ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 29 DE FEBRER DE 2016
NÚM. PLE2016/2

Identificació sessió
Caràcter: extraordinària
Data: 29 de febrer 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. 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)
Sr. Albert Font Lacambra (ERC)
Sr. Albert Zanca Brossa (ERC)
Sr. Manel Puig Borrell (ICV)
Excusa la seva absència
Sr. Ferran Xumetra Subirana (CIU)
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 29 de
febrer 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 2 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.
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Ordre del dia
1. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI DE 2016
2. DICTAMEN D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS
NÚMEROS 13, 20, 21 I 29
3. PROPOSTA DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES EN L’ÀMBIT DE SÒL DEL SECTOR
ROQUES BLANQUES, UNITAT D’ACTUACIÓ A.
4. ESTABLIMENT DE CE PER AL LLOC DE TREBALL D’ARQUITECTE TÈCNIC AMB
ASSIGNACIÓ DE FUNCIONS DE COMANDAMENT
5. PROPOSTA ESTABLIMENT DE CE I COMPLEMENT DE FUNCIONS PER AL LLOC
DE TREBALL DE TÈCNIC DE MEDI AMBIENT AMB ASSIGNACIÓ DE FUNCIONS DE
SANITAT I SALUT
6. PROPOSTA ESTABLIMENT DE COMPLEMENT DE DIRECCIÓ PER AL LLOC DE
TREBALL DE MESTRE/A DE LA LLAR D’ INFANTS AMB ASSIGNACIÓ DE
FUNCIONS DE DIRECTOR/A
7. APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS D’AJUTS SOCIALS
8. PROPOSTA ESMENA ERROR MATERIAL EN LA REDACCIÓ DEL TÍTOL DE
L’ARTICLE 6, TARIFA SEGONA DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 REGULADORA
DE LA “TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES
O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL
CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC.
9. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA MESA NEGOCIADORA DE DATA 5 DE FEBRER
DE 2016
10. PROPOSTA RECUPERACIÓ PAGA EXTRA 2012
11. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE TRESORER
12. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS LEGALMENT
PER AL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS
13. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM 82/2016 DE REVOCACIÓ
TEMPORAL DE DELEGACIONS

1. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI DE
2016
Aprovació inicial del Pressupost General per a 2016
RELACIÓ DE FETS
1. L’alcaldessa de l’Ajuntament, d’acord amb el disposat per l’article 168 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, ha format el pressupost
per a l’exercici 2015.
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2. La secretaria - Intervenció municipal ha emès informe favorable.
3. El Pressupost conté la documentació i annexos previstos al Text Refós de la
Llei d’hisendes locals, aprovat pel Reial Decret 2/2004, de 5 de març.
FONAMENTS DE DRET
1. En la tramitació del pressupost s’han seguit els requisits exigits per la legislació
vigent.
2. L’elaboració, tramitació i aprovació del pressupost s’ha de subjectar a l’art. 162
i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Per tot això, EL PLE ACORDA:
1. Aprovar inicialment el Pressupost general per a l’exercici de 2016 que, resumit
per capítols, és el següent:
2016

Ingressos
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes, preus públics, ..
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Subtotal pressupost corrent

4.075.000,00
45.000,00
1.477.600,00
1.281.616,00
147.800,00
7.027.016,00

Capítol IX

Passius financers
Subtotal pressupost capital
TOTAL PRESSUPOST

515.283,54
515.283,54
7.542.299,54

Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV

Despeses de personal
Béns i serveis corrents
Despeses financeres
Transferències corrents
Subtotal pressupost corrent

