ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 31 DE JULIOL DE 2017
NÚM. PLE2017/5
Identificació sessió
Caràcter: ordinària
Data: 31 de juliol de 2017
Horari: 19:00 h. a 20:15 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 accidental
Lídia Sagristà Vilà
A la sala de plens de la vila de Sant Pol de Mar, essent les 19:00 hores del dia 31 de
juliol 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 5 del
Ple de la Corporació amb caràcter ordinàri, els senyors i senyores més amunt
esmentats.
Declara oberta la sessió la Sra. Alcaldessa i, un cop comprovat el quòrum
d’assistència necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els
assumptes inclosos a l’ordre del dia que tot seguit es relacionen.
Ordre del dia
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 30 DE MAIG DE 2017
2. ACORD D’APROVACIÓ DE LA XIFRA OFICIAL DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2017
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3. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE SERVEI INTEGRAL DE L’ENLLUMENAT
PÚBLIC DEL MUNICIPI DE SANT POL DE MAR
4. PROPOSTA D’ APROVACIÓ DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE LES URBANITZACIONS, ELS
NUCLIS DE POBLACIÓ I LES INSTAL·LACIONS SITUADES EN TERRENYS FORESTALS O EN LA
FRANJA DE CINC-CENTS METRES QUE ELS ENVOLTA.
5. PROPOSTA INCREMENT DE L’1% RETRIBUCIONS DELS FUNCIONARIS I PERSONAL LABORAL
DE L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
6. RESOLUCIÓ RECURS ADMINISTRATIU DE REPOSICIO PRESENTAT PER LA SENYORA ESTER
ROIG TOBELLA ENVERS ACORD APROVAT PEL PLE DEL PASSAT 27 DE MARÇ DE 2017 (
MODIFICACIÓ DE LA RETRIBUCIÓ DEL LLOC DE TREBALL D’AJUDANT DE REDACCIÓ)
7. DETERMINACIÓ DE LES 2 FESTES LOCALS PER L’ANY 2018
8. DONAR COMPTE I RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 325/2017 DE DELEGACIÓ DE TRESORERIA
9. NOVA INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE REVISIÓ D’OFICI PER MANDAT JUDICIAL. DECRET DE
L’ALCALDIA 238/2014
10. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
SANT POL DE MAR I LA FUNDACIÓ COROMINES SOBRE L’ÚS DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER
CONSOLAT DE MAR 9 I L’ADENDA D’AQUEST CORRESPONENT A L’ANY 2017
11. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ADDENDA ECONOMICA 2017 DE LA DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIA AL CONSELL COMARCAL DEL MARESME EN MATÈRIA D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
12. MOCIÓ CIUDADES LIBRES DE CO2
13. MOCIÓ EN SUPORT A “ANEM A MIL”, LA INCICIATIVA CIUTADANA PER UN SALARI DIGNE.
14. ASSUMPTES URGENTS
15. PRECS I PREGUNTES

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 30 DE MAIG DE
2017
S’aprova l’acta de la sessió anterior de data 30 de maig de 2017 per unanimitat de tots
els assistents.
2. PROPOSTA ACORD D’APROVACIÓ DE LA XIFRA OFICIAL DE POBLACIÓ A 1
DE GENER DE 2017
Relació de fets
1- L’Ajuntament va aprovar en sessió ordinària de la Junta de Govern Local el dia 7
d’abril de 2005 la delegació de la gestió informatitzada del padró d’habitants a la
Diputació de Barcelona que desenvolupa aquesta tasca, que, per raons d’economia i
de gestió tècnica, es fa difícil per als Ajuntaments el seu manteniment informatitzat.
2- Una de les funcions assumides amb la gestió del Padró és facilitar la informació
necessària per aprovar la xifra de població resultant de la gestió, per tal d’endegar els
tràmits necessaris per l’aprovació de la xifra oficial de població del municipi a 1 de
gener d’aquest any 2017.
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3- En compliment del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les entitats
locals, aprovat pel RD 1690/1986, s’aixeca per l’aprovació del plenari el número de
persones que hi resulta de les dades del padró municipal, a data d’1 de gener de 2017
que és de 5.062 habitants.
Fonaments de dret
- Art. 17.1 de Llei 7/1985, de Bases i de règim local.
- Art. 81 Reglament estatal de Població i Demarcació Territorial de les entitats locals,
aprovat pel RD 1690/1986.
EL PLE ACORDA:
PRIMER I ÚNIC. Aprovar com a resultat de la gestió del padró municipal de Sant Pol
de Mar, la xifra de població de 5.062, amb referència a 1 de gener de 2017.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a la seva aprovació ÉS APROVADA PER
UNANIMITAT amb
•
•
•

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

3. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE SERVEI INTEGRAL DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI DE SANT POL DE MAR
En data 17 de setembre de 2014 l’Ajuntament i la mercantil ELECTRICITAT BOQUET,
S.L., varen subscriure contracte administratiu per a la prestació de servei integral de
l’enllumenat públic del municipi de Sant Pol de Mar per una durada de 4 anys amb
possibilitat de pròrroga per períodes successius d’un any sense que la durada total,
incloses les pròrrogues, pugui excedir de 6 anys.
Segons l’informe de l’enginyer de data 20 de juny de 2017 l’Ajuntament ha efectuat la
recepció de les instal·lacions dels següents sectors de la població: Jardins Sant Pol, El
Farell, Sant Pol 2000, la Rajoleria, la qual cosa representa passar de 1420 punts de
llum a 1504 (84 punts de llum més) i un increment del 5,9% del preu. La quota
mensual passaria de 3299,73 euros IVA exclòs a 3.494,96 € IVA exclòs.
L’adjudicatària manifesta la seva conformitat amb l’ampliació del contracte.
Vist l’informe de secretaria-intervenció en relació amb la modificació del contracte
proposat.
Atès el que disposen el articles 105 a 108, 156 del TRLCSP i clàusula 3 del PPAP i
punts 2.2.4 i 5 del PPT que regeixen el contracte
EL PLE ACORDA:

3

PRIMER.-Aprovar la modificació del contracte de prestació de servei integral de
l’enllumenat públic del municipi de Sant Pol de Mar incrementant la prestació del servei
als sectors de Jardins Sant Pol, El Farell, Sant Pol 2000 i la Rajoleria. La quota
mensual a abonar serà de 3.494,96 € IVA exclòs.
SEGON.-Requerir a l’adjudicatari per a la seva formalització facultant a l’Alcaldessa
per a la seva signatura
TERCER.-Donar-ne la corresponent publicitat.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a la seva aprovació ÉS APROVADA PER
MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

