ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 28 D'ABRIL DE 2016
NÚM. PLE2016/4
Identificació sessió
Caràcter: extraordinària
Data: 28 d'abril de 2016
Horari: 19:00 h. a 19:55 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)
Sra. Verònica Martí Ceballos (Junts per Sant Pol)
Sr. Daniel Comas Verdaguer (Junts per Sant Pol)
Sr. Albert Font Lacambra (ERC)
Sr. Albert Zanca Brossa (ERC)
Secretària
M. Carme Solís Ferrer
A la despatx de l'alcaldia de la vila de Sant Pol de Mar, essent les 19:00 hores del dia
28 d' abril de 2016, es reuneixen sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Montserrat
Garrido Romera, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número 4 del
Ple de la Corporació amb caràcter extraordinària, els senyors i senyores més amunt
esmentats.
Declara oberta la sessió la Sra. Alcaldessa i un cop comprovat el quòrum d’assistència
necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els assumptes
inclosos a l’ordre del dia que tot seguit es relacionen.
Ordre del dia
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATA 27 DE
GENER, 29 DE FEBRER DE 2016 i 4 D’ABRIL
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2. DONAR COMPTE AL PLE DE LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ
2015 APROVADA EN JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ DE DATA 4 D’ABRIL DE 2016
3. PROPOSTA RELATIVA A LA DELEGACIÓ DEL PLE A FAVOR DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL DE L’ESTABLIMENT, REGULACIÓ I MODIFICACIÓ DELS PREUS
PÚBLICS
4. PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE MANTENIMENT DE LA SUSPENSIÓ DE
LLICÈNCIES EN ELS ÀMBITS DE SÒL QUE S’INDIQUEN
5. DONAR COMPTE DECRET D’ALCALDIA NÚM 173/2016
6. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS LEGALMENT
PER AL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS
7. DICTAMEN D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14
8. RATIFICACIÓ PEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE L’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ
DE L’AUGMENT DE L’ESTRUCTURA TARIFÀRIA URBANA DEL SERVEI
D’AUTOTAXI DE SANT POL DE MAR PER L’ANUALITAT 2015 i 2016, APROVAT
PER LA JGL de 7 de març de 2016
9. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES BASES REGULADORES PER A
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS D’AJUTS SOCIALS.
10. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA MESA NEGOCIADORA DE DATA 7 D’ABRIL DE
2016
11. MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS MEMBRES POLÍTICS DE LA
CORPORACIÓ, AIXÍ COM DEL RÈGIM D’ASSISTÈNCIES PER CONCURRÈNCIA
EFECTIVA A LES SESSIONS DELS ÒRGANS COL.LEGIATS
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATA 27 DE

GENER, 29 DE FEBRER DE 2016 i 4 D’ABRIL

El Sr. Parada demana la rectificació de l’acta de data 27 de gener de 2016 Consta que
va tenir lloc al despatx de l’alcaldia i no a la sala de plens.
El Sr. Font indica que a l’acta de data 4 d’abril a la pregunta formulada per ERC
relació al pacte de govern de CIU i Junts per Sant Pol, si be consten la resposta del Sr.
Parada, no hi consta la interlocució amb el portaveu de CIU.
S’aproven les actes de les sessions anteriors de data 27 de gener, 29 de febrer i 4
d’abril per unanimitat de tots els assistents.
2. DONAR COMPTE AL PLE DE LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA
LIQUIDACIÓ 2015 APROVADA EN JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ DE DATA 4
D‘ABRIL DE 2016
Assumpte: Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar de l’exercici
2015
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La Junta de Govern Local reunida en sessió de data 4 d’abril de 2016, va aprovar la següent
resolució, de la qual es dóna compte al Ple:
“Relació de fets
1. S’han confeccionat els estats demostratius de la liquidació del pressupost de
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar de l’exercici 2015, els quals consten a l’expedient.
2. La secretària - interventora municipal ha informat els mateixos.
3. Els resultats obtinguts, calculats segons els criteris i normativa que consta a l’informe
d’intervenció son els següents:
Pressupost d'ingressos
Cap.
Descripció
I
II
III
IV
V

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes, preus públics i altres
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Ingressos corrents

VII
VIII
IX

Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
Subtotal pressupost
capital
TOTAL PRESSUPOST

Pressupost

Reconeguts

%Execució

3.636.000,00
100.000,00
1.509.500,65
1.497.184,26
143.300,00
6.885.984,91

3.843.416,99
43.333,76
1.544.691,33
1.398.465,18
155.779,06
6.985.686,32

105,70%
43,33%
102,33%
93,41%
108,71%
101,45%

344.066,83
836.476,56
854.022,72

453.525,58
494.694,88

131,81%
0,00%
57,93%

2.034.566,11

948.220,46

46,61%

8.920.551,02

7.933.906,78

88,94%

Pressupost de despeses
Cap.

Descripció

Pressupost

Reconegudes

%Execució

I

Despeses de personal

3.049.028,17

3.007.683,46

98,64%

II

Béns i serveis corrents

2.622.691,98

2.481.470,88

94,62%

III

Despeses financeres

IV

Transferències corrents

V

Fons de contingènica
Despeses corrents

83.820,42

38.592,00

46,04%

227.606,93

125.021,39

54,93%

29.000,00
6.012.147,50

5.652.767,73

0,00%
94,02%

VI

Inversions

2.323.741,77

1.776.632,32

76,46%

IX

Passius financers

584.661,75

571.550,74

97,76%

Subtotal pressupost capital

2.908.403,52

2.348.183,06

80,74%

8.920.551,02

8.000.950,79

89,69%
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Resultat pressupostari
Descripció
Drets reconeguts nets no financers
operacions corrents
altres operacions no financeres
Obligacions rec. Netes no financeres
operacions corrents
altres operacions no financeres

Import
7.439.211,90
6.985.686,32
453.525,58
-7.429.400,05
-5.652.767,73

Actius financers

-1.776.632,32
0

Passius financers

-76.855,86

drets reconeguts nets
obligacions reconegudes netes
Resultat pressupostari previ
Ajustaments

494.694,88
-571.550,74
-67.044,01
563.667,26

crèdits gastats finançats amb romanent tresoreria
desviacions financeres negatives

858.462,73

desviacions financeres positives

-294.795,47

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

496.623,25

Estalvi corrent
Descripció
Capítols I a V ingressos
Capítols I a IV despeses
Recursos generats per operacions corrents

Import
6.985.686,32
-5.652.767,73
1.332.918,59

Contribucions especials i quotes urbanització
Amortització de passius
ESTALVI CORRENT

0
-571.550,74
761.367,85

Romanent de tresoreria
Descripció

Import

Fons líquids

1.500.880,93

Drets pendents de cobrament
del pressupost corrent

1.392.628,73
440.440,75

de pressupost tancat

893.529,38

d'operacions no pressupostàries

58.658,60

(-) cobraments pendents d'aplicació
Obligacions pendents de pagament
del pressupost corrent
de pressupost tancat
d'operacions no pressupostàries
(-) pagaments pendents aplicació
Estalvi net
Romanent tresoreria total
Descripció
Saldos dubtós cobrament
Excés de finançament afectat

1.100.390,12
714.202,09
797,47
385.390,56
1.793.119,54
Import
-655.041,12
-154.647,22

ROMANENT DE TRESORERIA DESPESES GRALS.

