ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 26 DE JULIOL DE 2016
NÚM. PLE2016/8
Identificació sessió
Caràcter: ordinària
Data: 26 de juliol de 2016
Horari: 19:00 h. a 20:00 h.
Lloc: sala de plens
Assisteixen:
Alcaldessa- Presidenta
Sra. Montserrat Garrido Romera (CIU)
Tinents d’Alcalde
Sr. Ferran Xumetra Subirana (CIU)
Sr. Xavier Catarineu Hernández (CIU)
Sr. Marta Romà Serra (CIU)
Regidors/es
Sr. Robert Garcia Gil (CIU)
Sr. José Parada Rafael (Junts per Sant Pol)
Sr. Daniel Comas Verdaguer (Junts per Sant Pol)
Sra. Verònica Martí Ceballos (Junts per Sant Pol)
Sr. Albert Font Lacambra (ERC)
Sr. Albert Zanca Brossa (ERC)
Sr. Bernat Ferrer Roura (ICV-EUIA-E)
Secretària
M. Carme Solís Ferrer
A la sala de plens de la vila de Sant Pol de Mar, essent les 19:00 hores del dia 26 de
juliol de 2016, es reuneixen sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Montserrat
Garrido Romera, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número 8 del
Ple de la Corporació amb caràcter ordinària, els senyors i senyores més amunt
esmentats.
Declara oberta la sessió la Sra. Alcaldessa i un cop comprovat el quòrum d’assistència
necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els assumptes
inclosos a l’ordre del dia que tot seguit es relacionen.
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Ordre del dia
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR EXTRAORDINÀRIA DE DATA
27 DE JUNY DE 2016
2. FINALITZACIÓ DEL PLA ECONÒMIC - FINANCER 2015-2016
3. APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES ESPECÍFIQUES QUE S’ANNEXEN AL
PRESENT ACORD PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A LA
REHABILITACIÓ DE LES PARETS MITGERES DELS EDIFICIS DEL MUNICIPI DE
SANT POL DE MAR, PER A L’ANY 2016.
4. TASA DE REPOSICIÓ DE LA POLICIA LOCAL - OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA
5. MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS MEMBRES POLÍTICS DE LA
CORPORACIÓ
6. MODIFICACIÓ PLANTILLA LLAR D’INFANTS
7. MOCIÓ PER MILLORAR EL SERVEI DE RODALIES RENFE A CATALUNYA
8. MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2016
9. MOCIÓ PER UN NOU PAÍS LLIURE DE CORRUPCIÓ D’ESTAT
10. ASSUMPTES URGENTS
11. PRECS I PREGUNTES

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR EXTRAORDINÀRIA DE
DATA 27 DE JUNY DE 2016
S’aprova l’acta de la sessió anterior de data 27 de juny de 2016 per unanimitat de tots
els assistents.
2. FINALITZACIÓ DEL PLA ECONÒMIC-FINANCER 2015-2016
Assumpte: Donar coneixement de la finalització del pla econòmic-financer 2015-2016
Relació de fets
La liquidació pressupostària de l’exercici 2014 va presentar incompliment en l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i en la regla de la despesa. Per aquest incompliment, es va
elaborar un pla econòmic financer aprovat en sessió de ple de data 29 de juliol de
2015 que preveia el compliment d’ambdós objectius a 31 de desembre de 2016.
En la liquidació pressupostària de l’exercici 2015, aprovada per acord de la Junta de
Govern de data 4 d’abril de 2016, consta informe de la Intervenció, respecte al
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa.
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S’ha rebut comunicació per part de la Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor, respecte a la finalització del pla econòmic-financer 2015-2016.
Fonaments de dret
Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat
financera.
ES DÓNA CONEIXEMENT AL PLE DE:
La fiinalització del pla econòmic-financer 2015-2016 aprovat pel ple en data 29 de juliol
de 2015.
Els regidors es donen per assabentats
3. APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT
DE SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ DE LES PARETS MITGERES 2016
El Ple de Corporació Municipal, en data 29 d’octubre de 2015, va aprovar les bases
específiques reguladores de la convocatòria de subvencions per al pintat de les parets
mitgeres dels edificis de Sant Pol de Mar per a l’any 2015.
Atès l’interès de la Corporació de mantenir la convocatòria pe al present exercici, per a
promoure la qualitat del paisatge i preservar l’homogeneïtat dels colors existents en les
edificacions del casc urbà, el pressupost municipal d’enguany manté la partida per a
subvencionar la rehabilitació de les parets mitgeres del nucli urbà, quines bases s’han
modificat pel que fa a l’objecte, la quantia de la subvenció i al període durant el qual
s’hauran de realitzar les actuacions.
Atès que en l’art. 3 de l’Ordenança Municipal reguladora de les Bases per a
l’atorgament de subvencions a entitats, associacions i/o col·lectius sense ànim de lucre
del Municipi de Sant Pol de Mar publicada en el butlletí Oficial de la Província de
Barcelona en data 17 de gener de 2006 s’estableix que les subvencions s’atorgaran
mitjançant convocatòria de concurs públic.
Atesa l’existència d’aplicació pressupostària per un import total de 20.000 euros, amb
càrrec a les aplicacions pressupostàries 4 15200 4800000 del pressupost municipal de
l’exercici 2016.
Atès el que disposen els artícles 118 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Aprovar inicialment les bases específiques que s’annexen al present acord
per a l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació de les parets mitgeres dels
edificis del municipi de Sant Pol de mar, per a l’any 2016.
SEGON.- Exposar al públic les presents bases per termini de 20 dies mitjançant
anunci inserit al BOP, al web de l’Ajuntament i al Tauler d’anuncis i fent una referència
d’aquest anunci en el DOGC.
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TERCER.- Delegar en favor de la Junta de Govern Local l’adopció dels actes
necessaris per a la tramitació d’aquest acord i en especial per a l’aprovació definitiva
de les presents bases.
QUART.- Publicar aquesta delegació en el BOP en compliment de la legislació vigent.
INTERVENCIONS
Pren la paraula el regidor de l’àrea, Sr. Catarineu, per explicar que hi ha un error
material al punt 6 de les bases que rectifica “in voce”. S’ha de suprimir “de pintura”
El Sr. Ferrer, d’ICV, avança que votarà a favor, ja que suposa una millora estètica, i
això, sempre és positiu i comporta feina. Recorda que fa uns anys ells varen fer una
proposta semblant, però més àmplia. Demana que es prengui en consideració per
ampliar la subvenció a altres elements.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 26
de juliol de 2016, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