3.494.739,11
2.571.560,00
85.000,00
198.700,43
6.349.999,54

Capítol VI
Capítol IX

Inversions
Passius financers
Subtotal pressupost capital
TOTAL PRESSUPOST

614.800,00
577.500,00
1.192.300,00
7.542.299,54

Despeses

2. Aprovar la plantilla de personal per a l’exercici 2016.
3. Aprovar la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de Sant Pol de
Mar corresponent a l’exercici 2016, per import de 1.357.083,12 euros.
4. Aprovar les Bases d’execució del Pressupost general.
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5. Exposar-ho al públic durant el termini de quinze dies hàbils, inserint l’anunci
corresponent al Butlletí Oficial de la Província, i en el tauler d’anuncis de la
corporació, per poder-hi fer reclamacions.
6. Aquest acord es considera definitiu si no es produeixen reclamacions en contra
durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es
refereix, quan s’hagi complert el que disposa l’article 169 del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març.
INTERVENCIONS
Intervé el Sr. Parada, portaveu de Junts per Sant Pol per dir que els dubtes que tenien
ja han quedat solucionats; que han vist que les inversions del 2016 es destinen
fonamentalment a l’arranjament dels dipòsits d’aigua. Agraeix, així mateix que s’hagin
tingut en compte les seves aportacions a la proposta de pressupost.
El Sr. Font manifesta que el seu grup s’abstindrà en la votació més important de
l’exercici perquè no veuen possible el vot afirmatiu a la proposta de pressupost, ni
tampoc consideren constructiu el vot negatiu. Pensen que el govern municipal s’està
gastant en capítols corrents la pràctica totalitat del pressupost i això fa que no existeixi
planificació ni inversió. D’aquí que no es pugui donar el vist i plau a un pressupost
sense planificació.
Sr. Puig manifesta que el posicionament que fa el grup municipal d’ICV és una
esmena a la totalitat del pressupost atès que el govern no té un pla de mandat -que no
deixa de ser una altra cosa que una planificació dels projectes i actuacions que es
prioritzen. En el darrer pressupost i modificació de pressupost ja va votar en contra, i
creu que l’actual proposta de pressupost no deixa de ser una continuació d’aquestes
polítiques. No està conforme amb el pressupost que es presenta a votació perquè la
proposta no compleix amb les seves expectatives de base, no assumeix les prioritats
que s’han d’assumir i no dóna solució a les principals problemàtiques, com són el
problema de la mobilitat, la preservació del patrimoni, el desplegament del pla
d’equipaments, la millora dels serveis existents, i l’existència de programes ambiciosos
de promoció econòmica. Es del parer que el pressupost només serveix per seguir
gestionant el dia a dia, sense seguir cap planificació establerta. Adverteix que les
inversions es basen en compres i troben a faltar l’execució de projectes prioritaris com
són l’arranjament del Passeig dels Plàtans i el projecte d’urbanització del Camí de Can
Tuietes. Per tots aquests motius votarà en contra.
L’Alcaldessa, Sra. Garrido, dóna resposta a ICV, recordant que el regidor d’Hisenda
ha donat l’oportunitat a tots els grups municipals per fer aportacions al pressupost i la
realitat és que cap va aportar res. Reitera que el govern ha estat obert a totes les
propostes. En relació amb el pla de mandat, pensa l’Alcaldessa que existeix quan hi ha
una estabilitat de governabilitat, que el seu govern no té. Amb minoria –considera la
Sra. Garrido- és bastant complicat portar a terme un pla de mandat. En referència amb
la mobilitat, ICV no ha fet cap aportació. Quan al pla d’equipament aquest ja està
redactat i, pel que fa a promoció econòmica, li estranya l’afirmació del Sr. Puig, ja que
l’actual regidor de promoció econòmica ha donat molta empenta a aquest àmbit i al
comerç municipal.
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VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió extraordinària de
data 29 de febrer de 2016, ÉS APROVADA PER MAJORIA SIMPLE amb
•
•
•

4 vots a favor: CIU (4)
1 vot en contra: ICV (1)
4 abstencions: Junts (2), ERC (2)

2. DICTAMEN D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS
NÚMEROS 13, 20, 21 I 29
RELACIÓ DE FETS
L’Ordenança núm. 13 que regula la taxa per parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatge cinematogràfic. Correspon la seva modificació a fi de donar
cabuda a altres ocupacions de terrenys d’ús públic que no es corresponguin
exactament amb els especificats fins ara al text de l’ordenança.
L’Ordenança núm. 20 regula les llicències o la comprovació d’activitats comunicades
en matèria d’urbanisme. Correspon la modificació d’aquesta taxa a fi d’adequar més
acuradament les fiances al pressupost d’obres, i establir una ordenança global anual
per a les obres de les empreses subministradores.
L’Ordenança núm. 21 que regula la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a
prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls
posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques.
Correspon modificar aquesta taxa a fi d’afegir la taxa per la tramitació del procediment
de comprovació de la comunicació prèvia o declaració responsable per l’obertura
d’habitatges d’ús turístic.
L’Ordenança núm. 29 que regula la taxa per la prestació del servei de gestió de
residus municipals. Correspon la seva modificació a fi d’incoporar una nova tarifa per
als habitatges d’ús turístic.
FONAMENTS DE DRET
Vist el que estableix el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de
modificació del Règim Legal de les Taxes estatals i locals.
Per tot això, EL PLE ACORDA:
PRIMER. Aprovar la modificació de l’ordenança fiscal número 13 d’acord amb el text
que s’adjunta com annex 1 i que consisteix en incorporar als articles 2 i 6 el supòsit
“altres ocupacions ocasionals”.
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SEGON. Aprovar la modificació de l’ordenança fiscal número 20 d’acord amb el text
que s’adjunta com annex 2 i que consisteix en modificar les fiances adequant-les a
l’import del pressupost d’obres, segons el següent text del punt 6 de l’article 6:
“6. S’estableix una fiança per respondre dels possibles danys als béns municipals, la
qual es retornarà en el moment d’obtenció de la llicència de primera ocupació. Les
fiances es fixen en funció del pressupost de les obres a realitzar i segons el següent
barem:
a)
b)
c)
d)

