ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 26 DE SETEMBRE DE 2016
NÚM. PLE2016/9
Identificació sessió
Caràcter: ordinària
Data: 26 de setembre de 2016
Horari: 19:00 h. a 19:40 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
setembre 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
PLE2016/9 del Ple de la Corporació amb caràcter extraordinària, 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 ORDINÀRIA DE DATA
26 DE JULIOL DE 2016
2. APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS DE LA CORPORACIÓ RELATIUS
A L’EXERCICI 2015
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3. APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DEL MIRADOR BRUNO POMÉS I
CODINA EN EL CARRER PAU SIMÓ
4. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ
PERE COROMINES I L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR PER A LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL
5. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE
L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR

PERSONAL

LABORAL

DE

6. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA
DE PERSONAL FUNCIONARI DE
L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
7. RECTIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL EN LA PUBLICACIÓ PLANTILLA DE
PERSONAL
8. ASSUMPTES URGENTS
9. PRECS I PREGUNTES
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR ORDINÀRIA DE DATA 26
DE JULIOL DE 2016
El Sr. Font, per ERC manifesta que els dos regidors d’aquesta formació s’abstindran
perquè no estan conformes en la redacció d’una resposta de la regidora de medi
ambient en relació amb l’informe de Medi Ambient. Ells varen interpretar-la en un sentit
diferent en la forma en què està redactada. Tenen el dubte, però no han pogut baixarse l’audio de la sessió.
S’aprova l’acta de la sessió anterior de data 26 de setembre de 2016 amb l’abstenció
dels dos regidors d’ERC
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS DE LA CORPORACIÓ
RELATIUS A L’EXERCICI 2015
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2015, cal elaborar el corresponent Compte
General de l’entitat local.
El Compte General ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de
documentació bàsica, complementària i annexos.
Els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici pressupostari 2015 s’han sotmès
a l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre un dictamen
favorable en data 23 d’agost de corrent. Exposat el Compte General al públic en el
Butlletí Oficial de la Província de data 25 d’agost del corrent, pel període reglamentari,
no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions.
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Vistos els articles 208 a 212 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, la Instrucció de
comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació
amb la tramitació i el contingut, del Compte General.
D’acord amb allò exposat, a la vista de la documentació que consta a l’expedient, es
proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar l’adopció dels acords que
segueixen:
PRIMER Aprovar el compte general de l’exercici 2015 integrat pels estats bàsics,
documentació complementària, justificants dels estats i comptes anuals i pels seus
annexos així com la seva documentació complementària.
SEGON Aprovar l’aplicació dels resultats d’exercicis anteriors per import de
802.471,50€ a patrimoni.
TERCER Aprovar el càlcul i l’import de la provisió de saldos de dubtós cobrament que
consta en l’expedient del compte general per un import a 31 de desembre de 2015 de
655.041,12€.
QUART Retre l’esmentat compte de la corporació esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2015, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.”
INTERVENCIONS
Intervé el regidor de l’àrea, Sr. Ferran Xumetra, per explicar que el romanent és
positiu. Aquests diners, una part han estat destinats a inversió. Resten uns 100.000€
amb els que, si tots els regidors estan d’acord, s’eixugarà deute començant amb el
préstec més elevat.
Sr. Font per ERC. Normalment voten a favor, però en aquesta ocasió s’abstindran
donant un toc d’atenció al regidor d’Hisenda tot recordant-li que varen quedar que els
comptes serien auditats, la qual cosa no ha estat així.
El Sr. Xumetra es compromet a auditar l’any 2016
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 26
de setembre 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)

3. APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DEL MIRADOR BRUNO POMÉS I CODINA EN
EL CARRER PAU SIMÓ
RELACIÓ DE FETS
En data 26 de gener de 2016 en sessió ordinària del Ple es va acordar donar suport a
la iniciativa presentada Sra. Ma Pilar Marqués Garriga en data 26 de gener de 2016,
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R.E. 2016/324, i vista la proposta popular que sol·licita retre un homenatge a la
memòria del Sr. Bruno Pomés i Codina arranjant com a plaça pública i nomenant com
a Mirador Bruno Pomés i Codina l’indret on, malauradament, va deixar-nos.
Mitjançant el mateix acord es va nomenar instructors de l’expedient als senyor Robert
Garcia Gil i Sr. Xavier Catarineu Hernánez i s’encarregà la redacció d’un informeproposta per tal de determinar els mèrits i/o circumstàncies que aconsellen aquesta
concessió.
En data 10 de juny de 2016, mitjançant l’Edicte 45/2016, s’exposà al públic l’informe
proposta redactat pels instructors de l’expedient per un període de 15 dies per tal que
els interessats poguessin presentar les al·legacions i suggeriments que consideressin
convenients.
Transcorregut el termini d’exposició pública pertoca als instructors de l’expedient
elevar la proposta al Ple previ dictamen de la comissió informativa.
FONAMENTS DE DRET
El nomenament d’espais municipals està regulat pel Reglament d’ Honors i Distincions,
aprovat pel Ple de l’ Ajuntament en data 30 de setembre de 2008 i modificat
posteriorment en data 14 de gener de 2009.
El procediment per a la seva realització es troba previst als art. 13 al 15 de l’esmentat
reglament.
Per tot això, EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Nomenar com a Mirador Bruno Pomés el mirador que es troba en el carrer
Pau Simó en senyal d’homenatge a la seva memòria.
SEGON.- Notificar aquest acord a la família Pomés i Codina.
INTERVENCIÓ
El Sr, Catarineu expressa que és un homenatge a Bruno Pomés. Es pretén que no
només es quedi en posar un nom al mirador dins d’una placa, sinó que és voluntat de
l’Ajuntament redactar un projecte tècnic amb l’objecte de millorar el mirador. La idea és
executar-lo abans de que acabi l’any, màxim primer trimestre del 2017.
El Sr. Parada manifesta que està del tot d’acord amb la proposta.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 26
de setembre 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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4. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ PERE
COROMINES I L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR PER A LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL
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 (propietat de la Fundació
Coromines i 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.
Que havent transcorregut 3 anys des de la signatura del conveni esmentat ambdues
parts consideren que és 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 elaborar
un nou instrument que concreti quina ha de ser la relació entre les dues parts i l’ús de
la finca del carrer Consolat de Mar número 9.
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
SEGON.- Facultar a l’alcaldessa de l’Ajuntament, la Sra. Montserrat Garrido Romera,
per la signatura de l’esmentat conveni.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Fundació Pere Coromines.
INTERVENCIONS
La regidora de l’àrea, Sra. Marta Romà explica de forma breu el contingut de la
modificació del Conveni que es sotmet a debat i votació.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 26
de setembre 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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5. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA
L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR