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

4. PROPOSTA PLENARIA: TASA DE REPOSICIÓ DE LA POLICIA LOCAL OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA
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 preveu que les necessitats de recursos
humans, amb assignació pressupostària que s’hagin de proveir mitjançant la
incorporació de personal de nou ingrés han de ser objectes de l’Oferta de l’Ocupació
Pública.
Les administracions locals formulen públicament la seva oferta d’ocupació Pública
ajustant-se als criteris fixats en la normativa bàsica estatal.
Aquests últims anys les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat han establert una
regulació restrictiva de les Ofertes d’Ocupació Pública, que han impossibilitat a
aquesta Corporació de treure cap Oferta D’ocupació Pública durant els anys 2012,
2013 i 2014 i ofertar només dues places d’agent de Policia el passat any 2015,
minvant notablement així el nombre dels seus efectius.
La llei 48/2015 de 29 d’octubre de Pressupostos Generals de l’estat per l’any 2016,
regula al seu article 20 l’Oferta d’Ocupació Pública i determina que respectant en tot
cas, les disponibilitats pressupostaries del Capítol I de cada corporació es fixarà una
taxa de reposició de fins el 100 % en relació a la cobertura de les places de la Policia
Local, sempre que es compleixin i no es superin els límits en matèria d’autorització
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d’operacions d’endeutament i que es compleixi el principi d’estabilitat previst a l’article
11.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera tant en la liquidació del Pressupost de l’exercici
immediatament anterior com en el pressupost vigent.
Segons informe de l’Àrea d’Intervenció de data 12 de juliol de 2016, actualment
l’ajuntament de Sant Pol de Mar no supera els límits en matèria d’autorització
d’operacions d’endeutament i compleix amb el principi d’estabilitat previst a l’article
11.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera tant en la liquidació del Pressupost de l’exercici
immediatament anterior com en el pressupost vigent, pel que és factible acollir-se a
aquest percentatge del 100% per reposició d’efectius de la policia local previst a
l’article 20.2 apartat C) de la Llei 48/2015 de 29 d’octubre.
L’article 20.2 C) de la llei 48/2015 de 29 d’octubre de Pressupostos Generals de l’estat
per l’any 2016, estableix que cal adoptar un acord del Ple sol·licitant la taxa de
reposició del 100%.
En virtut de tot l’anterior, i en ús de les facultats atribuïdes legalment, EL PLE
ACORDA:
PRIMER..- S’ACORDA , dins l’exercici 2016, en els termes establerts a l’article 20.2
apartat C) de la Llei 48/2015 de 29 d’octubre de Pressupostos Generals de l’Estat per
l’any 2016, reposar el 100 % de les places vacant a la policia local, manifestant que
aplicant aquesta mesura no es posa en risc el compliment del objectiu d’estabilitat
pressupostària i es respecta en tot moment la normativa vigent.
SEGON.- ACREDITAR davant el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques el
compliment dels requisits establerts a l’article 20.2 apartat C) de la Llei 48/2015 de 29
d’octubre de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016, prèviament a l’aprovació
de les places.
TERCER.- NOTIFICAR aquests acords al Departament de Personal i d’Intervenció
d’aquest Ajuntament.
INTERVENCIONS
Explica l’Alcaldessa que són les places que han quedat lliures perquè els agents ja
han obtingut la plaça a altres localitats.
El Sr. Ferrer pregunta el núm de places i si està previst fer el procés en un termini
curt. Respon l’Alcaldessa dient que són 4 i que així és.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 26
de juliol de 2016, ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

