ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 29 D'ABRIL DE 2013
NÚM. PLE 2013/4
Identificació sessió
Caràcter: ordinària
Data: 29 d'abril de 2013
Horari: 20:10 h. a 21:40 h.
Lloc: sala de plens
Assisteixen:
Alcaldessa- Presidenta
Sra. Montserrat Garrido Romera (CIU)
Tinents d’Alcalde
Sr. Ferran Xumetra Subirana (CIU)
Sra. Anna Pera Bermúdez (CIU)
Sr. Xavier Catarineu Hernández (CIU)
Sr. Raimon Vidal Serra (CIU)
Regidors/es
Sr. Joan Vigatà Minguet (Junts per Sant Pol)
Sr. Daniel Comas Verdaguer (Junts per Sant Pol)
Sra. Verònica Martí Ceballos (Junts per Sant Pol)
Sr. José Parada Rafael (Junts per Sant Pol)
Sr. Manel Puig Borrell (ICV)
Sr. Bernat Ferrer Roura (ICV)
Sr. Albert Font Lacambra (ERC)
Sr. Issac-Ivan Martín i Salvà (PP)

Secretària
M. Carme Solís Ferrer
A la sala de plens de la vila de Sant Pol de Mar, essent les 20:00 hores del dia 29
d’abril de 2013, 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 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 15 D’ABRIL DE 2013
2. APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST MUNICIPAL 2013
3. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS LEGALMENT PER
LA PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS 2014
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE BONIFICACIÓ DEL 95% DE LA QUOTA DE L’ICIO
5. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS
REGIDORS SR. FERRAN XUMETRA SUBIRANA I XAVIER CATARINEU HERNÁNDEZ
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ DEL PLA D’USOS DE
LES PLATGES DE SANT POL DE MAR PEL QUADRIENNI 2012-2016.
7. ASSUMPTES URGENTS:
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14
8. PRECS I PREGUNTES

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 15 D’ABRIL DE
2013
S’aprova l’acta de la sessió ordinària del ple de data 15 d’abril de 2013 per majoria
absoluta, amb els vots a favor de CIU (5), Junts (4), ICV (2) i amb l’abstenció d’ERC
(1) i PP(1)

L’Alcaldessa modifica, per una millor comprensió, l’ordre dels punts a tractar, de
manera que a continuació es tractarà la
2. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ
DELS REGIDORS SR. FERRAN XUMETRA SUBIRANA I XAVIER CATARINEU
HERNÁNDEZ
En sessió plenària municipal de data 27 de juny de 2011 va acordar-se l’establiment
del règim de dedicació de l’Alcaldessa, Sra. Montserrat Garrido Romera, i dels regidors
Srs. Ferran Xumetra Subirana i Sr. Xavier Catarineu Hernández. Es fixava, per als dos
primers, règim de dedicació exclusiva, mentre que per al tercer, un règim de
dedicació parcial del 45%.
Les al·legacions formulades per ICV en contra l’aprovació inicial del pressupost
demanaven, entre d’altres qüestions, la modificació de les retribucions dels regidors de
l’equip de govern.
És voluntat de l’equip de govern, donades les circumstàncies econòmiques actuals,
estimar les al.legacions formulades per l’esmentat grup municipal en relació amb les
retribucions d’alguns dels membres de la Corporació. En concret dels regidors Srs.
Ferran Xumetra Subirana i Sr. Xavier Catarineu Hernández.

Es d’aplicació a aquesta proposta allò establert a l’art. 75 de la Llei 7/1985 de 7 d’abril,
en concordança amb l’art. 166 del D.lg 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refòs de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya i els articles 60 i següents del
ROM
Atesos els antecedents exposats, i en ús de les atribucions legalment conferides per
l’article 75 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
EL PLE ACORDA:
PRIMER.-Modificar, a partir del dia 1 de maig de 2013, el règim de dedicació
exclusiva del Sr. Ferran Xumetra i Subirana, de manera que, des d’aleshores, exercirà
el seu càrrec en règim de dedicació parcial del 75%.
SEGON.-Establir que la retribució que correspon al Sr. Xumetra per al
desenvolupament de les seves funcions serà de 26.619 €, que percebrà en 12 pagues
mensuals.
TERCER.- Suprimir, a partir del dia 1 de maig de 2013, el règim de dedicació parcial
del Sr. Xavier Catarineu Hernández, qui, des d’aleshores, deixarà de percebre la
retribució que va acordar-se en el plenari de data 27 de juny de 2011. En
conseqüència, li serà d’aplicació el règim d’indemnitzacions fixat en la part dispositiva
quarta de l’acord plenari referit.
QUART.- Notificar aquest acord als regidors interessats, així com a la Tresoreria
General de la Seguretat Social als efectes oportuns.
INTERVENCIONS
Intervé el Sr. Vigatà, per Junts per Sant Pol, manifestant que des del seu grup
sempre han defensat que no hi ha d’haver dedicacions exclusives dins l’Ajuntament,
llevat de la de l’Alcalde o l’Alcaldessa. Però també entenen que les retribucions i el
repartiment de la càrrega de treball dins l’Ajuntament és una decisió personalíssima
que pertoca a l’equip de govern (els sous de l’equip de govern els hauria de decidir el
propi equip de govern). Això no obstant, i malgrat que, en principi, estarien d’acord en
la rebaixa de les dedicacions exclusives dels regidors, no estan conformes que sigui
ICV –que no forma part de l’equip de govern- qui, a través d’unes al.legacions al
pressupost, obligui a l’equip de govern a modificar el règim de retribucions. No ho
troben políticament correcte. Sí ho trobarien adequat si ICV formés part del govern
municipal i, conjuntament, s’adoptés l’acord d’adequar les retribucions dels esmentats
regidors –dels quals no tenen cap queixa de la seva eficàcia. Insisteix que no troba
adient que les retribucions es converteixin en un element de negociació.
A continuació el Sr. Puig, d’ICV replica que:
1. Deixa clar que ICV no formarà part de l’equip de govern, i, per tant, no hi haurà
sorpreses.
2. No han obligat ningú. Se’ls va presentar un pressupost, varen fer un document
valoratiu i finalment varen formular al.legacions al pressupost inicialment
aprovat, algunes de les quals s’han acceptat.
3. No entenen que Junts doni “lliçons” en relació amb al.legacions i esmenes,
sobretot, perquè consideren que potser és un dels grups menys participatius
alhora d’al.legar o esmenar les propostes que es presenten al ple.