pressupost fins a 2.500€: 150€
pressupost de 2.501€ a 12.000€: 500€
pressupost de 12.001€ fins a 31.050€: 901,52€
Pressupost de 31.051€ en endavant: 3% del pressupost

TERCER. Aprovar la modificació de l’ordenança fiscal número 21 d’acord amb el text
que s’djunta com annex 3 i que consisteix en incloure en el fet imposable i en el tarifari
els habitatges dús turístic. La tarifa aplicable és la següent
Euros
12.Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació prèvia o declaració responsable
per l’obertura d’obertura d'establiments industrials, mercantils, comercials o professionals d’activitats
sense incidència ambiental i sense espectacles i habitatges d’ús turístic, i llurs ampliacions,
modificacions o canvis d’activitat.

200

QUART. Aprovar la modificació de l’ordenança fiscal número 29 d’acord amb el text
que s’adjunta com annex 4 i que consisteix en introduir un augment en la tarifa per als
habitatges d’ús turístic del 10% , segons el text de l’article 6 següent:
2.1. Habitatges

Tarifa

A.- Per cada habitatge persones que viuen soles,
jubilades, famílies monoparentals o famílies
nombroses.
B.- Per cada habitatge sense jardí
C.- Per cada habitatge amb jardí (fins a 100m2)
D.- Per cada habitatge amb jardí (més de 100m2)
E.- Comunitats veïnals amb jardí fins a 200m2
F.- Comunitats veïnals amb jardí de més de 200m2
G.- Masies, disseminats i cases rurals
H.- Per cada habitatge d’ús turístic, un augment d’un
10% en funció de la seva classificació

49,40

Tarifa
(*)
reduïda en
cas de 6 a
10 viatges
46,93

Tarifa
(*)
reduïda
en
cas de més
de 10 viatges
44,46

98,81
128,11
184,50
184,50
369,00
128,11

93,87
121,70
175,28
175,28
350,55
121,70

88,93
115,30
166,05
166,05
332,10
115,30

S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de
caràcter familiar
S’entén per jardí el sector d’un habitatge o d’un conjunt
d’habitatges en cel obert, en el que en una part o en la totalitat
del sòl s’hi cultiven espècies vegetals.

2.2 Locals comercials inactius, locals per a usos
privats i solars sense edificar
Per cada local comercial
A.- Per cada local designat a usos privats 40,00
(aparcament, magatzem, traster)
B.-Per cada solar sense edificar
60,00
S’entén per local comercial inactiu aquell en què
només es realitzen activitats domèstiques
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CINQUÈ. Publicar aquest acord en el BOP i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament per
a la seva exposició pública durant un termini de trenta dies, durant el qual l’expedient
podrà ser examinat pels interessats, els quals podran presentar reclamacions, si així
ho consideren. Si durant l’esmentat termini no es presenten reclamacions, el text de
l’ordenança aprovat esdevindrà definitiu.
INTERVENCIONS
Sr. Parada, en relació amb les fiances pregunta què passaria si esdevingués una
desgràcia i la fiança fos insuficient. L’Alcaldessa respon que el contractista ha de
subscriure necessàriament una assegurança i si es produeixen desperfectes públics i
la fiança és insuficient es reclamaria la resta.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió extraordinària de
data 29 de febrer de 2016, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

9 vots a favor: CIU (4), Junts (2), ERC (2), ICV (1)
0 vot en contra: cap
0 abstencions: cap

3. PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES EN L’ÀMBIT DE
SÒL DEL SECTOR ROQUES BLANQUES, UNITAT D’ACTUACIÓ A.
En data 7 de juliol de 2104, el Ple de la Corporació Municipal va aprovar inicialment el
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), formulat per l’equip redactor
“INTERLANDS, CIUTAT I TERRITORI, SLP”, empresa adjudicatària del contracte de
consultoria i assistència tècnica per a la redacció del POUM de Sant Pol de Mar.
En el mateix acord, s’aprovà, seguint l’imperatiu establert a l’article 73 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei d’Urbanisme
de Catalunya, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, suspendre la tramitació de
plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització,
com també suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, edificació,
reforma, rehabilitació i enderroc, d’instal·lació o ampliació d’activitats, en els àmbits
que es grafiaven en el plànol que s’acompanyava i que es detallaven, els quals eren:
1) El nucli antic de Sant Pol de Mar, delimitat per la Riera de Sant Pol, la carretera
N-II i la línia de costa.
2) Els sector B, Ponent, la Rajoleria.
3) Els elements inclosos al catàleg de béns a protegir i que es troben fora del nucli
antic.
Atès que calia, en aquests àmbits mantenir la suspensió un any més, el Ple de la
Corporació, en data 27 d’abril de 2015 va aprovar mantenir un any més l’anterior
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suspensió, atesos els articles 73 i 74 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme i els
articles 102 i 103 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de desplegament de la Llei d’urbanisme.
Vist que, seguint amb la tramitació del nou POUM, i estudiats els diferents àmbits de
sòl que s’han de desplegar, s’han detectat incoherències respecte la línia d’edificació i
respecte els límits de la zona verda a l’àmbit del sector de sòl de la Unitat d’Actuació A
de la urbanització Roques Blanques.
Atès que en aquest àmbit de sòl no es suspengueren les llicències, i vist que cal
suspendre-les, en benefici del bé comú, i per establir amb detall els condicionaments
que caldrà tenir en compte per acabar de desenvolupar aquest sector.
Fent ús dels articles 73 i 74 del Text refós de la Llei d’Urbanisme esmentats.
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- SUSPENDRE la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de
projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com també suspendre l’atorgament de
llicències urbanístiques relacionades a l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost esmentat, entre les que s’inclouen les de parcel·lació de terrenys, edificació,
reforma, rehabilitació i enderroc, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i
d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en
l’àmbit de sòl del Sector Roques Blanques, Unitat d’Actuació A.
SEGON.- FER CONSTAR que, d’acord amb l’article 102,4 del Decret 305/2006, de 18
de juliol, es podran atorgar aquelles llicències fonamentades en el planejament vigent
que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament aprovat
inicialment, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats no es posi en risc
l’aplicació del nou planejament, una vegada aprovat definitivament.
TERCER.- PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, als efectes de
donar compliment a allò establert a l’article 73,3 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
INTERVENCIONS
El regidor de l’àrea de Serveis Territorials explica les raons que motiven la suspensió
de llicències que són les que es recullen a l’informe tècnic i a la pròpia proposta.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió extraordinària de
data 29 de febrer de 2016, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

9 vots a favor: CIU (4), Junts (2), ERC (2), ICV (1)
0 vot en contra: cap
0 abstencions: cap
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4. PROPOSTA ESTABLIMENT DE CE PER AL LLOC DE TREBALL
D’ARQUITECTE TÈCNIC AMB ASSIGNACIÓ DE FUNCIONS DE COMANDAMENT
L’arquitecte tècnica municipal Sra. Maria Carme Vives Serra, l’any 2006 fou nomenada
funcionària interina per ocupar una plaça de tècnic mig (aparelladora), Subescala
Tècnica, Escala d’ Administració Especial, de l’ Ajuntament.
Posteriorment, en produir-se la vacant de la plaça d’arquitecte tècnic i havent superat
el procés de selecció reglamentari, la Sra. Vives va ser nomenada funcionària de
carrera per ocupar aquest lloc, acord aprovat per la Junta de Govern Local del dia 25
d’ octubre de 2007.
L’Ajuntament te la voluntat de formalitzar un increment salarial, atès les tasques que
realitza la Sra. Vives, la qual cosa implica el comandament, supervisió, organització,
gestió, resolució d’ incidències i coordinació del personal de la unitat i dels serveis
externs que correspongui, així com responsable de la execució de la planificació
urbanística, d’ obres i de medi ambient. A més, la seva dedicació exigeix prestar
serveis fora de l’ horari habitual per raons d’ emergència i assistència a reunions,
sense dret a compensació d’ hores extres.
S’ argumenta d’ aquesta manera la necessitat i oportunitat de procedir a la
formalització de l’ increment de la retribució de l ’actual arquitecte tècnic municipal,
amb la conseqüent adequació del complement específic a les condicions particulars de
les funcions que realitza.
Vist l’informe emès en data 17/01/2016 pel lletrat Sr. Juan-Ignacio Olmos Martínez.
La quantia que proposa per al total del complement específic és de 12.882,05 € bruts
anuals, argumentant que l’ increment es produeix de 3.431,49 € en relació amb el CE
que percebia fins l’actualitat la Sra. Vives, és el resultat de la valoració singular que
s’ha fet necessari portar a terme en el moment de proposar l’assignació de funcions de
Comandament.
Per tot això, EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Establir l’assignació en concepte de complement específic la quantitat de
12.882,05 € bruts anuals amb efectes del dia 1 de gener de 2016.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió extraordinària de
data 29 de febrer de 2016, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