983.431,20

ROMANENT DE TRESORERIA LLIURE

983.431,20
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Capítols I a V ingressos

6.985.686,32

Capítols I, II i IV despeses
Estalvi brut

-5.614.175,73
1.371.510,59

Obligacions rec. finançades amb rom. tres.
Anualitat teòrica 31/12/2015

-633.068,13

ESTALVI NET

738.442,46

Endeutament a 31/12/2015
Descripció

Import

Deute viu operacions crèdit a llarg termini 31/12/15

3.503.653,65

Deute viu operacions crèdit a curt termini 31/12/15
Total deute viu

0,00
3.503.653,65

Capítols I a V ingressos

6.985.686,32

RÀTIO LEGAL D'ENDEUTAMENT
Límit 75%:

50,15%
5.239.264,74

Estabilitat pressupostària
Descripció

Import

Capítols I a VII ingressos

7.439.211,90

Capítols I a VII despeses

-7.429.400,05

Subtotal

9.811,85

AJUSTAMENTS SEC-95
- Ajust per no recaptació de tributs
+ Retencions PIE liquidacions negatives 2007-2008
-Lliquidació negativa PIE 2013
+ Retencions PIE liquidacions negatives 2013
+ Meritament interessos (+inicials-finals)

-151.137,46
20.123,04
-54.299,67
20.167,83
Immaterial

+ Devolucions d'ingressos pendents pagar (+ini-fin)

Immaterial

Arrendaments financers

Immaterial

Despeses pendents d'aplicar
+ Excés de finançament afectat (anterior)
- Excés de finançament afectat (final)
Subtotal
Capacitat(+)/Necessitat (-) de finançament

0,00
808.588,58
-154.647,22
488.795,10
498.606,95

Fonaments de dret
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les
despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments
ordenats i els realitzats.
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2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest
les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets
reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:
• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de
desembre
• El resultat pressupostari de l’exercici
• Els romanents de crèdit
• El romanent de tresoreria
S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons el
qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ACORDA:
PRIMER: Aprovar el càlcul i l’import de la provisió de saldos de dubtós cobrament que consta
en l’expedient de la liquidació pressupostària per un import a 31 de desembre de 2015 de
655.041,12€.
SEGON: Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici de 2015, que s’adjunta en annex
amb el corresponent detall dels documents que figuren incorporats a l’expedient, amb un
resultat pressupostari ajustat de l’exercici de 496.623,25€ i un romanent de tresoreria per a
despeses generals, a 31 de desembre de 2015, de 983.431,20€.
TERCER: Del romanent de tresoreria a 31 desembre, resta subjecte a allò disposat a l’article
32 de la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i a la disposició addicional sisena del
mateix text legal, un import de 498.606,95€. Aquest import es destina a assegurar el pagament
de les obligacions pendents de pagament, per un import de 158.323,41€, i a reduir
endeutament net eliminant operaciones de préstec previstes en el pressupost del 2016, per un
import de 340.283,54€. La resta de l’import del romanent de tresoreria, 484.824,25€, resta com
a romanent lliure.
TERCER: Informar al Ple en la primera sessió que hi hagi.
QUART: Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del
Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.
Sant Pol de Mar, 12 d’abril de 2016

INTERVENCIONS
El regidor d’Hisenda explica de forma breu el resultat de la liquidació: 983.000 € de
romanent pel resultat positiu del 2014 i del 2015 (per majors ingressos derivats de Pla
d’ocupació i llar d’infants). Afirma que es compleix la regla de la despesa i que així es
podrà cancel.lar el pla econòmic financer. Hi hauran canvis que es concretaran al
proper ple i que permetrà fer majors inversions en el que creguin convenient.
Sr. Font manifesta que el seu grup es queda amb l’última frase pronunciada pel Sr.
Xumetra de que “ amb el que creguin convenient”
Els regidors es donen per assabentats

6

3. PROPOSTA RELATIVA A LA DELEGACIÓ DEL PLE A FAVOR DE LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL DE L’ESTABLIMENT, REGULACIÓ I MODIFICACIÓ DELS
PREUS PÚBLICS
Amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal, aquesta
Alcaldia considera necessari, en ús de les facultats que confereix a l'Ajuntament
l’article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en
la nova redacció donada per la Llei 11/99, de 21 d’abril, en concordança amb l’article
52 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 i amb els articles 39 al 42 del ROM, procedir
a la delegació de l’establiment, fixació, regulació i modificació dels preus públics en
favor de la Junta de Govern Local.
Atès que en conformitat amb la legislació a que abans s’ha fet referència, el Ple de
l'Ajuntament pot delegar l’exercici de les seves atribucions a favor de la Junta de
Govern Local o de l’Alcalde, sempre i quan no es trobin dins dels supòsits previstos
per l’article 23.2.b) de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva
redacció actual, 52.4 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, 40.2 del ROM i 13 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del procediment administratiu comú, en els quals es regulen les competències
plenàries que tenen caràcter indelegable.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides,
proposa al Ple de l'Ajuntament l’adopció dels següents
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Delegar en la Junta de Govern Local la competència plenària de
l’establiment, fixació, regulació i modificació dels preus públics.
SEGON.- L’atribució delegada s’haurà d’exercitar per la Junta de Govern Local d’acord
amb el que disposen els articles 39 i següents del ROM, i en els termes i dins dels
límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en cap altre òrgan.
En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en virtut d’aquesta
delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en la
part expositiva, del text següent:
"Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern
Local, en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament, en sessió
plenària que va tenir lloc el dia 28 d’abril de 2016"
Els acords que s’adoptin per delegació, s’entendran dictats pel Ple de l'Ajuntament,
com a titular de la competència originària, al qual s’haurà de mantenir informat de
l’exercici de la delegació, mitjançant la remissió dels esborranys de les actes de la
Junta de Govern Local a tots els Regidors de la Corporació, i seran immediatament
executius i presumptament legítims.
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TERCER.- Aquesta delegació tindrà efecte des del dia següent a l’adopció d’aquest
acord, sense perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i
tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació pel Ple.
QUART.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província en compliment
amb la legislació vigent.
INTERVENCIONS
El regidor d’Hisenda explica que la raó d’aquesta delegació és l’agilitat en el
procediment de l’establiment dels preus públics (per excursions programades, vendes
d’objectes....)
El Sr. Font, expressa que l’Alcaldessa va comentar a la Junta de Portaveus que
s’elaboraria un llistat amb tots els possibles preus públics. Pregunta perquè no es
redacta i es porta al Ple.
Respon l’Alcaldessa que perquè no totes les excursions es cobraran pels mateixos
preus públics i s’ha de fer un estudi previ.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió extraordinària de
data 28 d’abril de 2016, ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