En definitiva, reitera que no hi haurà sorpreses i que no han obligat ningú a
prendre aquesta decisió, simplement han fet ús del dret a formular al.legacions al
pressupost dins del període d’exposició pública. Avancen que votaran
favorablement a la proposta.
El Sr. Font declina fer comentaris
El Sr. Martín, manifesta que el PP va ser dels pocs que, juntament, -creu recordar que
amb ERC-, va votar favorablement a les retribucions dels regidors. En aquell ple va
defensar el seu vot perquè no volia fer demagògia amb els sous. Considera que no
sempre és correcta una rebaixa de les retribucions i que depèn. Entén que el treball
que du a terme l’Alcaldessa i els regidors és molt complicat o hauria de ser complicat.
Creu que, fins i tot, -demana que se li perdoni la frivolitat- a vegades el que cobren
“podria ser poc sou”. Ha trobat a faltar per part dels regidors una defensa del sou que
cobren en el sentit de que la feina que fan és important i que la retribució que fins ara
han percebut és la justa i adequada. Li hagués agradat veure com haguessin actuat
els regidors si ICV hagués demanat que es rebaixessin un 70% les retribucions; si en
aquest cas, els regidors haguessin defensat les retribucions acordades inicialment. Diu
que a vegades li sona a aquella frase “d’agafar-se fort a la cadira”.
No li sembla correcte que el primer Tinent d’Alcalde es baixi un 25% la retribució ja
que porta moltes regidories. Pensa que potser era més correcte el que estava cobrant.
Reitera que no ha vist una defensa per part del regidor de les retribucions que
percebia.
Pel que fa al Sr. Catarineu, passarà d’una dedicació d’un 45% a dietes per
assistències, com perceben alguns dels seus companys. Manifesta que “visto lo visto”
i si es fan els corresponents càlculs, potser seria el més adequat per aplicar a tothom,
llevat, potser de l’Alcaldessa.
En definitiva, entén que els regidors fan una feina; no ha vist una defensa de la seva
feina ni per part dels regidors ni per part de l’equip de govern; ha arribat un grup que
ha dit que s’han de rebaixar un 15% i s’han rebaixat el 15% dels sous. Si plantegessin
que s’havien de baixar un 70%, s’haurien baixat un 70%? o haurien defensat la seva
feina i el seu sou?. Considera que no s’ha de fer demagògia del tema dels sous i creu
que el tema de les dedicacions podria haver estat objecte en alguns casos de revisió.
Sr. Vigatà.-Està d’acord amb la intervenció del Sr. Martín. Troba “poc substanciat” que
l’equip de govern plantegi una rebaixa d’un 25% de les retribucions d’un regidor que
els consta està treballant. Considera que les retribucions no són un tema per negociar
amb els pressupostos. Pensa que potser amb la merma salarial disminuirà l’eficiència
de l’equip de govern. El govern, en acceptar la rebaixa demanada per ICV, palesa una
gran debilitat i això entén que és trist. Manifesta que és tracta d’una debilitat afegida a
un govern que ja es troba en minoria. Creu que, a l’igual que pensa el representat del
grup municipal del PP, l’equip de govern hauria d’haver defensat les retribucions que
han vingut cobrant. Reitera que l’establiment de les retribucions és una decisió que
correspon a l’equip de govern, però respecte de la qual la resta de membres de la
Corporació poden dir la seva.
Sr. Xumetra.- Efectivament ell es trobava en situació de dedicació exclusiva, però hi
dedicava fins i tot el 150%. El grup municipal d’ICV només demanava una rebaixa del
10%. Va ser ell mateix qui va proposar a l’Alcaldessa que la rebaixa fos del 25%.
Indica que continuarà treballant igual de dur, sense que la rebaixa en la retribució
comporti cap merma en l’eficiència del seu treball.