10 vots a favor: CIU (5), Junts (3), ERC (2)
0 vot en contra: cap
1 abstencions: ICV (1)
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5. MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS MEMBRES POLÍTICS DE LA
CORPORACIÓ, AIXÍ COM DEL RÈGIM D’ASSISTÈNCIES PER CONCURRÈNCIA
EFECTIVA A LES SESSIONS DELS ÒRGANS COL.LEGIATS
Els grups municipals de CIU i de Junts per Sant Pol han subscrit en data 4 de març de
2016 un acord de governabilitat amb l’objecte de contribuir a una millor qualitat de vida
dels ciutadans i reforçar l’acció del govern municipal.
En virtut de l’esmentat acord els regidors de la formació independent han entrat a
formar part de l’equip de govern, la qual cosa ha significat una nova remodelació del
cartipàs. Així, al regidor de Junts per Sant Pol Sr. Josep Parada Rafael de Junts per
Sant Pol li ha estat delegada per part de l’Alcaldia les matèries específiques de
Serveis Socials (Area d’Alcaldia i Coordinació de Govern) i de dinamització de la gent
gran (Àrea de Serveis a les persones); al regidor Sr. Daniel Comas Verdaguer de
Junts per Sant Pol la matèria específica d’Esports (Àrea de Serveis a les Persones) i a
la Sra. Verònica Martí la gestió de platges, socorrisme, consum, salut pública, relació
en l’àmbit de salut pública amb els departaments de la Generalitat de Catalunya,
Consell Comarcal, Diputació de Barcelona.
La nova composició del govern municipal fa necessària una modificació del règim de
dedicació dels membres polítics de la Corporació i del seu règim de retribucions i
indemnitzacions.
Atès que, en conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, els membres de les Corporacions Locals
tenen el dret de percebre retribucions per l’exercici dels seus càrrecs, quan els
desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial, així com a percebre
indemnitzacions en la quantia, condicions que estableixi el Ple de la Corporació en
concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col.legiats dels qual formen part, així com a ser indemnitzats per a les despeses
realitzades en l’exercici del seu càrrec.
Atès el règim retributiu previst a l’article 75 bis de la referida disposició legal EL PLE
ACORDA:
PRIMER.-Establir que, amb efectes des del dia 1 de setembre de 2016, els membres
de la Corporació que a continuació es relacionen, exerciran el seu càrrec en règim de
dedicació parcial, essent donats d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social:
•

Marta Romà Serra (50%)

SEGON.- Establir a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves
funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial, en funció de les atribucions
delegades i assumides, les retribucions anuals que a continuació es relacionen, les
quals es percebran en dotze pagues.

•

Marta Romà Serra (50%)

Cost anual
22.758,94 €

Retribucions anuals
17.170,08 €

La percepció d’aquestes retribucions, quan es tracti de Regidors o Regidores en règim
de dedicació exclusiva, serà incompatible amb la de qualsevol altra retribució amb
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càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i dels Ens, Organismes i
Empreses d’elles dependents, així com pel desenvolupament d’altres activitats, en els
termes de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, sense perjudici de les dietes o
indemnitzacions que les pugui correspondre.
Pel contrari, en els supòsits de dedicació parcial, la percepció d’aquestes retribucions
estarà sotmesa al règim establert a l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
TERCER.-Notificar aquest acords als regidors afectats, fent constar a aquells que han
estat designats per a desenvolupar el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o
parcial que s’entendrà acceptat aquest règim per l’afectat de no manifestar res al
respecte dins del termini de les 24 hores següents a la seva notificació.
INTERVENCIONS
L’Alcaldessa explica que la modificació de dedicació es refereix a la regidora Sra.
Marta Romà. La dedicació parcial respon al fet que era difícil compatibilitzar la seva
feina amb les responsabilitats de la regidoria, raó per la qual s’ha optat per la dedicació
parcial a l’Ajuntament i la reducció de jornada a la feina.
El Sr. Ferrer avança el seu vot contrari i manifesta que li sembla pot curós amb la
realitat social que vivim.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 26
de juliol de 2016, ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