9 vots a favor: CIU (4), Junts (2), ERC (2), ICV (1)
0 vot en contra: cap
0 abstencions: cap

5. PROPOSTA ESTABLIMENT DE CE I COMPLEMENT DE FUNCIONS PER AL
LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC DE MEDI AMBIENT AMB ASSIGNACIÓ DE
FUNCIONS DE SANITAT I SALUT
La tècnica de medi ambient municipal Sra. Elena Fernández Rodrigo, fou nomenada
funcionària de carrera per ocupar una plaça de tècnic mig (Tècnic de Medi ambient),
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Subescala Tècnica, Escala d’ Administració Especial, subgrup A2 de l’ Ajuntament, per
acord aprovat per la Junta de Govern Local del dia 20 de maig de 2010.
L’Ajuntament te la voluntat de formalitzar un increment salarial, atès les tasques que
realitza la Sra. Fernández, implica el comandament, l’ assignació de tasques i
seguiment de la seva realització per part del personal de la brigada de Serveis
Municipals, realitzar assessorament en temes de sanitat vegetal a la brigada
municipal, entre d’ altres i realitza també funcions de tècnica de sanitat i salut. Per altra
part, la seva dedicació exigeix prestar serveis fora de l’ horari habitual per raons d’
emergència i assistència a reunions, sense dret a compensació d’ hores extres.
S’ argumenta d’ aquesta manera la necessitat i oportunitat de procedir a la
formalització de l’ increment de la retribució de l ’actual tècnic de medi ambient
municipal, amb la conseqüent adequació del complement específic a les condicions
particulars de les funcions que realitza, així com un complement no consolidable de
funcions.
Vist l’informe emès en data 17/01/2016 pel lletrat Sr. Juan-Ignacio Olmos Martínez.
La quantia que proposa per al total del complement específic és de 9.247,05 € bruts
anuals, argumentant que l’ increment que es produeix en relació amb el CE que
percebia fins a l’ actualitat la Sra.Fernández i que és de 2.701,63 € bruts anuals, és el
resultat de la valoració singular que s’ha fet necessari portar a terme en el moment de
proposar l’assignació de funcions de Comandament i responsabilitat en relació a les
funcions que realitza.
Per altra part, també proposa abonar un plus funcional per raó de la més càrrega de
treball que realitza la Sr. Fernández atès que també porta annexes funcions pròpies de
tècnic en Sanitat i Salut. Per aquest concepte es proposa un plus de 3.000 € bruts
anuals.
Per tot això, EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Establir l’assignació en concepte de complement específic la quantitat de
9.247,05 € bruts anuals i un complement de funcions de caràcter no consolidable per
un import de 3.000 € bruts anuals amb efectes del dia 1 de gener de 2016.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió extraordinària de
data 29 de febrer de 2016, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

9 vots a favor: CIU (4), Junts (2), ERC (2), ICV (1)
0 vot en contra: cap
0 abstencions: cap

