007, es va suspendre el contracto de treball de
conductor del Sr Domenech Molina , del 10 de juliol de 2007 al 16 de juny de 2008, per retirada
del carnet de conducció dictada per sentencia del Jutjat Penal Número 1 de Terrassa.
5.)
Es considera acreditat l’ incompliment de les ordres dels seus superiors perquè el
senyor Domenech era coneixedor de que no es pot beure alcohol durant la jornada laboral i
també sabia que estava prohibit el consum de begudes alcohòliques a les instal·lacions
municipals i als vehicles municipals, però tot i així ho va fer, tal i com el senyor Domenech
reconeix en la compareixença del dia 08/02/2017 per declarar sobre els fets esdevinguts el
passat 3 de gener de 2017:
El senyor Jose Domenech Molina, és reincident en aquests fets, perquè per Decret d’Alcaldia
066/2009 de 19 de març de 2009, va ser AMONESTAT per escrit per la comissió d’una falta
disciplinària el dia 24 d’octubre de 2009 al no obeir les ordres del seu superior en el transcurs
de la jornada de treball deixant a la via pública el material assignat al servei.
VALORACIÓ JURIDICA DELS FETS :
La tipificació d'aquests fets és la següent:
El fet descrit en el càrrec primer es qualifica com a molt greu: “També son faltes molt greus les
que quedin tipificades com a tals en una llei de les Corts Generals” prevista en l’article 95.2 p
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, en relació a l’article 54 de l’Estatut dels Treballadors i el
conveni col·lectiu de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.
El fet descrit en el càrrec segon es qualifica com falta greu “El descrèdit per la imatge pública
de l’Administració”, prevista a l’article 95.3 c 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.
El fet descrit en el càrrec tercer es qualifica com falta molt greu "falta notòria de rendiment que
origina inhibició en el compliment de les tasques encomanades", prevista en l'art. 240.f) del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, en relació a l’article 54 e) de l’Estatut dels Treballadors
El fet descrit en el càrrec quart es qualifica com falta molt greu, segons l’ establert a l’article 54
d) de l’Estatut dels Treballadors.
El fet descrit en el càrrec cinquè es qualifica com falta greu "d'incompliment de les ordres que
provenen dels seus superiors relatives al lloc de treball”, segons article 95.2 i) de l’Estatut
Bàsic de l’empleat públic.
Les sancions disciplinàries que es poden imposar en raó de les faltes anteriorment tipificades
son:
En el supòsit de faltes qualificades de molt greus:
a) Acomiadament disciplinari del personal laboral, que només pot sancionar la comissió de
faltes molt greus i comportarà la inhabilitació per a ser titular d'un nou contracte de treball amb
funcions similars a les que desenvolupaven.
b) La suspensió de funcions per més d'un any i menys de sis, amb pèrdua de les retribucions
corresponents.
En el cas de faltes qualificades de greus:
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a) La suspensió de funcions per més de quinze dies i menys d'un any, amb pèrdua de les
retribucions corresponents.
b) La pèrdua d'un a tres graus personals.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ :
Atesa la gravetat dels fets imputats i dels fets acreditats, tres d’ells, qualificats com a molt greus
i dos d’ells com greus, es proposta l’acomiadament disciplinari del senyor Josep Domenech
Molina. “
14. Resposta de l’Interessat a la Notificació de la Proposta de Resolució:
Ha passat el termini establert per efectuar les al·legacions sense que el senyor Josep
Domenech hagi realitzat cap al·legació.
15. L’instructor ha fet remissió de manera immediata, de l’expedient complet a l’òrgan
competent per resoldre, a efectes de que dicti la resolució que correspongui.
16. En tot moment la representació sindical ha estat informada d’acord amb el que preveu
la legislació vigent.
Donat que l’autoritat competent per a la imposició de la sanció és l’Alcaldia tal i com disposa
l’article 53.1 lletra 1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’ abril, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
RESOLC:
PRIMER.- Disposar l’acomiadament disciplinari del senyor Josep Domenech Molina atesa la
gravetat dels fets imputats i acreditats, tres d’ells, qualificats com a molt greus i dos d’ells com a
greus, amb data d’efectes del 31/03/2017.
SEGON.- Notificar aquest decret a l’interessat i al Comité d’Empresa, pel seu coneixement i
efectes, i al Departament de Personal als efectes de que consti en el seu expedient personal,
determinant que els seus efectes es produiran el proper 31/03/2017, últim dia de treball del
senyor Domenech en aquesta Coorporació.
TERCER.- Donar compte al Ple de la Corporació.

VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 27
de març de 2017 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

16.2 MOCIÓ DE L’EQUIP DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE
MAR RELATIVA A LA PLAGA DEL “TOMICUS” I PER A UNA EXPLOTACIÓ
SOSTENIBLE DELS BOSCOS DEL MARESME
Es proposa, d’acord amb l’article 103.3 del D.lg 2/2003 de 28 d’abril, l’ampliació de
l’ordre del dia amb el punt de l’aprovació de la “moció de l’equip de govern de

29

l’Ajuntament de Sant Pol de Mar relativa a la plaga del “tomicus” i per a una
explotació sostenible dels boscos del Maresme”.
La urgència d’aquest punt deriva en la rapidesa en que s’estén la plaga del Tomicus i
la necessitat d’adoptar de forma immediata mesures per lluitar contra la seva
propagació.
SOTMESA LA URGÈNCIA DE LA INCLUSIÓ D’AQUEST PUNT A VOTACIÓ, per
l’aprovació de la sessió ordinària de data 27 de març ÉS APROVADA PER
UNANIMITAT
•
•
•

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

MOCIÓ DE L’EQUIP DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
RELATIVA A LA PLAGA DEL “TOMICUS” I PER A UNA EXPLOTACIÓ
SOSTENIBLE DELS BOSCOS DEL MARESME.
D’ACORD AMB ALLÒ QUE PREVEU L’ARTICLE 103 DE LA LLEI DEL 5 DE JULIOL
21/2002, MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYA, ,PRESENTA LA
SEGÜENT MOCIÓ, QUE ESTÀ OBERTA I EXTENSIVA A LA RESTA DELS GRUPS
MUNICIPALS:
Atès que:
1. L’ús de la biomassa forestal per a la producció d’energia tèrmica s’està implantant
de forma generalitzada a tot Europa. L’augment dels preus dels combustibles fòssils,
la necessitat de disminuir la dependència energètica exterior que tenen molts països,
molt especialment el nostra i, en general, per tots els aspectes mediambientals positius
de la bioenergia de la biomassa, han facilitat que s’estiguin produint importants
avenços tecnològics tant en la producció de la matèria primera com en les
instal·lacions tèrmiques.
2. Més del 90% dels boscos del Maresme són de propietat privada que pertany
aproximadament a més de 5.000 propietaris dels quals hi un percentatge molt baix
associats i amb una superfície mitjana que no arriba a les 4 Ha.
3. S'ha produït un abandonament per part dels propietaris de la gestió, per la poca
rendibilitat de les mateixes, de les feines tradicionals del bosc i per tant de la seva cura
i bona conservació. Aquest fet, provoca el creixement de la massa forestal i el sota
bosc, debilitant els arbres, que unit a la sequera dels boscos, ha facilitat que algunes
afectacions endèmiques en els pins, especialment el "Tomicus", tinguin en aquests
moments la característica de plaga, que obliga a tallar l'arbre per impedir que es
propagui, a més que els arbres morts per aquesta causa i per la sequera són un greu
perill d'incendi del bosc.
4. Els arbres de la Serralada Marina que forma part de la Serralada Litoral Catalana,
són a més, fonamentals per retenir l'aigua de les pluges tempestuoses i evitar riuades
nocives per a l'home, els cultius i els habitatges.
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5. Si no es no prenen mesures, es corre el risc de la desaparició d'importants zones de
boscos, a causa de les diferents amenaces que provocaran conseqüències molt
negatives per al medi ambient, el paisatge i la biodiversitat.
6. Hi ha altres zones del País que estan explotant econòmicament els boscos amb la
biomassa, amb la fusta i amb altres formes d'explotació, que a més d'obtenir un
benefici econòmic, mantenen en perfecte estat els boscos, evitant els riscos de
desaparició dels mateixos a llarg termini. Nomes a la província de Barcelona es calcula
un potencial de biomassa de 340.000t/any.
7. La Generalitat a través del Consell Comarcal ha disposat de 100.000 € de
subvenció per a l'eradicació del "Tomicus" que encara que probablement seran
insuficients, és un primer pas en la bona direcció, ja que la subvenció es donaria als
propietaris a través de les associacions, per fomentar precisament la potenciació de
les mateixes.
Per això EL PLE ACORDA:
PRIMER. Potenciar per part de l'Ajuntament l'associacionisme dels propietaris de
parcel·les de boscos, a fi d'obtenir les subvencions per als treballs per a l'eradicació de
les plagues, especialment del "Tomicus", així com per afavorir l'explotació sostenible
dels boscos.
SEGON. Fomentar xerrades, taules rodones, tallers, etc. en col·laboració amb el
Consell Comarcal i dirigits a sensibilitzar d’aquesta problemàtica tant a la població en
general, com especialment als propietaris de boscos.
TERCER. Aprofitar els treballs d’eradicació del “tomicus” per potenciar que les
Associacions de Propietaris Forestals puguin fer els plans d’ocupació i formació
adreçats als treballs de manteniment i explotació sostenible dels boscos.
QUART. Afavorir les instal·lacions de biomassa en equipaments municipals i, a poder
ser amb biomassa de proximitat, per ajudar a la gestió del boscos del Maresme.
CINQUÈ. Instar la Diputació i la Generalitat a incrementar els recursos per a
l’eradicació de les plagues als boscos, així com per estimular l’explotació sostenible
dels mateixos.
SISÈ. Traslladar aquests acords a la Generalitat, Diputació i Consell Comarcal, així
com als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a les Associacions de
Propietaris Forestals.
ICV s’adhereix a la moció presentada per l’equip de govern (PDeCat i Junts per
Sant Pol).
INTERVENCIONS
Defensa la proposta la regidora de Medi Ambient, Sra. Martí. Lamenta que no si
afegeixi el grup municipal d’ERC. A continuació explica que la plaga del tomicus és el
primer síntoma del canvi climàtic. Actualment hi ha 800 hectàrees de les més de 6000
existents. Amb la moció es pretén lluitar contra la plaga, netejar els boscos i obtenir
biomassa.
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ERC demanava per poder votar favorablement la moció que en el punt 5è
s’especifiqués que el Consell Comarcal destinés recursos per lluitar contra la plaga del
tomicus
La regidora ho ha consultat i li han respost que el Consell Comarcal no disposa de
recursos propis, sinó de recursos finalistes. Seria absurd –entén la regidora- instar a
un ens que no té diners perquè n’aporti. Es l’explicació que se li ha donat i ella l’ha
entès. Tot i així considera que això no pot ser un impediment perquè ERC no voti
favorablement a la Moció.
El Sr. Font manifesta que ERC s’abstindrà, que com ja li ha explicat telefònicament
abans, hi ha un rere fons que ara no repetirà; afegeix que els acords precisen d’un
gest. Si aquest no es produeix, el vot no pot ser favorable. En la política les coses
funcionen així.
El Sr. Ferrer s’adhereix a la Moció que votarà favorablement. Considera que es una
Moció ben estructurada i que ataca l’arrel de problema
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 27
de març de 2017 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)