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

6. MODIFICACIÓ PLANTILLA LLAR D’INFANTS
Ateses les necessitats de plantilla sobrevingudes en aquest exercici com a
conseqüència de la normativa que afecta al funcionament de la Llar d’Infants
municipal, que es concreta en :
El nombre i requisits de titulació del personal de la llar d’infants venen regulats pel
Decret 282/2006 de 4 de juliol, pel qual es regula el primer cicle d’educació infantil i els
requisits del centre.
El Aquest decret 282/2006 al seu article 11 estableix que per cada tres grups, o
fracció, almenys un del professionals ha de tenir el títol de mestre amb l’especialitat
d’educació infantil (A-2). El mateix article 11 determina que l’atenció eductiva als
infants ha d’anar a càrrec, en tot moment, del personal qualificat a que es fa esment en
aquest article.
El Decret 282/2006 de 4 de juliol a la Disposició Transitòria quarta donava un termini
màxim de 10 anys per assolir la ràtio de mestres especialistes en educació infantil, i
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per això fins ara a plantilla només constava una plaça de mestre. Però aquest termini
finalitza el 4 de juliol de 2016.
La llar d’infants municipal Pi del Soldat té actualment cinc grups de nens i a plantilla
tenim una sola mestre i 12 Tècniques d’Educació Infantil ( C-1).
A la plantilla actual consten les 12 places de Tècniques d’Educació Infantil com places
vacants atès que les tenim ocupades de manera interina.
Es fa necessari reconvertir una plaça de Tècnic d’Educació Infantil en una plaça de
Mestre d’educació Infantil per tal de complir amb els requisits establerts a la normativa
vigent aplicable a les Llars d’Infants i convocar el procés de selecció pertinent per
cobrir la nova plaça de mestre, finalitzant així la contractació d’una de les educadores
que tenim de manera temporal.
Vist que l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que la plantilla es pot
modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost si es tracta d’establir nous
serveis, ampliar, suprimir o millorar els existents, quan aquestes actuacions no puguin
esperar l’exercici següent, com també si la modificació respon a criteris d’organització
administrativa interna;
Vist l’article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en el qual es disposa que el Ple és
l’òrgan competent per aprovar la plantilla de personal;
Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides, EL PLE ACORDA:
PRIMER. Modificar la plantilla de personal de la corporació en el sentit de reconvertir
una de les places de Tècnica d’educació Infantil, plaça que requereix la titulació de
“Tècnic Superior d’Educació Infantil (TSEI), en una plaça de Mestre d’educació
infantil, plaça que requereix la titulació de “Mestre en Educació Infantil o el títol de grau
equivalent”.
SEGON. Imputar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del pressupost
vigent.
TERCER. Procedir a donar-ne l’oportuna publicitat de conformitat amb la legislació
vigent i a comunicar la modificació als òrgans competents de les diferents
administracions.
INTERVENCIONS
L’Alcaldessa defensa la proposta expressant que des de juny és obligatori que
l’escola bressol tingui dues mestres, per aquesta raó una de les places de TEI s’ha de
reconvertir en mestre.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 26
de juliol de 2016, ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

8 vots a favor: CIU (5), Junts (3)
0 vot en contra: cap
3 abstencions: ERC (2), ICV (1)
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El Sr. Font explica el posicionament del seu grup dient que a la Junta de Portaveus va
quedar palès que aquest fet estava poc planificat i poc clarificat.
7. MOCIÓ PER MILLORAR EL SERVEI DE RODALIES RENFE A CATALUNYA
El 2010, mitjançant el Reial Decret 2034/2009, de 30 de desembre, es va fer efectiu el
traspàs dels serveis de rodalies de Barcelona a la Generalitat de Catalunya, el qual va
ser ampliat als serveis regionals el 2011, mitjançant el Reial Decret 1598/2010, de 26
de novembre.
A partir d’aquell moment la Generalitat es va convertir en titular de tots els serveis
ferroviaris de rodalies i regionals sobre la xarxa ferroviària d’interès general en l’àmbit
de Catalunya i assumia les competències sobre la regulació, la planificació, la gestió,
la coordinació i la inspecció dels serveis, així com la potestat tarifària.
Mitjançant l’Acord per a la utilització de la capacitat de la infraestructura ferroviària de
rodalies de Barcelona entre el Ministeri de Foment (MIFO), la Generalitat i Adif, de 8
de febrer de 2010, i la seva addenda de 23 de desembre de 2010 per incloure els
servies regionals, es van assignar a la Generalitat de Catalunya totes les franges
horàries vinculades a la prestació d’aquests serveis i es determinava la col·laboració
entre Adif i la Generalitat per programar solcs-horaris, freqüències i organització de
línies.
El traspàs del conjunt de Rodalies de Catalunya però, va quedar incomplet ja que no
es van traspassar ni els trens ni la infraestructura, que segueix estan gestionada per
l’Administració General de l'Estat mitjançant Adif.
Per part del Govern de l'Estat espanyol s’han incomplert de forma manifesta els
compromisos derivats del traspàs dels serveis de Rodalies de Catalunya dificultant
greument a la Generalitat de Catalunya l'exercici de les competències que li
corresponen.
Així des del 2010 l’Administració General de l’Estat no ha complert amb la seva
obligació de fer la consignació pressupostària anual a favor de la Generalitat de
Catalunya per finançar el dèficit generat pels serveis traspassats, i s’ha compensat
directament el dèficit dins del marc de relacions Renfe – MIFO – Adif.
Tampoc s’ha arribat a formalitzar un marc contractual amb Renfe Operadora tot i
haver estat aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya ni s’han signat amb Adif
protocols ni acords addicionals previstos en el traspàs amb relació a la disponibilitat de
la infraestructura i les estacions.
La infraestructura actual sobre la que circulen els serveis de Rodalies de Catalunya es
troba en molts punts al límit de la seva capacitat, condicionada pels trams de via única
i per la manca d’inversions en els darrers anys. Les inversions previstes al Pla
d’Infraestructures de Rodalia de Barcelona 2008 – 2015 incloïa un programa
d’inversions per a la modernització de la infraestructura existent, noves infraestructures
i millores i noves estacions per un total de 4.000 M d’€, però la majoria no s’han dut a
terme. Aquest fet suposa un baix grau de millora de la fiabilitat de la infraestructura
amb conseqüències clares sobre la qualitat del servei als usuaris que d’altra banda ha
suposat un increment de les limitacions temporals de velocitat al conjunt de la xarxa.
9

