ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 30 DE MAIG DE 2017
NÚM. PLE2017/4

Identificació sessió
Caràcter: ordinària
Data: 30 de maig de 2017
Horari: 19:00 a 20:20 h.
Lloc: sala de plens
Assisteixen:
Alcaldessa- Presidenta
Sra. Montserrat Garrido Romera (PDeCAT)
Tinents d’Alcalde
Sr. Ferran Xumetra Subirana (PDeCAT)
Sr. Xavier Catarineu Hernández (PDeCAT)
Sr. Marta Romà Serra (PDeCAT)
Regidors/es
Sr. Robert Garcia Gil (PDeCAT)
Sr. José Parada Rafael (Junts per Sant Pol)
Sr. Daniel Comas Verdaguer (Junts per Sant Pol)
Sra. Verònica Martí Ceballos (Junts per Sant Pol)
Sr. Albert Font Lacambra (ERC)
Sr. Albert Zanca Brossa (ERC)
Sr. Bernat Ferrer Roura (ICV-EUIA-E)
Secretària
M. Carme Solís Ferrer
A la sala de plens de la vila de Sant Pol de Mar, essent les 19:00 hores del dia 30 de
maig de 2017, es reuneixen sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Montserrat
Garrido Romera, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número 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.
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Ordre del dia
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATA 27 DE MARÇ I
25 D’ABRIL DE 2017
2. APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ I PINTAT DE LES PARETS MITGERES DELS
EDIFICIS DEL MUNICIPI DE SANT POL DE MAR, PER A L’ANY 2017.
3. CORRECCIÓ D’ERROR DELS EXPEDIENTS DE DISCIPLINA URBANÍSTICA SOBRE
HABITATGE SITUAT AL C/ DR. MARQUES 16, PARCEL·LA 46 DE LA URBANITZACIÓ
FARELL PARK
4. ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS.
5. PROPOSTA PER A LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE
L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
6. MODIFICACIÓ DE LES RETRIBUCIONS
D’ADMINISTRACIÓ GENERAL

DEL LLOC DE TREBALL DE TÈCNICA

7. APROVACIÓ CONCESSIÓ DISTINCIÓ HONORÍFICA FULQUET I POU
8. DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ D’UNA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2017
9. DONAR COMPTE AL PLE DE LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ 2016
APROVADA EN JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ DE DATA 10 D’ABRIL DE 2016
10. MOCIÓ PER ALLIBERAR LA REINVERSIÓ DEL SUPERÀVIT DELS ENS LOCALS
11. ASSUMPTES URGENTS
12. PRECS I PREGUNTES

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATA 27 DE
MARÇ I 25 D’ABRIL DE 2017
S’aproven les actes de les sessions anteriors de dates 27 de març i 25 d’abril de 2017.
2. PROPOSTA D’ACORD AL PLE DE LA CORPORACIÓ D’APROVACIÓ INICIAL
DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA
REHABILITACIÓ I PINTAT DE LES PARETS MITGERES DEL CASC ANTIC.El Ple de la Corporació va aprovar els dos últims anys les bases específiques
reguladores de la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació i pintat de les
parets mitgeres dels edificis del casc antic de Sant Pol de mar.
Atès l’interès de l’Ajuntment de mantenir la convocatòria per al present exercici, per a
promoure la qualitat del paisatge i preservar l’homogeneïtat dels colors existents en les
edificacions del casc urbà, el pressupost municipal d’enguany manté la partida per a
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subvencionar la rehabilitació de les parets mitgeres del nucli urbà, quines bases s’han
modificat pel que fa a l’objecte i al període durant el qual s’hauran de realitzar les
actuacions.
Atès que en l’art. 3 de l’Ordenança Municipal reguladora de les Bases per a
l’atorgament de subvencions a entitats, associacions i/o col·lectius sense ànim de lucre
del Municipi de Sant Pol de Mar publicada en el butlletí Oficial de la Província de
Barcelona en data 17 de gener de 2006 s’estableix que les subvencions s’atorgaran
mitjançant convocatòria de concurs públic.
Atesa l’existència d’aplicació pressupostària per un import total de 20.000 euros, amb
càrrec a les aplicacions pressupostàries 4 15200 4800000 del pressupost municipal de
l’exercici 2017.
Atès el que disposen els articles 118 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
EL PLE ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment les bases específiques que s’annexen al present acord
per a l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació i pintat de les parets mitgeres
dels edificis del municipi de Sant Pol de mar, per a l’any 2017.
Segon.- Exposar al públic les presents bases per termini de 20 dies mitjançant anunci
inserit al BOP, al web de l’Ajuntament i al Tauler d’anuncis i fent una referència
d’aquest anunci en el DOGC.
Tercer.- Delegar en favor de la Junta de Govern Local l’adopció dels actes necessaris
per a la tramitació d’aquest acord i en especial per a l’aprovació definitiva de les
presents bases.
Quart.- Publicar aquesta delegació en el BOP en compliment de la legislació vigent.
INTERVENCIONS
El Sr. Ferrer justifica la seva abstenció tot dient que al seu grup li sembla una bona
proposta, però es queda una mica curta, tant de dotació com de contingut
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 30
de maig de 2017 ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