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

4. PROPOSTA D’ APROVACIÓ DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE LES
URBANITZACIONS, ELS NUCLIS DE POBLACIÓ I LES INSTAL·LACIONS
SITUADES EN TERRENYS FORESTALS O EN LA FRANJA DE CINC-CENTS
METRES QUE ELS ENVOLTA.
La Llei 5/2003 de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions sense continuïtat immediata té com a objecte establir mesures de
prevenció d'incendis forestals pel que fa a les urbanitzacions que no tenen una
continuïtat immediata amb la trama urbana i que estan situades a menys de cinc-cents
metres de terrenys forestals i a les edificacions i les instal·lacions aïllades situades en
terrenys forestals. En són excloses les edificacions i les instal·lacions destinades a
explotacions agrícoles i ramaderes i els habitatges que hi són vinculats.
En el seu article 2 estableix que els ajuntaments han de determinar, mitjançant un
plànol de delimitació, les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions afectades
per aquesta Llei. Correspon al Ple de l'Ajuntament l'aprovació d’aquest plànol de
delimitació, el qual, un cop aprovat, s'ha de trametre al Departament de Medi Ambient.
Atès que les posteriors modificacions de la Llei 5/2003 per la llei 2/2014 i 5/2017
d’acompanyament als pressupostos fan necessària una revisió d’aquest plànol per
incloure els nuclis de població.
Vistos els informes favorables emesos pel l’Enginyer de Forests Oriol Basa i la Tècnica
de Medi Ambient.
EL PLE ACORDA:
PRIMER : Aprovar la memòria i el plànol de delimitació de les urbanitzacions, els
nuclis de població, i les instal·lacions situades en terrenys forestals o en la franja de
cinc-cents metres que els envolta redactat pel tècnic de forest Oriol Bassa i Vila.
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SEGON: Sotmetre a informació pública el present expedient pel termini de 30 dies,
mitjançant anunci inserit al BOP, DOGC a fi que s’hi puguin presentar al·legacions o
suggeriments.
TERCER: Disposar que, si no es formula cap al·legació, reclamació o suggeriment
durant l’esmentat termini es considerarà aprovada definitivament.
QUART: Enviar, un cop aprovat definitivament, el plànol de delimitació al Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural als efectes oportuns.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a la seva aprovació ÉS APROVADA PER
UNANIMITAT amb
•
•
•

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

5. PROPOSTA INCREMENT DE L’1% RETRIBUCIONS DELS FUNCIONARIS I
PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
Assumpte: Increment de Retribucions dels funcionaris i personal laboral de
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.
Fets:
1. L’ acord de condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Sant
Pol de Mar, al seu article 15 estableix que amb caràcter general l’ increment de
les retribucions dels treballadors de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, serà
l’autoritzat per la Llei de Pressupostos de l’Estat per a cada exercici.
2. El 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 21 estableix que
les quanties de les retribucions bàsiques i l’ increment de les quanties globals
de les retribucions complementàries dels funcionaris, així com l’ increment de la
massa salarial del personal laboral, s’han de reflectir per a cada exercici
pressupostari en la Llei de pressupostos corresponent. També estableix que
no es poden acordar increments retributius que globalment representin un
increment de la massa salarial superior als límits que fixa anualment la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat per al Personal.
3.

La llei 3/2017, de 27 de juny de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any
2017, al seu article 18.Dos estableix que en el any 2017, les retribucions del
personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment global
superior al 1 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2016.

4. El mateix article 18 al seu punt Ú fa una enumeració dels organisme que
constitueixen el sector públic i en la seva lletra c) identifica les Corporacions
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locals i organismes d’elles dependents. O sigui que aquest increment retributiu
del 1% és plenament aplicable al personal de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.
5. El pressupost de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, concretament el seu Capítol
I, ja contempla aquest 1%, donat que aquest increment retributiu, ja havia estat
anunciat prèviament a la seva aprovació per part del govern central.
6. La part social, que representa els interessos dels treballadors de l’Ajuntament
de Sant Pol de Mar, ha sol·licitat explícitament l’aplicació d’aquest increment
del 1% a les retribucions del personal funcionari i laboral de gener a desembre
de 2017, mitjançant escrit de data 13 de juliol de 2017, i numero de registre
d’entrada 4194.
7. La tècnica de Recursos Humans emet informe número 40/2017, favorable amb
el vist-i-plau de l’Interventora, envers a l’aprovació d’aquest increment del 1% a
les retribucions de gener a desembre de 2017, del personal funcionari i laboral
de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.
En base a tot i això, EL PLE ACORDA:
Primer.- Aprovar l’aplicació d’un increment del 1% de les retribucions corresponents a
l’any 2017, del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar .
Segon.- Aquest increment serà aplicat als següents conceptes:
Salari Base
Triennis ( Antiguitat)
Complement de Destí
Complement Específic
Les retribucions complementàries que contempla l’Acord de Condicions de
Treball dels Empleats Públics de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i que
preveuen expressament que s’actualitzaran d’acord amb les Lleis de
Pressupostos Generals de l’Estat.
 Nocturnitat: preu nit treballada ( cos de la policia local)






Tercer.- Aquest increment serà aplicable a les retribucions de tot l’any 2017. De forma
que s’aplicarà directament a la nòmina de juliol als conceptes indicats i es pagarà
també al juliol, en concepte d’endarreriments, els imports corresponents a
l’actualització salarial de les nòmines dels mesos de gener a juny de 2017, paga de
juny inclosa.
Quart.- Donar trasllat del present acord als representants dels treballadors.
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a la seva aprovació ÉS APROVADA PER
UNANIMITAT amb
•
•
•