6. PROPOSTA ESTABLIMENT DE COMPLEMENT DE DIRECCIÓ PER AL LLOC DE
TREBALL DE MESTRE/A DE LA LLAR D’ INFANTS AMB ASSIGNACIÓ DE
FUNCIONS DE DIRECTOR/A
La mestre d’ educació primària de la llar d‘ infants municipal Sra. Rocio Galindo
Chacón, el dia 1 d’ abril de 2015 fou contractada temporalment d’ interina fins a la
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cobertura definitiva de la plaça de mestre (assimilada al grup A2, nivell 18 de l’ article
76 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’ octubre del TREBEP) de la plantilla de l’
Ajuntament.
L’Ajuntament te la voluntat de formalitzar un increment salarial, atès les tasques que
realitza la Sra. Galindo, són les pròpies de la mestre educadora i a més assumeix les
tasques de directora del centre. Aquestes tasques de direcció impliquen el
comandament, supervisió, organització del personal adscrit al centre, l’ elaboració del
programa d’ activitats, plans, projecte educatiu, memòria d’ activitats, vetllar pel
compliment de la normativa vigent que vincula a les escoles bressol, i de les
condicions necessàries requerides al centre d’ acord amb el que determina el
Departament d’ Educació de la Generalitat de Catalunya i del criteri marcat per la
Inspecció Educativa. A més, com a directora de la llar és la responsable de mantenir
les relacions necessàries amb els familiars dels infants atesos i representar el centre
en les reunions de l’ AMPA, així com reunir-se amb altres professionals i serveis en
relació amb l’ educació i el desenvolupament dels infants (comunitat educativa).
S’ argumenta d’ aquesta manera la necessitat i oportunitat de procedir a la
formalització de l’ increment de la retribució de l ’actual mestre, Sra. Galindo, que
assumeix les tasques de directora de la llar d’ infants, amb la conseqüent incorporació
del complement de direcció a les condicions particulars de les funcions que realitza.
Vist l’informe emès en data 17/01/2016 pel lletrat Sr. Juan-Ignacio Olmos Martínez.
La quantia que proposa per al total del complement de Direcció és de 4.264,92 € bruts
anuals, argumentant que, és el resultat de la valoració singular que s’ha fet necessari
portar a terme en el moment de proposar l’assignació de funcions de Direcció.
Per tot això, EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Establir l’assignació en concepte de Complement de Direcció, que tindrà un
caràcter no consolidable, la quantitat de 4.264,92 € bruts anuals amb efectes del dia 1
de gener de 2016.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió extraordinària de
data 29 de febrer de 2016, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

9 vots a favor: CIU (4), Junts (2), ERC (2), ICV (1)
0 vot en contra: cap
0 abstencions: cap

7. APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS D’AJUTS SOCIALS
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
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Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Atès que s’estableix la concurrència competitiva és la forma ordinària de concessió de
subvencions, de conformitat amb allò previst a l’article 22 de la LGS.
Vist que s’estableix que conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció
s’hauran d’aprovar i publicar les corresponents Bases Reguladores.
Atès que en aquest cas concret cal procedir inicialment l’aprovació de les Bases
Reguladores.
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores s’ajusta a allò previst a
l’article 17.3 de la LGS.
Vist l’art. 124.3 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst a l’article 124.2 del ROAS, procedeix
publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província del contingut
d’aquestes Bases Reguladores.
En virtut de tot això, EL PLE ACORDA:
PRIMER.- APROVAR les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per ajuts socials, el text íntegre
de les quals consta a l’annex.
SEGON.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases
Reguladores, de conformitat amb allò que estableix l’article 124.2 del ROAS.
INTERVENCIONS
L’Alcaldessa manifesta que amb aquesta proposta s’està complint amb la normativa.
Abans era suficient un informe de l’Assistent social per la concessió de les
subvencions, ara és necessari aprovar unes bases reguladores. Explica de forma breu
el seu contingut.
El Sr. Font, adverteix que en les bases s’indica que l’atorgament dels ajuts està
supeditat a l’existència de consignació pressupostària. Pregunta si ens hem trobat que
no s’hagin pogut donar ajudes per aquesta raó. L’Alcaldessa respon que fins el
moment no, però que cas de trobar-se es buscaria una solució.
El Sr. Puig es queixa de que la documentació no l’ha pogut examinar detalladament ja
que s’ha lliurat amb molt poc temps d’anticipació. Demana que una altra vegada se li
faci arribar amb més temps. Manifesta que tot i que segurament estarien d’acord amb
el fons de la proposta, s’abstindrà.
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VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió extraordinària de
data 29 de febrer de 2016, ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

8 vots a favor: CIU (4), Junts (2), ERC (2)
0 vot en contra: cap
1 abstencions: ICV (1)