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

4. PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE MANTENIMENT DE LA SUSPENSIÓ DE
LLICÈNCIES EN ELS ÀMBITS DE SÒL QUE S’INDIQUEN
En data 7 de juliol de 2104, el Ple de la Corporació Municipal va aprovar inicialment el
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), formulat per l’equip redactor
“INTERLANDS, CIUTAT I TERRITORI, SLP”, empresa adjudicatària del contracte de
consultoria i assistència tècnica per a la redacció del POUM de Sant Pol de Mar.
En el mateix acord, s’aprovà, seguint l’imperatiu establert a l’article 73 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei d’Urbanisme
de Catalunya, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, suspendre la tramitació de
plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització,
com també suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, edificació,
reforma, rehabilitació i enderroc, d’instal·lació o ampliació d’activitats, en els àmbits
que es grafiaven en el plànol que s’acompanyava i que es detallaven, els quals eren:
1) El nucli antic de Sant Pol de Mar, delimitat per la Riera de Sant Pol, la carretera
N-II i la línia de costa.
2) Els sector B, Ponent, la Rajoleria.
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3) Els elements inclosos al catàleg de béns a protegir i que es troben fora del nucli
antic.
Atès que calia mantenir la suspensió acordada, en data 27 d’abril de 2015, el Ple de la
Corporació aprovà prorrogar-la un any més.
Durant l’últim trimestre del 2015, el contracte de consultoria i assistència tècnica amb
l’empresa adjudicatària fou rescindit, determinant-se per l’ajuntament que l’acabament
de la formulació del nou POUM seria efectuat pels propis serveis tècnics municipals.
Atès que el termini màxim de dos anys que estableix l’article 74 del Text Refós de la
Llei d’Urbanisme de Catalunya, no fineix fins el 7 de juliol de 2016, i vist que cal
mantenir la suspensió en els àmbits indicats, amb la finalitat d’estudiar la reforma o
formació de la formulació del nou POUM.
Vistos els articles 73 i 74 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme i els articles 102 i 103
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament
de la Llei d’urbanisme.
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- MANTENIR fins el 7 de juliol de 2016 la suspensió, acordada pel Ple en
data 7 de juliol de 2014, i prorrogada en data 27 d’abril de 2015, de tramitacions de
plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització,
com també suspendre l’atorgament de llicències urbanístiques relacionades a l’article
187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost esmentat, entre les que s’inclouen les
de parcel·lació de terrenys, edificació, reforma, rehabilitació i enderroc, d’instal·lació o
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes
establertes per la legislació sectorial, en els àmbits següents:
1) El nucli antic de Sant Pol de Mar, delimitat per la Riera de Sant Pol, la carretera
N-II i la línia de costa.
2) Els sector B, Ponent, la Rajoleria.
3) Els elements inclosos al catàleg de béns a protegir i que es troben fora del nucli
antic.
SEGON.- FER CONSTAR que, d’acord amb l’article 102,4 del Decret 305/2006, de 18
de juliol, es podran atorgar aquelles llicències fonamentades en el planejament vigent
que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament aprovat
inicialment, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats no es posi en risc
l’aplicació del nou planejament, una vegada aprovat definitivament.
TERCER.- PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, als efectes de
donar compliment a allò establert a l’article 73,3 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
INTERVENCIONS
Pren la paraula el regidor d’urbanisme explicant les raons que han portat al govern a
presentar aquesta proposta de pròrroga de la suspensió de llicències. Expressa que
ha estat amb la finalitat de no crear indefensió ni dubtes de la data final de la
suspensió acordada.
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VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió extraordinària de
data 28 d’abril de 2016, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

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

5. DONAR COMPTE DECRET D’ALCALDIA NÚM 173/2016
DECRET 173/16, de 5 d’abril
El regidor Ferran Xumetra Subirana s’ha reincorporat ja a la seves tasques de regidor en
causar alta el dia 4 d’abril de 2016.
A la vegada la regidora Sra. Verònica Martí Ceballos va prendre ahir possessió del càrrec de
regidora per Junts per Sant Pol.
Els grups municipals de CIU i de Junts per Sant Pol varen subscriure en data 4 de març de
2016 un acord de governabilitat amb l’objecte de contribuir a una millor qualitat de vida dels
ciutadans i reforçar l’acció del govern municipal. En virtut de l’esmentat acord els regidors de la
formació independent entren a formar part de l’equip de govern, la qual cosa requereix d’una
nova remodelació del cartipàs municipal.
Es, per això que en qualitat d’Alcaldessa i de les facultats que m’atorga la legislació vigent en
concret els articles 53 i 56 del D.lg 2/2003 de 28 d’abril, RESOLC
PRIMER.-Retornar la delegació amb caràcter genèric la Presidència de l’Àrea de Serveis
Generals que vaig conferir al Sr. Ferran Xumetra Subirana que inclou els àmbits d’actuació
següents: Serveis Municipals, Hisenda i Medi Ambient (llevat de la gestió de platges,
socorrisme, salut pública, consum i la de Recursos Humans) amb facultats de gestió, direcció
interna, inspecció i política dels serveis corresponents, documents de tràmits, escrits, anuncis,
potestat de signar propostes de despesa i propostes d’acord, llevat de la facultat de resoldre
mitjançant actes administratius que afectin a tercers, els quals hauran d’esser adoptats pels
òrgans resolutoris de la Corporació, prèvia proposta de resolució del regidor.
Haurà d’informar periòdicament a l’Alcaldessa de la gestió de la seva delegació i especialment
en qualsevol moment dels actes o incidències que per qualsevol motiu puguin afectar de
manera rellevant al funcionament dels serveis i de les activitats de la Corporació i els seus
interessos i la bona imatge pública de l’Ajuntament, els drets o interessos legítims de tercers i
la relació amb d’altres Administracions Públicas
SEGON.-Delegar en la regidora Sra. Verònica Martí Ceballos la gestió de platges, socorrisme,
consum, salut pública, relació en l’àmbit de salut pública amb els departaments de la
Generalitat de Catalunya, Consell Comarcal, Diputació de Barcelona amb facultats de gestió,
direcció interna, inspecció i política dels serveis corresponents, documents de tràmits, escrits,
anuncis, potestat de signar propostes de despesa i propostes d’acord, llevat de la facultat de
resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers, els quals hauran d’esser adoptats
pels òrgans resolutoris de la Corporació, prèvia proposta de resolució del regidor.
Nomenar-la així mateix regidora adjunta a l’àmbit d’actuació de Medi Ambient (Àrea de Serveis
Generals).
TERCER.-La regidora delegada haurà d’informar periòdicament al president de l’Àrea i a
l’Alcaldessa de la gestió de la delegació conferida i especialment en qualsevol moment dels
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actes o incidències que per qualsevol motiu puguin afectar de manera rellevant al funcionament
dels serveis i de els activitats de la Corporació i els seus interessos i la bona imatge pública de
l’Ajuntament, els drets o interessos legítims de tercers i la relació amb d’altres administracions
públiques.
QUART.-La durada de la delegació serà durant l’exercici del mandat si be aquesta Alcaldia es
reserva la facultat d’avocar competències en els termes de l’article 116 del RD 2568/86 de 28
de novembre.
CINQUÈ.-Notificar als regidors interessats, donar compte d’aquesta resolució al Ple de la
Corporació i publicar-la al BOP.