10 vots a favor: CIU (5), Junts (3), ERC (2)
0 vot en contra: cap
1 abstencions: ICV (1)
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3. CORRECCIÓ D’ERROR DELS EXPEDIENTS DE DISCIPLINA URBANÍSTICA
SOBRE HABITATGE SITUAT AL C/ DR. MARQUES 16, PARCEL·LA 46 DE LA
URBANITZACIÓ FARELL PARK
El Ple de la Corporació aprovà en data 19 de novembre de 2012, declaració de nul·litat
de la llicència municipal d’obres número 173/2000, atorgada al Sr. Joan Cantós Vidal,
per a construcció d’habitatge unifamiliar a la parcel·la número 39 de la Urbanització
Farell Parc, per trobar-se enclavat en part en zona de sistemes, xarxa viària bàsica, i
dins la línia d’edificació de l’autopista A-19, avui C-31.
Instruït l’oportú expedient de disciplina urbanística als efectes de requerir a la propietat
l’enderroc d’aquella part de la construcció que fos necessari per al compliment de la
normativa urbanística i instat al Registre de la Propietat la inscripció d’incoació
d’expedient de disciplina urbanística, fou detectat un error en el número de parcel·la, el
qual en realitat és el 46 envers del 39, motivat per un acte de segregació de l’original
parcel·la 38 en dues parcel·les resultants, creient el mateix Sr. Joan Cantós que el
número de parcel·la que li corresponia era el 39, i fent-ho constar així en tots els
documents presentats a l’ajuntament.
Cal aclarir que l’adreça de policia es correcte i el número de referència cadastral
també. Únicament i exclusiva es tracta d’un error de numeració de parcel·la.
Vist l’article 109 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, segons el qual aquestes podran rectificar en
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes.
EL PLE ACORDA:
PRIMER. – CORREGIR I RECTIFICAR els expedients instruïts per aquest Ajuntament,
d’atorgament de llicència d’obres, revisió d’ofici, declaració de nul·litat de la llicència
revisada i incoació expedient de disciplina urbanística, referits tots ells a la finca
situada al c/ Dr. Marqués, 16, referencia cadastral 6958502DG6065N0001UT,
propietat del Sr. Joan Cantós Vidal, i allà on diu “Parcel·la 39 de la Urbanització Farell
Parc” ha de dir “Parcel·la 46 de la Urbanització Farell Parc”.
SEGON.- COMUNICAR aquest acord al Registre de la Propietat d’Arenys de Mar, als
efectes que pugui esser inscrita la incoació de l’expedient de disciplina urbanáitica
incoat sobre aquesta finca, registral 6770.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a l’interessat pel seu coneixement i efectes.
Sant Pol de Mar, a data de signatura.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 30
de maig de 2017 ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

11 vots a favor: CIU (5), Junts (3), ERC (2), ICV (1)
0 vot en contra: cap
0 abstencions: cap
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4. ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS.
Un cop finalitzat el contracte de recollida d’escombraries, subscrit en data 21 de
setembre de 2009, l’Alcaldia per decret núm. 397/2016 de 4 d’agost va resoldre iniciar
la tramitació del corresponent expedient de contractació del servei.
El Ple Municipal en sessió de data 20 de desembre de 2016, va aprovar el Plec de
Clàusules Administratives particulars i de Prescripcions Tècniques que han de regir la
contractació del servei de recollida d’escombraries de Sant Pol de Mar, reservant la
participació en aquest procediment d’adjudicació a centres especials de treball i
empreses d’inserció, qualificats com a tals i inscrits en el corresponent Registre, en
aplicació de la disposició addicional cinquena del Reial Decret 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic amb
l’objecte de permetre l’accés a una ocupació i, en conseqüència, a la normalització
personal i social als sectors de la població que no poden accedir, almenys de moment,
a un lloc de treball en el mercat laboral.
Havent-se presentat una oferta,i un cop qualificats els sobres i essent la documentació
presentada d’acord amb el Plecs, es traslladà a Serveis Tècnics l’elaboració de
l’informe corresponent de conformitat amb el previst en la clàusula 5a del PCAP

Vist l’informe dels serveis tècnics municipals, que conclou en els següent
termes:
D’acord amb els criteris de valoració establerts a la clàusula 5a del Plec de clàusules
administratives particulars, la valoració de les ofertes és la següent:
ARCA DEL MARESME
RECURSOS HUMANS
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RECURSOS MECÀNICS

10

PROTOCOLS DE
RECOLLIDA
SUPERVISIÓ

10
10

PROPOSICIÓ ECONÒMICA

0

AMPLIACIÓ PaP

6

REFORÇ ESTIU

10

IMPLANTACIÓ GPS

10

CAMPANYES

4

IMATGE GRÀFICA

5

TOTAL

73

El pressupost de licitació és de 2.459.874,20 (IVA EXCLÒS) i el contracte tindrà una
durada de quatre anys (4 anys) amb la possibilitat de prorrogar-lo per períodes anuals
fins a un màxim de dues pròrrogues.
Un cop requerida la documentació i presentada per l’adjudicatari en data 19 d’abril.
Per tot això, EL PLE ACORDA:
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PRIMER: Adjudicar, a l’empresa ARCA DEL MARESME EI SLL, per a la concessió de
la gestió indirecta del servei públic de recollida dels residus municipals a Sant Pol de
Mar, per un import anual de 409.995,70€, IVA exclòs i durada de quatre anys (4 anys)
amb possibilitat de prorrogar-ho per períodes anuals fins a un màxim de dues
prorrogues.
SEGON: Aplicar la despesa a càrrec de la partida 02 16210 2270000 del pressupost
vigent.
TERCER: Convocar a l’empresa adjudicatària per tal de formalitzar el contracte.
QUART: Notificar l’adjudicació als licitadors, així com comunicar-ho a l’àrea
d’intervenció d’aquest Ajuntament i al registre de contractes als efectes procedents.
CINQUÈ: Publicar l’adjudicació al BOP, al perfil del contractant i al Registre de
Contractes.
INTERVENCIONS
El regidor de l’àrea, Sr. Xumetra, explica a tots els presents que, un cop acabat el
contracte de serveis d’escombraries, l’equip de govern va decidir licitar-ne un de nou
per termini de 4 anys prorrogable a 2 més, però amb l’idea de reservar-lo a empreses
d’inserció del sector per tal d’afavorir la integració de treballadors en situació de risc
social. Afegir que el preu adjudicat és inferior al que venim pagant actualment amb una
ampliació del porta a porta.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 30
de maig de 2017 ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