8. PROPOSTA ESMENA ERROR MATERIAL EN LA REDACCIÓ DEL TÍTOL DE
L’ARTICLE 6, TARIFA SEGONA DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13
REGULADORA DE LA “TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE
VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I
INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC.
Atès que en el text de les Ordenances Fiscals vigents per a l’anualitat 2016, s’ha
detectat l’existència d’un error material en la redacció del títol i del subtítol de la Tarifa
2, de l’article 6, referent a la quota tributària de la vigent Ordenança Fiscal núm. 13,
reguladora de la “Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge
cinematogràfic”, on diu: “Mercat dels divendres” i “mercat setmanal” respectivament,
ha de dir: “Mercat”.
De conformitat amb allò previst a la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment administratiu comú, en el seu article
105.2.
Per tot això EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’esmena de l’error material detectat en la redacció del títol de la
Tarifa 2, de l’article 6, referent a la quota tributària de la vigent Ordenança Fiscal núm.
13, reguladora de la “Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge
cinematogràfic”, on diu: “Mercat dels divendres” i “mercat setmanal” respectivament,
ha de dir: “Mercat”.
SEGON.- Publicar dit acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
El regidor de l’àrea explica el perquè de l’esmena d’error
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió extraordinària de
data 29 de febrer de 2016, ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

8 vots a favor: CIU (4), Junts (2), ERC (2)
0 vot en contra: cap
1 abstencions: ICV (1)
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9. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA MESA NEGOCIADORA DE DATA 5 DE
FEBRER DE 2016
Per acord del Ple d’aquest ajuntament adoptat en data 18/06/2015 es va aprovar
l’acord de condicions de treball del personal empleat de l’ajuntament i en data
13/11/2014 es va publicar al BOPB.
Vista l’acta de la reunió celebrada el 5/2/15 per la Mesa negociadora de l’Acord de
condicions de treball del personal empleat de l’Ajuntament
De conformitat amb el que disposen els articles 31 i següents de la Llei 7/2007 de 12
d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Ratificar els acords adoptats per la Mesa Negociadora de l’Ajuntament de
Sant Pol de Mar de data 5 de febrer de 2016, que són els següents:
“1. MODIFICACIÓ ARTICLE 13. VACANCES ANUALS - PUNT 9
La part social PROPOSA que es modifiqui el punt anterior en el sentit que el text sigui el
següent:
“En cas que la situació de baixa sobrevingui un cop iniciades les vacances, aquestes quedaran
interrompudes abans a la data d'alta del treballador. En aquest cas (encara que hagi caducat
l'any en curs), es pactarà el període per gaudir els dies restants de vacances, un com produïda
l'alta del treballador, sempre i quan no hagin passat mes de divuit mesos a partir de l'any en
què s'ha originat."
Per unanimitat S’ACORDA en conformitat.
2. MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 19. SERVEI DE GUÀRDIA DE LA BRIGADA MUNICIPAL
D'OBRES I SERVEIS- SERVEIS ESPECIALS
La part social PROPOSA que es considerin dies de servei especial amb el complement de 100
euros el dia 24 de juny, i de 50 euros el dia 1 de gener.
S’ACORDA per unanimitat el dies de servei especial amb el complement de 100 euros per
100 euros el dia 24 de juny, i de 50 euros el dia 1 de gener.
3. MODIFICACIÓ ARTICLE 46. IGUALTAT DE TRACTE I D'OPORTUNITATS
La part social PROPOSA incloure en el conveni les mesures a aplicar segons el Pla intern
d’igualtat aprovat en sessió plenària de data 30 de novembre de 2015.
El punt queda redactat de la següent manera:
L'Ajuntament complirà les mesures que consten en el Pla intern d’Igualtat aprovat pel Ple de la
Corporació en data 30 de novembre de 2015, amb l'objectiu d'assolir la igualtat de tracte i
d'oportunitats entre homes i dones i eliminar qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe
en qualsevol àmbit de l’ocupació pública, en concret, amb les finalitats següents:
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-

Promoure els valors relatius a la igualtat de gènere en el treball municipal a través
d’intervencions transversals.
Millorar la presència equilibrada de dones i homes en les àrees i col·lectius més
feminitzats i masculinitzats
Potenciar una gestió de recursos humans que incorpori la igualtat de gènere en les
seves polítiques de selecció, contractació i avaluació.
Alinear les competències del personal a les estratègies corporatives introduint-hi la
igualtat de gènere.
Millorar la comunicació corporativa utilitzant un llenguatge igualitari i no sexista
Assegurar que les condicions físiques de l’entorn professional i salut laboral són
adequades.
Facilitar el coneixement i l’ús de les mesures de conciliació disponibles al personal.
Formalitzar els circuits necessaris per a la prevenció i el tractament de l’assetjament en
l’àmbit municipal.