11 vots a favor: CIU (5), Junts (3), ERC (2), ICV (1)
0 vots en contra: cap
0 abstencions: cap
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6. RESOLUCIÓ RECURS ADMINISTRATIU DE REPOSICIO PRESENTAT PER LA
SENYORA ESTER ROIG TOBELLA ENVERS ACORD APROVAT PEL PLE DEL
PASSAT 27 DE MARÇ DE 2017 ( MODIFICACIÓ DE LA RETRIBUCIÓ DEL LLOC
DE TREBALL D’AJUDANT DE REDACCIÓ)
Al Ple del Ajuntament de Sant Pol de Mar del dia 27 de març de 2017 es va aprovar
una Proposta per la modificació de la retribució del lloc de treball d’ajudant de
redacció.
A data 12/05/2017, mitjançant instància amb número de registre d’entrada 2017/2791,
la senyora Ester Roig interposa recurs de reposició, en relació a la referida “Proposta
de modificació de retribució del lloc de treball d’ajudant de redacció
Vist l’informe de la Tècnica de Recursos Humans, en relació a la interposició d’aquest
recurs i que literalment es transcriu a continuació :
“INFORME JURÍDIC 31/2017
EXPEDIENT: 2017/910
ÀREA RECURSOS HUMANS
ASSUMPTE:
RECURS ADMINISTRATIU DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER LA TREBALLADORA LA
SENYORA ESTER ROIG TOBELLA .
ANTECEDENTS DE FET:
1.) Al Ple del passat 27 de març de 2017 es va presentar i aprovar una” Proposta per la
modificació de la retribució del lloc de treball d’ajudant de redacció”.
2.) El lloc de treball d’ajudant de redacció, està ocupat per la senyora Ester Roig Tobella.
La senyora Ester Roig, forma part de la plantilla de personal laboral fix d’aquesta
administració, mitjançant contracte subscrit el 24 de novembre de 2011, en virtut
d’acord de la Junta de Govern Local de data 23/11/2011.
3.) A data 12/05/2017, mitjançant instància amb número de registre d’entrada 2017/2791,
la senyora Ester Roig interposa recurs de reposició, en relació a la referida “Proposta
de modificació de retribució del lloc de treball d’ajudant de redacció”.
FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- La senyora Ester Roig sol·licita que la nova retribució sigui aplicable amb caràcter
retroactiu a data 1 de gener de 2017 i que es revisin les retribucions del complement específic
des del 24 de novembre de 2011.
Aquest caràcter retroactiu no és aplicable atès que la modificació de retribucions respon a
una modificació de les tasques a realitzar:
La categoria professional d’Ajudant de Redacció es equiparable al grup de classificació del
grup C-1 de l’article 76 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
La seva retribució mensual bruta actual està composta per un Salari Base 727,23 €,
(l
’establert pel Grup C-1), Complement de Destí nivell 14, 308,07 € i Complement Específic de
367,34 €.
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L’article 16.1 de l’Acord de condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Sant
Pol de mar, disposa aplicar a tot el personal tant funcionari com laboral el sistema retributiu
vigent per al funcionaris de l’administració local de Catalunya.
La modificació de retribucions proposada al Ple respon a la modificació de les funcions del
lloc de treball de la senyora Ester Roig:
Ha deixat de realitzat unes funcions que s’han externalitzat i ha passat a realitzar d’altres.
Per acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 27 de febrer de 2017, s’ha aprovat el
plec de clàusules administratives particulars que han de regir el procediment obert per a
l’adjudicació del contracte del servei de producció de contingut radiofònic per a ràdio Sant Pol i
redacció de la revista municipal i butlletí mensual de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.
L’objecte d’aquest contracte és el servei de producció de contingut radiofònic per a ràdio Sant
Pol i redacció de la revista municipal i butlletí mensual de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar. El
contracte tindrà una durada de dos anys, a comptar des de l’endemà de la signatura del
contracte, i podrà ser prorrogable dos anys més.
El servei contractat consisteix en:
- Producció de continguts per a l'emissora municipal, col·laborant en la programació del mitjà,
definint col·laboracions amb altres emissores i posant personal propi.
- Cobriment dels Plens Municipals i gravació de l'àudio de l'emissora.
- Redacció de la revista municipal El Nou Santpolenc (ENS) d'edició trimestral i del butlletí
mensual, amb els continguts generats a la ràdio i en col·laboració amb la regidoria de
Comunicació.
- Manteniment i actualització del web de Ràdio Sant Pol i de les xarxes socials dels mitjans de
comunicació de Sant Pol de Mar: Facebook, twitter, instagram, flickr, youtube...
Amb la subscripció d’aquest contracte les tasques que desenvolupava fins el moment la
senyora Ester Roig en relació a la ràdio , la revista municipal i el butlletí mensual, es veuen
modificades i reduïdes de manera que passa a realitzar la supervisió i coordinació de l’activitat
realitzada per la empresa adjudicatària del contracte.
Donat que amb aquesta externalització es preveu una disminució de la carrega de treball del
lloc de treball d’ajudant de redacció, s’adjudiquen noves tasques: serà la persona responsable
del Portal de la Transparència i de la coordinació de l’agenda de l’alcaldia.
El complement específic està destinat a retribuir les condicions particulars dels llocs de treball
en atenció a les especials dificultats tècniques, el grau de dedicació, responsabilitat,
incompatibilitat, perillositat i penositat.
En relació al nivell de destinació, correspon al nivell del lloc de treball que s’ocupa.
Tenint en compte tot l’exposat i les funcions que passarà a realitzar la senyora Ester Roig,
s’encarrega informe a l’advocat Juan-Ignacio Olmos Martínez, assessor extern de l’Ajuntament
de Sant Pol de Mar que un cop estudiat el cas concret, emet informe on consta que les
retribucions correctes d’aquest lloc de treball a partir del dia 1 d’abril han de ser:
Lloc: Ajudant de Redacció
Nivell de destí : 18
CE : 7.702,80 € bruts anuals.
Atès que les retribucions complementàries son les que retribueixen les condicions particulars
dels llocs de treball, no té sentit que sigui amb caràcter retroactiu.
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Es produeix la modificació retributiva quan es produeix la modificació de funcions, tal i com
s’expressava a la Proposta al Ple aprovada:
“Atès que l’ajudant de redacció es la persona responsable de la comunicació externa, i
entenent que el Portal de la Transparència no deixar de ser un canal més de comunicació
externa, cal afegir entre les funcions pròpies de l’ajudant de redacció la de manteniment
i actualització del Portal de Transparència.
Molt vinculat amb la comunicació externa està també la coordinació de l’agenda de l’alcaldia,
pel que es considera que entre les tasques del lloc de treball també hi hauria de constar
l’agenda de l’alcaldia. “
“Tenint en compte les noves funcions assignades al lloc de treball d’ajudant de
redacció, es considera que aquest lloc ha de tenir un nivell de destinació 18.”
“Atenent a les noves funcions i per criteris de justícia retributiva, es considera que el
lloc de treball d’ajudant de redacció ha de tenir un complement específic de 7.702,80 €
bruts anuals. “
SEGON.- Al recurs presentat per la senyora Ester Roig fa referència a que aquest increment
retributiu ja estava previst al Pressupost Municipal de l’any 2017, de gener a desembre:
Els Pressupostos Generals de les Entitats Locals constitueixen l'Expressió xifrada, conjunta i
sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer l'Entitat, i els seus
Organismes Autònoms, i dels drets que prevegin liquidar durant el corresponent exercici.
Es tracta d’una previsió, d’un límit màxim i d’un sostre de despesa:
No podran adquirir-se COMPROMISOS de GASTOS per quantia superior a l'import dels crèdits
autoritzats en els estats de gastos, sent Nuls de Ple Dret els Acords, Resolucions i Actes
administratius que infringeixen l'expressada norma, sense perjudici de les responsabilitats que
pertoquen.
Que s’hagi previst aquesta retribució des del gener no genera cap obligació.
La retribució s’ha de modificar i aplicar quan es fan efectius els canvis en les funcions.
De fet en concepte de productivitat dels treballadors, també és preveu l’import màxim a pagar (
1000 €) per cada treballador, i el que es pagarà finalment a cada treballador en concepte de
productivitat, serà el que resulti de la valoració d’aquest concepte en funció de les puntuacions
obtingudes, amb total independència de que al Pressupost s’hagi previst l’import total.
Al pressupost també s’ha previst un import per substitucions IT, i això no genera cap obligació
de gastar-ho, és una previsió.
TERCER.- D’altra banda hi ha una llei Estatal de primer rang, amb caràcter bàsic com son els
Pressupostos Generals de l’estat que impedeixen els increments retributius:
Com així ha estat en anteriors exercicis, la repercussió que el mandat constitucional d'estabilitat
pressupostària i l'actual situació de la nostra economia tenen sobre el personal al servei del
sector públic es reflecteix en la llei 3/2017, de 27 de juny de pressupostos generals de l' estat
per a l'any 2017, que en el capítol I, relatiu als «Despeses del personal al servei del sector
públic», que després de definir el que constitueix «sector públic» a aquests efectes, estableix,
fruit de la situació de millora econòmica actual que, amb caràcter general, en l'any 2017, les
retribucions d'aquest personal no podran experimentar un increment global superior a l'1 per
cent respecte a les vigents a 31 de desembre del 2016.
Llei 3/2017, de 27 de juny de pressupostos generals de l' estat per a l'any 2017:
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Article 23.Dos. La massa salarial del personal laboral del sector públic estatal no podrà
experimentar un creixement superior a l'establert en l'article 18.dos d'aquesta Llei,
Article 18. Dos. L'any 2017, les retribucions del personal al servei del sector públic no podran
experimentar un increment global superior a l'1 per cent respecte a les vigents a 31 de
desembre de 2016, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel
Pel que fa a efectius de personal com a l'antiguitat d'aquest. Set. El que disposen els apartats
anteriors s'ha d'entendre sense perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter
singular i excepcional, resulten 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
a aquest.
QUART.- Les retribucions complementàries les estableix l’Administració en funció activitat o
funcions que exerceixi el funcionari, en atenció si escau als seus diferents factors o
components, ..... i en atenció a la productivitat o rendiment de cada funcionari en l'exercici del
seu càrrec, sent aquest principi regulat a la LBRL, el TRRL i el RD 861/1986.
Les retribucions complementàries van lligades a l'exercici concret d'un lloc de treball i les seves
característiques, a la carrera professional, a l'interès i al desenvolupament de les tasques
assignades.
El complement específic es destina a retribuir les condicions particulars dels llocs de treball pel
que fa a:
 L'especial dificultat tècnica.
 El grau de dedicació.
 La responsabilitat.
 La incompatibilitat.
 La perillositat i la penositat.
Entre les funcions pròpies del lloc de treball d’ajudant de redacció, segons les bases
reguladores del procés selectiu pertinent, publicades en el BOP de 15/04/2011, en el DOGC
5876 de l’11/5/2011 i en el BOE 171 de data 18/07/2011 consta la de :
Assistir i donar cobertura informativa a actes públics i activitats organitzades per l’Ajuntament
i/o entitats del poble.
L’equip de govern, manifesta que aquest punt no s’ha complert, i en nombrosos actes no han
pogut comptar amb la presència de l’ajudant de redacció.
Tenint en compte aquests factors, les retribucions complementàries que ha cobrat la senyora
Ester Roig, en tot moment han estat conformes al desenvolupament realitzat de les tasques
assignades per la treballadora i al seu grau d’interès, realitzant la modificació oportuna, quan
s’han produït canvis/variacions en les tasques assignades.
CINQUÈ.- Actualment l’Ajuntament de Sant pol de Mar està treballant en la Relació de Llocs de
treball i la valoració .
En les negociacions que s’estan duent a terme amb la part social, en motiu de la RLT i de la
valoració de llocs, s’ha acordat agafar les taules de Diputació de Barcelona. Concretament en
totes les valoracions es té en compte l’Estudi Retributiu realitzat per Diputació de Barcelona
2012, i concretament l’establert al Capítol I del referit estudi ( Estudi Retributiu per grups de
Municipis).
Al grup VI on trobem el municipi de Sant Pol de Mar, pel lloc de treball que ocupa la senyora
Ester Roig es preveuen les següents retribucions ( pag 131):
•
•

