ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 18 DE JUNY DE 2014
NÚM. PLE 2014/6
Identificació sessió
Caràcter: ordinària
Data: 18 de juny de 2014
Horari: 21:00 h. a 22:30 h.
Lloc: sala de plens
Assisteixen:
Alcaldessa- Presidenta
Sra. Montserrat Garrido Romera (CIU)
Tinents d’Alcalde
Sr. Ferran Xumetra Subirana (CIU)
Sr. Xavier Catarineu Hernández (CIU)
Sr. Raimon Vidal Serra (CIU)
Sr. Robert Garcia Gil (CIU)
Regidors/es
Sr. Joan Vigatà Minguet (Junts per Sant Pol)
Sr. Daniel Comas Verdaguer (Junts per Sant Pol)
Sra. Verònica Martí Ceballos (Junts per Sant Pol)
Sr. José Parada Rafael (Junts per Sant Pol)
Sr. Manel Puig Borrell (ICV)
Sr. Bernat Ferrer Roura (ICV)
Sr. Albert Font Lacambra (ERC)
Sr. Isaac-Ivan Martín i Salvà (PP)
Excusa la seva absència
Sr. José Parada Rafael (Junts per Sant Pol)
Secretària
Lídia Sagristà Vilà, secretària accidental
A la sala de plens de la vila de Sant Pol de Mar, essent les 21:00 hores del dia 18 de
juny de 2014, es reuneixen sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Montserrat
Garrido Romera, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número 6 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.

1

Ordre del dia
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 5 DE MAIG DE 2014
2. PROPOSTA D’ACORD AL PLE MUNICIPAL D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL SECTOR 1 ZONA INDUSTRIAL DEL PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ MUNICIPAL DE SANT POL DE MAR
3. PROPOSTA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL DE SANT
POL DE MAR SISTEMA DE VERD PRIVAT. CLAU 12
4. APROVACIÓ DE L’ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL EMPLEAT
DE L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
5. DICTAMEN D’APROVACIÓ RELATIU A LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE LA
GESTIÓ INDIRECTA DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS A SANT POL
DE MAR.
6. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE L’EXPLOTACIÓ D’UN BAR-RESTAURANT SITUAT
SOTA LA PLAÇA TORRENT DE L’ARROSSER
7. DONAR COMPTE AL PLE DE LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ 2013
APROVADA EN JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ DE DATA 29 D’ABRIL DE 2014
8. MOCIÓ DE SUPORT A LA CONFRARIA DE CAMPANERS I CARILLONISTES DE
CATALUNYA A LA CANDIDATURA BARCELONA/CATALUNYA, PER A L’ORGANITZACIÓ
DEL CONGRÉS MUNDIAL QUE S’HA DE CELEBRAR A L’ANY 2017
9. ASSUMPTES URGENTS
10. PRECS I PREGUNTES