Els regidors es donen per assabentats
6. 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 1r 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
31,62 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 430 pagaments d’import global
713.869,69€.
2. Interessos de demora pagats en el període:
Durant el 1r 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:
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Període mig del pendent de pagament (PMPP): el període mig del pendent de
pagament de l’Ajuntament és de 27,78 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 301
operacions pendents de pagaments d’import acumulat 236.951,37€.
4. Indicador únic del període mig de pagament
ANY

1r.Trimestre

2n Trimeste

2014
2015

-4,62

2016

0,69

-3,97

3r Trimestre

4r. Trimestre

-4,44

-8,03

-3,69

-7,72

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
Els regidor d’Hisenda explica de forma breu l’informe de morositat.
Els regidors es donen per assabentats
7. DICTAMEN D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM.
14
L’Ordenança núm. 14 regula la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció
mecànica en les vies públiques municipals
Correspon la modificació d’aquesta taxa a fi de modificar:
• L’horari per a la seva aplicació que passa de l’1 de juny al 30 de setembre al
període del 15 de juny al 15 de setembre.
• S’elimina la tarifa específica per als empadronats a Sant Cebrià perquè ha
quedat sense efecte el conveni signat amb aquell Ajuntament el 19 d’abril de
2013.
• S’introdueix una tarifa corresponent al 50% de l’existent per als residents
temporals a Sant Pol de Mar per a tot el període anual que abasta la taxa però
per només l’horari de 9h a 14h o de 16h a 20h.
• S’introdueix una tarifa corresponent al 50% de l’existent per als visitants de
l’apartat 5 d’altres conceptes de l’article 6, per a tot el període anual que
abasta la taxa però per només l’horari de 9h a 14h o de 16h a 20h
• Per últim, s’afegeix una tarifa addicional per a les entitats esportives municipals
de 40€ per l’horari de tarda, de 16h a 20h, amb un límit de 15 abonaments per
club.
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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 la modificació de l’ordenança fiscal número 14 d’acord amb el text
que s’adjunta com a annex 1 i que consisteix en modificar l’article 6 de l’ordenança que
queda redactat com segueix:
“1. La quantia de la taxa d’estacionament de vehicles de durada limitada, regulada
mitjançant parquímetres (zones 1 i 2) serà la fixada a la tarifa continguda a l’apartat
següent:
CONCEPTE
Zona 1: estacionaments del carrer Pau Simón
Període: 15 de juny –15 de setembre (de 9 a 14 i de 16 a 20 h.)
Estacionament d’un vehicle per mitja hora (0:30 min.)
Estacionament d’un vehicle per una hora (60 min.)
Estacionament d’un vehicle per una hora i mitja (1:30 h.)
Estacionament d’un vehicle per dues hores (02:00 h.)
Estacionament d’un vehicle tot el dia (fins les 20 h.)
Anul·lació de denúncia per superar el temps permès al tiquet
CONCEPTE
Zona 2: estacionaments al Parc del Litoral i c/ La Riera
Període: 15 de juny – 15 de setembre (de 9 a 14 i de 16 a 20 h.)
Estacionament d’un vehicle per mitja hora (0:30 min.)
Estacionament d’un vehicle per una hora (60 min.)
A partir d’una hora per cada fracció de mitja hora (30min)
Anul·lació de denúncia per superar el temps permès al tiquet
ALTRES CONCEPTES PER AL PERÍODE DE 15 DE JUNY A 15 DE SETEMBRE
1. Residents temporals a Sant Pol de Mar de segona residència o amb
contractes de lloguer vigents o els seus parents de primer grau. Vàlid per
estacionar a les zones 1 i 2 (Pau Simón i Parc del Litoral) de l’ 15 de juny
al 15 de setembre.
i. Horari complert: de 9h a 14h i de 16h a 20h
ii. Mig dia: de 9h a 14h o de 16h a 20h

Euros
0,50 €
1,00 €
2,00 €
4,00 €
10,00 €
13,00 €
Euros
0,70€
1,40€
0,70€
20,00 €
EUROS

100€
50€

2.

Residents temporals a Sant Pol de Mar; de segona residència o amb
contractes de lloguer vigents o els seus parents de primer grau. Vàlid per
estacionar a les zones 1 i 2 (Pau Simón i Parc del Litoral) durant UN MES
comprès en el període 15 de juny 15 de setembre.

50 €

3.

Vehicles d’empresa o renting utilitzats per persones empadronades al
municipi.

100€

4.

Activitats empresarials amb domicili fiscal a Sant Pol de Mar poden
adquirir un màxim de dos distintius amb aquesta tarifa sense que hi consti
la matrícula del vehicle i on figurarà el nom de l’activitat.

100€

5.

Vehicles de visitants habituals no inclosos en els apartats anteriors:
i. Horari complert: de 9h a 14h i de 16h a 20h
ii. Mig dia: de 9h a 14h o de 16h a 20h

6.

Entitats esportives municipals de 16h a 20h amb un límit de 15
abonaments per club.

150€
75€
40€
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En els darrers dos supòsits (Altres Conceptes, punts 1 i 2) els titulars dels vehicles
hauran d’adjuntar, a la instància per a l’obtenció de l’acreditació que autoritzi
l’estacionament del vehicle sense l’obligació del pagament del tiquet de la taxa
d’estacionament de vehicles de durada limitada, regulada mitjançant parquímetres
(zona blava), la següent documentació:
Residents temporals a Sant Pol de Mar.- El titular del vehicle i de l’immoble haurà de
presentar còpia de l’escriptura de propietat o rebut de l’IBI de l’any en curs pagat; en
cas de lloguer contracte vigent. Només s’atorgarà distintiu per al vehicle del titular de
l’immoble i parents de primer grau.”
Segon. Publicar aquest acord en el BOP i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament per a
la seva exposició pública durant un termini de trenta dies, durant el qual l’expedient
podrà ser examinat pels interessats, els quals podran presentar reclamacions, si així
ho consideren. Si durant l’esmentat termini no es presenten reclamacions, el text de
l’ordenança aprovat esdevindrà definitiu.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió extraordinària de
data 28 d’abril de 2016, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