DE

PERSONAL

LABORAL

DE

A la plantilla de personal laboral hi consta vacant una plaça d’Informador Juvenil, Grup
C-1.
Aquesta plaça es troba vacant atès que la persona que l’ocupava va demanar una
excedència per incompatibilitat entre administracions, sense reserva de lloc i no s’ha
cobert aquesta excedència.
El motiu pel que no s’ha cobert aquesta vacant es perquè el jovent del municipi no em
feia ús del punt d’informació juvenil de manera que el lloc de treball d’informador/a
juvenil es trobava buit de contingut i resultava innecessari.
Seguint el criteri de millora dels serveis i atenent a les necessitats detectades arrel de
la posada en marxa d’un centre d’educació secundària al municipi, es va optar per
contractar els serveis de la “Fundació Pere Tarrés”, per realitzar activitats de
dinamització juvenil.
La “Fundació Pere Tarrès”, està especialitzada en la preparació i realització d’activitats
pel jovent i el servei contractual que ofereix a l’ajuntament cobreix perfectament les
necessitats del municipi de manera efectiva i professional.
D’altra banda, hi ha una demanda continua dels treballadors de la Corporació, així com
un dret reconegut a la Llei de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic, de fomentar la
promoció interna.
Molts dels treballadors que consten a la plantilla com Auxiliars Administratius, en
realitat fan tasques d’administratives, i coordinen de manera autònoma el seu
departament, realitzant la major part de la seva jornada tasques pròpies d’un
administratiu i no d’un auxiliar.
Atenent les actuals limitacions pressupostàries no es poden crear noves places, fet
que fa del tot necessari reorganitzar la plantilla de personal de la manera més efectiva
possible per tal de cobrir les necessitats de la ciutadania de la manera més òptima així
com aprofitant al màxim els recursos propis.
Per tal d’adaptar la plantilla a les necessitats de la ciutadania i seguint el criteri
establert al Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre, ple qual s’aprova el text
refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, Capítol II Dret a la carrera
professional i a la promoció interna, procedeix reconvertir aquesta plaça d’informador
juvenil que resta vacant, en una plaça d’administratiu per proveir mitjançant un Procés
de Promoció Interna.
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;
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EL PLE ACORDA:
PRIMER. Aprovar la modificació de la plantilla de personal laboral consistent en la
reconversió d’una plaça d’informador juvenil (Grupo C Llei 30/1984: Subgrupo C1
Article 76 RDL 5/2015 de 30 d’octubre), que actualment resta vacant en una plaça
d’administratiu (Grupo C Llei 30/1984: Subgrupo C1 Article 76 RDL 5/2015 de 30
d’octubre).
SEGON. La reconversió es portarà a terme de la següent forma:
-Amortització i eliminació d’una plaça d’informador juvenil de la plantilla de personal
laboral (equivalent grup C-1).
-Creació d’una plaça d’administratiu a la plantilla de personal laboral (equivalent al
grup C-1)
TERCER Aquest lloc de treball d’Administratiu es cobrirà per promoció interna i es
durà a terme mitjançant un procediment selectiu que garanteixi el compliment dels
principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com els que preveu l’article
55.2 Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre, ple qual s’aprova el text refós de
la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
QUART Aquesta reconversió consta amb l’informe favorable per part d’Intervenció i
respecta les disponibilitats pressupostaries del Capítol I del
pressupost de
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.
CINQUÈ. Procedir a donar-ne l’oportuna publicitat de conformitat amb la legislació
vigent i a comunicar la modificació als òrgans competents de les diferents
administracions.
INTERVENCIONS
Pren la paraula l’Alcaldessa, dient que és una plaça que la persona que l’ocupava va
demanar una excedència, tot i que ja no feia la feina tampoc d’informadora juvenil,
sinó de recepcionista donat que el servei d’informador juvenil havia quedat com mort.
Es va pensar de buscar una empresa on fossin especialistes en tenir persones adients
per aquests tipus de feina. Sabeu que l’any passat es va fer un concurs on va sortir la
Fundació Pere Tarrès que és la que ha portat endavant tot aquest curs escolar,
aquesta feina. Creiem que ha assolit els reptes que l’equip de govern volia: activar i
dinamitzar la canalla que va a l’institut, la canalla de la ESO, tant la d’aquí com la de
l’Escola Sant Pau i n’estem molt satisfets. També com que pensem que L’Ajuntament
també anem justos per fer processos interns perquè la gent pugui pujar de categoria i
no tenim places adients van creure oportú fer la reconversió d’aquesta plaça, donat
que amb un informe del tècnic de Cultura i Joventut així ens ho aconsellava, per la
qual cosa van prendre la decisió de reconvertir la plaça per reconvertir-la en
administratiu/va.
Algun aclariment? Pregunta l’Alcaldessa.
Sr. Font.-A nosaltres se’ns va explicar en la Junta de Portaveus, però ens ha sorgit un
dubte: ara hi ha una persona que està en excedència, si torna de l’excedència?
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L’Alcaldessa diu que és laboral, no és funcionària i es podrà incorporar....
(Després de parlar amb la secretària, continua dient que.....s’ha consultat amb ella. De
fet ella està en llistes de la Generalitat.
Sr. Font pregunta a la secretària Això s’ha fet en una conversa o hi ha un document
exprés? La secretaria contesta que s’ha fet en una conversa.
El dret a tornar el té? Fins que no renunciï de tot, el té? La secretaria contesta que el
dret a tornar el té, però que la plaça d’informadora juvenil s’amortitza.
Bernat vols fer algun comentari? Contesta que cap comentari.
Doncs passem a la votació:
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 26
de setembre 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)

6. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA
L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR