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 5 DE MAIG DE
2014
El regidor Sr. Martín expresa el seu condol per la mort del que va ser alcalde de Sant
Pol de Mar, Sr. Manuel Mombiela, al qual li vol fer un petit homenatge fent aquesta
menció que vol que consti en acta.
S’aprova l’acta de la sessió ordinària del ple de data 5 de maig de 2014 per unanimitat
dels assistents.
2. PROPOSTA D’ACORD AL PLE MUNICIPAL D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE
LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL SECTOR 1 ZONA INDUSTRIAL DEL PLA
GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL DE SANT POL DE MAR
En data 28 de setembre de 2011, el Ple de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar va acordar
aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal:;
“Sector 1” Zona Industrial de Sant Pol de Mar i sotmetre’l a informació pública per 45
dies, juntament amb l’informe de sostenibilitat ambiental, mitjançant anunci al Butlletí
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels diaris
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de més divulgació en l’àmbit municipal, al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al WEB
municipal, de conformitat amb allò que disposa el Decret legislatiu 1/2010 de la Llei
d’urbanisme de Catalunya.
Durant dit termini han estat presentats 15 escrits d’al·legacions i suggerències per part
de particulars les quals han estat resoltes per l’equip redactor i són objecte del present
informe-proposta.
No se n’han presentat extemporàniament.
Cal significar que l’equip redactor, com a metodologia de treball, ha mantingut reunions
de treball amb diferents interessats i al·legants amb l’objectiu de poder conèixer amb
més detall i precisió el contingut i abast de les al·legacions.
En el present informe, com a document complementari, s’incorpora un resum de
cadascuna de les al·legacions presentades – tenint en compte que el text íntegre de
l’al·legació s’incorpora com a documentació pròpia del document per a l’aprovació
provisional de la modificació puntual referenciada i la proposta al Ple de l’Ajuntament,
per tal que el Ple pugui adoptar l’acord que estimi adient pel que fa a l’aprovació
provisional.
S’han incorporat en un text refós els canvis que les estimacions de les al·legacions
han pogut comportar en la documentació del Pla. Les modificacions derivades de
l'estimació total o parcial d'al·legacions formulades conforme a l'informe d'al·legacions
no generen vinculacions singulars, ni afecten a qüestions substancials del document; i,
en conseqüència, no és necessària una nova exposició pública de la modificació
puntual del Pla Parcial del Sector 1 Zona Industrial aprovada inicialment.
El document de l’aprovació provisional de la modificació puntual esmentada exposat al
públic, conté la totalitat de determinacions prescrites en el Decret legislatiu 1/2010 de
la Llei d’urbanisme de Catalunya; i, en la elaboració de dits documents s'han seguit
tots els tràmits que estableix la norma esmentada.
Així mateix s’han pres en consideració l’informe de sostenibilitat ambiental, la memòria
ambiental i la resolució emesa per la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental de la
Generalitat de Catalunya, de data 11 de febrer de 2013, referent a la “Memòria
Ambiental de la Modificació Puntual del PGO a l’àmbit del “Sector 1” Industrial de Sant
Pol de Mar, d’acord amb l’aticle 25.7 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació
ambiental de plans i programes, així com s’ha donat compliment a la resta de
requeriments de publicitat establerts en l’article 28 de la Llei esmentada.
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- ESTIMAR total i parcialment les al·legacions formulades al document
d’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació del Sector 1 –
Zona Industrial de Sant Pol de Mar i a la ISA, d’acord amb el detall i resum contingut
en el document annex.
SEGON.- DESESTIMAR la resta.
TERCER.- APROVAR provisionalment la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació del Sector 1 –Zona Industrial de Sant Pol de Mar, i la resta de documents
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adjunts, una vegada introduïdes les modificacions derivades de l'estimació total i
parcial de les al·legacions formulades i consideracions contingudes a la resta de
documentació adjunta a l’expedient.
QUART.- NOTIFICAR el present acord d'aprovació provisional a la totalitat
d'al·legants; així com remetre una còpia de l'expedient administratiu i del document de
la modificació puntual del Pla General d’Ordenació del Sector 1 –Zona Industrial de
Sant Pol de Mar a la Comissió Territorial Urbanisme, per a l’aprovació definitiva del
mateix.
Abans de començar les intervencions d’aquest punt, el regidor Sr. Manel Puig
s’absenta de la sala de plens per conflicte d’interessos.
INTERVENCIONS
Alcaldessa
Defensa la proposta i explica el desenllaç final lamentant no haver pogut arribar a un
acord amb dues societats diferents, però formades essencialment pels mateixos socis.
El document contempla totes aquelles al·legacions efectuades en fase d’informació
pública que han estat estimades i pretén desencallar, respecte la normativa
urbanística, el sector industrial del municipi, dotant-lo de la normativa adient, anul·lada
al seu dia, manifestant que es una eina essencial per la viabilitat de les empreses que
s’hi troben ubicades.
Sr. Ferrer
Manifesta que 3 anys després de l’aprovació inicial d’aquesta modificació, s’aporta un
document per a l’aprovació provisional substancialment diferent a aquell, ja que s’ha
exclòs una part important de les modificacions previstes, bàsicament per incapacitat
d’arribar a una acord amb les parts implicades. Això fa que el document quedi coix i
que s’obri la porta a possibles impugnacions que pot portar novament al polígon a
aturar les activitats per suspensió de llicències .
Fa constar que al seu dia ja van dir que era un punt important i que calia arribar al
màxim consens. Lamenta la falta de consens, de rapidesa i de seguretat.
No troben però motius suficients per votar-hi en contra.
El seu vot serà d’abstenció.
Sr. Font
També avança el vot, en aquest cas favorable, però també vol fer una petita crítica al
govern perquè entenen que no ha fet els deures i l’excusa és que ha estat per un
tercer.
Vol deixar constància que probablement no s’han assolit tots els objectius però creu
que cal aprovar el document per la viabilitat del sector.
Sr. Martin
Veu que s’han solucionat problemes a la zona industrial i això els hi agrada.
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No comparteixen l’estil de les negociacions i avancen, per aquest motiu, l’abstenció.