RETRIBUCIÓ MÀXIMA: 24.271,88
RETRIBUCIÓ MITJANA: 21.759,39
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La senyora Ester Roig amb la modificació de retribucions aprovada pel Ple de la Corporació, té
un salari superior a la retribució mitjana i molt propera a la retribució màxima prevista al referit
Estudi Retributiu efectuat per la Diputació de Barcelona.
INFORMO I PROPOSO:
D'acord amb l’exposa’t anteriorment i considerant la normativa d'aplicació al present supòsit
procedeix DESESTIMAR el Recurs Administratiu de Reposició interposat per la senyora Ester
Roig Tobella, contra l’Acord adoptat en la sessió ordinària del ple de l’Ajuntament de Sant Pol
de Mar de 27 de març de 2017, en relació a la ”Proposta per la modificació de la retribució del
lloc de treball d’ajudant de redacció”, atès que tot i que ha estat interposat en temps i forma, no
té els arguments legals que donin recolzament a les seves al·legacions ni fonament jurídic que
les recolzi. “

És per això, que en atenció a tot l’exposa’t, EL PLE ACORDA:
PRIMER: Desestimar el recurs de reposició interposat per la senyora Ester Roig
Tobella , per les raons que consten als “Fonaments de Dret” del Informe Jurídic núm.
31/2017 emès per la Tècnica de Recursos Humans transcrit literalment en aquesta
proposta.
SEGON: Donar trasllat de l'Acord a l'interessada comunicant els recursos legals
pertinents.
INTERVENCIONS
Intervé el Sr. Zanca qui avança que votaran en contra perquè entenent que ara s’està
portant a terme la Relació de Llocs de Treball (RLT) consideren que cal fer les
valoracions dins d’aquest pla i reiteren que quan es faci aquesta valoració ja es faran
les modificacions que facin falta.
Puntualitza l’alcaldessa que ara s’estan fent les RLT i desprès es farà la valoració de
llocs de treball.
Sr. Ferrer demana aclariments atès que ha llegit atentament la resolució de les
al·legacions i diu que entén que es per una modificació de funcions, però pregunta si hi
havia algún impediment legal per estimar les al·legacions o es tracta més d’una
postura política.
Respon alcaldessa dient que la técnica de recursos humans és la que decideix i qui
emet un informe desfavorable.
Sr. Ferrer replica dient que en tot cas l’informe ès consultiu.
Alcaldessa aclareix les funcions que està realitzant la técnica de comunicació.
Sr. Ferrer demana què suposava estimar-li econòmicament?
Alcaldessa diu que legalment no es podía estimar.
VOTACIÓ
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SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a la seva aprovació ÉS APROVADA PER
MAJORIA ABSOLUTA amb
8 vots a favor: CIU (5), Junts (3),
3 vots en contra: ERC (2), ICV (1)
0 abstencions:

•
•
•

7. PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA DETERMINACIÓ DE LES 2 FESTES
LOCALS PER L’ANY 2018
D’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors que indica que de les catorze
festes laborals, dues tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret de la Generalitat on
s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller de Treball
a proposta dels municipis respectius mitjançant acord de Ple de la Corporació.
EL PLE ACORDA:
PRIMER. ESTABLIR com a festes locals pel municipi de Sant Pol de Mar per l’any
2018 el 25 de gener i 25 de juliol.
SEGON. DONAR TRASLLAT d’aquest acord al Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a la seva aprovació ÉS APROVADA PER
UNANIMITAT amb
•
•
•

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

8. DONAR COMPTE I RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 325/2017 DE DELEGACIÓ DE
TRESORERIA
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VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a la seva aprovació ÉS APROVADA PER
UNANIMITAT amb
•
•
•