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

8. RATIFICACIÓ PEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE L’ACORD SOBRE
L’APROVACIÓ DE L’AUGMENT DE L’ESTRUCTURA TARIFÀRIA URBANA DEL
SERVEI D’AUTOTAXI DE SANT POL DE MAR PER L’ANUALITAT 2015 i 2016,
APROVAT PER LA JGL de 7 de març de 2016.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 7 de març de 2016, el qual es
transcriu íntegrament a continuació:
“Des de l’any 2010 comptem amb tarifes dels serveis d’autotaxi de Sant Pol de Mar, fruit del consens
entre el col·lectiu de taxistes de Sant Pol i el propi Ajuntament. Des d’aleshores anualment s’actualitza
seguint els paràmetres marcats per la Comissió de Preus de Catalunya.
Atès el que disposa el Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre règim procedimental dels preus autoritzats i
comunicats.
Atès el que disposa el Decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual s’estableix un sistema simplificat per
a l’actualització dels preus i tarifes regulats al anterior Decret.
Atès l’acord de la Comissió de Preus de la Generalitat de Catalunya aprovat en data 10 de desembre de
2014, sobre l’actualització de l’increment mitjà de les tarifes dels serveis d’autotaxis per a l’any 2015, en
un 0,6%, el qual s’aplicarà a les tarifes sense IVA i que es mantindrà vigent fins a la propera revisió.
Atès que dita aprovació no s’ha publicat al DOGC i vist el certificat emès per la Secretària de la Comissió
de Preus de Catalunya, del Departament de Territori i Sostenibilitat de data 10 de desembre de 2014.
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Vist el certificat de la secretària de la Comissió de Preus de Catalunya del Departament de Territori i
Sostenibilitat de data 18 de desembre de 2015, on especifica que la Comissió de Preus de Catalunya no
aprova cap augment mitjà de tarifes per al 2016.
Vist l’informe emès per la tècnica de Promoció Econòmica
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les
delegacions efectuades per l’alcaldessa d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 339/2015 de data 30 de
juny de 2015.
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ACORDA
PRIMER: Aprovar l’estructura tarifària urbana per a l’anualitat 2015 amb un increment mitjà respecte a la
de l’any anterior d’un 0,6%, que es mantindrà vigent fins a la propera revisió.
CONCEPTE

EUROS

Tarifa 1: Laborables de 20 a 8 hores i dissabtes, diumenges i festius durant tot el dia
Baixada de bandera
Km. recorregut
Hora d’espera

5,79
1,45
23,30

Tarifa 2: Feiners de 8 a 20 hores
Baixada de bandera
Km. recorregut
Hora d’espera

5,00
1,23
22,04

Suplements:
Ràdio taxi
Equipatge
Animals domèstics
Urbanitzacions

1,79
1,79
1,79
2,80

SEGON: No aplicar cap augment mitjà de tarifes per al 2016, doncs la Comissió de Preus no n’ha aprovat
cap.
TERCER: Ratificar aquests acords pel Ple de la Corporació
QUART: Notificar aquest acord als interessats, i a la Comissió de Preus per al seu coneixement i als
efectes pertinents.”

EL PLE ACORDA:
PRIMER: Ratificar aquests acord pel Ple de la Corporació
SEGON: Notificar aquest acord als interessats, i a la Comissió de Preus per al seu
coneixement i als efectes pertinents.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió extraordinària de
data 28 d’abril de 2016, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

10 vots a favor: CIU (5), Junts (3), ERC (2)
0 vot en contra: cap
0 abstencions: cap
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9. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES BASES REGULADORES PER
A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS D’AJUTS SOCIALS.
Ates que el Ple Municipal, va aprovar inicialment en data 29 de febrer de 2016, les
Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de
concurrència competitiva, per ajuts socials.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst a l’article 124.2 del ROAS, s’ha publicat el
corresponent anunci amb la transcripció íntegre de les bases al Butlletí Oficial de la
Província, de data 11 de març de 2016 i anunci al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, núm. 7086, de data 24 de març de 2016.
Atès que durant el termini d’exposició al públic, no s’ha presentat cap al·legació ni
reclamació.
En virtut de tot això, EL PLE ACORDA:
PRIMER.- APROVAR definitivament les Bases Reguladores per a l’atorgament de
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per ajuts socials
dels serveis socials municipals.
SEGON.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província l’anunci d’aprovació definitiva.
INTERVENCIONS
El regidor de Serveis Socials explica de forma breu el contingut de les bases que es
sotmeten avui a aprovació definitiva.
El Sr. Font pregunta si ha trobat mancances pressupostàries des de que ocupa el seu
càrrec.
Respon el Sr. Parada dient que de moment no, que va trobar-se en la necessitat
d’atorgar una subvenció nominativa a Càritas per signar un conveni, però que ja es va
solucionar al ple passat. Sí que pensa hi ha mancances de personal administratiu en
moments puntuals.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió extraordinària de
data 28 d’abril de 2016, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

10 vots a favor: CIU (5), Junts (3), ERC (2)
0 vot en contra: cap
0 abstencions: cap
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10. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA MESA NEGOCIADORA DE DATA 7
D’ABRIL DE 2016
Per acord del Ple d’aquest ajuntament adoptat en data 18/06/2015 es va aprovar
l’acord de condicions de treball del personal empleat de l’ajuntament i en data
13/11/2014 es va publicar al BOPB.
Vista l’acta de la reunió celebrada el 7/4/16 per la Mesa negociadora de l’Acord de
condicions de treball del personal empleat de l’Ajuntament
De conformitat amb el que disposen els articles 31 i següents de la Llei 7/2007 de 12
d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Ratificar els acords adoptats per la Mesa Negociadora de l’Ajuntament de
Sant Pol de Mar de data 4 d’abril de 2016, i que modifiquen l’acord en el sentit
següent:
1. MODIFICACIÓ ARTICLE 13. VACANCES ANUALS – PUNT 2
L’article 13.2 queda redactat de la següent manera:
2. Les vacances es gaudiran preferentment durant els mesos de juliol i agost, llevat d’aquells
col·lectius que per les seves característiques especials necessiten un altre règim. Quan per
necessitats del servei sigui necessari que un treballador gaudeixi les vacances totalment o
parcialment fora del període comprés entre l'1 de juliol i el 31 d’agost, tindrà dret a una
compensació d'1 dia laborable per cada 7 dies naturals de vacances fora de l’esmentada data.
“El personal de la brigada que de forma voluntària no efectuï les seves vacances (22 dies) en el
període comprés entre el 15 de juny i 15 de setembre, presti servei efectiu tot aquest període i
realitzi jornada partida rotatòria per setmanes se li compensarà a raó de 450 € i no obtindrà cap
compensació d’altres tipus per aquest servei. Aquest import se li abonarà en la nòmina del mes
de setembre.”
2. MODIFICACIÓ ARTICLE 6 ANNEX A - Bossa d’hores

L’article 6.1 i 6.3 de l’annex A queda redactat de la següent manera:
1. S'estableix una bossa de 80 hores anuals per als agents, caporals i agents de mobilitat.
3. La realització de la jornada amb la particularitat de l'establiment d'una bossa d'hores serà
compensat econòmicament d'acord amb el següent detall:
a. Caporal
199,5 euros mes (12 mensualitats)
b. Agents i agents de mobilitat 175 euros mes (12 mensualitats)
MODIFICACIÓ ARTICLE 22. Assistència a judicis

L’article 22.1 de l’annex A queda redactat de la següent manera:
1. Quan qualsevol empleat de l'Ajuntament, per raons del servei, hagi de comparèixer davant
un jutjat en les seves hores de descans, es a dir, fora de la jornada laboral, serà compensat
amb la retribució econòmica corresponent a les hores utilitzades, amb un mínim de 4 hores,
atenent al criteri retributiu de les gratificacions per serveis extraordinaris.
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La compareixença a més d’un judici el mateix dia, i davant del mateix jutjat o d’altre, sempre i
quan sigui dins del mateix municipi, serà compensat igualment amb un mínim de 4 hores. La
compensació econòmica esmentada en l’apartat anterior, ja inclou les despeses de
desplaçament, per tant, el treballador no tindrà dret a cap altra compensació per aquest motiu.