Alcaldessa
Des de l’ajuntament s’ha treballat molt: tots els tècnics, tan els redactors com els
municipals s’hi hi han esforçat al màxim per consensuar un document amb totes les
parts. No obstant, les al·legacions presentades per part d’uns dels propietaris, amb els
quals s’havia arribar a un acord, les quals es contradeien amb el contingut del
document que contemplava l’acord, i la negativa a retirar aquestes al·legacions, en les
quals es demanava que el document no recollís les seves aspiracions concretes, es el
que ha propiciat que aquestes es retiressin del document atès que tot plegat era un
contrasentit.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 18
de juny de 2014, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

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

3. PROPOSTA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE
LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL
DE SANT POL DE MAR SISTEMA DE VERD PRIVAT. CLAU 12
En data 31 de març de 2014, el Ple de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar va acordar
aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal, Verd
Privat- clau 12-, i sotmetre’l a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant
anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
en un dels diaris de més divulgació en l’àmbit municipal, al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i al WEB municipal, de conformitat amb allò que disposa el Decret
legislatiu 1/2010 de la Llei d’urbanisme de Catalunya.
Durant dit termini ha estat presentada 1 al·legació per part d’un particular la qual ha
estat resolta i acceptada per l’arquitecta municipal, mitjançant informe de valoració de
l’al·legació de data 5 de juny de 2014.
D’acord amb l’acceptació de l’al·legació, s’ha modificat el redactat de l’article 110 bis,
afegint un nou apartat 3r, el qual serà del tenor literal següent:
“3.- En aquests sòls s’hi admetran únicament les següents instal·lacions: piscines
descobertes i pistes esportives a l’aire lliure. Caldrà l’acompliment de les normatives
sectorials que, si s’escau, siguin d’aplicació”.
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Atès l’informe emès per la TAG d’urbanisme , la modificació derivada de l'estimació
total de l’al·l·legació formulada no genera vinculacions singulars, ni afecta a qüestions
substancials del document; i, en conseqüència, no és necessària una nova exposició
pública de la modificació puntual aprovada inicialment.
Atès que del mateix informe se’n desprèn que el document de l’aprovació provisional
de la modificació puntual esmentada exposat al públic, conté la totalitat de
determinacions prescrites en el Decret legislatiu 1/2010 de la Llei d’urbanisme de
Catalunya; i, en la elaboració de dits documents s'han seguit tots els tràmits que
estableix la norma esmentada.
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- ESTIMAR totalment l’al·legació formulada al document d’aprovació inicial
de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Sant Pol de Mar, del Verd
Privat – clau 12- .
SEGON.- APROVAR provisionalment la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació de Sant Pol de Mar, Sistema de Verd Privat – clau 12, una vegada
introduïda la modificació derivada de l'estimació total de l’al·legació formulada.
TERCER.- NOTIFICAR el present acord d'aprovació provisional a l'al·legant; així com
remetre una còpia de l'expedient administratiu i del document de la modificació
puntual del Pla General d’Ordenació de Sant Pol de Mar, Sistema de Verd Privat –
clau 12- a la Comissió Territorial Urbanisme, per a l’aprovació definitiva del mateix.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 18
de juny de 2014, ES APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