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

5. PROPOSTA PER A LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL
LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
Per Decret d’Alcaldia 2017/48 de 30 de gener de 2017, s’accepta la renuncia de la
senyora Olga Garcia Huete, personal laboral d’aquesta corporació que prestava
serveis com auxiliar administrativa a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. A data d’avui
aquesta plaça es troba vacant.
L’article 9.2 Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, ens diu que l’exercici de
les funcions que impliquin la participació directa o indirecta de les potestats
públiques o en la salvaguarda dels interessos generals de l’estat i de les
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administracions públiques corresponen exclusivament als funcionaris públics, en
els termes que la llei de desenvolupament de cada Administració estableixi.
L’article 11.2 també ens diu que «les lleis de funció pública que es dictin com a
desplegament d’aquest Estatut establiran els criteris per determinar els llocs de
treball que puguin ser ocupats per personal laboral, respectant en tot cas el que
estableix l’article 9.2».
A data d’avui també es troben vigent , els articles 167 i 169, del Reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local, en virtut dels quals
l’acompliment de funcions comuns a l’exercici de l’activitat administrativa ha de ser
portat a terme per funcionaris.
L’Ajuntament de Sant Pol de Mar, vol ajustar la seva plantilla a les lleis vigents i en
conseqüència té molt present els preceptes a dalt referits en la planificació del seu
personal. Fet que implica que en la mida de les seves possibilitats i tenint en
compte sempre les limitacions imposades legislativament, vol que els llocs de
treball predominalment burocràtics i aquells que impliquin exercir funcions que
impliquin la participació directa o indirecta de les potestats públiques o de
salvaguarda dels interessos generals, siguin llocs de personal funcionari.
Per aquest motiu i atès que a l’actualitat tenim una plaça vacant de personal
laboral en la categoria d’auxiliar administratiu, es vol aprofitar per reconvertir
aquesta plaça vacant en una plaça d’auxiliar administratiu, però en comptes de
personal laboral de personal funcionari, que es cobrirà mitjançant un procés
selectiu de promoció interna convocat pel sistema de concurs-oposició, tal i com
preveu la Disposició Transitòria 2ª de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Atenent les actuals limitacions pressupostàries no es poden crear noves places, fet
que fa del tot necessari reorganitzar la plantilla de personal de la manera més
efectiva possible per tal de cobrir les necessitats de la ciutadania de la manera
més òptima així com aprofitant al màxim els recursos propis.
Vist que l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que la plantilla es pot
modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost si es tracta d’establir nous
serveis, ampliar, suprimir o millorar els existents, quan aquestes actuacions no puguin
esperar
l’exercici següent, com també si la modificació respon a criteris
d’organització administrativa interna;
Vist l’article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en el qual es disposa que el Ple és
l’òrgan competent per aprovar la plantilla de personal;
Per tot això, EL PLE ACORDA:
PRIMER. Aprovar la modificació de la plantilla consistent en la reconversió d’una
plaça de personal laboral amb categoria d’auxiliar administratiu que actualment resta
vacant en una plaça de personal funcionari amb la mateixa categoria d’ auxiliar
administratiu (Grup C Subgrupo C2 Article 76 RDL 5/2015 de 30 d’octubre).
SEGON. La reconversió es portarà a terme de la següent forma:
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-Amortització i eliminació d’una plaça d’auxiliar administratiu de la plantilla de
personal laboral (equivalent al grup C-2).
-Creació d’una plaça d’auxiliar administratiu a la plantilla de personal funcionari
(Grup C Subgrupo C2 Article 76 RDL 5/2015 de 30 d’octubre)
TERCER Aquest lloc de treball d’Administratiu es cobrirà per promoció interna pel
sistema de concurs-oposició i es durà a terme mitjançant un procediment selectiu que
garanteixi el compliment dels principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat i
d’acord amb el disposat a la Disposició Transitòria 2ª de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic, es valoraran a aquests efectes els serveis efectius prestats com personal
laboral fix en la categoria d’auxiliar administratiu i les proves selectives superades per
accedir a aquesta condició.
QUART Aquesta reconversió consta amb l’informe favorable de la tècnica de
Recursos Humans i el de la Secretaria-Interventora de l’Ajuntament i respecta les
disponibilitats pressupostaries del Capítol I del pressupost de l’Ajuntament de Sant Pol
de Mar.
CINQUÈ. Procedir a donar-ne l’oportuna publicitat de conformitat amb la legislació
vigent i a comunicar la modificació als òrgans competents de les diferents
administracions.
INTERVENCIONS
El Sr. Font pregunta si s’està fent la valoració de llocs de treball i si trigarem gaire en
tenir-la. L’Alcaldessa respon que efectivament s’està fent; primer, es durà a terme la
relació de llocs de treball i més endavant la valoració. Afegeix que espera no trigar
massa en tenir-la. Espera que aquest any quedi resolt.
Manifesta el Sr. Font que votarà en contra en aquest punt i el següent perquè entén
que és fer passar el carro abans que els bous.
L’Alcaldessa replica que no té res a veure la modificació de plantilla amb la valoració
de llocs
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 30
de maig de 2017 ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