SEGON.- Notificar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, així com al Comitè d’Empresa i Delegada de Personal.
INTERVENCIONS
Pregunta el Sr. Font si el govern ha quantificat el cost econòmic dels acords adoptats
amb la representació sindical.
Respon el regidor d’Hisenda que li farà arribar l’estudi, però que, sens dubte,
l’Ajuntament estalviarà més que pagarà atès que, donada la intensa activitat d’estiu, hi
havia que pagar moltes hores extraordinàries.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió extraordinària de
data 28 d’abril de 2016, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

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

11. MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS MEMBRES POLÍTICS DE LA
CORPORACIÓ, AIXÍ COM DEL RÈGIM D’ASSISTÈNCIES PER CONCURRÈNCIA
EFECTIVA A LES SESSIONS DELS ÒRGANS COL.LEGIATS
Els grups municipals de CIU i de Junts per Sant Pol han subscrit en data 4 de març de
2016 un acord de governabilitat amb l’objecte de contribuir a una millor qualitat de vida
dels ciutadans i reforçar l’acció del govern municipal.
En virtut de l’esmentat acord els regidors de la formació independent han entrat a
formar part de l’equip de govern, la qual cosa ha significat una nova remodelació del
cartipàs. Així, al regidor de Junts per Sant Pol Sr. Josep Parada Rafael de Junts per
Sant Pol li ha estat delegada per part de l’Alcaldia les matèries específiques de
Serveis Socials (Area d’Alcaldia i Coordinació de Govern) i de dinamització de la gent
gran (Àrea de Serveis a les persones); al regidor Sr. Daniel Comas Verdaguer de
Junts per Sant Pol la matèria específica d’Esports (Àrea de Serveis a les Persones) i a
la Sra. Verònica Martí la gestió de platges, socorrisme, consum, salut pública, relació
en l’àmbit de salut pública amb els departaments de la Generalitat de Catalunya,
Consell Comarcal, Diputació de Barcelona.
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La nova composició del govern municipal fa necessària una modificació del règim de
dedicació dels membres polítics de la Corporació i del seu règim de retribucions i
indemnitzacions.
Atès que, en conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, els membres de les Corporacions Locals
tenen el dret de percebre retribucions per l’exercici dels seus càrrecs, quan els
desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial, així com a percebre
indemnitzacions en la quantia, condicions que estableixi el Ple de la Corporació en
concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col.legiats dels qual formen part, així com a ser indemnitzats per a les despeses
realitzades en l’exercici del seu càrrec.
Atès el règim retributiu previst a l’article 75 bis de la referida disposició legal EL PLE
ACORDA:
PRIMER.-Establir que, amb efectes des del dia 1 de maig de 2016, els membres de la
Corporació que a continuació es relacionen deixaran d’exercir el seu càrrec en règim
de dedicació parcial
•
•

Senyor Ferran Xumetra Subirana (75%)
Senyor Catarineu Hernández (75%)

SEGON.-Establir que, amb efectes des del dia 1 de maig de 2016, els membres de la
Corporació que a continuació es relacionen, exerciran el seu càrrec en règim de
dedicació parcial, essent donats d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social:
•
•
•

Josep Parada Rafael (35%)
Verònica Martí Ceballos (25%)
Daniel Comas Verdaguer (20%)

TERCER.-Establir a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves
funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial, en funció de les atribucions
delegades i assumides, les retribucions anyals que a continuació es relacionen, les
quals es percebran en dotze pagues.
Retribucions anuals
Cost anual
• Josep Parada Rafael
(dedicació parcial 35%)
15.931,13 €
12.019,06 €
•

Verònica Martí Ceballos
(dedicació parcial 25%)

11.379,47 €

8.585,04 €

•

Daniel Comas Verdaguer
(dedicació parcial 20%)