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

4. APROVACIÓ DE L’ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL
EMPLEAT DE L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
Els articles 31 i 32 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril reconeixen jurídicament el dret a la
negociació col.lectiva de les condicions laborals del treballadors públics entès com el
dret a negociar la determinació de les seves condicions de treball.
A l’empara d’aquest text legal, en data 20 de juny de 2012 es constituí la corresponent
Mesa de Negociació integrada per representants de l’Ajuntament i per representants
de les organitzacions sindicals amb l’objecte de subscriure un acord referent a totes
aquelles matèries contemplades en l’article 37 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril.
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Després de diverses sessions de treball que s’ha anat desenvolupant al llarg d’aquest
temps en data 30 de maig de 2014 ambdues parts han subscrit un acord de condicions
de treball del personal empleat de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar que restarà vigent
fins al 2015.
En conformitat amb el que disposen els articles 31 i següents de la Llei 7/2007 de 12
d’abril,
EL PLE ACORDA:
PRIMER.-Aprovar l’acord de condicions de treball del personal empleat de
l’Ajuntament, el contingut del qual s’adjunta a aquesta proposta.
SEGON.-Remetre l’expedient al Departament de Treball i d’Indústria de la Generalitat
de Catalunya als efectes del registre de l’acord i publicació en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, així com remetre l’acord a la Delegació del Govern de
Catalunya als efectes oportuns.
TERCER.-Notificar aquest acord a les Organitzacions sindicals signats.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 18
de juny de 2014, ES APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

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

5. PROPOSTA RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE LA GESTIÓ
INDIRECTA DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS A SANT
POL DE MAR.
La regidoria de Medi Ambient, juntament amb l’empresa ARCA DEL MARESME, EI,
SLL, adjudicatària del contracte del servei públic de recollida d’escombraries, proposen
la modificació del contracte subscrit en data 21 de setembre de 2009 i posteriorment
modificat per acord de Ple de data 20 de febrer de 2012.
La modificació proposada consisteix en resum, en un augment de certes freqüències
de recollida durant l’estiu, la implantació de la recollida porta a porta a tot el centre
urbà, i en la modificació de la fórmula de revisió del preu del contracte.
Concorren en el present supòsit raons d’interès públic que motiven la referida
modificació i que en síntesi es tradueixen en l’augment dels cànons aplicats pel
Consorci per al tractament de residus sòlids urbans del Maresme així com l’Agència de
Residus de Catalunya i que provoquen greus dificultats de liquiditat a l’ajuntament.
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La tècnica de Medi Ambient i Secretaria informen favorablement en data 20 de maig
del corrent de la modificació proposada.
Conferit a l’empresa ARCA DEL MARESME,EI,SLL tràmit d’audiència,aquesta
presenta escrit de conformitat amb la modificació del contracte proposada.
Per la qual cosa, atesos els antecedents exposats i d’acord amb la DT 7ª de la Llei
2/2011, de 4 de març, 202 i 258 de la Llei 30/2007,de 30 d’octubre en la redacció
vigent en el moment de subscriure el contracte.
EL PLE ACORDA:
PRIMER.-Modificar el contracte de concessió de la gestió indirecta del servei de
recollida de residus municipals a Sant Pol de Mar en els termes expressats a la
proposta adjunta.
SEGON.- Prorrogar el contracte de la gestió indirecta del servei de recollida de
residus municipals subscrit el 21-9-2009, 2 anys més a comptar des del 21 de
setembre de 2014.
TERCER.-Requerir a l’ARCA DEL MARESME EI,SLL per formalitzar la modificació.
QUART.- Facultar a l’alcaldessa,tant àmpliament com en dret sigui possible, per a
executar aquest acord, i en particular per subscriure el contracte modificat.
Abans de començar les intervencions d’aquest punt, el regidor Sr. Albert Font
s’absenta de la sala de plens per conflicte d’interessos.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 18
de juny de 2014, ES APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