17. PRECS I PREGUNTES
PREGUNTES D’ICV
Pregunta 1: HABITATGE
Els darrers anys, la voluntat política unànime de no voler créixer ha suposat que s’hagi
creat molt poca vivenda nova. Això sumat a la gran quantitat de vivendes buides, les
nul.les polítiques de promoció del lloguer i a l’auge del lloguer de temporada, turístic o
vacacional ha provocat que a dia d’avui trobar un pis de lloguer a un preu assequible i
sensat sigui pràcticament impossible.
En concret, hem detectat un gran augment de l’oferta de pisos de lloguer de
temporada de manera irregular, amb la connivència tant de propietaris com d’agents
immobiliaris. La Llei 13/2002 de 21 de juliol, de Turisme de Catalunya ja recull la figura
de les vivendes d’ús turístic (VUT) i les cataloga com a empreses turístiques
d’allotjament, igual que els establiments d’allotjament turístics (hotels, apartaments
turístics, càmpings...) En concret, l’article 50 Bis.1 disposa que les VUT “són vivendes
que són cedides per el seu propietari, directa o indirectament, a tercers, de forma
reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per una estada de temporada, en
condicions d’immediata disponibilitat i amb les característiques establertes per
reglament”. Aquestes característiques són establertes per el Decret 10/2012, el qual
estableix un seguit de requeriments, com la comunicació prèvia d’inici d’activitat entre
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d’altres. En cas que el lloguer no sigui d’aquest tipus, també queda regulat per la Llei
d’Arrendaments Urbans (LAU). Per tant ens trobem davant d’una activitat plenament
regulada.
Aquesta activitat també va ser regulada a nivell municipal durant el passat mandat, i en
aquell moment ja van avisar que aquesta activitat ha de supervisada en tot moment.
1. En té constància el regidor d’habitatge d’aquesta problemàtica? Disposem de
tècnic d’habitatge per dur a terme aquestes tasques d’inspecció?
2. Té previst el govern fer alguna campanya de promoció del lloguer assequible i en
contra dels lloguers de temporada?
3. Té previst el govern gravar impositivament el pisos buits o abandonats?
RESPOSTES
1. Respon el Sr. Parada, com a responsable de l’àrea de Serveis Socials on es tracta
la problemàtica dels habitatges socials, i on s’inclouen també els diversos ajuts que
s’atorguen es presten en relació amb els habitatges. L’any passat es va signar un
Conveni amb l’Ajuntament de Calella per disposar una oficina d’habitatge que es
troba a la plaça Vicenç Ferrer i que dóna un tracte més proper al ciutadà. També
en aquesta oficina es disposa del programa d’ajuts a lloguers per joves, però
sempre amb coordinació amb els Serveis Socials que és qui ha de fer l’informe
social.
2. Respon l’Alcaldessa que en principi no
3. Respon l’Alcaldessa que tampoc. No es té el coneixement de l’existència de pisos
buits.
PREGUNTA 2: MOBILITAT
Les obres recents ens han fet veure la deficiència greu en temes de mobilitat del
nostre municipi. Els ja endèmics problemes de manca de places de pàrquing i
embussos als accessos de l’escola, hem sumat les incomoditats de les obres de
l’andana de l’estació i el pont de la riera i l’augment de proveïdors amb vehicles pesats
al centre, entre d’altres. Totes les solucions que se’ns plantegen s’emmarquen en una
futura aprovació de POUM, que a dia d’avui no veiem que hagi de ser a curt termini.
Per això demanem solucions immediates.
1. Quines mesures té en previsió el govern per esponjar i pacificar la mobilitat
municipal?
2. Com té previst solucionar el problema de la manca de places de pàrquing? S’ha
plantejat alguna modificació puntual de planejament per solucionar aquest
problema?
3. Quina valoració en fa de les modificacions en la mobilitat de les obres a l’andana?
4. Quin criteri es segueix per integrar les noves senyals viàries amb l’entorn (arc de
limitació d’alçada del carrer Sant Pau)
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RESPOSTES
1. Respon el regidor de mobilitat, Sr. Xumetra. El centre del municipi és el què és,
molt estret. Des de la regidoria s’han posat límits d’accés, però els camions han de
passar a carregar i descarregar als comerços. Pensa que quan la reforma del pont
del camp de futbol estigui acabada els problemes disminuiran. S’han donat
instruccions per a controlar especialment la zona del c/ Tobella-Manzanillo que es
preveu la més problemàtica.
2.