9.103,48 €

6.868,03 €

La percepció d’aquestes retribucions, quan es tracti de Regidors o Regidores en règim
de dedicació exclusiva, serà incompatible amb la de qualsevol altra retribució amb
càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i dels Ens, Organismes i
Empreses d’elles dependents, així com pel desenvolupament d’altres activitats, en els
termes de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, sense perjudici de les dietes o
indemnitzacions que les pugui correspondre.
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Pel contrari, en els supòsits de dedicació parcial, la percepció d’aquestes retribucions
estarà sotmesa al règim establert a l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
QUART.-Modificar el règim d’assistències a les sessions de Junta de Govern acordat
per la sessió plenària de data 29 de juny de 2015, i establir, amb efectes del dia 1 de
maig de 2016, a favor dels membres de la Corporació que no exerceixin els seus
càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, el règim d’indemnització següent:
a) Per assistència a les sessions de Ple 250 €
b) Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local 395 €
c) Per assistència a les sessions de la Comissió Especia de Comptes i Junta de
Portaveus 50 €
CINQUÈ.-Notificar aquest acords als regidors afectats, fent constar a aquells que han
estat designats per a desenvolupar el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o
parcial que s’entendrà acceptat aquest règim per l’afectat de no manifestar res al
respecte dins del termini de les 24 hores següents a la seva notificació.
INTERVENCIONS
El Regidor de l’àrea Hisenda fa una breu explicació del contingut de la proposta i de la
seva motivació.
El Sr. Font, portaveu d’ERC, manifesta que està davant d’una situació desagradable
perquè les actuals retribucions es varen tirar endavant gràcies a l’abstenció i
negociació amb ERC.
ERC ha considerat sempre, per principi d’igualtat que ningú havia de tenir cap perjudici
econòmic en la seva economia familiar pel fet de dedicar-se a la vida pública govern
municipal. D’aquí surt la paraula indemnització, retribució parcial, ...Si algú veu
disminuïts els seus ingressos privats pel fet que dedica moltes hores a l’Ajuntament, és
normal que l’erari públic el compensi amb una retribució.
El 22 de juny el govern de CIU els va fer saber que volia aprovar unes retribucions de
quantia considerable perquè, en trobar-se en minoria, s’havien de repartir les tasques
municipals -que eren moltes entre molt poca gent-.; per aquesta raó, ERC va donar la
cara davant els ciutadans i varen permetre, amb la seva abstenció, que la proposta
prosperés al plenari, al contrari de Junts per Sant Pol que va votar en contra per
considerar que era un dispendi extraordinari i una despesa inassumible per
l’Ajuntament.
Li sorprèn molt que aquests mateixos regidors que varen votar en contra llavors,
estiguin disposats a votar ara que el cost del govern passi de 150.000 a 200.000 €
l’any; li sorprèn la seva manca de negociació; la manca de capacitat, de mà esquerra
per plantar cara als seus companys de govern de CIU per demanar-los-els la renúncia
a una part de les seves retribucions amb l’objecte de poder afirmar cara al poble que
son més regidors al govern però tenen el mateix cost perquè, al cap i a la fi, la feina
és la mateixa.
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No li agrada el joc “triler” del regidor d’Hisenda, de dir que hi ha regidors que han
renunciat a la seva dedicació parcial, quan s’han passat les assistències a Junta de
govern de 170 a 395 € (no a 3,95 com ha llegit la secretària) per sobre del que és la
retribució d’un ple ordinari.
Amb la proposta presentada resulta que els tres Tinents d’Alcalde seguiran cobrant el
mateix que cobraven sense cap obligació. Abans tenien una obligació de dedicació i
ara l’obligació queda reduïda a la d’assistència a la Junta de govern que, segons les
actes, té una duració d’uns 40 minuts.
Sorprèn que Junts no s’hagi donat compte que la proposta presentada és una
incongruència de dimensions còsmiques.
Es pregunta, com afrontarà el govern les negociacions amb el col.lectiu de treballadors
i professionals d’aquest Ajuntament, i els hi diran que no es possible una puja salarial
perquè l’Ajuntament no té diners, quan el propi govern s’està aplicant una puja d’un
25%. Qüestiona, amb quina autoritat moral afrontaran aquesta negociació.
Pel que fa a la valoració política, dóna la sensació que el govern de CIU ha emès un
taló de 120.000 €, que és el que costarà això aquesta legislatura, per garantir-se la
majoria absoluta i fer el que li doni la gana. La sensació és que la majoria absoluta
s’utilitzarà per fer actes com el d’avui i passar una “apissonadora”. Aquest Ajuntament
està al límit del col.lapse econòmic i ens permetem incrementar la despesa en 40.000
€ com si aquí no passés res. Aquesta és la percepció del grup d’ERC.
Manifesta que ho diu a disgust perquè està acostumat a defensar retribucions en
aplicació dels seus principis republicans i avui es troba en la tessitura d’haver de dir
que el que es presenta no és una proposta de retribucions, sinó una “martingala”.
A més, aquesta despesa no està pressupostada, per la qual cosa més endavant el
govern portarà a aprovació plenària una modificació de crèdit que s’aprovarà perquè
disposen de majoria absoluta.
Això, (manifesta el regidor d’ERC) comença a marcar un tarannà i una manera de fer
que no els agrada, però està segur que no agrada a molts de regidors presents i que hi
ha alguns als quals els hi cau la cara de vergonya.
Per últim, reitera que està disgustat per veure que s’aprofiten les majories absolutes
per aprovar martingales com aquesta. Diu també que se li ha fet un favor, perquè,
després de les eleccions locals, va haver de parlar amb molts simpatitzants i votants
de Junts per Sant Pol que li demanaven de facilitar un canvi de govern i en aquells
moments li va costar molt d’explicar el perquè no ho feia. Per altra costat, un cop
investida la nova Alcaldessa, molts simpatitzants de CIU li preguntaven perquè no
entrava ERC al govern i també li va costar molt d’explicar. Ara haurà de donar molt
poques explicacions. Cita a Einstein dient que “si vols conèixer a algú no escoltis les
seves paraules, observa el seu comportament.”
Replica el Sr. Parada de Junts per Sant Pol. Li recorda que en tractar-se al plenari de
juny sobre les retribucions, després de les eleccions, ell va afirmar que es podia
discutir la quantitat, però en cap cas la dedicació. I ara que està dintre, pot garantir-li
que la Junta dura de dues a dues hores i mitja. El percentatge de dedicació, no l’ha
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decidit ell, sinó Recursos Humans i l’Alcaldessa. No sap exactament que representa,
però sí que pot confirmar-li que ell passa unes 30 hores setmanals a l’Ajuntament. Es
cert que ell ha assumit la responsabilitat que tenia una altra persona, però, també ho
és, que aquesta no s’hi podia dedicar totalment. La gent i els tècnics de l’àrea li han
manifestat que la seva presència es nota. S’ha posat un 35% com a dedicació per
posar un valor a la tasca de govern que realitza. Si abans cobrava uns 300 € estant a
l’oposició, ara, que té responsabilitats de govern, cobrarà uns 800 € mensuals. Reitera
que mai ha discutit la dedicació; pel que fa a la quantitat, aquesta ve fixada per unes
taules que són les que s’han aplicat. Ha tingut que deixar de banda la seva jubilació
anticipada per assumir responsabilitats de govern. Pensa que si és té l’oportunitat de
fer coses per Sant Pol cal aprofitar-lo. També es veritat que si treballa, vol que se li
compensi la feina realitzada.
Manifesta també que sí que es va entrar en la qüestió de no augmentar el cost de
l’Ajuntament. No és veritat que la puja signifiqui un increment de 40.000 €, sinó només
d’uns 10.000 € aproximadament.
L’Alcaldessa pren la paraula per replicar al Sr. Font dient-li que no sap d’on ha agafat
els números i que després el regidor d’Hisenda li rebatrà les argumentacions de tipus
econòmic-comptable. Li sap greu que els qualifiqui de “trileros”. Les coses s’han fet
pensant que hi hagués el menys cost possible per a l’Ajuntament. La dedicació no es
pot comparar amb el percentatge que estigui pactat. Recorda que en la legislatura
passada es va baixar la dedicació dels Tinents d’Alcalde i varen continuar fent la
mateixa feina. A més, es busca que totes les regidories funcionin a ple rendiment. Un