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

6. PROPOSTA PER A LA MODIFICACIÓ DE LES RETRIBUCIONS DEL LLOC DE
TREBALL DE TÈCNICA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL
Les retribucions del personal de l’Administració, es classifiquen en bàsiques i
complementàries.
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Les retribucions bàsiques són les que retribueixen el funcionari segons l’adscripció del
seu cos o escala a un determinat subgrup o grup de classificació professional, en cas
que aquest no tingui subgrup, i per la seva antiguitat en aquest.
Les retribucions bàsiques, que es fixen a la llei de pressupostos generals de l’Estat,
estan integrades únicament i exclusivament per el sou assignat a cada subgrup o grup
de classificació professional, en cas que aquest no tingui subgrup, i els triennis, que
consisteixen en una quantitat, que és igual per a cada subgrup o grup de classificació
professional, en cas que aquest no tingui subgrup, per cada tres anys de servei (art. 23
LEBEP).
Les retribucions complementàries són les que retribueixen les característiques dels
llocs de treball, la carrera professional o l’acompliment, rendiment o resultats assolits
pel funcionari (art. 20 LEBEP).
La competència per procedir a la determinació de les retribucions complementàries ve
determinada per l’article 74 LEBEP, quan parla de la “Ordenació dels llocs de treball:
Les administracions públiques han d’estructurar la seva organització a través de
relacions de llocs de treball o altres instruments organitzatius similars que
comprenguin, almenys, la denominació dels llocs, els grups de classificació
professional, els cossos o escales, si s’escau, a què estiguin adscrits, els sistemes de
provisió i les retribucions complementàries. Aquests instruments són públics.”
Les retribucions complementàries són fixades per l'Administració en atenció a les
seves peculiaritats organitzatives, prèvia valoració del lloc i del seu exercici , però
respectant les limitacions pressupostàries de les Lleis de Pressupostos Generals de
l’Estat.
Actualment s’està confeccionant la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Sant
Pol i està prevista portar-la al Ple del mes de Juny per la seva aprovació.
El compromís es continuar seguidament amb la valoració dels llocs de treball, i de fet
s’està treballant actualment en les fitxes dels llocs de treball que serviran de suport per
realitzar la valoració.
La senyora Lidia Sagrista Vila, es funcionària de carrera d’aquesta administració, amb
la categoria professional de Tècnic d’Administració General,de l’escala d’administració
general, subescala tècnica, grup de titulació A, Subgrup A1, des del 16 de febrer de
2012, en virtut d’acord de Junta de Govern Local del dia 9 de febrer de 2012.
La senyora Lidia Sagristà a l’actualitat té un complement específic anual de
15.021,93€.
Les funcions genèriques del seu lloc de treball son:
•
•

Assessorar jurídicament i donar suport tècnic en l’elaboració i execució de projectes i
accions de l’àrea (aixecar actes, mesures registrals, elaborar compareixences, etc.)
Elaborar, supervisar la tramitació i fer el seguiment dels expedients relatius a: el
planejament i gestió urbanística, expropiació forçosa, cessió de terrenys, a activitats i
serveis municipals, els expedients sancionadors, així com dur a terme tota l’activitat de
disciplina urbanística.
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•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

Gestionar en matèria de planejament urbanístic la vessant jurídica, dels expedients de
projectes de: plans parcials, de millora urbana, de reparcel•lació i d’urbanització, etc.
Realitzar dictàmens, decrets, propostes de resolució i d’acord, ordres d’execució, així
com, qualsevol altra documentació jurídica - administrativa complementària, així com,
redactar els plecs de condicions administratives generals i particulars realitzant el
seguiment i l’execució dels expedients corresponents.
Dur a terme el seguiment de la normativa, jurisprudència i doctrina relacionada amb
l’àmbit propi del servei.
Preparar i proposar la redacció d’ordenances municipals en matèria d’urbanisme,
Reglaments, Convenis, i altres actes normatius que li hagin sol•licitat.
Redactar, elaborar i controlar els expedients de Contribucions Especials.
Informar i assessorar jurídicament als ciutadans en matèria d’urbanisme, així com
prestar suport administratiu genèric dins l’Àrea (redacció de propostes, convenis
urbanístics, resolució de recursos en matèria tributària, fer el seguiment dels butlletins
oficials per actualitzar la matèria que afecta a l’àrea).
Redactar documentació jurídica (com ara: al•legacions, resolució de recursos, etc.) i
dur a terme el seguiment i l’execució dels expedients.
Fer el seguiment dels expedients contenciosos en coordinació amb els advocats
externs que porten la defensa jurídica de l’Ajuntament i assessoren en els
procediments judicials.
Actuar com a secretària del Consell assessor Municipal d’Urbanisme i altres comissions
participatives.
Elaborar informes o memoràndums sobre el funcionament i activitats realitzades, així
com propostes de millora del servei.
Tramitar expedients i preparar les propostes de resolució de les peticions de
responsabilitat patrimonial.
Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els
equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la
normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
I, en general, qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda.

En el cas de la Sra. Lidia Sagristà, TAG de l’Ajuntament, és dona la circumstància que
addicionalment a les seves tasques pròpies, realitza amb caràcter temporal i
complementari les tasques de substitució de la Secretària actual de l’Ajuntament
durant les seves absències per qualsevol motiu, i ara, amb caràcter permanent les
d’informar envers les aprovacions i/o modificacions en relació als impostos i les taxes
municipals.
FONAMENTS DE DRET:


La Llei de Pressupostos de l’Estat de l’any 2016 (prorrogat fins a l’aprovació del
pressupost d’aquest exercici, que al seu article 19.2 diu: “L'any 2016, les
retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un
increment global superior al 1% respecte a les vigents a 31 de desembre de 2015,
en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a
efectius de personal com a l'antiguitat del mateix.” Si be, el mateix article, al seu
apartat 7, diu: “El que es disposa als apartats anteriors ha d'entendre's sense
perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional,
resultin imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del
nombre d'efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels
objectius fixats al mateix.”



Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, al seu article 20 parla de l’avaluació de
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l’acompliment, al seu article 24 de les Retribucions Complementàries i al seu article
74 parla de l’Ordenació dels llocs de treball.
Vist l’article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en el qual es disposa que el Ple és
l’òrgan competent per aprovar les retribucions dels treballadors públics.
Per tot això, EL PLE ACORDA:
PRIMER. Aprovar la modificació de les retribucions complementàries del lloc de treball
de Tècnic/a d’Administració General, en els següents termes:
.-L’abonament d’un complement retributiu personal, ja que les feines de substitució de
la de la Secretària no son les seves pròpies de TAG, relació primera i principal que té
amb l’Ajuntament, i per aquest mateix motiu, i, tenint en compte a més l’àmbit
d’aplicació i la dedicació parcial, es proposa un import de 1.013,53€ anuals (import que
ja percep anualment per aquest motiu), a distribuir en 14 pagues, que tindrà un
caràcter no consolidable i es percebrà sempre i quan es facin les substitucions.
.- Un complement específic que contempli l’assumpció de tasques més complexes
pròpies del TAG i que es consolidarien de mantenir-se funcionalment adscrites al lloc
de treball, en import de 3.702,57 €.
SEGON. Amb les modificacions previstes al punt primer, la retribució bruta anual de la
Tècnica d’Administració General seria de 40.757,88 €, distribuïda en els següents
conceptes:
-Salari Base : 14.824,22 €
-Complement destí: 7.209,16 €
-Complement específic :17.710,97 €
-Complement funcions no consolidable : 1.013,53 €
TERCER Aquesta reconversió consta amb l’informe favorable per part d’Intervenció
tot i que no estava prevista inicialment al Capítol I del pressupost 2017 de
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.
QUART Aquesta modificació de plantilla per reconversió tindrà efectes a partir de la
nòmina del mes de juny.
CINQUÈ Notificar aquest canvi de retribucions a l’interessada, als representants
sindicals així com al departament de personal e intervenció.
INTERVENCIONS
ERC Votarà també en contra perquè, si bé als antecedents de la proposta s’explica
detalladament les raons que justifiquen l’augment, dubta que algú pugui fer un informe
en el que es digui que la resta del personal està en condicions òptimes, per la qual
cosa conclou que s’hauria de fer conjuntament amb la valoració.
L’Alcaldessa contesta que fa poc es van solucionar els tècnics mitjos i l’arquitecte.
Pensa que la TAG cal adequar-la a la categoria professional i a la feina que du a terme
actualment.
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VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 30
de maig de 2017 ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

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

7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ D’UNA DISTINCIÓ
HONORÍFICA ALS SRS. SEBASTIÀ FULQUET RAMON I JOAQUIM POU I MAS.
En data 27 de març de 2017 en sessió ordinària del Ple es va acordar donar suport a
la iniciativa presentada Sra. Josep Maria Fulquet Garriga en data 17 de novembre de
2016, R.E. 2016/3769, par tal de retre un homenatge a la memòria del Sr. Sebastià
Fulquet Ramon i el Sr. Joaquim Pou i Mas per tal de reivindicar dues figures que en els
anys difícils de la II República i la guerra civil van tenir un paper rellevant en la gestió
del municipi. Per aquest motiu, en compliment del Reglament de Distincions i Honors
de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, es va nomenar a l’alcaldessa de l’Ajuntament de
Sant Pol de Mar, la senyora Montserrat Garrido Romera, com a instructora de
l’expedient i se li va encarregar la redació d’un informe-proposta per tal de determinar
els mèrits i/o circumstàncies que aconsellen aquesta concessió. .
En data 11 d’abril de 2017, mitjançant l’Edicte 30/2017, s’exposà al públic per un
període de 15 dies l’informe proposta redactat per l’instructora de l’expedient per tal
que els interessats poguessin presentar les al·legacions i suggeriments que
consideressin convenients.
Transcorregut el termini d’exposició pública pertoca a la instructora de l’expedient
elevar la proposta al Ple previ dictamen de la comissió informativa.
El nomenament d’espais municipals està regulat pel Reglament d’ Honors i Distincions,
aprovat pel Ple de l’ Ajuntament en data 30 de setembre de 2008 i modificat
posteriorment en data 14 de gener de 2009.
El procediment per a la seva realització es troba previst als art. 13 al 15 de l’esmentat
reglament.
D’acord amb els anteriors articles EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una Distinció Honorífica als Srs. Sebastià Fulquet
Ramon i Joaquim Pou i Mas.
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. Josep Ma Fulquet Vidal.
TERCER.- Exposar l’expedient al públic, inserint el corresponent anunci al BOP,
perquè es puguin presentar les reclamacions oportunes durant 15 dies. Al·legacions
que s’hauran de resoldre pel Ple en el termini d’un mes. Si no es presenten
al·legacions, l’aprovació inicial esdevindrà, sense cap més tràmit, aprovació definitiva.
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VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 30
de maig de 2017 ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

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

8. DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ D’UNA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2017
Assumpte
Exp. 4/2017 de Modificació del pressupost de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar
mitjançant suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria per a
despeses generals a 31 de desembre de 2016, baixes per anul·lació i ingressos de
subvencions
Relació de fets
Des que es va aprovar el pressupost d’enguany s’han produït fets que requereixen
l’adequació de crèdit pressupostari per atendre a despeses necessàries. A més, de la
liquidació pressupostària de l’exercici 2016, va resultar el compromís de destinar a
amortització de préstecs la part del romanent de tresoreria afectat a l‘article 32 de Llei
Orgànica d’Estabilitat Pressupostària.
La present proposta de modificació pressupostària inclou: traspàs de crèdit entre
diferents partides pressupostàries i aplicació del romanent de tresoreria afectat per
l’article 32 de la llei orgànica d’estabilitat pressupostària.
Es proposa aplicar la part del romanent afectat a l’article 32 com segueix:
1. Amortitzar anticipadament el préstec següent:
Entitat
BANKIA

Import
478.320,19

Tipus
refª
EUR 3M.