Intervé el Sr. Vigatà per dir que l’explicació del regidor no s’entén ja que significa que
fent la mateixa feina que fins ara, està disposat a una rebaixa de retribució d’un 25%.
La Sra. Alcaldessa interromp la intervenció del Sr. Vigatà tot indicant que no es pot
convertir en un debat entre l’un i l’altre –referint-se al Sr. Vigatà i al Sr. Xumetra.
Pren la paraula el Sr. Puig, per afegir que en cap moment s’han qüestionat l’eficàcia
de l’equip de govern; que la raó de la seva demanda (de rebaixar les retribucions) és la
de trobar mecanismes d’estalvi per a dotar partida econòmica a les seves peticions i
que a les al.legacions no han fixat cap tant per cent de rebaixa, (sí que constava tant
per cent en el document valoratiu, però només es tractava d’això, d’un document
valoratiu).
Finalment i per acabar el debat, intervé l’Alcaldessa, Sra. Garrido, dient que té molt
clar que, cap dels que formen part de l’equip de govern s’hi ha presentat perquè
l’Ajuntament sigui la seva forma de viure (dos es troben en situació d’excedència, els
altres continuen treballant en la feina que ja tenien i en Xavier Catarineu està estudiant
una carrera i a l’estiu treballa). Van pensar que amb les regidories que se li assignaven
al Sr. Catarineu havia d’estar a dedicació parcial.
Una de les peticions de les al.legacions formulades per ICV era la rebaixa de les
retribucions, i ha estat responsabilitat pròpia de cada regidor acceptar-les o no.
L’equip de govern continuarà treballant igual que ara i on no arriben els regidors hi
arribaran els altres companys o l’Alcaldessa. La feina continuarà sortint.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 29
d’abril de 2013, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

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

Explicació del vot del Sr. Martín: el vot inicial havia de ser una abstenció, però el
govern no s’ha guanyat ni una abstenció, per tant vota en contra.
3. APROVACIO DEFINITIVA DEL PRESSUPOST
El Pressupost general de l’Ajuntament va ser aprovat inicialment pel Ple en la sessió
celebrada el dia 11 de març de 2013. El període d’exposició pública es va iniciar amb
la publicació en el BOP del dia 25 de març de 2013, finalitzant aquest el dia 13 d’abril
de 2013, inclòs. Durant el període d’exposició pública es van presentar al·legacions
per part de: el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, el Grup
Municipal d’ICV i de l’Associació de Mares i Pares (AMPA) de la Llar d’Infants “El Pi
del Soldat”.
El Govern Municipal ha valorat favorablement les al·legacions presentades. Per aquest
motiu ha modificat el pressupost per a l’exercici 20013, aprovat inicialment,
incorporant la plasmació pressupostària d’aquestes al·legacions i que són les
següents:

Al·legacions Grup Municipal ICV:

PARTIDA
1
1
6
3
6
2
6

92000
92000
33600
17100
33600
92500
92000

2013 aprovació 2013 aprovació
inicial
definitiva
93.218,02
76.655,32
29.829,77
24.529,70
0,00
3.000,00
0,00
2.000,00
0,00
10.000,00
0,00
2.000,00
44.000,00
50.630,00

Descripció

1100000
1600004
2260900
2270600
2270600
2270600
2330000

RETRIB. ALTS CÀRRECS
SEG. SOCIAL ALTS CÀRRECS
ACTES TRICENTENARI 1714
PLA DE PODA I MANTENIMENT ARBRAT
REDACCIÓ CATÀLEG ARQUITECTÒNIC, AMBIENTAL I D'ELEMENTS
DESENVOLUPAMENT ACCÉS ELECTRONIC
ALTRES INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI

Al·legacions Grup Municipal ERC:
2
4
6
6

92911
23100
32200
32100

2700000
4800006
6210000
6320000

Ingressos:

FONS DE CONTINGÈNCIA
AJUTS SOCIALS PER A LES FAMILIES CEIP
INVERSIONS NOVES ASSOCIADES AL FUNCIONAMENT SERVEIS
REDACCIÓ PROJECTE EXECUTIU ANTIGUES ESCOLES I REPARACIÓ COBERTA I ALTRES

91300 Préstecs rebuts ll.t.ens fora sector públic

50.000,00
0,00
325.000,00
200.250,00

30.000,00
20.000,00
275.000,00
50.250,00

433.389,82

233.389,82

0,00

1.000,00

147.500,00
100.000,00
15.000,00

157.500,00
85.232,77
17.000,00

Al·legacions AMPA "El Pi del Soldat"
6

32100

2130005 MANTENIMENT LLAR INFANTS

Altres modificacions pel quadre pressupostari:
3
2
2

92000
13200
13200

2270000 NETEJA DEPENDÈNCIES MUNICIPALS
6220001 ARRANJAMENT PER EDIFICI POLICIA
6240000 VEHICLE POLICIA LOCAL

EL PLE ACORDA:
1. Modificar el Pressupost inicialment aprovat en la sessió del Ple de data 11 de
març de 2013, per la valoració favorable de les al·legacions presentades pel
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, pel Grup Municipal
d’ICV i per l’Associació de Mares i Pares (AMPA) de la Llar d’Infants “El Pi del
Soldat”, realitzant les següents modificacions a les partides pressupostàries de
despesa i conceptes d’ingrés següents:
DESPESES