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

6. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE L’EXPLOTACIÓ D’UN BAR-RESTAURANT
SITUAT SOTA LA PLAÇA TORRENT DE L’ARROSSER
En data 23 de gener de 2014 el director general de Territori i Urbanisme va emetre
resolució atorgant a l’ajuntament de Sant Pol de Mar la concessió administrativa per
ocupar terrenys de domini públic marítimoterrestre pel servei de platja sota la plaça
Torrent de l’Arrosser, notificada en data 5 de març de 2014.
El Ple municipal de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar va aprovar en data 31 de març de
2014 el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que
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ha de regir l’atorgament de l’explotació d’un bar-restaurant situat sota la plaça Torrent
de l’Arrosser, per procediment obert, i amb diversos criteris d’adjudicació.
En la mateixa sessió plenària s’acordà aprovar la delegació del Ple a la Junta de
Govern Local del tràmit de classificació de les ofertes presentades segons l’article 151
del Reial decret legislatiu 3/ 2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de contractes del sector públic.
En data 21 de maig de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar la classificació de les
ofertes presentades, a proposta de la Mesa de contractació, en el procediment de
licitació per a l’explotació d’un bar-restaurant situat sota la plaça Torrent de l’Arrosser.
El licitador Pomés Codina SL ha presentat la documentació que consta a la clàusula
14 del PCAP, en data 5 de juny de 2014, registre d’entrada núm. 2014/1754.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple Municipal, segons la
Disposició Addicional segona del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
EL PLE ACORDA:
PRIMER: Adjudicar l’explotació d’un bar-restaurant situat sota la plaça Torrent de
l’Arrosser al licitador Pomés Codina S.L. per un cànon anual de 26.000 €, a més de les
millores ofertades, durant el període de 15 anys indicat al PCAP.
SEGON: Notificar l'adjudicació als licitadors i publicar-la en el perfil del contractant
d'aquest Ajuntament.
TERCER: Convocar a l’adjudicatari per tal de formalitzar el contracte en el termini de
15 dies hàbils.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 18
de juny de 2014, ES APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

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

7. DONAR COMPTE AL PLE DE LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA
LIQUIDACIÓ 2013 APROVADA EN JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ DE DATA 29
D’ABRIL DE 2014
“LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR DE
L’EXERCICI 2013”
Assumpte: Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar de l’exercici 2013
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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 2013, els quals consten a l’expedient.
2. La secretària - interventora municipal ha informat els mateixos.
3. Els resultats obtinguts, calculats segons els criteris i normativa que consta a l’informe
d’intervenció son els següents:

Pressupost d'ingressos
Cap.
Descripció
I
II
III
IV
V

Reconeguts

%Execució

3.462.000,00
28.500,00
1.760.027,76
1.394.826,31
146.350,00
6.791.704,07

3.601.663,55
16.525,55
1.716.715,23
1.255.914,60
167.664,81
6.758.483,74

104,03%
57,98%
97,54%
90,04%
114,56%
99,51%

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

906.155,62
416.330,51
408.389,82
1.730.875,95
8.522.580,02

103.170,00
0,00
408.389,82
511.559,82
7.270.043,56

11,39%
0,00%
100,00%
29,55%
85,30%

Pressupost de despeses
Cap.
Descripció

Pressupost

Reconegudes %Execució

I
II
III
IV

VI
VII
IX

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

Pressupost

Despeses de personal
Béns i serveis corrents
Despeses financeres
Transferències corrents

2.911.118,70
2.469.300,50
101.000,00
213.182,13

2.849.433,60
2.274.426,90
47.382,15
160.889,63

97,88%
92,11%
46,91%
75,47%

Despeses corrents

5.694.601,33

5.332.132,28

93,63%

Inversions
Transferències de capital
Passius financers
Subtotal pressupost capital

2.281.152,72
0,00
546.825,97
2.827.978,69
8.522.580,02

387.504,03
0,00
546.369,69
933.873,72
6.266.006,00

16,99%

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

99,92%
33,02%
73,52%

Import
6.861.653,74
6.758.483,74
103.170,00
-5.719.636,31
-5.332.132,28
-387.504,03
0,00
-137.979,87
408.389,82
-546.369,69
1.004.037,56
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Romanent de tresoreria
Descripció

Import

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

2.412.305,11
1.193.315,36
464.316,13
652.155,45
78.303,98
-1.460,20
807.378,97
405.848,12
797,47
400.733,38

Saldos dubtós cobrament
Excés de finançament afectat
ROMANENT DE TRESORERIA DESPESES GRALS.