Al 2013, per prendre mesures sobre aquesta pèrdua de fiabilitat, es va acordar amb el
Ministeri de Foment un Pla d’actuacions prioritàries a la RFIG ( Red Ferroviaria de
Interés General), per a la millora de la seguretat, fiabilitat i funcionalitat del servei de
Rodalies de Catalunya amb una inversió de 306 M d’€ que el MIFO es comprometia a
invertir en el període 2014 – 2015. A data de 9 de maig de 2016, el grau de
compliment d’aquestes inversions, d’acord amb la informació de la que es disposa, és
el següent: 1,6% en servei, 37,9% en fase d’obres (execució o contractació), 46,3%
en projecte i 14,3% pendent d’impuls.
Al mes d’abril, mitjançant l’operador Renfe Operadora, Adif va traslladar a la
Generalitat els nous horaris que volia implantar a partir del 12 de juny de 2016 per tal
d’adequar els horaris a la situació d’explotació actual, molt condicionada i limitada per
les seves pròpies característiques (no millorades per la manca d’inversió), per
limitacions temporals de velocitat (no resoltes també per falta d’inversió), i per nous
requeriments de seguretat.
Des d’ADIF s'ha plantejat de forma unilateral la implantació d'uns nous horaris per als
serveis de Rodalies de Catalunya de competència de la Generalitat de Catalunya que
repercuteixen en els horaris ofertats als clients. Aquest nous horaris són conseqüència
de les deficiències i limitacions derivades del mal estat de gestió i conservació de les
infraestructures ferroviàries de competència de l’Administració General de l’Estat.
Els nous horaris proposats suposen de forma general un increment dels temps de
viatge de totes les línies i consoliden els retards actuals, sense que s'hagi explicitat
cap mesura o actuació concreta per a donar solució a aquesta situació i possibilitar
una millora dels temps de trajecte als usuaris.
La causa d'aquest empitjorament dels temps de viatge que ADIF vol imposar als
usuaris de Catalunya és el mal estat de la xarxa de rodalies i regionals de Catalunya
com a conseqüència de dècades de no inversió per la millora de la xarxa de
Catalunya. Aquesta manca d'inversió, que fins ara s'ha concretat i patit per part dels
usuaris de Rodalies en forma d'accidents, incidents, averies i una continuada pèrdua
de velocitat comercial i fiabilitat, ara ADIF la vol portar al límit augmentant els temps de
viatge per la reducció de velocitat que imposarà als trens que circulin per xarxa de
Catalunya afectant a rodalies i regionals sense l'adopció de les inversions i mesures
correctores corresponents.
En base a l'exposat no es considera que pugui ser acceptable la modificació i
empitjorament dels horaris dels serveis sense que aquests vagin acompanyats de la
corresponent explicació de les mesures en execució o que es desenvoluparan les
actuacions adients per redreçar aquesta situació i permetre una millora de serveis i del
temps de viatge dels usuaris.
En conseqüència EL PLE ACORDA:
PRIMER. Instar a la Generalitat de Catalunya que no s'accepti cap canvi en els horaris
de Rodalies de Catalunya que empitjorin els temps de viatge si no es disposa del
subministrament per part d’ADIF de la informació detallada dels motius del canvi
efectuat i de les mesures concretes i calendaritzades, en un breu període de temps, de
reversió de la situació per a recuperar els temps de viatge que afecten negativament
als usuaris dels serveis de Rodalies de Catalunya.
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SEGON. Instar al Govern de l’Estat a la realització amb caràcter urgent de les
inversions per desactivar les limitacions temporals de velocitat (LTV) existent en els
serveis de Rodalies de Catalunya per garantir un servei digne als usuaris de
Catalunya.
TERCER. Instar al Govern de l’Estat l’execució de les inversions previstes en els
diferents acords subscrits, en el Pla de Rodalia de Barcelona i en l’acord dels
306 M d’€, així com l’execució de la resta d’actuacions demanades en els diferents
fòrums de coordinació i seguiment d’actuacions estatals a Catalunya entre la
Generalitat i l’Estat.
QUART. Instar al Govern de l’Estat a complir amb tots els compromisos derivats del
traspàs de competències a la Generalitat de Catalunya sobre els serveis de Rodalies
de Catalunya i específicament a:
-