Respon el Sr. Xumetra. No hi ha manca de pàrquings a l’hivern, el problema és
l’estiu, per solucionar-lo s’habilitarà el pàrquing de la Sènia i també el solar de sota
el Morer.

3. Respon el Sr. Catarineu, en principi cap. El Sr. Ferrer diu que es refereix a certes
voltes que es fan fer i que amb ell li semblen innecessàries. El regidor contesta
que es compleix amb el codi tècnic de seguretat, però que s’anirà veient com
funciona a l’estiu.
4. Respon el Sr. Xumetra. Hi ha un punt molt estret que els camions per passar-hi o
es pugen a la vorera –trencant-la- o bé danyen el balcó. Això es va solucionar
instal.lant una limitació d’alçada per als vehicles. Hi ha alguna demanda dels veïns
del carrer Pujada de Sant Pau per tal que puguin sortir dels guals cap a baix, la
qual s’està estudiant actualment.
PREGUNTES D’ERC - SR. FONT
1. Si el senyal que s’ha instal.lat es podia collar a façana prescindint del pal que
passa per la vorera. Respon al regidor, Sr. Xumetra que no, no tant pel pes –que
també-, sinó perquè hauria de ser abatible per passar-hi els serveis d’urgència.
2. Per què no hi ha limitació d’alçada a l’indret conegut com l’entrada del “Barco”. Al
poble quina és l’alçada màxima que es permet. Pensa que amb l’objecte d’evitar
que determinats camions circulin per al centre del poble fora adient instal.lar
senyals de limitació d’alçada i pes a les entrades del municipi i no a cada carrer.
Respon el regidor a la primera pregunta que seria perillós i que els camions la
trencarien. Considera que els senyals que hi són instal.lats són els adequats, tot i així
estudiaran la consideració que fa el regidor d’ERC. La limitació dels camions és de
màxim 3500 Kg, segon normativa actual.
3. En referència a les obres que s’estan executant a l’andana
pregunta si
l’Ajuntament continuarà amb el discurs de que l’execució compleix amb les
determinacions del codi tècnic o si, per al contrari, aplicarà el sentit comú i donarà
solucions als problemes que planteja el muret de 40 cm.
El regidor d’Urbanisme indica que fins el moment les propostes de “sentit comú”no
s’han implementat perquè no complien el codi tècnic. Altra cosa serà veure que passa
a l’estiu. Caldrà esperar fins a aquesta època per veure si la solució aportada per ADIF
és la correcta o cal modificar-la.
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El regidor d’Urbanisme dóna resposta verbal a la pregunta d’ICV de l’última sessió
plenària relativa al cost de la redacció del POUM fins a data d’avui.
4.-

Demana com es poden consultar els expedients de procediments negociats
sense publicitat de l’any 2016.

Se li contesta que es troben a secretaria a la seva disposició
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les
20:30 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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