PARTIDA
1
1
6
3
6
2
6
2
4
6
6
6
3
2
2

92000
92000
33600
17100
33600
92500
92000
92911
23100
32200
32100
32100
92000
13200
13200

2013
aprovació
inicial
RETRIB. ALTS CÀRRECS
93.218,02
SEG. SOCIAL ALTS CÀRRECS
29.829,77
ACTES TRICENTENARI 1714
0,00
PLA DE PODA I MANTENIMENT ARBRAT
0,00
REDACCIÓ CATÀLEG ARQUITECTÒNIC, AMBIENTAL I D'ELEMENTS
0,00
DESENVOLUPAMENT ACCÉS ELECTRONIC
0,00
ALTRES INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
44.000,00
FONS DE CONTINGÈNCIA
50.000,00
AJUTS SOCIALS PER A LES FAMILIES CEIP
0,00
INVERSIONS NOVES ASSOCIADES AL FUNCIONAMENT SERVEIS
325.000,00
REDACCIÓ PROJECTE EXECUTIU ANTIGUES ESCOLES I REPARACIÓ COBERTA I ALTRES
200.250,00
MANTENIMENT LLAR INFANTS
0,00
NETEJA DEPENDÈNCIES MUNICIPALS
147.500,00
ARRANJAMENT PER EDIFICI POLICIA
100.000,00
VEHICLE POLICIA LOCAL
15.000,00
TOTAL
1.004.797,79
Descripció

1100000
1600004
2260900
2270600
2270600
2270600
2330000
2700000
4800006
6210000
6320000
2130005
2270000
6220001
6240000

2013
aprovació
definitiva
76.655,32
24.529,70
3.000,00
2.000,00
10.000,00
2.000,00
50.630,00
30.000,00
20.000,00
275.000,00
50.250,00
1.000,00
157.500,00
85.232,77
17.000,00
804.797,79

INGRESSOS
91300 Préstecs rebuts ll.t.ens fora sector públic

433.389,82

233.389,82

2. Aprovar definitivament el Pressupost general de l’Ajuntament de Sant Pol de
Mar per a l’any 2013, amb el següent detall:
Ingressos

Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes, preus públics, ..
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Subtotal pressupost corrent

3.462.000,00
28.500,00
1.760.027,76
1.349.737,07
146.350,00
6.746.614,83

Capítol VII
Capítol IX

Transferències de capital
Passius financers
Subtotal pressupost capital
TOTAL PRESSUPOST

756.247,57
408.389,82
1.164.637,39
7.911.252,22

Despeses
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol VI
Capítol IX

Despeses de personal
Despeses corrents en béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Subtotal pressupost corrent
Inversions reals
Passius financers
Subtotal pressupost capital
TOTAL PRESSUPOST

2.969.493,46
2.401.701,93
106.000,00
217.847,67
5.695.043,06
1.706.209,16
510.000,00
2.216.209,16
7.911.252,22

3. Ordenar la publicació en el BOP del Pressupost general de l’Ajuntament per a
l’exercici 2013, resumit per capítols, d’acord amb el que estableix l’article 169.3
del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals.
4. Trametre còpia del pressupost aprovat a la Generalitat de Catalunya i a la
Delegació d’Hisenda de Barcelona, d’acord amb el que disposa l’article 169.4
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
INTERVENCIONS
Sr. Vigatà.- Fa explicació del sentit del vot del grup al qual representa: Junts no ha
formulat al.legacions perquè entenen la bipolaritat govern/oposició. Considera que el
pressupost queda millorat amb les esmenes presentades pels altres regidors.
Manifesta que no varen presentar al.legacions perquè entenien que ja s’aprovaven les
formulades per ICV, ERC i l’AMPA (el contingut de les quals comparteixen) i, d’altra
banda, creuen que tampoc s’ha d’anar a un pressupost aprovat per unanimitat.
Anuncia l’abstenció del seu grup.
Sr. Puig.- Explica que el pressupost esmenat assegura consignació pressupostària
per tirar endavant els actes del tricentennari del 1714, el pla de poda i manteniment de
l’arbrat –considera que la partida, però, és baixa-, la redacció del catàleg arquitectònic
i ambiental reinvindicat des de fa temps (la junta de Patrimoni no acaba de redactarlo), les gestions administratives bàsiques per la via electrònica. Manifesta que donarà
suport a la proposta presentada i la votaran favorablement.
Així mateix, pregunta a què es destinarà concretament l’aplicació creada a resultes de
l’acceptació de les al.legacions de l’AMPA.
Sr. Font.- Indica que votarà favorablement aquest punt atès que s’han acceptat les
dues al.legacions formulades per ERC, però que hi ha un defecte formal que vol
comentar: a l’expedient constarà com si a les al.legacions d’Esquerra s’hagués dit “de
les millores pressupostàries d’on s’havien de treure aquests recursos”. De fet, fa un
moment la secretària ha llegit només les modificacions del pressupost i ha esmentat
només les partides de despeses que són les significatives en la incorporació d’aquesta
modificació de pressupost i, en canvi, el govern i secretària intervenció posa a
l’expedient del ple un quadre en el qual se suposa es descriu en aquestes noves
partides d’on es treuen els recursos i ho qualifica com al.legacions AMPA, al.legacions
ERC, al.legacions ICV. No sap si a les al.legacions d’ICV es deia d’on s’havien de
treure aquests recursos, però a les al.legacions d’ERC no es deia. No entén perquè el
govern s’inventa aquestes xifres. Ho troba de molt mal gust. Insisteix que és un
problema de forma. Insisteix en que votarà favorablement, però no entèn aquest