Transferir anualment a la Generalitat de Catalunya els recursos establerts als
acords de traspàs, necessaris per a finançar l’explotació dels serveis.

-

Impulsar la formalització del contracte de gestió del servei amb l’empresa
operadora Renfe

-

Formalitzar el conveni per a la participació de la Generalitat de Catalunya en la
gestió de les estacions ferroviàries.

CINQUÈ. Instar al Govern de l’Estat al traspàs de la infraestructura (vies i estacions)
per completar el traspàs de Rodalies de Catalunya, mitjançant la segregació de la
xarxa ferroviària d’interès general per tal que la Generalitat pugui assumir la totalitat de
competències sobre el conjunt del sistema ferroviari de Catalunya.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 26
de juliol de 2016, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

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

8. MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2016
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del
territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en
l’element d’integració de les persones nouvingudes,
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop
més recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que
menysprea la llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els
fonaments del nostre sistema educatiu,
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Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens obrirà
un futur de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i lingüístiques,
Atesa la consolidació que després de 20 anys està assolint la iniciativa cívica del
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i
societat civil en general,
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots
els municipis i comarques de parla catalana,
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest
municipi,
El Ple de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, reunit el dia 26 de juliol ACORDA:
Donar suport al Correllengua 2016 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor
de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla
catalana i a favor de la seva unitat.
Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el Correllengua
i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament de les
activitats programades.
Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d’aquesta
corporació.
Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a
facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment entre
la població nouvinguda.
Fer una aportació econòmica general per a l’organització dels actes i el bon
funcionament
del
Correllengua
2016
al
compte
corrent
següent:
ES37.2100.4742.7902.0000.4867 per un import de 100 €.
Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la
Llengua Catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos, 08014 de Barcelona, o a
través del correu electrònic cal@cal.cat.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 26
de juliol de 2016, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

11 vots a favor: CIU (5), Junts (3), ERC (2), ICV (1)
0 vot en contra: cap
0 abstencions: cap
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9. MOCIÓ PER UN NOU PAÍS LLIURE DE CORRUPCIÓ D’ESTAT
El diari Público ha difós les gravacions d'unes converses entre el ministre de l'interior
en funcions i candidat del Partit Popular per Barcelona, Jorge Fernández Díaz, i Daniel
de Alfonso, cap de l'Oficina Antifrau, en què es demostra la persecució dels poders de
l'estat contra Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència Democràtica de
Catalunya.Amb la intenció de fer descarrilar el procés d'independència, el ministre
Fernández Díaz, amb la connivència del cap de l'Oficina Antifrau, va intentar construir
casos de corrupció per desacreditar els partits favorables a la independència de
Catalunya davant de la societat.
Malgrat els seus intents per desprestigiar els partits sobiranistes, els implicats en
aquestes gravacions, no han trobat cap indici de corrupció per a fer-ho. Les forces
polítiques independentistes sónperseguides per tots els poders de l'Estat espanyol per
entorpir que compleixin el mandat de la ciutadania de Catalunya.
La publicació de les gravacions ha generat una ràpida reacció entre la societat civil
que ha convocat manifestacions per expressar el rebuig a aquests fets.
Atès que l’Oficina Antifrau ha de ser una institució independent, que ha de treballar per
enfortir la integritat en el sector públic català, mitjançant la prevenció i la investigació
de la corrupció.
Atès que la llibertat ideològica és un dret fonamental i atempta contra aquesta
qualsevol intent de discriminació i persecució per raó de pensament i no poden quedar
impunes fets com els descrits, propis d’estat totalitaris.
Atès que la democràcia i la llibertat d’expressió han de ser els pilars bàsics d’un Estat.
Per tots aquests motius, EL PLE ACORDA:
PRIMER. L’Ajuntament de Sant Pol de Mar exigeix la dimissió, tant del Ministre de
l’Interior en funcions, el Sr. Jorge Fernàndez Díaz, com del Director de l’Oficina
Antifrau de Catalunya, Sr. Daniel de Alfonso Laso, ja que en cas de confirmar-se
aquesta informació, haurien pogut fer un ús indegut del seu càrrec a l’intentar
perseguir i reprimir ideològicament a polítics independentistes.
SEGON. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar a les accions que
tant el Parlament de Catalunya com el Govern de la Generalitat puguin portar a terme
per esclarir els fets i demanar responsabilitats a les persones implicades.
TERCER. Donar suport en aquelles manifestacions de la societat civil que defensin un
nou país lliure de corrupció d’Estat.
QUART. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de
Municipis de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.
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INTERVENCIONS
El Sr. Zanca, per ERC, agraeix que la resta de grups s’hagin adherit a la presentació
de la moció, així com el seu vot favorable. Manifesta que cada vegada hi ha més
mostres de la feina bruta que fa l’Estat en contra de les institucions i polítics catalans.
Cal fer soroll, cal que insistim encara que sigui amb aquestes mocions i cal no deixarse trepitjar.
El Sr. Ferrer, per ICV, manifesta que votarà a favor, ja que està en contra de la
corrupció d’Estat, de la corrupció autonòmica i de la corrupció en general.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 26
de juliol de 2016, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