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

9. NOVA INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE REVISIÓ D’OFICI PER MANDAT JUDICIAL
El Ple de la Corporació, en data 27 de març de 2017, atesa la Sentència número
37/2017, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona, acordà la
incoació d’expedient de revisió d’ofici del decret 238/2014, pel qual s’inadmeté a tràmit
la reclamació de responsabilitat patrimonial efectuada per la Sra. Dolores Villalta
Jiménez per la caiguda ocorreguda la matinada del dia 1 de gener de 2014, a la Sala
Polivalent (avui Sala JM Ainaud de Lasarte), amb l’anul·lació del decret 112/2015 que
ratificava l’anterior en tots els seus extrems.
En el mateix acte es concedia el corresponent tràmit d’audiència a la part interessada i
s’ordenava que fos interessat el preceptiu dictamen a la Comissió Jurídica Assessora
d’acord amb allò que preveu l’article 8.3,c) de la Llei 5/2005, de 2 de maig de la
Comissió Jurídica Assessora. (pag. 67-68)
D’acord amb el procediment establert, fou tramès tot l’expedient a la Direcció General
d’Administració Local als efectes de que sigués aquest òrgan qui el trametés, al seu
torn, a la Comissió Jurídica Assessora.
En data 9 de juny de 2017, fou rebut requeriment de subsanació de l’expedient tramés
de la Subdirectora general d’Assistència Jurídica i Règim Local, amb el retorn de tota
la documentació que s’havia enviat i ordenant a aquesta Corporació que subsanés
l’expedient, en el termini de 10 dies el qual opera amb carácter preclusiu, entenent-se
com a desestiment de la sol·licitud .
Del nou informe jurídic emès, se’n desprèn la necessitat de deixar sense efecte aquell
acord i adoptar-ne un de nou, atès que els procediments de revisió tenen una
temporalitat de 6 mesos, des de que s’inicien i fins la seva resolució definitiva, amb la
incorporació del corresponent dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, essent el
termini que resta per l’acabament d’aquell primer procediment de 2 mesos, termini
totalment insuficient que acabar-lo adequadament.
Atès el nou informe jurídic emès, el qual incorpora la proposta de resolució que cal
adoptar, EL PLE ACORDA:
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el decret de l’alcaldia número 112/2015, de data 13 de
març de 2016, anul·lat per Sentència número 37/2017 dictada pel JCA número 6 de
Barcelona.
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2.- DATAR i DEIXAR SENSE EFECTE l’expedient de revisió d’ofici del decret
d’alcaldia número 238/2014, acordat pel Ple de l’ajuntament en data 27 de març de
2017, per impossibilitat material d’acabar-lo en el termini de 2 mesos.
3.- INICIAR, DE NOU, procediment de revisió d’ofici, per la via de l’art. 106 de la Llei
39/2015, de 1 d’octubre, del Decret d’alcaldia número 238/2014 que inadmetia a tràmit
la reclamació de responsabilitat patrimonial de la Sra. Dolores Vilalta Jiménez,
4.- L’Òrgan competent per incoar i resoldre el procediment revisor és el Ple de
l’Ajuntament.
5.- El procediment s’ha de resoldre en un termini de tres mesos, ampliables a tres
mesos més, d’acord amb l’article 42,5,c) de la LRJPAC, comptadors des de la data
d’adopció dels acords d’inici, transcorregut dit termini sense que hagi recaigut
resolució es produirà la caducitat de l’expedient.
6.- Abans de resoldre el procediment de revisió és necessari demanar dictamen a la
Comissió jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, de manera que el mateix
és preceptiu, i en el cas que es tingui el propòsit d’anul·lar alguna actuació, ha de ser
forçosament favorable. Respecte el caràcter preceptiu del dictamen, la sol·licitud del
mateix, la suspensió del termini per resoldre el procediment revisor, el termini per
emetre el dictamen, cal remetre’ns als arts. 8.3c), 10.3, 11, 15 de la Llei 5/2005, de 2
de maig de la Comissió jurídica Assessora, i al seu Reglament de desplegament,
Decret 69/2006, d’11 d’abril, d’aprovació del Reglament d’organització i funcionament
de la Comissió jurídica Assessora.
7.- Un cop incoat el procediment revisor, caldrà instruir-lo, i dintre d’aquesta fase donar
audiència a tota persona que pugui estar afectada o tingui algun interès en el
procediment de revisió.
8.- Als efectes d’agilitzar la tramitació del procediment revisor, l’acord plenari d’iniciació
del mateix hauria de facultar a l’alcaldia per tal que impulsi i ordeni totes aquelles
actuacions que resultin convenients per la resolució de l’expedient revisor.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a la seva aprovació ÉS APROVADA PER
UNANIMITAT amb
•
•
•

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

10. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR I LA FUNDACIÓ COROMINES SOBRE
L’ÚS DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER CONSOLAT DE MAR 9 I L’ADENDA
D’AQUEST CORRESPONENT A L’ANY 2017

15

RELACIÓ DE FETS
En data 30 d’octubre de 2012 l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i la Fundació
Coromines varen signar un Conveni de col·laboració d’acord amb el qual el primer
destinaria l’edifici situat al carrer Consolat de Mar, 9 i propietat de la Fundació
Coromines sobre el que l’Ajuntament ostenta un dret d’ús a biblioteca municipal.
D’acord amb el Conveni subscrit s’ampliava el dret d’ús en favor de l’Ajuntament fins
l’any 2035.
Havent transcorregut 3 anys des de la signatura del conveni esmentat ambdues parts
van considerar convenient revisar els acords adoptats en el Conveni privat de data 30
d’octubre 2012, per tal d’adaptar-los a les actuals circumstàncies de funcionament tant
del servei de biblioteca com de la Fundació Coromines i per aquest motiu, en data 26
de setembre de 2016, el Ple de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar va aprovar el conveni
de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i la Fundació Coromines sobre
l’ús de l’edifici situat al carrer Consolat de Mar 9.
A petició de la Fundació Coromines, en data 26 de desembre de 2016, es va afegir
una addenda al text del conveni, aprovat en data 26 de setembre de 2016, segons la
qual: “Aquest conveni serà revisat durant l’any 2017, a la llum del programa d’activitats
conjuntes a dur a terme entre la Fundació Coromines i l’Ajuntament de Sant Pol de
Mar, valoritzant al màxim la relació entre els llegats Coromines i Cahner amb Sant Pol
de Mar, així com, garantint-ne la màxima difusió en els àmbits culturals del país.”
Per tal de donar compliment a l’addenda del conveni aprovat en data 26 de desembre
de 2016 l’Ajuntament de Sant Pol de Mar ha redactat un nou text per al conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i la Fundació Coromines sobre l’ús
de l’edifici situat al carrer Consolat de Mar 9.
Segons la clàusula 6à del nou text, l’ajuntament, fins a la finalització de l’ús de l’edifici
com a biblioteca, es compromet a atorgar una subvenció anual a la Fundació
Coromines per al seu funcionament i el desenvolupament del seu programa d’activitats
que s’instrumentalitzarà mitjançant l’aprovació anual d’una addenda al conveni marc
que s’aprovarà anualment i en la que es determinarà la quantitat de la subvenció en
funció de la disponiblitat pressupostària de l’Ajuntament i a la llum del programa
d’activitats conjuntes a dur a terme entre la Fundació Coromines i l’Ajuntament de Sant
Pol de Mar, valoritzant al màxim la relació entre els llegats Coromines i Cahner amb
Sant Pol de Mar, així com, garantint-ne la màxima difusió en els àmbits culturals del
país.
FONAMENTS DE DRET
Atès el que disposen els articles 303 i següents de l Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i demés
legislació d’aplicació
Per tot això,
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i
la Fundació Coromines sobre l’ús de l’edifici situat al carrer Consolat de Mar 9.
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SEGON.- Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant
Pol de Mar i la Fundació Coromines sobre l’ús de l’edifici situat al carrer Consolat de
Mar 9 per tal de regular la subvenció anual de 15.000,00€ prevista per a l’any 2017 en
la forma que preveu la clàusula 6à del conveni esmentat en el punt primer d’aquest
acord.
SEGON .- Donar les instruccions oportunes al departament d’intervenció per realitzar
el pagament de la subvenció de 15.000,00€ establerta en d’adenda del conveni a
càrrec de l’aplicació pressupostària 3 33800 4800024 del pressupost municipal 2017.
TERCER.- Facultar a l’alcaldessa de l’Ajuntament, Sra. Montserrat Garrido Romera,
per a la signatura del conveni.
QUART.- Notificar el present acord als beneficiaris de manera individualitzada i citarlos per a la signatura del conveni.
CINQUÈ.- Publicar el present acord en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a la seva aprovació ÉS APROVADA PER
UNANIMITAT amb
•
•
•