Marge
2,50%

Data
Data
concessió venciment
30/09/2010 30/09/2022

Saldo
31/12/2016
194.752,98

2. I la resta fins al total de 520.354,44€ no contractant operacions de préstec
previstes al pressupost del 2017.
Es proposen suplements de crèdits finançats: per una subvenció prevista de la
Diputació de Barcelona per import de 2.500€ amb destí a finançar el torneig The Cup i
per baixes per anul·lació de crèdits per import de 20.683,58€.
D’acord amb l’article 177 punt 4, els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
podran finançar-se mitjançant romanent líquid de tresoreria i amb baixes per anul·lació
de crèdits pressupostaris i per nous ingressos..
La secretària interventora, ha informat favorablement aquesta proposta de modificació
pressupostària.
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Fonaments de dret
1. Article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
2. Article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (RDLeg.
2/2004, de 5 de març).
3. Articles 36, 37 i 38 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril.
4. Articles 9 i 10 de les bases d’execució vigents.
D’acord amb allò exposat i a la vista de la documentació que consta a l’expedient, es
proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar l’adopció dels acords que
segueixen:
EL PLE ACORDA:
PRIMER. Aplicar la part del romanent líquid de tresoreria per a despeses generals de
31 de desembre de 2016 afectat al destí que fixa l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012
d’Estabilitat Pressupostària, 520.354,44€, a: amortitzar anticipadament el préstec
concertat amb Bankia en data 30/09/2010 i venciment 30/09/2022 per import inicial de
478.320,19€ i saldo pendent a 31 de desembre de 2016 de 194.752,98€; i la resta no
contractant operacions d’endeutament previstes en el pressupost per al 2017.
SEGON.- Aprovar l’expedient de modificació del pressupost de l’Ajuntament de Sant
Pol de Mar, consistent en suplement de crèdit, finançat mitjançant romanent líquid de
tresoreria per a despeses generals de 31 de desembre de 2016, mitjançant baixes per
anul·lació de crèdit i mitjançant nous ingressos, amb el següent detall:
suplement de crèdit:
Partida pressupostària
2
9
9
8
2

01100
34100
34100
23100
01100

9130000
4800006
4800008
4800018
3590000

Desripció
AMORTITZ.PRÉSTECS FORA SECTOR PÚBLIC
CLUB NÀUTIC SANT POL DE MAR
ATLETIC CLUB SANT POL (TORNEIG THE CUP 2017)
CARITAS
ALTRES DESPESES FINANCERES

Pressupost
actual
359.310,12
1.500,00
11.000,00
2.200,00
1.000,00
0,00

Subtotal suplement de crèdit

Modificació
194.752,98
1.000,00
2.500,00
1.683,58
18.000,00

Pressupost
definitiu
554.063,10
2.500,00
13.500,00
3.883,58
19.000,00

217.936,56

Finançament:
DISMINUCIONS DE CRÈDIT
Partida pressupostària
09

Desripció

2

34200
15320

6230000 Inversions esportives pista futbol
1600001 SEG. SOCIAL LABORALS OBRES I SERVEIS

8

23100

2269900 MAT. ORTOPÈDIC, ULLERES I VARIS)

ACTIVITATS BENESTAR SOCIAL (REFORÇ ESCOLAR,

Pressupost
actual
5.000,00
188.601,71
8.000,00

Total reduccións de crèdit

Modificació

Pressupost
definitiu
-1.000,00
4.000,00
-18.000,00 170.601,71
-1.683,58
-20.683,58

6.316,42

AUGMENT D'INGRESSOS
Concepte pressupostari
1
1

Desripció

87000 Romanent de tresoreria
46111 Diputació: torneig The Cup

Pressupost
actual
0,00
0,00

Ingressos

Total recursos per finançar habilitació crèdit

Modificació

Pressupost
definitiu
194.752,98 194.752,98
2.500,00
2.500,00
197.252,98

217.936,56
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TERCER.- Exposar l’expedient al públic, inserint el corresponent anunci al BOP,
perquè es puguin presentar les reclamacions oportunes durant 15 dies. Al·legacions
que s’hauran de resoldre pel Ple en el termini d’un mes. Si no es presenten
al·legacions, l’aprovació inicial esdevindrà, sense cap més tràmit, aprovació definitiva.
INTERVENCIONS
Sr. Font, per ERC, considera que és una llàstima que quan s’aproven els
pressupostos renunciem a gestionar els recursos municipals positius i els deixem en
romanents de tresoreria positius que després ens obliga a cancel.lar crèdit al mateix
temps que quan aprovem els pressupostos diem que no tenim recursos per fer
inversions. Aquest fet es constata amb la modificació i es reitera any rera any. La
modificació de crèdit és lògica i normal i la donen per bona.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 30
de maig de 2017 ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

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

9. DONAR COMPTE AL PLE DE LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA
LIQUIDACIÓ 2016 APROVADA EN JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ DE DATA 10
D‘ABRIL DE 2017
Assumpte: Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar de l’exercici
2016
La Junta de Govern Local reunida en sessió de data 10 d’abril de 2017, 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 2016, 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:
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Pressupost d'ingressos
Descripció

Cap.