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

10. ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha
11. PRECS I PREGUNTES
PREGUNTES PER ESCRIT DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV
1. Hem llegit als diaris que batem records catalans de recaptació de multes de trànsit
en percentatge (persona/any). Què pensa el govern al respecte?
Respon l’Alcaldessa dient que la notícia publicada es refereix a les multes que
imposa trànsit, no l’Ajuntament.
2. Hem pogut seguir per les xarxes la polèmica sobre la platja habilitada per a bany
amb gossos: hi ha acusacions de voler acabar amb el nudisme a Sant Pol i també
de mala informació i senyalització, produint-se enfrontament entre banyistes. Quina
valoració en fa el govern?
Respon la regidora de Medi Ambient, Sra. Martí. Es aviat per fer una valoració. De
moment és bona, però amb diversos problemes: els usuaris de la platja afectats i
els cormorans. En el cas dels ocells s’està estudiant si es respecta la distància
deguda entre l’hàbitat dels cormorans i els gossos.
Pel que fa a les preguntes més freqüents, dir que:
- sí que es fan analítiques de l’aigua –les dos que s’han fet aquest any són
correctes.
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- En referència a la sorra, malgrat que no hi ha obligació legal de fer analítiques de
la sorra, l’Ajuntament les durà a terme.
-Es necessari? No, però és una opció que ha adoptat voluntàriament l’Ajuntament.
Val a dir que d’altres ajuntaments –com Arenys de Mar i Masnou- s’hi estan
interessant. Respon a una demanda de la població ja que no hi ha que oblidar que
un 20% d’aquesta disposa de gos.
3. Ens pot donar novetats sobre la gestió de la continuïtat de l’Aula de dansa? S’està
prioritzant una empresa de fora de Sant Pol abans que una associació cultural del
nostre poble?
Respon al regidora Sra. Marta Romà. Malgrat que el curs 2014-2015 ja va ser
deficitari, la regidoria va acordar continuar un any més. En veure que aquest any
també es tancava amb dèficit van decidir no continuar amb el servei. L’empresa
que ho portava va demanar seguir prestant-lo sota el seu risc i ventura, i atès que
això no suposava cap cost a l’Ajuntament, al govern li va semblar convenient que
així ho fessin per diverses raons: perquè era interessant que els alumnes
seguissin amb les mateixes persones, perquè els professors continuarien
assegurats i perquè es donava compliment a la petició presentada amb signatures
de continuació del servei.
4. Enmig de la temporada d’estiu tornen a fer-se evidents les queixes dels veïns de
l’Hostal Miliets per l’incivisme i la manca de respecte del descans dels veïns en
referència a les activitats sorolloses que s’hi desenvolupen. Quines mesures pren
el govern per controlar l’activitat d’aquest establiment? Respon l’activitat d’aquest
establiment al model de poble compartit que pretén promocionar el pacte CIU i
Junts? Per què no se li apliquen les mateixes normatives que a la resta de petits
establiments d’hosteleria i restauració del centre?
Respon l’Alcaldessa dient que és un problema endèmic que dura de fa anys.
Això no obstant, no hi ha cap denúncia presentada davant de l’Ajuntament. Els
veïns truquen a la Policia Local que aixeca acta. Les normatives són les mateixes.
El problema aquí és que la clientela cada setmana canvia.
Han decidit que tanquen el negoci i que aquest és l’últim estiu.
5. Veiem amb admiració i enveja com a Calella estrena un nou pas a nivell a la N-II.
Quan veurem el molt desitjat semàfor i pas a nivell a la N-II de connexió dels
Garrofers amb el cas urbà per l’antic Taller Tobella.
Respon l’Alcaldessa dient que disposem de la autorització de Carreteres.
Estàvem esperant el projecte a desenvolupar a Can Tobella. Si aquest triga, serà
l’Ajuntament qui finalment haurà d’instal.lar el semàfor.
PREGUNTES D’ERC
1. El Sr. Font fa un prec consistent en demanar que el regidor de l’àrea corresponent
doni una explicació complementària de la proposta que es presenta a fi de
defensar-la i d’intentar convèncer a la resta de regidors perquè la votin.
2. Si l’Ajuntament disposa d’un informe ambiental en relació amb la població de
cormorans.
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Respon la regidora de l’àrea, Sra. Martí, que la Generalitat ha emès informe
dient que la distància no és la prudent (la distància existeix, però el gos pot
superar-la). Es farà cas a allò que informi la Generalitat.
3. Dóna un toc d’atenció en relació amb la prestació dels serveis d’ abalisament i
socorrisme. L’abalisament és incorrecte. La qualitat de l’abalisament és dolenta: hi
ha boies tortes, falten boies..... La torre de vigilància no està muntada (es va
tombar fa dies) i els socorristes no respecten el límit de velocitat pels canals
nàutics.
Respon la regidora de Medi Ambient dient que no en tenia coneixement i que li
sorprèn el tema de l’abalisament, però que s’interessarà. L’Alcaldessa intervé per
afegir, pel que fa a la torre de vigilància, que ha tingut una reunió amb el
responsable de socorrisme i que li ha assegurat que no trigaran gaire en muntarla. L’explicació que han donat és que s’ha d’eixugar i encolar.
4. Valoració del nou sistema de regulació del trànsit. Pregunta el nivell d’infracció, el
volum de canvis de matrícula. Tipus més recurrents de queixes i mesures per a
corregir-ho. Les peticions no es responen per part de l’Ajuntament i el ciutadà
desconeix si estan dins de la legalitat o per al contrari rebran una sanció més
endavant.
Respon el Sr. Xumetra dient que si l’Ajuntament no
passar. A qui no pot passar, se li diu que no i el motiu.