regidor pot posar-hi molta voluntat però si porta cinc regidories és impossible que totes
funcionin a ple rendiment. Per tant, s’ha comptat i s’ha mirat. Hi ha regidors que s’han
tret regidories, però continuen portant-ne algunes de gran pes. Es el cas, d’en Xavier
Catarineu, d’en Robert Garcia Gil i d’en Ferran Xumetra. Ella mateixa ja no porta
Serveis Socials i és obvi que ara el Sr. Parada si dedicarà molt més. Així mateix
recorda que a l’Ajuntament hi havia establertes dedicacions i, fins i tot, un càrrec de
confiança que cobrava uns 50.000 €.
S’han incrementat les assistències a Junta de Govern perquè la Llei només permet
cobrar als regidors, o per dedicació, o por assistència a òrgans col·legiats. Per
responsabilitat han considerat preferible que els dos Tinents d’Alcalde cobressin
assistències, la qual cosa no significa que es limitin a assistir als òrgans col.legiats; al
contrari, la seva dedicació i presència a l’Ajuntament serà la mateixa que tenien.
Explica que la Junta de Govern, no es només l’estona de la sessió, sinó que els
regidors es queden a debatre i a resoldre altres problemes del municipi. A vegades,
comencen a les 17 hores i acaben a les 10 del vespre. Per tant, entén que els Tinents
d’Alcaldes han sigut unes persones molt responsables amb la feina que estan fent i la
continuaran fent. No tindria sentit que un portaveu de l’oposició cobrés 300 € i un
Tinent d’Alcalde cobrés, amb tota la responsabilitat que assumeixen, només una mica
més. Reitera que per aquesta raó, i per responsabilitat s’ha considerat que era millor
que cobressin per assistències ja que ells són treballadors autònoms.
Finalment, el regidor d’Hisenda, Sr. Xumetra, rebat les argumentacions del Sr. Font
dient, que, des del punt de vista moral, si la dedicació del Sr. Catarineu i la seva es
limités a l’assistència a les sessions de Ple i Junta de Govern a ell li feria vergonya
estar a l’Ajuntament.
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El Sr. Font replica dient que no s’està parlant de moral ni ètica, sinó de la proposta
que s’està debatent i votant.
Sr. Ferran Xumetra diu que el cost actual de l’Ajuntament és de 144.500 € tenint en
compte les dedicacions. A partir d’ara serà de 112.700 €. Compta un estalvi de 32.000
€. Això, quant a les retribucions. A partir d’aquí, els que ara passen a tenir
assistències, el cost mitjà de l’Ajuntament puja 11000€ l’any. Considera que no hi ha
Juntes de Govern setmanals tot l’any. El brut que tenien el Sr. Catarineu i ell, comparat
amb el que ara tindran és d’un 21% menys.
El Sr. Font manifesta que no és així; que sense tenir coneixement de les bases
contributives exactes, ni del cost de la Seguretat Social en base a les categories
professionals que corresponguin, segons el seus comptes, el cost del govern passa de
155000€ a 194000€ amb un increment de 38000€. Dubta, honestament, que es
redueixin les sessions de Junta de Govern i també vol fer constar que el regidor
d’Hisenda no ha considerat la puja del cost de les assistències de la regidora Marta
Romà.
El Sr. Xumetra insisteix que si causa baixa, en cobrar per assistències, no cobrarà res.
El Sr. Font li contesta que benvingut al món dels autònoms. També replica que en els
últims 10 anys a Sant Pol sempre s’han fet sempre juntes setmanals; per tant, cal fer
la multiplicació correctament. En qualsevol cas, el retret és aquest: si són més gent per
fer la mateixa feina, haguessin pogut tenir el detall de dir que, com a mínim, el cost
fora el mateix. Ja que no hi ha pla de govern, com a mínim, de cara al poble es podia
haver dit que el pacte no costa més diners a la ciutadania. L’equip de govern podia
haver donat aquesta bona notícia, però dissortadament no ha estat així.
Donat el tarannà de Junts per Sant Pol es podia haver pactat fins i tot, que el cost per
a l’Ajuntament fos inferior a l’actual. Segons l’Alcaldessa això és impossible. Continua
dient que ell ha sigut regidor d’Hisenda, de Medi Ambient i d’Habitatge sense
retribucions i dedicació; no va considerar oportú cobrar retribucions perquè venia a
l’Ajuntament unes hores. I com ell, ho podia haver fet una altra persona, amb més o
menys mesura. I torna a l’inici de la seva exposició: és partidari de que els càrrecs
electes siguin compensats per la tasca que efectuen, per un principi d’igualtat
d’oportunitats, que és un principi republicà, propi de les sigles que representa. ERC
sempre ha sigut defensora d’això, del que, en cap cas són defensors és que la gent es
faci un sobresou. Si ell ha pogut tenir 3 regidories sense dedicació pensa que també
es possible amb un equip de govern de 8 persones. No cal que tots els regidors tinguin
dedicacions a nivell de 23000 €/any, 16.000€ anys,....L’Alcaldessa està en situació
d’excedència, ha hagut de deixar la seva feina per fer d’Alcaldessa. I ell és el primer a
defensar la seva retribució, però, tots han hagut de demanar reducció de jornada?. La
qüestió és.. això té límit, té final?.
Una altra cosa que vol apuntar, per últim, són les bases retributives. Les dels regidors
de Junts se’ls ha inventat l’Ajuntament, estan calculades amb una base retributiva de
45000 €/any per sobre de l’Alcaldia. Una retribució de la Verònica Martí del 25% de
dedicació d’11.379 és 11.379 € per 4, són 45.000€ i vostè ja sap (adreçant-se a
l’Alcaldessa) que cobra 40.000€. Demana que li expliquin perquè la base ha passat de
34.000 ha passat a 45.000 €. Tenim un regidor que cobra en base a una base salarial
de 34.000 altres de 45000 € l’any i l’Alcaldessa que cobra en base a 40.000€/any.
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Surten bases imposables superiors a les de l’ Alcaldia i inferiors a la de regidors de
govern.
L’Alcaldessa explica que aquesta decisió és personal. Ella va estar 18 anys sense
cobrar res, però en aquell temps només cobrava l’Alcalde, els regidors, no. La situació
ha canviat i entenem que tots tenen una dedicació i aquesta ha de ser retribuïda.
Potser la gent de Junts com estaven a l’oposició no sabien la feina que comportava i
ho veien d’una altra manera. Ara ho han vist. Ella, malgrat no ser d’ERC, també
defensa les retribucions justes. Pensa que la gent treballa i la gent ha de ser
recompensada. I reitera que la Llei només permet o dedicacions o assistències. I ara
per ara, tot l’equip de govern hi dedica molt del seu temps.
El Sr. Xumetra intervé per manifestar que no està d’acord amb els comptes efectuats
pel Sr. Font. El cost anual de l’Alcaldessa no són 40.000 €, sinó 53500€ el cost anual.
El Sr. Font indica que en l’acord del 22 de juny s’especificava que el sou brut de
l’Alcaldessa era de 40.000€.
El Sr. Xumetra continua dient que el sou brut de la regidora Martí 8.585€ que està en
base a un 85% del de l’Alcaldessa.
El Sr. Font diu que la proposta d’acord que s’ha enviat i que s’està discutint es fa
referència a retribució, no a cost total.
La secretària diu que efectivament indica retribució, però que les quanties que s’hi
indiquen fan referència al cost total. A continuació llegeix quin serà quina la retribució
bruta de cadascú:
Josep Parada Rafael. Retribució 12.019,06 Cost anual 15.931,13€
Veronica Martí Ceballos. Retribució 8.585,04. Cost anual 11.379,47€
Daniel Comas Verdaguer Retribució 6.868,03€ Cost anual 9.103,48€
L’Alcaldessa demana que es rectifiqui l’acord deixant clar aquest extrem perquè no
indueixi a error.
El Sr. Font manifesta el seu disgust i es queixa dient que amb 48 hores d’anticipació
es convoca el ple, la Junta de Portaveus no concreta les retribucions, rep la
documentació del ple, ERC prepara l’argumentació en base a la documentació rebuda,
i després resulta que conté errors.
L’Alcaldessa li pregunta si ha examinat la documentació. Respon el portaveu d’ERC
dient que el que vota és la proposta i que no ha de mirar la documentació annexa
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió extraordinària de
data 28 d’abril de 2016, ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

8 vots a favor: CIU (5), Junts (3)
2 vot en contra: ERC (2)
0 abstencions: cap
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I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les
hores, estenent-se la present acta per a la deguda constància de tot allò acordat,
signant-la l’Alcaldessa, juntament amb mi, la Secretària, qui dono fe.
ALCALDESSA

Montserrat Garrido Romera

SECRETÀRIA

M. Carme Solís Ferrer
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