DE PERSONAL FUNCIONARI DE

La senyora Mariona Vila Morató ocupava el lloc de treball d’auxiliar administratiu a
l’àrea de Recursos Humans.
Aquesta àrea als últims anys ha passat de tenir unes funcions més administratives i
burocràtiques a passar a ser una àrea d’assessorament legal amb més
responsabilitats. Ja no es tracta de realitzar un conjunt d'activitats rutinàries sinó que
es converteix en una unitat amb funcions de coordinació , assessorament i consultoria
al servei de la Corporació.
Els constants canvis normatius i la complexitat dels processos administratius que
desenvolupa aquest departament ha fet necessari disposar d’un treballador amb
coneixements elevats en règim jurídic de la funció pública, planificació i organització de
recursos humans, selecció, gestió de nòmines, seguretat social i règim retributiu del
personal, plantilla de personal i relació de llocs de treball, negociació col•lectiva,
selecció i provisió de llocs de treball i gestió de la formació.
De l’exposa’t es desprenc que el " modus operandi " del departament de Recursos
Humans es basa en l'aplicació de coneixements especialitzats, fet que fa
indispensable que a l’Àrea de Recursos Humans hi hagi un funcionari del grup A.
La senyora Mariona Vila Morató ha causat baixa per jubilació ordinària el 30 de juny de
2015.
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La llei 48/2015 de 29 d’octubre de Pressupostos Generals de l’estat per l’any 2016,
regula al seu article 20.2 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 determinats sectors entre els que enumera
l’assessorament jurídic i la gestió dels recursos públics ( lletra F de l’article 20.2).
Que del tot l’exposa’t es desprèn que la plaça de tècnic de recursos humans és una
plaça enquadrada dins l’assessorament jurídic.
Que es fa necessari modificar la plantilla de personal funcionari per adaptar-la a les
noves necessitats reconvertint una plaça d’auxiliar administratiu d’escala
d’administració general, subescala auxiliar, categoria auxiliar administratiu, amb nivell
de destinació 18, en una plaça de Tècnic de Recursos Humans, enquadrada a l’escala
d’administració general, subescala tècnica, tècnic mitjà, assimilat al grup de titulació A
subgrup A2, amb nivell de destinació 18 ( es manté el nivell de CD de l’auxiliar adm.).
Vist que l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que la plantilla es pot
modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost si es tracta d’establir nous
serveis, ampliar, suprimir o millorar els existents, quan aquestes actuacions no puguin
esperar l’exercici següent, com també si la modificació respon a criteris d’organització
administrativa interna;
Vist l’article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en el qual es disposa que el Ple és
l’òrgan competent per aprovar la plantilla de personal;
Per tot això, EL PLE ACORDA:
PRIMER. Aprovar la modificació de la plantilla de personal funcionari consistent en la
reconversió d’una plaça d’auxiliar administratiu, d’escala d’administració general,
subescala auxiliar, categoria auxiliar administratiu, amb nivell de destinació 18, en una
plaça de Tècnic de Mig, enquadrada dins l’escala d’Administració General, subescala
tècnica, tècnic mitjà, assimilat al grup de titulació A, subgrup A2, amb nivell de
destinació 18.
SEGON. La reconversió es portarà a terme de la següent forma:
-Amortització i eliminació d’una plaça d’auxiliar administratiu d’escala d’administració
general, subescala auxiliar, categoria auxiliar administratiu, amb nivell de destinació
18.
-Creació d’una plaça de Tècnic Mig, enquadrada a l’escala d’administració general,
subescala tècnica, tècnic mitjà, assimilat al grup de titulació A subgrup A2, amb nivell
de destinació 18.
TERCER Aquesta modificació de plantilla per reconversió tindrà efectes a partir del 21
de gener de 2017.
QUART Aquesta reconversió consta amb l’informe favorable per part d’Intervenció i
respecta les disponibilitats pressupostaries del Capítol I del
pressupost de
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.
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CINQUÈ. Procedir a donar-ne l’oportuna publicitat de conformitat amb la legislació
vigent i a comunicar la modificació als òrgans competents de les diferents
administracions.
INTERVENCIONS
L’Alcaldessa manifesta que es pretén amb la proposta reconvertir la plaça
d’administrativa en tècnica de RRHH als efectes de tenir-ho tot més endreçat.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 26
de setembre de 2016, ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