respon, el vehicle pot

El Sr. Font pensa que l’Ajuntament ho hauria d’explicar als ciutadans.
5. En relació amb el solar que l’Ajuntament té a Calella, no saben si els cotxes que
retiri la grua s’hauran d’anar a buscar al municipi veí. Voldrien una explicació al
respecte. Responen l’Alcaldessa i el regidor, Sr. Xumetra, dient que s’ha signat
un Conveni amb l’Ajuntament de Calella per usar el dipòsit de l’Ajuntament de
Calella ja que el de l’Ajuntament de Sant Pol no es pot destinar a aquest fi donada
la seva qualificació urbanística. Des de l’Ajuntament s’han buscat diversos indrets
i no s’ha trobat cap ubicació adequada. (S’ha buscat a la zona industrial del
municipi i, fins i tot, a Canet). El Sr. Font manifesta que no li sembla correcte que
el ciutadà hagi d’anar a buscar el vehicle des de Sant Pol a Calella, fins a un lloc
(la Muntanyeta) on no hi ha transport públic. L’Ajuntament hauria de ser capaç de
trobar un espai dins del terme municipal de Sant Pol, tancar-lo per guardar-hi 4 o
5 cotxes retirats. Fa el prec de que l’Ajuntament busqui solucions.
6. Com es troba el procés d’implantació de fibra òptica.
Respon el regidor de comunicació, Sr. Catarineu. Manifesta que hi havia un
projecte del Consell Comarcal on Sant Pol estava inclòs que no es va executar en
la segona fase. A partir d’aquí, hi ha diverses vies. La més propera és la de
Telefònica, però suposa dependre de les seva política d’empresa. Telefònica
havia promès que ja al 2016 en disposaríem i no ha estat així. Ara diu que al
2017. Per altra banda, Xarxa oberta de Catalunya té subscrit un Conveni amb la
Generalitat, d’acord amb el qual executaran un projecte de cablejat de fibra òptica
que passarà per l’autopista i es desenvoluparà en els municipis interessats. S’han
compromès a venir a Sant Pol per fer una xerrada conferència amb els
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interessats. Paral.lelament s’està parlant amb regidors de la Catalunya Central
l’Ajuntament dels quals ha implantat la fibra òptica en els seus termes municipals.
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les
20:00 hores, estenent-se la present acta per a la deguda constància de tot allò
acordat, signant-la l’Alcaldessa, juntament amb mi, la Secretària, qui dono fe.

ALCALDESSA

Montserrat Garrido Romera

SECRETÀRIA

M. Carme Solís Ferrer
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