defecte de forma perquè considera que és greu. Creu que a les al.legacions del grup d’
ERC es diu clarament…. “considerem que s’han de reduir les inversions en 200.000
euros” a fi i efecte de no entrar en un pla de sanejament, però, en cap moment, es
diu d’on, o de quina partida, s’han de restar aquests 200.000 euros, i en canvi,
s’escriu que s’han de treure del projecte i execució del pla de l’escola i reparació de la
coberta i altres… Després –manifesta- la secretaria s’estranyarà quan el proper ple
se li digui que no és capaç ni de fer al.legacions a l’acta. No té més remei que votar
favorablement perquè s’han acceptat les al.legacions formulades pel seu grup però –
insisteix- no està d’acord amb el procediment.
Sr. Martín.-Manifesta que no va presentar al.legacions. Resulta evident que no se li
expliquessin les al.legacions, perquè no en va formular i s’han d’explicar a qui les fa. El
govern no es guanya el seu vot favorable, ni tampoc la seva abstenció, segurament
per raons numériques no el necessita –només representa un vot- Seguirà votant que
no, per les explicacions que ha donat abans en relació amb les retribucions dels alts
càrrecs. Considera que s’hauria de reduir l’aplicació pressupostària destinada a festes.
Votarà en contra perquè el govern no s’ha guanyat el seu vot favorable ni la seva
abstenció.
Sr. Xumetra. –Contestant al regidor d’ERC, manifesta que creu recordar que ja li
havia comentat d’on s’obtindrien els recursos, però reconeix que a la proposta
l’anterior extrem (d’on es treuen els recursos) no hauria de constar com al.legacions
d’ERC perquè no ho són.
Reitera el Sr. Font que no forma part de les al.legacions d’esquerra d’on s’ha tret la
despesa, i per tant, no s’escau atribuir-ho com al.legacions del seu grup. Sí forma part
d’aquestes al.legacions el que ha demanat que s’incorpori. Hi ha, conseqüentment, un
defecte de forma en la proposta, no de fons.
L’Alcaldessa, Sra. Garrido, respon a ICV. En relació amb el comentari relatiu al fet de
que la Junta de Patrimoni no funciona, l’Alcaldessa entén que no és així. La Junta es
reuneix periòdicament, cada dos mesos i tenen molt contacte telefònic i per e-mail.
Pel que fa a la llar d’infants, explica que és cert que la partida és petita. En referència
amb el tema de la calor, l’aire condicionat només es pot posar a les zones comunes. A
les aules hi ha un sistema de ventilació d’aire creuat, però, els és complicat obrir i
tancar les finestres. S’ha de fer un estudi més acurat i no dóna temps. Ara, el que es
farà serà posar canyissos naturals als “emparrats” per cobrir parts d’ombres. El
problema de la mala olor deriva d’un problema d’hàbits, de no buidar més sovint els
contenidors de bolquers. La consignació pressupostària prevista va destinada a
canviar i adquirir contenidors hermètics i posar els canyissos.
Sr. Puig, vol matisar un parell de coses: no hi ha cap crítica a la Junta de patrimoni, ni
als seus membres. El que volia manifestar en la seva intervenció anterior és que la
voluntat d’ICV era dotar de partida econòmica suficient perquè la Junta de patrimoni
pogués elaborar sense més demora el catàleg.
Quan a la llar d’infants, segurament la solució per la ventilació i el calor, costarà més
de 1000 euros. Malgrat que les mesures anunciades per l’Alcaldessa només siguin
pal.liatòries, li semblen bé, però demana que es tingui en compte que, la mala olor,
és un problema real i que cal buscar una solució més ferma i definitiva.

VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 29
d’abril de 2013, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

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

4. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DELS TERMINIS
LEGALMENT PER EL 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, EL PLE:
PRIMER.- Pren 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.
SEGON.- Ordena 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:
Annex 1
Període mig de pagament (PMP): el període mig de pagament de l’Ajuntament és de
32,62 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 455 pagaments d’import global
560.585,80€.
Període mig de pagament excedit (PMPE): el període mig de pagament excedit de
l’Ajuntament és de 7,33 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 146 pagaments
realitzats fora del període legal d’import global 165.986,95€.
2. Interessos de demora pagats en el període:
Durant el 1r trimestre 2013 no s’han pagat interessos de demora per cap factura de
l’Ajuntament ni dels seus OA.
3. Factures o documents justificatius de pagament a final trimestre:
Annex 2
Període mig del pendent de pagament (PMPP): el període mig del pendent de
pagament de l’Ajuntament és de 13,87dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 117
operacions pendents de pagaments d’import acumulat 65.518,84€.

Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE): el període mig del
pendent de pagament excedit de l’Ajuntament és de 0 dies.
4. Factures o documents justificatius que a final del trimestre hagin
transcorregut mes de tres mesos des de la seva anotació en el registre de
factures i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement
de les obligacions:

Annex 3

No n’hi ha.
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, i al
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya en matèria de
tutela financera dels Ens Locals.
QUART.- Facultar a l’Alcaldessa per tal que pugui signar qualsevol document
necessari per al compliment i efectivitat dels anteriors acords.
El regidor del PP, Sr. Martín felicita a l’equip de govern pel compliment dels terminis.
5. APROVACIÓ DE BONIFICACIÓ DEL 95% DE LA QUOTA DE L’ICIO
En data 14 de març de 2013, la Junta de Govern Local adoptà acord d’aprovació de
llicència municipal d’obres número 2013/16 per a rehabilitació teulada i estintolament
de mur interior en planta baixa, a la finca situada al c/ Abat Deàs, número 26.
En el mateix acord s’aprovà la liquidació tributària pels imports corresponents a
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, taxa per llicència urbanística així
com l’import de les fiances per respondre dels possibles danys als béns municipals i
per garantir la gestió dels residus de la construcció.
En data 5 de març de 2013, l’interessat, Sr. Jordi Ibort Muñoz-Ramos formula petició
de bonificació del 95% de la quantitat liquidada en concepte d’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres atenent al caràcter de bé catalogat de l’immoble
referenciat al paràgraf primer.
Atès l’informe en sentit favorable emès per la TAG d’urbanisme, aquesta alcaldia,
d’acord amb l’article 6è de l’ordenança fiscal número 5 reguladora de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres EL PLE ACORDA:
PRIMER.- APROVAR una bonificació del 95% de la quota de l’ICIO resultant de la
liquidació practicada en l’expedient d’obres número 2013/16, per a obres de
rehabilitació de teulada i estintolament de mur interior en planta baixa, a la finca
situada al c/ Abat Deàs, número 26.
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a l’organisme de gestió tributària als efectes
procedents.

TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a l’interessat pel seu degut coneixement i en
forma reglamentària.
INTERVENCIONS
Sr. Puig, pregunta si la competència és plenària de base. El grup municipal d’ICV no
entén perquè una bonificació prevista a les OF ha de passar per ple, quan entenen
correspondria a la JGL.
La secretària respon que correspon al Ple perquè així s’indica a les Ordenances
Fiscals i que fins el moment no ha estat delegada a la JGL.
Sr. Font, avança que votarà favorablement a la proposta tot i que s’afegeix a la
inquietud del grup municipal d’ICV. A més, creu recordar que la bonificació està
prevista per obres de rehabilitació de la pintura de façana
La secretària llegeix un fragment de l’informe de la TAG on es transcriu l’art. 6 è de
l’ordenança fiscal núm. 5 que diu: “es concedirà una bonificació del 95% de la quota de
l’impost a favor de les construccions, instal.lacions o obres que siguin declarades
d’especial interès o utilitat municipal per concorre circumstàncies socials, culturals,
històric artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració
correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà prèvia sol.licitud del subjecte passiu,
per vot favorable de la majoria simple dels seus membres”
El Sr. Font demana se li llegeixin novament les circumstàncies que poden donar lloc a
l’aplicació de la bonificació, les quals són llegides novament per la secretària qui
informa que les que s’apliquen al cas són les històrico-artístiques, en tractar-se d’un
edifici catalogat.
Pregunta el representant d’Esquerra si els elements que s’estan construint estan
catalogats.
L’Alcaldessa li respon que el Catàleg inclou tot l’edifici i que, d’acord amb l’informe de
la TAG, es pot atorgar la subvenció.
El Sr. Font considera que, per una banda, si la TAG fa un informe i la bonificació
consta prevista a les ordenances, com bé deia ICV, no entèn perquè la competència
és plenària. I, d’altra, els elements que es faciliten no permeten discriminar entre el
què és la rehabilitació i el què és realment l’element catalogat que s’està rehabilitant.
Amb la descripció no se sap si l’obra que es pretén bonificar recau sobre elements
catalogats.
Intervé el Sr Vigatà per dir que els elements catalogats d’un habitacle són el continent
no el contingut. El continent acostuma a ser la façana, la teulada. S’entén que si la
teulada no està degudament rehabilitada podria afectar a altres elements ornamentals.
Es la “capsa” el que es cataloga, no el dins
Sr. Font.- Dubta que els elements històrics artístics es refereixin a tota la “capsa”.
Reitera que no es faciliten elements de judici suficient per a poder votar a favor o en
contra, raó per la que s’abstindrà en la votació.

VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 29
d’abril de 2013, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

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

6. APROVACIÓ DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ DEL PLA D’USOS DE LES
PLATGES DE SANT POL DE MAR PEL QUADRIENNI 2012-2016
Per part dels Serveis Tècnics Municipals ha estat redactat un projecte de modificació
del Pla d’Usos de les platges de Sant Pol de Mar pel quadrienni 2012-2016, aprovat
per aquesta Corporació municipal en Ple, atès que s’han produït canvis que cal
introduir en l’esmentat Pla i per donar degut compliment a les determinacions de la Llei
22/1998, de 18 de juliol, de Costes i del Decret 248/1993, de 28 de setembre sobre
redacció i aprovació de plans d’ordenació de les platges i dels plans d’usos de
temporada.
El projecte redactat de modificació precisa de l’aprovació de l’òrgan competent per a la
seva posterior tramitació davant la Direcció General de Ports a fi que sigui aprovat pel
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i a
proposta de la Direcció General de Ports i Costes.
El Decret 248/1993, de 28 de setembre esmentat disposa al seu article 18.1 que
aquests, els plans d’usos de les platges, hauran d’ésser aprovats per l’Ajuntament en
Ple.
Vist que el Pla reuneix els requisits establerts pel decret 248/1993 esmentat.
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- APROVAR EL PROJECTE DE MODIFICACIÓ DEL PLA D’USOS DE LES
PLATGES DE SANT POL DE MAR pel quadrienni 2012-2016.
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya, als efectes legals procedents.
INTERVENCIONS
L’Alcaldessa explica que la modificació del Pla d’Usos consisteix en la supressió del
que col.loquialment coneixem com terrassa del Voramar. L’Ajuntament ha sol.licitat al
Departament de Costes la concessió al seu favor del que són els baixos del Torrent
Arrosser (coneguts com Voramar) amb l’objecte de que, un cop obtinguda aquesta, es
pugui licitar. El Pla d’Usos actual, amb una vigència de 4 anys, preveia la terrassa
vinculada als baixos del torrent Arrosser. L’any passat en no haver obtingut la
concessió dels baixos, no es va licitar la terrassa. En advertir la inspecció -a l’estiu del
2012- que estava ocupada a precari, la Demarcación de Costas de l’Estat va girar a
l’Ajuntament el cànon. Per tal que aquest any no torni a succeir el mateix, la

Generalitat va aconsellar a l’Ajuntament que es suprimís la terrassa en qüestió del Pla
d’Usos i això és el que ara es proposa.
Sr. Vigatà.- Pregunta què passarà,
si passa alguna cosa; on arribarà la
responsabilitat de l’Ajuntament, de Costes i de la família que ocupa el Voramar a
precari?. Pregunta, així mateix, quan es solucionarà de forma definitiva aquesta
situació i si la família té opció de recurs respecte a la decissió que el ple adopti.
Manifesta que Junts dubta de que la solució òptima d’aquest problema sigui la de
suprimir la terrassa del Voramar del pla d’Usos.
Sr. Puig declina fer comentaris.
Sr. Font. Manifesta que no va anar a la informativa en la qual es va tractar aquest
tema. Diu que a la proposta no es detalla en què consisteix la modificació i pregunta
per què no se’ls ha passat la modificació, i si aquesta consisteix només en la
supressió del Voramar.
Respon l’Alcaldessa que el Pla d’Usos és el mateix que ja se’ls va passar l’any passat
perquè té una vigència de diversos anys, però amb la supressió de la terrassa del
Voramar. (és l’únic canvi). L’Alcaldessa manifesta que consta a l’expedient en que
consisteix la modificació i pregunta al Sr. Font si ha vingut a examinar la
documentació.
El Sr. Martín declina fer comentaris.
L’Alcaldessa explica novament la situació i informa que correspon a la Demarcació de
Costes de l’Estat dur a terme l’expedient de recuperació possessòria dels baixos del
Torrent Arrosser. Des de l’Ajuntament ja s’ha demanat la concessió d’aquest espai per
poder, un cop atorgada, licitar-lo. Amb la família que ocupa a precari els baixos del
Torrent Arrosser ja s’hi ha parlat en diverses ocasions. Recorda l’Alcaldessa al Sr.
Vigatà que l’Ajuntament no té competència en matèria de costes.
Pregunta el Sr. Vigatà que passarà si hi ha una contaminació alimentària, qui en serà
el responsable.
L’Alcaldessa li respon que millor que no passi i que segurament els qui l’ocupen i no
sap si hi hauria responsabilitat de l’ ajuntament.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 29
d’abril de 2013, ES APROVADA PER MAJORIA SIMPLE amb
•
•
•