-768.305,93
-770.051,28
1.259.884,29

Estalvi corrent
Descripció
Capítols I a V ingressos
Capítols I a IV despeses
Recursos generats per operacions corrents
Contribucions especials i quotes urbanització
Amortització de passius
ESTALVI CORRENT
Estalvi net
Descripció

2.798.241,50

Import
6.758.483,74
-5.332.132,28
1.426.351,46
0
-546.369,69
879.981,77

Import

Capítols I a V ingressos
Capítols I, II i IV despeses
Estalvi brut
Obligacions rec. finançades amb rom. tres.
Anualitat teòrica 31/12/2013
ESTALVI NET

Endeutament a 31/12/2013
Descripció

6.758.483,74
-5.284.750,13
1.473.733,61
-592.143,83
881.589,78

Import

Deute viu operacions crèdit a llarg termini 31/12/13
Deute viu operacions crèdit a curt termini 31/12/13
Total deute viu

3.598.227,37
0,00
3.598.227,37

Capítols I a V ingressos

6.758.483,74
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Estabilitat pressupostària
Descripció
Capítols I a VII ingressos
Capítols I a VII despeses
Subtotal
AJUSTAMENTS SEC-95
Capacitat(+)/Necessitat (-) de finançament

Import
6.861.653,74
-5.719.636,31
1.142.017,43
-473.155,15
668.862,28

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. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general
atendrà el compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos a la LGEP.
5. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril,
segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ACORDA:
PRIMER: Aprovar el càlcul i l’import de la provisió de saldos de dubtós cobrament que consta
en l’expedient de la liquidació pressupostària per un import a 31 de desembre de 2013 de
768.305,93€.
SEGON: Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici de 2013, que s’adjunta en annex
amb el corresponent detall dels documents que figuren incorporats a l’expedient.
TERCER: Informar al Ple en la primera sessió que hi hagi.
QUART: Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del
Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.”

Els regidors es donen per assabentats.
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8. MOCIÓ DE SUPORT A LA CONFRARIA DE CAMPANERS I CARILLONISTES DE
CATALUNYA A LA CANDIDATURA BARCELONA/CATALUNYA, PER A
L’ORGANITZACIÓ DEL CONGRÉS MUNDIAL QUE S’HA DE CELEBRAR A L’ANY
2017
és una associació sense ànim de lucre, endegada l’any 1987, i constituïda per
persones que voluntàriament es dediquen a vetllar per la conservació de les diferents
tradicions dins el món campaner. D'entre els seus objectius hi ha la difusió i protecció
de les antigues i arrelades tradicions culturals i religioses de les campanes,
campanars, campaners, carillons i carillonistes, especialment de tots aquells usos,
costums, i tocs que per la seva idiosincràsia donen una identitat plena i diferenciadora.
L'entitat també organitza tota mena d'activitats culturals i participa en la conservació i
enriquiment de les diferents manifestacions culturals i religioses.
L’any 2011, la Confradia de Campaners i Carillonistes de Catalunya va ser admesa per
unanimitat en el si de la World Carillon Federations, i en el decurs del darrer congrés
mundial celebrat als EUA.
Aquesta Cofradia té la intenció de presentar durant el proper congrés mundial que se
celebrarà a Anvers (Bélgica) el proper mes de juny, la candidatura per a l’organització
del congrés que l’ha de seguir, el del 2017, a Barcelona/Catalunya.
EL PLE ACORDA:
PRIMER. Donar suport a la Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya a la
candidatura per Barcelona/Catalunya, per a l’organització del congrés mundial que
s’ha de celebrar al 2017.
SEGON. Comunicar aquesta resolució a la Confradia de Campaners i Carillonistesd de
Catalunya.
INTERVENCIONS
Sr. Martin
Adelanta el sentit negatiu del seu vot atès que aquesta moció no afecta ni té cap
relació amb el municipi de Sant Pol . Entenen que no queda justificat l’interés general i
que el Ple no hauria de debatre aquesta mena de mocions declaratives.
Sr. Vigatà
Manifesta el seu acord amb l’opinió anterior.
Adelanta l’abstenció del seu grup en la votació d’aquesta moció perqué pensen que es
una moció que no té un interès municipal i, com ja ha explicat altres vegades,
consideren que no és una funció del Ple de la Corporació votar o adherirse a qualsevol
moció, més enllà de les que aportin o suposin un benefici o una utilitat al municipi .
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VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 18
de juny de 2014, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