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

11. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ADDENDA ECONOMICA 2017 DE LA
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIA AL CONSELL COMARCAL DEL MARESME EN
MATÈRIA D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
El Ple Municipal de data 27 de desembre de 2016, va aprovar la prorroga i l’addenda
econòmica de l’any 2017.
L’addenda contempla les hores i els costos del servei d’atenció domiciliaria (SAD) dels
serveis socials municipals per a l’any 2017.
Aquesta addenda contempla les hores i els costos del servei d’atenció a domicili
(SAD), de les persones valorades en un grau de dependència (SAD-DEP), les hores
de coordinació de casos (del SAD-DEP) i les hores de SAD social, per un import total
de 14.100,73 €.
Ara davant la baixa de la treballadora familiar dels serveis socials, per poder donar
continuïtat al servei de SAD social, cal ampliar la quantitat d’hores d’aquest i per tant,
modificar l’import de l’addenda, segons consta a l’informe de la treballadora social que
s’adjunta.
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Atès que existeix consignació pressupostària suficient a la partida 08 23100 2269900
del Pressupost Municipal de 2017.
Es proposa al Ple Municipal, l’aprovació de la modificació de l’addenda econòmica de
l’any 2017, augmentant 124 hores de SAD social, que corresponen a l’import de
1.983,40 €.
Atès el que disposa l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
procediment de les administracions públiques de Catalunya, l’art. 303 i ss. del Decret
179/1995, de 13 de juny i demés legislació d’aplicació
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la modificació de l’addenda econòmica de l’any 2017, del
conveni de delegació de la competència de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar al Consell
Comarcal del Maresme, pel servei d’atenció domiciliaria (SAD social i SAD
dependència), signat en data 26 de juny de 2013.
SEGON.- AUTORITZAR i DISPOSAR l’import de 1.983,40 €, amb càrrec a la partida
08 23100 2269900 del Pressupost Municipal de 2017.
TERCER.- FACULTAR a l’Alcaldessa per a la signatura de la modificació de l’
addenda econòmica 2017.
QUART.- NOTIFICAR aquest acord al Consell Comarcal del Maresme i als Serveis
Socials i al Servei d’Intervenció de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a la seva aprovació ÉS APROVADA PER
UNANIMITAT amb
•
•
•

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

12. MOCIÓ CIUTATS LLIURES DE CO2
El passat mes d'octubre es va celebrar a Quito (Equador) la Cimera Habitat III de les
Nacions Unides que va definir la Nova Agenda Urbana (NUA) - "Ciutats i
Assentaments Humans Sostenibles Per a Tots", que regirà el desenvolupament urbà
durant els propers 20 anys . Ajuntaments de tot el món han reconegut la Nova Agenda
Urbana com una eina sòlida i necessària per abastar globalment el desenvolupament
urbà sostenible i dirigir les ciutats cap a un futur renovable, inclusiu, solidari i
participatiu que desafiï el repte més important de la nostra era, el canvi climàtic.
Els municipis tenim l'oportunitat d'actuar des del local convertint-nos en el pilar bàsic
sobre el qual se sustentin les necessàries mesures de fre contra l'escalfament global.
Una actuació conjunta de les entitats locals pot originar un gran descens de les
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emissions causants del canvi climàtic. El temps d'actuació per prevenir les pitjors
conseqüències s'esgota, per la qual cosa és imprescindible que prenguem mesures
urgents que no només aconseguiran evitar els pitjors efectes del canvi climàtic, sinó
que redundaran en un increment de la qualitat de vida dels nostres ciutadans. Atenent
a aquests motius, i
• considerant que és el moment d'actuar per frenar el canvi climàtic,
• considerant que l'aprovació dels compromisos que s'expressen més endavant situarà
al nostre municipi en el bon camí per a la seva transformació generant amb això una
ciutat més ecològica, sostenible, amable i habitable que estigui a l'avantguarda social,
• considerant que el nostre Ajuntament ha d'estar a l'altura del repte que s'ha plantejat
a París el 2015 ia Quito el 2016, EL PLE ACORDA:
PRIMER:
a. Augmentar progressivament les capacitats de l'Ajuntament per fer front a les
conseqüències del canvi climàtic que ja s'està produint. Per això, entre altres mesures:
- Incloure la consideració del canvi climàtic en el planejament urbanístic, adaptant-lo a
aquesta nova situació.
- Introduir en les ordenances municipals criteris de sostenibilitat i lluita contra el canvi
climàtic, no només en l'actuació municipal sinó també en l'adjudicació de serveis, de
manera que es prioritzi aquests criteris enfront dels economicistes.
b. Identificar els focus d'emissions de gasos d'efecte hivernacle més importants i
concretar uns objectius propis ambiciosos de reducció d'emissions de CO2 d'aquí al
2050, estructurats i calendaritzats en diverses etapes temporals intermèdies (almenys
a 2020, 2030 i 2050), adoptant com mínim els objectius marcats per la Unió Europea
en cada període.
c. Desenvolupar i aprovar una Estratègia de lluita contra el Canvi Climàtic que
inclourà:
- Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica
- Campanya per fomentar l'estalvi d'energia en tots els sectors.
- Aprovar una ordenança municipal per a la reducció i prevenció de la
contaminació lumínica, prenent com a model l'ordenança de l'IDAE.
- Contractar abans de dos anys el servei de subministrament elèctric de totes les
instal·lacions municipals amb una comercialitzadora verda, la qual garanteixi
fefaentment que tota l'electricitat que comercialitza procedeix d'energies renovables.
- Pla de Foment de les Energies Renovables, amb la promoció de l'autoconsum amb
balanç net; incloent l'elaboració d'una ordenança municipal per a energia solar tèrmica
i fotovoltaica.
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- Pla de Rehabilitació d'Habitatges amb criteris d'estalvi energètic i de producció
renovable, que servirà també per alleujar parcialment un nombre significatiu de casos
de pobresa energètica.
- Pla de Mobilitat Sostenible, centrat en disminuir el nombre i la necessitat de
desplaçaments i fomentar l'ús del transport públic i una transició progressiva cap al
transport elèctric.
- Millorar el servei de transport públic incrementant el nombre de viatges i millorant les
condicions econòmiques.
- Pla per a l'ús de la bicicleta i el trajecte a peu urbà i interurbà. Establir a curt termini
projectes de camí segur per a col·legis i centres de salut.
- Habilitar eines web municipals que impulsin i facilitin l'ús de vehicle compartit.
- Pla per dissuadir l'ús del vehicle privat i recuperar l'espai públic en els nuclis urbans.
- Afavorir l'ús de vehicles més eficients i menys contaminants. Construir punts de
connexió a la xarxa per a recàrrega de vehicles elèctrics, aprofitant els plans d'ajuda
existents, instal·lant el 100% dels possibles punts amb uns paràmetres de distribució
territorial que garanteixi l'eficiència de la inversió i afavoreixi l'ús del vehicle elèctric per
part dels ciutadans.
- Canvi de la flota de vehicles oficials i de l'Administració per vehicles híbrids o
elèctrics, garantint un mínim del 50% de vehicles híbrids o elèctrics en les reposicions
de vehicles per a l'any 2020.
d. Incloure la participació de la ciutadania en la presa de decisions de la planificació
municipal per al desenvolupament de l'estratègia de lluita contra el canvi climàtic i com
a mecanisme de control per a la correcta posada en marxa d'aquestes mesures.
SEGON: Traslladar aquest acord del Ple al Govern Autonòmic corresponent i al
Govern d'Espanya
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a la seva aprovació ÉS APROVADA PER
UNANIMITAT amb
•
•
•