I
II
III
IV
V

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

VII Transferències de capital
VIII Actius financers
IX Passius financers
Subtotal pressupost capital

TOTAL PRESSUPOST
Pressupost de despeses
Cap.
Descripció
I
II
III
IV

VI
IX

Pressupost

Reconeguts

%Execució

4.075.000,00
45.000,00
1.503.481,00
1.364.082,64
151.800,00
7.139.363,64

4.222.419,90
77.779,43
2.010.308,38
1.298.200,32
177.563,01
7.786.271,04

103,62%
172,84%
133,71%
95,17%
116,97%
109,06%

442.740,35
823.286,38
736.633,45
2.002.660,18
9.142.023,82

51.773,52

11,69%
0,00%
48,10%
20,28%
89,61%

354.327,83
406.101,35
8.192.372,39

Pressupost

2016

%Execució

Despeses de personal
Béns i serveis corrents
Despeses financeres
Transferències corrents

3.444.481,14
2.842.841,00
84.132,13
198.377,98

3.365.425,16
2.588.835,01
36.424,13
108.986,55

97,70%
91,07%
43,29%
54,94%

Despeses corrents

6.569.832,25

6.099.670,85

92,84%

Inversions
Passius financers

1.736.952,90
835.238,67
2.572.191,57
9.142.023,82

439.251,82
823.854,63
1.263.106,45
7.362.777,30

25,29%
98,64%
49,11%
80,54%

Subtotal pressupost capital

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
Actius financers
Passius financers
drets reconeguts nets
obligacions reconegudes netes
Resultat pressupostari previ
Ajustaments
crèdits gastats finançats amb romanent tresoreria

desviacions financeres negatives
desviacions financeres positives
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

Import
7.838.044,56
7.786.271,04
51.773,52
-6.538.922,67
-6.099.670,85
-439.251,82
-469.526,80
354.327,83
-823.854,63
829.595,09
296.647,82
797.507,43
94.253,81
-595.113,42
1.126.242,91
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Romanent de tresoreria
Descripció
Fons líquids
Drets pendents de cobrament
del pressupost corrent
de pressupost tancat
d'operacions no pressupostàries
(-) cobraments pendents d'aplicació
Obligacions pendents de pagament
del pressupost corrent
de pressupost tancat
d'operacions no pressupostàries
(-) pagaments pendents aplicació
Romanent tresoreria total
Saldos dubtós cobrament
Excés de finançament afectat
ROMANENT DE TRESORERIA DESPESES GRALS.
ROMANENT DE TRESORERIA LLIURE

Estalvi net
Descripció
Capítols I a V ingressos
Capítols I, II i IV despeses
Estalvi brut
Obligacions rec. finançades amb rom. tres.
Anualitat teòrica 31/12/2016
ESTALVI NET

Endeutament a 31/12/2016
Descripció

Import
1.683.965,07
1.666.261,41
771.871,77
830.583,98
63.805,66
858.317,96
467.473,53
1.006,11
389.838,32
2.491.908,52
-1.003.229,57
-496.942,67
991.736,28
991.736,28

Import
7.786.271,04
-6.063.246,72
1.723.024,32
-574.488,09
1.148.536,23

Import

Deute viu operacions crèdit a llarg termini 31/12/16
Deute viu operacions crèdit a curt termini 31/12/16
Total deute viu

2.679.795,91
0,00
2.679.795,91

Capítols I a V ingressos

7.786.271,04

RÀTIO LEGAL D'ENDEUTAMENT

34,42%

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.
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
4. 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.
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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 2016 de 1.003.229,57€.
SEGON: Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici de 2016, 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 1.126.242,91€ i un romanent de tresoreria per a despeses generals, a 31 de
desembre de 2016, de 991.736,28€.
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 520.354,44€. Aquest import s’ha de destinar a reduir endeutament net durant l’exercici 2017. La
resta de l’import del romanent de tresoreria, 471.381,84€, resta com a romanent lliure.
QUART: Informar al Ple en la primera sessió que hi hagi.
CINQUÈ: Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern de la
Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.”

Els regidors es donen per assabentats
10. MOCIÓ PER ALLIBERAR LA REINVERSIÓ DEL SUPERÀVIT DELS ENS
LOCALS
Tot i que les administracions locals són les úniques que compleixen els objectius
d’estabilitat pressupostària de l’Estat espanyol, es troben subjectes a un règim que
limita severament la possibilitat de disposar del superàvit que generen en virtut d’una
gestió pressupostària responsable.
Els ens locals tan sols poden reinvertir el seu superàvit en actuacions incloses dins el
concepte ”inversió financerament sostenible” i, a més, es veuen obligats a generar
nous ingressos per la mateixa quantia de la reinversió. A aquestes restriccions s’hi
afegeix que, en no haver-se aprovat la llei de pressupostos generals de l’Estat per a
2017, els ens locals encara no poden reinvertir el seu superàvit en inversions
financerament sostenibles.
El fet que els ens locals es vegin privats de la possibilitat destinar el superàvit generat
a les finalitats que considerin més importants per al seu àmbit territorial és un greuge
que va en detriment de la dotació de serveis i equipaments a la ciutadania de forma
injustificada, atès el compliments dels objectius d’estabilitat pressupostària.
Per aquest motiu es considera necessari que, dins del marc de l’estabilitat
pressupostària, es permeti que els ens locals reinverteixen el superàvit de la forma que
considerin més convenient segons les necessitats de la ciutadania i del territori
afectats.
Per tot això, tots els grups municipals de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar ACORDEN:
PRIMER.‐‐ Instar el Govern de l’Estat i els Grups Parlamentaris del Congrés i del Senat
perquè, per la via d’urgència, adoptin iniciatives perquè els ens locals puguin reinvertir
el seu superàvit, sense haver de generar nous ingressos per la mateixa quantia, en
qualsevol iniciativa que considerin oportuna per millorar la qualitat de vida de la
ciutadania, amb l’únic límit de no posar en risc la seva estabilitat pressupostària,
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recolzant els acords adoptats en aquest sentit per la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP).
SEGON.‐‐ Instar els Grups Parlamentaris del Congrés i del Senat perquè, en previsió
de la tardana entrada en vigor de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2017, la seva Disposició addicional noranta-dosena estableixi que el termini
temporal per poder realitzar la reinversió del superàvit de 2016 contempli els exercicis
2017 i 2018, tant en relació amb els compromisos de despesa com amb les
execucions. Per tant, es deixaria sense aplicació el contingut del paràgraf segon de
l’apartat 5 de la Disposició Addicional setzena del text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en
quant a la condició que la despesa executada l’any 2018 hagi d’estar compromesa
l’any 2017, podent-se comprometre i executar la despesa durant els any 2017 i 2018.
TERCER.- Notificar aquests acords, als diferents grups del Parlament de Catalunya,
del Congrés de Diputats i del Senat, a l’ACM, a l’FMC i a la FEMP.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 30
de maig de 2017 ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