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

9. ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha
10. PRECS I PREGUNTES
Precs i preguntes de Junts per Sant Pol
Sra. Martí
1.- Troba que hi ha massa fanals nous a la Punta. Respecte la retirada dels vells
fanals diu que s’ha deixat que quedin els pilars de granit que els sostenien i proposa
posar-hi algun tipus de planta a sobre.
2.- Pregunta si s’informa a les persones estrangeres del seu dret de retirar el vehicle
immobilitzat sense pagar en el mateix moment la sanció. Afirma que la immobilització
només pot servir per identificar al propietari del vehicle.
3.- Indica que cal posar bé els contenidors de recollida selectiva dels residus orgànics
doncs la tapa està al revés i resulta difícil poder-hi abocar la bossa.
4.- Proposa posar cartells grans amb lletres també grans als contenidors que indiquin
la prohibició de deixar bosses a terra afegint “sota sanció”.
5.- Cal indicar al Parc del Litoral que hi ha una zona de picnic .
6.- Creu que s’haurien de posar papereres al camí paral·lel a la via del tren des del
Passeis dels Platans fins a Canet.
7.- Exposa el seu malestar per no agafar cap senyal de cap canal de televisió i per no
tenir cobertura al mòbil. Creu que ja ha passat temps més que suficient per haver
solucionat el problema i es del parer que s’haurien de demanar disculpes als
ciutadans.
Sr. Vigatà
Demana informació dels contenidors que últimament s’han cremat.
Precs i preguntes d’ICV
Sr. Puig
Pel que fa referència a l’àrea de Promoció econòmica, en primer lloc manifesta la seva
estesa de ma al nou regidor.
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Creuen que es necessita més imaginació a l’hora de fer actuacions per activar el
comerç de Sant Pol, així com que es puguin donar respostes positives i personals
respecte a aquest tema.
Demanen una web municipal més dinàmica , més atractiva i que surti dels estàndards
de totes les webs municipals.
Igualment demana que s’entri més en el funcionament dels apartaments turístics, atès
que som un poble amb poques places hoteleres així com que s’ajudi als promotors
d’aquests apartaments.
Pel que fa a l’àrea de Medi Ambient fa un prec, reiteratiu i constant, respecte l’arbrat
viari, atès que creu que no es te la cura adient i suficient. Cal una sensibilitat més
acurada .
Precs i preguntes d’ERC
Sr. Font
També esten la ma al nou regidor de promoció econòmica .
Expressa el seu malestar en veure que encara hi ha administracions que esgoten les
seves partides pressupostàries amb banderoles: en aquest cas la Diputació de BCN.
Manifesta que amb pocs recursos es poden fer coses molt més interessants.
Se suma al prec de delimitació de la zona de picnic del Parc del Litoral.
Igualment diu que ja l’any passat van posar damunt la taula que cal limitar
l’aparcament de caravanes i autocaravanes al Parc del Litoral i a Sant Pau. Cal tenir
compte amb la permissivitat municipal.
Aclareix que a l’anterior ple es va parlar de la pilona i creu recordar que el regidor va
dir que treuria la pilona, i atès que a l’acta no es diu exactament el que es va dir, torna
a preguntar si es treurà la pilona o es farà alguna cosa amb ella, atès que considera
que no es exactament el mateix.
També pregunta al regidor Sr. Xumetra si hi era o no a la JGL que va aprovar el
compte de la liquidació del pressupost del 2013, doncs ha vist que el regidor dubtava.
Precs i preguntes del PP
Sr. Martin
Respon al regidor Sr. Font que en fires alternatives anteriors s’havien muntat uns
quans campings.
Expressa que els va resultar curiós que la bandera estelada estigués a mitja asta per
la defunció del Sr. Mombiela.
Repeteix que al ple s’hi han de portar mocions interessants pel poble. Entenen que els