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

7. RECTIFICACIÓ D’ERRORS 7. RECTIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL EN LA
PUBLICACIÓ PLANTILLA DE PERSONAL
El Ple municipal, en sessió celebrada en data 29 de febrer de 2016 va aprovar el
Pressupost Municipal per a l’exercici 2016 i la Plantilla de personal.
La plantilla ha estat publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dilluns
18 d’abril de 2016 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7100 de 15
d’abril de 2016.
S’han detectat uns errors a la plantilla publicada
L’article 105.2 de la LLei 30/1992 de 26 de novembre permet a l’Administració rectificar
d’ofici els errors materials, de fet o aritmètics en que incorri.
Correspon al Ple la competència d’aprovació de la plantilla de personal d’acord amb
l’art. 22 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases del Règim local.
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Rectificar la plantilla i publicar la plantilla correcta que és la que s’adjunta
com Annex 1 a aquest document.
SEGON.- Publicar la rectificació en el BOPB i en el DOGC
ANNEX I
PLANTILLA PERSONAL AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR ANY 2016
PLACES
GRUP
A) PERSONAL FUNCIONARI
I Funcionaris d’habilitació estatal
1.1 Secretari-interventor

1

VACANTS

A1

0

10

1.2 Interventor
II Escala d’Administració General
2.1 Subescala Tècnica
2.2 Subescala Administrativa*
2.3 Subescala Auxiliar Administrativa **
2.4 Subescala Subaltern
III Escala d’Administració Especial.
3.1 Subescala Tècnica
3.1.1 Tècnics superiors
3.1.2 Tècnics mitjans
3.2 Subescala de Serveis Especials:
3.2.1 Policia local
3.2.1.2 Caporal
3.2.1.3 Agents
TOTAL FUNCIONARIS

1

A1

1

1
2
3
1

A1
C1
C2
AP

0
1
1
0

1
2

A1
A2

0
0

2
18

C2
C2

1
6

32
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PERSONAL LABORAL

B)
I

Personal laboral
Psicopedagoga
Tècnic promoció econòmica
Tècnic de joventut i cultura
Arxivera
Treballadora social
Educador social
Mestre/a ***
Ajudant de redacció
Tècnic d’informació i comercialització turística

1
1
1
1
1
1
2
1
1

A1
A2
A2
A2
A2
A2
A2
C1
C1

1
0
0
0
1
0
2
0
0

Informador juvenil ****
Tècnic auxiliar esports
Tècnic informàtic
Administratiu
Tècnic educació infantil
Auxiliar biblioteca
Treballadora familiar
Auxiliars administratius

1
1
1
2
11
1
1
9

C1
C1
C1
C1
C1
C2
C2
C2

1
0
1
0
11
1
0
2

Cap de serveis
Oficial conductor
Oficial lampista
Oficial paleta
Conserge
Oficial 1ª neteja viària
Oficial 2ª neteja viària i serveis múltiples
Oficial 2ª obres i manteniment

1
2
1
1
1
1
3
1

C2
C2
C2
C2
AP
AP
AP
AP

0
0
0
0
0
0
2
1

PLACES

GRUP

VACANTS

1
1
2

AP
AP
AP

0
0
0

PERSONAL LABORAL

B)
I

Personal laboral
Oficial 2ª jardiner
Oficial 2ª pintor
Operaris manteniment

TOTAL PERSONAL LABORAL

52

23

11

TOTAL PLANTILLA

84

33

* Aquesta vacant es proveirà per promoció interna.
** Una de les places es reconvertirà en plaça de Tècnic de Recursos Humans (A2)
Escala d' Administració Especial - Tècnic Mitjà.
*** Plaça de nova creació, per reconversió d’una de les places vacants de Técnica
d’Educació Infantil en una de mestre per Acord Plenari de data 26/07/2016, per tal donar
compliment al Decret 282/2006 de 4 de juliol, pel qual es regula el primer cicle
d’educació infantil i els requisits del centre.
****Plaça a reconvertir en una plaça d’Administratiu.

VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 26
de setembre 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. ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha
9. PRECS I PREGUNTES
El Sr. Font reitera la petició de la seva formació de dur a terme, al marge de la Junta
de portaveus, reunions periòdiques de regidors de caire informatiu i genèric per tal de
saber amb coneixement de causa l’acció de govern (no només pel que es diu al carrer)
i poder, en conseqüència, dur a terme una tasca de fiscalització més acurada. Consta
a diverses sessions plenàries que aquest prec ja s’ha efectuat. Considera que el
govern és poc transparent.
El Sr. Ferrer, per ICV, es suma a la proposta dels regidors d’ERC. Es troben que són
poc més que ciutadans una mica més informats. Arriben informacions per diverses
bandes que els agradaria poder contrastar i ampliar. Tenia temes apuntats com la
pacificació del carrer Nou, les càmeres i la platja dels gossos que d’alguna manera es
podria incloure en un prec d’una mica més de planificació per part del govern. No és
de rebut que l’última setmana de setembre aparegui a Can Grimal un senyal que avisa
de les càmeres que podia haver estar col.locada molt abans.
Pel que fa al tema de la platja, és un tipus d’idea que els agrada: és econòmica,
afegeix valor al turisme de Sant Pol de Mar. No havien caigut amb el tema dels corbs.
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Han estat parlant amb els tècnics que porten el tema dels corbs marins i els han
traslladat que s’han sentit menystinguts, la qual cosa li sap greu. Es queixa que va
conèixer de l’existència de la platja de gossos en veure-la al passar amb el tren.
La Sra. Alcaldessa explica la raó per la qual s’ha col.locat el senyal de Can Grimal i
és perquè hi ha els mateixos senyals que hi ha a la cantonada del carrer Ferrocarril,
però algun més, el que permet girar a la dreta al taxi i als veïns que viuen a un bloc
determinat.
En relació amb la platja de gossos i els corbs marins, l’Alcaldessa respon que el
Departament de Medi Ambient va trucar a l’Ajuntament quan la platja ja estava en
marxa. Si l’Ajuntament hagués sabut l’existència dels corbs a la platja, la decisió,
potser, hagués estat diferent. Varen atendre molt bé als tècnics de medi ambient.
Només hi ha un informe (i no 4 com va sortir a la premsa) on es demana que es
reconsiderés l’activitat en un altre indret. Fa un parell de setmanes es varen reunir amb
Ricard Gutiérrez i el tracte va ser cordial i exquisit.
Pregunta el regidor d’ICV quina és la previsió de l’any vinent en relació amb la platja
dels gossos. L’Alcaldessa respon que la Generalitat farà proposta d’un nou indret per
escrit. Hi ha hagut molta gent a favor de la platja i també molts detractors. Ha estat una
iniciativa molt controvertida.
La Sra. Martí reconeix que hauria d’haver enviat als regidors de l’oposició un e-mail
informant de la nova iniciativa, però que no hi va pensar. Ha estat una prova pilot i que
ni l’Alcaldessa ni ella varen pensar mai amb la transcendència de la decisió adoptada.
Proposa mantenir una reunió per explicar-vos en detall com ha anat tot.
El Sr. Ferrer manifesta que des de la formació local d’ICV pensaven que si el pacte
JUNTS-CONVERGÈNCIA tindria quelcom de valor afegit, seria una major informació a
la oposició ja que aquesta havia estat una reivindicació per part de Junts per Sant Pol.
Es un petit retret que des de ICV es fa a Junts.
El Sr. Xumetra demana que el Sr. Font aclareixi si ha dit que el govern és transparent
o poc transparent.
Respon el Sr. Font que poc transparent. L’Alcaldessa diu que els regidors prenen nota
de la denúncia de la manca de participació.
El Sr. Font diu que no és participació el que ara reclamen, sinó que fan un prec
reiterat en diversos plens on es demana que, al marge de les juntes de portaveus, es
realitzin reunions informatives de govern i oposició sobre temes d’interès municipal
que evitin haver de fer llistes llargues de preguntes durant les sessions.
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les
19:40 hores, estenent-se la present acta per a la deguda constància de tot allò
acordat, signant-la l’Alcaldessa, juntament amb mi, la Secretària, qui dono fe.
ALCALDESSA

Montserrat Garrido Romera

SECRETÀRIA

M. Carme Solís Ferrer
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