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

13. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE SANT POL DE MAR EN SUPORT A
“ANEM A MIL”, LA INICIATIVA CIUTADANA PER UN SALARI DIGNE.
La remuneració de qualsevol lloc de treball ha de permetre viure dignament, i això ara
no passa al nostre país. Una de cada cinc persones amb feina es troba en situació de
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risc de pobresa (més de 637.000 catalans i catalanes, segons les darreres estimacions
oficials).
El Salari Mínim Interprofessional (SMI) vigent és considerat injust per les institucions
europees, que recomanen augmentar-lo en més d’un terç, per tal de garantir un nivell
de vida decorós als treballadors i treballadores, i les seves famílies, tal i com exigeix
l’article 4.1 de la Carta Social Europea.
Actualment els sous de les ocupacions més ben remunerades són gairebé un 400%
més elevats que el de les ocupacions no qualificades. És necessari un món laboral
més just, per reduir les desigualtats salarials i aconseguir una societat més justa.
“Anem a mil” és una iniciativa ciutadana que té com a objectiu aconseguir un salari
digne per a totes les persones que treballen al nostre país, i que proposa que el salari
mínim real a Catalunya esdevingui de mil euros mensuals a 14 pagues.
La iniciativa “Anem a mil” vol impulsar un canvi de model laboral i productiu al nostre
país, sobre la base de salaris dignes per a tothom. Un impuls que cal iniciar ja des de
l’acció dels governs municipals de les ciutats en l’àmbit públic, i també en les
negociacions col·lectives en l’àmbit privat. Un impuls que ha de fer-se present en el
procés de futur que viu el nostre país, entre tots els agents socials, econòmics i
polítics, cap a una nova Catalunya on tothom pugui viure amb dignitat.
Atès que l’actual Salari Mínim Interprofessional, fixat pel govern espanyol en 655,20€,
és insuficient per cobrir les despeses mínimes a les quals ha de fer front una persona
per poder viure a les ciutats catalanes.
Atès que amb un salari mínim de 1.000 € es contribuirà a la millora de les condicions
de lespersones treballadores amb un salari per sota d’aquest llindar, reduint així la
pobresa i la desigualtat. Caldrà generar incentius per a la formació i per la millora de la
productivitat.
Amb un SM més alt, augmentarà la capacitat de consum i de l’activitat econòmica, i
s’assolirà, així, una distribució de la renda més justa i una societat més cohesionada.
A PROPOSTA DE TOTS ELS GRUP MUNICIPALS DE SANT POL DE MAR, EL PLE
ACORDA:
1.- L’adhesió de l’Ajuntament a la iniciativa ciutadana per un salari digne “Anem a mil”.
2.- Assegurar que les retribucions del personal de l’administració local no siguin
inferiors als 1000€.
3.- Assegurar que en les contractacions ja existents amb les empreses de prestació de
serveis o subministraments a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar es comprometen a
garantir una remuneració estable mínima de 1.000 € als seus treballadors i
treballadores.
4.- En les futures licitacions públiques, adoptar mesures normatives que condicionin
les empreses subcontractades o receptores de recursos municipals, a no pagar salaris
inferiors a 1000€ al seu personal contractat.
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5.- Realitzar un pla de treball conjuntament amb les empreses del municipi, comerços i
sindicats per difondre, treballar i arribar a establir el SM de 1000€ en totes les
empreses del municipi, així com estudiar la introducció d’ajudes a les empreses que
millorin les condicions salarials dels seus treballadors.
6.- Fer arribar aquest acord a la Plataforma Anem a Mil, als sindicats, a tots els grups
del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la
Federació de Municipis de Catalunya i al Consell de Ciutat.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a la seva aprovació ÉS APROVADA PER
UNANIMITAT amb
•
•
•