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

7. ASSUMPTES URGENTS
L’Alcaldessa proposa, d’acord amb el que disposa l’art,. 103.3 del D.lg 2/2003 de 28
d’abril, l’ampliació de l’ordre del dia, amb el punt: “dictamen d’aprovació de
modificació de l’ordenança fiscal núm. 14”

Explicació de la urgència: El Sr. Xumetra exposa que les raons de la inclusió d’aquest
punt com a urgent respon a la necessitat d’aplicar-lo a partir del mes de juny.
Sotmesa a votació la urgència és aprovada per unanimitat dels assistents.
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 l’aplicació del conveni signat amb
l’ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta que té per objecte afavorir la mobilitat i els
serveis dels seus municipis a partir d’un compromís d’intercanvi de serveis.
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 incorporar un punt 6 en l’apartat
d’altres conceptes, quota tributària, de l’ordenança.
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.
INTERVENCIONS
El Sr. Xumetra informa que s’ha subscrit un Conveni de col.laboració entre els
ajuntaments de Sant Pol i Sant Cebrià. Sant Cebrià ens cedirà gratuïtament el camió
ploma (del que no disposa l’Ajuntament de Sant Pol i que es veu obligat a llogar amb
un important cost econòmic) i, els empadronats a Sant Cebrià que, per raons de
treball degudament justificades s’hagin de desplaçar amb tren podran aparcar al parc
del Litoral sense cost els dies feiners. L’Ajuntament de Sant Cebrià també es
compromet a deixar-nos i portar-nos taules i cadires. Manifesta que la disminució dels
ingressos derivats de les taxes d’aparcament que es deixaran de cobrar queda
compensada amb escreix amb l’estalvi que comporta no haver de llogar el camió
ploma.
Intervé el Sr. Puig per manifestar que al seu grup els sembla un bon camí conveniar al
màxim amb els pobles veïns.

VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 29
d’abril de 2013, ES APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

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

8. PRECS I PREGUNTES
Junts per Sant Pol
Preguntes de la Sra. Martí:
1. La decissió de cobrar 2€ per entrada a la fira d’antiguitats de la setmana
passada correspon a l’empresa organitzadora o a l’Ajuntament.
2. En quin estat es troba l’assumpte de l’arranjament de l’església, si s’ha tramès
el requeriment corresponent.
3. Si s’ha editat el tríptic per promocionar la platja que es va comprometre a editar
l’any passat l’empresa adjudicatària del contracte de neteges de platges
4. Com està el tema de Can Villar i si s’ha fet alguna cosa en relació amb Can
Mascaró. En relació amb Can Villar, pregunta si es podria fer al POUM un canvi
d’usos
5. Si l’Ajuntament ha actuat en relació amb la bonificació que va proposar per
rebaixar el cost de la recollida dels voluminosos
6. Demana que l’Ajuntament actuï perquè les baranes de la Punta estan molt
rovellades. També els fanals ho estan.
7. Hi ha una palmera que cal tallar-la del tot.
PP
Preguntes del Sr. Martín:
Agraeix la invitació per a l’acte de nomenament de filla predilecte a la Sra. Carme
Ruscalleda Serra
Pregunta
Demana per al proper ple una valoració de la II Fira del Formatge, i pregunta, donat el
temps que va fer perquè no es va dur a terme al pavelló.
Respostes
1. El Sr. Xumetra respon que és una decissió de l’empresa. Aquesta lliura
entrades a l’Ajuntament perquè la gent de Sant Pol hi accedeixi. L’Alcaldessa
afegeix que l’empresa actua d’aquesta manera amb l’objecte de “desgranar els
trapessers”
2. Respon l’Alcaldessa que l’església ja ha presentat el projecte per fer les
obres.L’Ajuntament està intentant fer un conveni de cessió de la torre amb
l’objecte d’obtenir subvencions de les Administracions Públiques. El Mn., fins
el moment, és reticent a la cessió.
3. Respon la Sra. Pera, dient que efectivament no s’han editat els tríptics. El Plec
de clàusules de la neteja de platges està publicat al web.

4. Respon l’Alcaldessa, dient que la propietat està molt fragmentada en dues
comunitats la qual cosa, juntament amb la situació econòmica actual, dificulta
l’arranjament requerit. Se’ls està demanant, però, una intervenció mínima.
També s’està estudiant la cessió temporal a l’Ajuntament de la masia per tal
que es puguin sol.licitar subvencions per finançar les obres de reparació. Hi ha
un projecte per convertir-la en centre d’interpretació. Respecte a Can Mascaró
és una masia de titularitat privada i no amenaça ruïna. Traslladarà a Serveis
Tècnis si es possible fer una actuació inspectora per examinar quin és el seu
estat.
5. Respon la Sra. Pera que s’està estudiant.
6. Respon l’Alcaldessa, dient que el sistema de baranes que es va col.locar a la
Punta va ser lamentable. Està previst fer-hi el manteniment, però segurament
no durarà massa.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les
21:40 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