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

11. ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha

12. PRECS I PREGUNTES
Preguntes que formula el grup d’ERC (Sr. Font)
1. Recorda la sol.licitud efectuada fa uns plens al regidor de l’àrea de mobilitat: un
informe detallat de les Càmeres instal.lades: quants cotxes es sancionen, si s’ha
produït un increment o un decrement de les sancions.....etc.
2. Al regidor de Serveis Territorials li pregunta com està la gestió i tramitació del
POUM.
3. La concessió de la Punta, en quin estat de tramitació es troba
4. Quan a la recollida de residus, li han comunicat moltes queixes dels veïns de la
plaça de l’hotel.
5. Demana explicacions sobre l’incident ocorregut amb una terrassa, si hi ha entesa
amb el propietari. Considera que aquest tipus d’incidents són conseqüència de
l’ordenança obsoleta que tenim, la qual no s’adequa a la demanda creixent del
municipi, i fa que, de vegades, es prenguin decisions arbitràries. Diu que el negoci
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de la restauració i el clima cada cop més càlid fa que les terrasses tinguin molta
importància.
Respostes
1. El regidor responsable, Sr. Xumetra es compromet a traslladar-li l’informe
sol.licitat.
2. Contesta el Sr. Catarineu dient que estan encallats. Espera arrencar novament al
setembre. Quan es desencalli es farà una reunió sobre el tema.
3. Contesta el Sr. Catarineu en el sentit de que l’Ajuntament resta a l’espera de que
Ports enviï el document de resposta a la sol.licitud efectuada per poder-la licitar.
4. El regidor de l’àrea, Sr. Xumetra afirma que també les té i que en pren nota per
solucionar-les.
5. Respon l’Alcaldessa dient que l’ordenança és de redacció recent i actual
fonamentada en d’altres ordenances dels pobles veïns. Nega que s’adoptin
decisions arbitràries en la seva aplicació. Pel que fa a l’incident ha estat provocat
perquè el propietari no ha respectat l’ordenança vigent que diu que les terrasses
han d’estar ubicades enfront de la façana propietat; ve a arrel d’una denúncia
veïnal que exigeix que s’apliqui l’ordenança i el restaurador no s’adapta al que
prescriu aquesta, instal.la més mobiliari del que té autoritzat. En principi, si hi ha
entesa amb el veí, i no hi ha veïns que es queixin l’Ajuntament no hi posarà
pegues.
El Sr Font insisteix en què vol una ordenança com Déu mana. Si bé s’han fet
diverses reunions per elaborar-ne un esborrany, té entès que la idea és de no fer
una ordenança nova per la complexitat tècnica que suposa.
Intervé el Sr. Catarineu per dir que no és així; que l’ordenança, comparada amb
d’altres vigents en pobles de costa, és molt acceptable. Permet a l’Ajuntament
autoritzar terrasses amb els informes sectorials que convinguin. Va enviar-los
models d’ordenances d’altres municipis per definir quin és el model que es volia.
No és un tema tècnic, sinó de decisió política del model d’ocupació de via pública i
terrasses que volem.
Sr. Font manifesta que vol un model en el qual no s’hagi d’estar a expenses de
denúncies veïnals; un model objectiu que permeti als tècnics aplicar-la sense tenir
que fer malabars. Insisteix en que l’ordenança no s’aplica o s’aplica poc. S’ha de
tenir una ordenança que es pugui aplicar sense incórrer en greuges comparatius.
Sr. Catarineu, reitera que l’ordenança vigent és correcta, el que passa és que s’ha
de fer complir.
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L’Alcaldessa respon que no és cert que es compleixi poc. El control del
compliment de l’ordenança ha estat assumit per la Policia Local.
Preguntes d’ICV (Sr. Ferrer)
1. L’any vinent es precisa un pati de l’IES més gran, demana saber com es farà.
2. Pregunta per l’estat de les obres de l’estació
3. Fa un prec en relació amb l’ús i abús que les grans superfícies fan de la zona
de càrrega i descàrrega del c/ Tobella. Demana una solució
Respostes
1. Respon l’Alcaldessa, que el pati es farà tal com estava previst a l’inici. Tancat
en hores lectives i la resta del dia obert a la població. A l’estiu restarà obert.
2. Respon l’Alcaldessa que encara no estan acabades. Falta la instal.lació de les
papereres i els bancs. Va demanar un nou rellotge antic. Falta treure els
panells que hi ha ubicats.
3. Respon l’Alcaldessa que és un punt conflictiu perquè també hi aparquen
particulars. La nova àrea comercial dóna força mals de cap. La policia hi està
molt a sobre. S’ha aconseguit que vinguin en camions més petits i que no
entrin per la zona del “Barco”. El problema també està amb els cotxes
particulars que hi estacionen ja que a l’haver-hi poc espai hi ha sovint
problemes de trànsit.
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les
20:20 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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