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

14. ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha
15. PRECS I PREGUNTES
Preguntes que formula el grup d’ERC (Sr. Zanca) .1ª.- Manifesta que, acabada la Festa Major, fan una valoració positiva i feliciten el
Govern per la diversitat d’actes i de públic al que anaven dirigits: festa de tots colors i
per tothom.
No obstant fan també les següents crítiques:
-Denuncien les situacions desagradables que es provoquen al voltant de la carpa:
vandalisme, ( la torre i la moto del socorrista van anar a parar a l’aigua) botellon, etc.
Indiquen que dóna una imatge de poble que no es vol, per tant encoratgen al govern
per fer possible que no es torni a produir.
-Les activitats a la Carpa van començar amb la festa del “country” el 14 de juliol. La
festa major dura una setmana i en canvi la carpa ha estat funcionant durant 3 caps de
setmana seguit.
-Creuen que 3 setmanes d’envelat amb sorolls i molèsties al veïnat de la zona no
estan justificades i que seria bo replantejar algunes activitats, si cal fer-les o no i si el
lloc és l’adequat. Voldrien que es tingués en consideració també aquest aspecte.
Resposta regidor Sr. Garcia:
El tema del “botelló” ja fa un parell d’anys que es ve patint i s’està treballant per que la
Festa Major retrocedeixi una mica enrera i sigui, primordialment, per santpolencs i
visitants, per aquest motiu no es van programar grans grups ni actes massificats . No
obstant, indica que Sant Pol es desborda per la quantitat de gent que arriba,
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principalment en tren, i entén que l’espectacle no es agradable, però no es pot
controlar la gent que arriba en tren i que no pot marxar fins el matí següent.
Aclareix que l’envelat té un cost important i van considerar que des de Promoció
Econòmica era una infraestructura que es podia utilitzar per altres activitats
programades que requereixen un esforç important de muntatges i desmuntatges a
altres indrets, i aprofitant la possibilitat d’utilitzar la carpa es descongestionava la feina
de la brigada municipal, optimitzant, d’aquesta manera, el seu cost i la seva
infraestructura.
Admet que potser sí que cal reconsiderar el tema d’horaris o de la seva durada i
manifesta que ho estudiaran.
Sr. Zanca puntualitza que la festa major dura un cap de setmana i en canvi l’envelat
n’ha estat funcionant 3 i indica que els hi agradaria que abans consultessin als veïns
de la zona, a més manifesta que tampoc té clar si s’ha compensat el cost de l’envelat
amb les activitats que s’hi han fet,.
2ª.- En relació a la zona taronja, voldrien saber quina ha estat la motivació de la seva
implantació, de on ha vingut, si ha sigut una petició de la ciutadania o ha estat una
iniciativa municipal. I si es té prevista la implantació de més zones taronja al municipi.
Respon Sr. Xumetra que ha estat una iniciativa municipal deguda a la manca
d’aparcament a la zona de l’hotel: alguns estiuejants aparcaven el seu vehicle a la
plaça i no el tocaven en tot el mes d’agost. Afegeix que es tracta d’una prova pilot per
facilitar l’aparcament a la nit dels veïns de la zona. La resposta, de moment, es
positiva.
Sr. Zanca es continuarà a l’hivern o només serà a l’estiu?
Sr. Xumetra respon que es tracta d’una prova pilot i que a finals d’estiu es farà una
valoració global de l’actuació.
Per últim proposa com a alternativa fer ús de la zona de la Sénia com aparcament a
l’estiu.
3ª.- Fibra òptica. En quina situació la tenim?
Sr. Catarineu explica que hi ha tres alternatives:
a.- El contacte amb una empresa que fa desplegaments en municipis de menys de
5000 habitants, de Girona, que ha fet el desplegaments en altres municipis ( com ara
Gironella i crec que Vidreres) i que està interessada en Sant Pol.
b- L’ajuntament plantejarà al setembre el fet de poder instal·lar un tram de fibra, des de
Garrofers fins la Zona Industrial a través de la canonada de l’aigua, sistema pioner,
amb una empresa que ja en fa, amb la intenció de que atès que el desplegament de la
fibra òptica depèn dels grans teleoperadors, i atès que per on s’ha de punxar és a la C32, i considerant que tota l’ obra civil és molt costosa per els teleoperadors, si tenim un
tram de fibra propi que després mitjançant els mecanismes legals que toquin (concurs
públic , subvenció, etc. ) ho podem cedir all teleoperadors els serà més fàcil que facin
el desplegament.
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c.- I per últim sabem oficiosament que la Generalitat des del CTITI acabaran fent el
desplegament per la C-32 des de Montgat fins a Palafolls, que ja s’han demanat els
permisos a Territori i Sostenibilitat i que ja la començaran a desplegar, essent Sant Pol
la prioritat, havent-nos de posar en contacte amb ells.
Per tant, al setembre d’alguna manera o altra hi haurà alguna novetat.
4ª.- Horts urbans, on s’ubiquen, quan i si hi ha hagut demanda.
Sra. Martí respon:
Hi ha hagut entrebancs. El principal problema ha estat l’ocupa que hi havia del terreny
municipal.
S’ubicaran al darrera dels edificis de Moré. Pujant el camí de Can Muntaner a la dreta.
Hi caben 19 parcel·les. Cal fer la canalització de l’aigua. I de les demandes informa
que en primer lloc van demanar 23 persones. Creu que quan s’anunciï formalment en
sortiran més
Aclareix que s’adjudicaran les parcel·les més accessibles a la gent gran persones i a
les persones amb mobilitat reduïda.
5ª.- Té a veure amb els “gossos” i algunes zones del poble que estan brutes per
l’incivisme dels seus propietaris. HI ha zones, Fragata Numància, que estan plenes
d’excrements i es netegen poc.
Debat sobre la complexitat de poder sancionar aquestes conductes per la dificultat de
poder denunciar als infractors: es fa impossible caçar al moment la infracció.
Cal fer un esforç per evitar aquestes conductes.
6ª.- Repeteix el prec de l’últim Ple respecte els contenidors: hi ha algun pla o alguna
actuació extraordinària ?
Sr. Xumetra explica que hi ha dues àrees conflictives: Plaça Hotel i c/ Antoni Sauleda.
Hi ha vàries opcions; informador caps de setmana, més control per part Policia....
Sr.Zanca: Hi ha sobre excés dels residus als contenidors, que estan plens a vessar i
s’ocupa la part de fora, es deixa la bossa al terra perquè ja no hi cap al contenidor que
toca.
Insisteix en que tenim una imatge de poble que volem i això ens dona una mala
imatge.
Respon Sr. Xumetra: a la plaça de l’Hotel es farà el porta a porta a partir del
setembre, sobre el dia 15, aproximadament.
Intervé la Sra. Alcaldessa manifestant que cal valorar econòmicament que és el més
beneficiós.
7ª.- Torna a insistir sobre la informació que tenen demanada de les càmeres de
vigilància.
Sr. Xumetra respon que donarà complida resposta.
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Preguntes ICV
El Sr. Ferrer pregunta si es cert que es va denunciar un ciutadà per un comentari a la
pàgina del facebook.
Respon alcaldessa que ho desconeix. Diu que segons té entès la policia va denunciar
a un ciutadà per un comentari aparegut al facebook.
El Sr. Ferrer manifesta que l’ajuntament cal que estigui per sobre dels comentaris que
es publiquen a les xarxes socials, Cal fer distinció entre les respostes personals i les
oficials.
Demana si es pot indagar sobre el que va succeir: entén que la feina de la policia no
és fiscalitzar el que es publica sobre ella sinó donar un bon servei al ciutadà.
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió, essent les
20:15 hores, estenent-se la present acta per a la deguda constància de tot allò
acordat, signant-la l’alcaldessa, juntament amb mi, la secretària accidental, qui dono
fe.
ALCALDESSA

SECRETÀRIA ACCIDENTAL

Montserrat Garrido Romera

Lídia Sagristà Vilà
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