regidors van al ple a parlar de Sant Pol.
Es va demanar una valoració de la fira del formatge.
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Queixes respecte la brutícia a la Punta o els jocs de pilota que fan que alguns vilatans
no s’hi sentin bé. Demana més vigilància.
Creu que no resulta equilibrada la càrrega tributària amb els serveis municipals que
tenen els propietaris d’immobles de les urbanitzacions respecte els propietaris
d’immobles del centre de la vila.
Respostes a Junts per Sant Pol:
Sr. Xumetra:
Demana a la Sra. Martí que li enviï un correu electrònic amb les preguntes i li
contestarà per escrit.
Sra. Alcaldessa:
Respecte l’antena de televisió i telefonia expressa que entén l’angoixa dels
santpolencs, ella s’hi afegeix perqué tampoc la veu.
Explica els antecedents i les actuacions portades a terme per fer realitat aquesta nova
infraestructura i fa palès que el procediment administratiu ha estat molt llarg, complicat
i dificultòs.
S’hi ha treballat i s’hi està treballant molt i espera que aviat es faci realitat la seva
posada en funcionament.
Respostes a ICV:
Sr. Garcia
Agraeix les mostres de suport rebudes.
Reconeix la manca d’oferta hotelera.
Explica la nova actuació del “Mercat del pagès”. Creu que es van assolir els objectius:
1.- donar a conèixer que hi ha gent jove que es dedica a fer de pagès
2.- que existeix un producte de proximitat
3.- dinamització del comerç del centre de Sant Pol.
Explica les noves actuacions que es volen portar a terme, com la “Mostra
gastronòmica” que acollirà a restauradors i pastissers de la vila, o la “Nit del Comerç”.
Posa en coneixement dels assistents que s’està treballant conjuntament amb l’Unió de
Comerciants brindant tot el suport del consistori per tirar endavant les propostes que
suposin una activació del comerç a la vila.
Pel que fa a la valoració de la Fira del Formatge indica que la informació que li han fet
arribar des de la organització es que tothom en va quedar satisfet.
Sr. Vidal
Respon la pregunta sobre els habitatges d’ús turístic i indica que al proper Ple portarà
tota la informació demanada.
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Aclareix el regidor d’Iniciativa per Catalunya Sr. Ferrer que la intenció del seu grup al
parlar de la Web municipal es que creuen que , per exemple, en el cas dels habitatges
turístics, el que caldria es posar links amb els propietaris o gestors d’aquests
habitatges.
Sr. Xumetra
La pàgina web que es posarà en servei serà molt versàtil.
Pel que fa a l’arbrat informa que s’han posat arbres nous a l’hort Ca la Sole i a les
Escoles i que s’anirà avançant en aquest tema.
Respostes a les preguntes d’ERC.
Sr. Xumetra:
Respon al regidor Sr. Font dient que la “pilona” porta funcionant un mes, i que de
moment no falla mantenint-la.
Respostes a les preguntes del PP
Alcaldessa
Pel que fa la bandera estelada a mitja asta l’alcaldessa informa que no la gestiona
l’ajuntament.
Respecte les mocions que s’aporten al Ple cada grup polític es lliure de portar les que
consideri convenient, així com que tots poden votar lliurament si hi estan d’acord o no.
Creu que la democràcia precisament és això.
Resposta a la pregunta de Junts per Sant Pol
Alcaldessa
Pel que fa a la crema de contenidors informa que se n’han cremat uns quants, a
diferents punts de la vila, i que està en fase d’investigació la seva autoria.
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les
22:30 hores, estenent-se la present acta per a la deguda constància de tot allò
acordat, signant-la l’Alcaldessa, juntament amb mi, la Secretària accidental, qui dono
fe.
ALCALDESSA

Montserrat Garrido Romera

SECRETÀRIA ACCIDENTAL

Lídia Sagristà Vilà
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