El seguiment d’aquests objectius i l’aplicació de les mesures del Pla intern d’igualtat el
realitzarà la Comissió de seguiment del Pla Intern per a la Igualtat de Gènere.
Per unanimitat S’ACORDA en conformitat.
4. ANNEX A. CONDICIONS DE TREBALL ESPECÍFIQUES DE LA POLICIA LOCAL
(FUNCIONARIS) Rectificació Article 6. Bossa d'hores Policia Local
La part social PROPOSA que es rectifiqui en el següent sentit: La realització de la jornada amb
la particularitat de l'establiment d'una bossa d'hores serà compensat econòmicament d'acord
amb el següent detall:
a)
Caporal
199,5 euros mes (12 mensualitats)
b)
Agent
175 euros mes (12 mensualitats
Per unanimitat S’ACORDA en conformitat.”

SEGON.- Que els acords precedents formin part del contingut normatiu de l’ACORD
de condicions de treball del personal empleat de l’ajuntament de Sant Pol de Mar, als
efectes legals oportuns.
TERCER.- Disposar que els acords precedents entrin en vigor a partir de la seva
aprovació pel Ple de la Corporació.
QUART.- Notificar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, així com al Comitè d’Empresa i Delegada de Personal.
CINQUÈ.- Notificar aquests acords a les Organitzacions sindicals signants i als
representants del personal de l’ajuntament.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió extraordinària de
data 29 de febrer de 2016, ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

8 vots a favor: CIU (4), Junts (2), ERC (2)
0 vot en contra: cap
1 abstencions: ICV (1)
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10. PROPOSTA RECUPERACIÓ PAGA EXTRA 2012
Vista la disposició addicional dotzena de la Llei 48/2015 de 29 d’octubre de
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016, pel qual es disposa la recuperació de
la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del
sector públic, establint en la mateixa disposició el seu abast i límits en el sentit
següent:
“Uno. Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 del
personal del sector público.
1. Cada Administración Pública, en su ámbito, podrá aprobar dentro del ejercicio 2016, y
por una sola vez, una retribución de carácter extraordinario cuyo importe será el
equivalente a las cantidades aún no recuperadas de los importes efectivamente dejados
de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la
paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes,
correspondientes al mes de diciembre de 2012, por aplicación del Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de
fomento de la competitividad, con el alcance y límites establecidos en la presente
disposición.
2. Las cantidades que, en cumplimiento de esta disposición adicional, podrán abonarse
por este concepto, sobre el importe dejado de percibir por cada empleado en aplicación
del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, serán las equivalentes a la parte
proporcional correspondiente a 91 días de la paga extraordinaria, paga adicional de
complemento específico y pagas adicionales del mes de diciembre. En aquellos casos
en los que no hubiera procedido el reconocimiento de la totalidad de la paga
extraordinaria y adicional de diciembre de 2012, los 91 días se reducirán
proporcionalmente al cómputo de días que hubiera correspondido.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, el cómputo de la parte de la paga
extraordinaria y pagas adicionales que corresponde a 91 días, o cifra inferior, se
realizará, en el caso del personal funcionario o estatutario, conforme a las normas de
función pública aplicables en cada Administración, o, en el caso del personal laboral, a
las normas laborales y convencionales, vigentes en el momento en que se dejaron de
percibir dichas pagas.
Las cantidades que se reconozcan por este concepto al personal a que se refiere el
apartado 5 del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, por no contemplarse en su
régimen retributivo la percepción de pagas extraordinarias o por percibir más de dos al
año, serán las equivalentes a un 49,73 por ciento del importe dejado de percibir por
aplicación del mencionado precepto.
Las cantidades a abonar se minorarán en las cuantías que se hubieran satisfecho por
estos mismos conceptos y periodos de tiempo como consecuencia de sentencia judicial
u otras actuaciones.
3. Cada Administración Pública podrá aprobar durante 2016, las medidas previstas en este
artículo, teniendo en cuenta su situación económico- financiera. En el supuesto de que
en aplicación de este precepto fuera más de una Administración a la que le
correspondiera efectuar el abono de este tramo de paga extraordinaria, paga adicional
de complemento específico y pagas adicionales del mes de diciembre de 2012, cada
Administración podrá abonar, como máximo, la parte proporcional de este tramo que le
hubiera correspondido hacer efectiva en diciembre de 2012.
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4. Las cuantías satisfechas por aplicación de lo establecido en esta disposición minorarán
el alcance de las previsiones contenidas en el apartado 4 del artículo 2 del Real
Decreto-ley 20/2012.”

En virtut de tot l’anterior, i en ús de les facultats atribuïdes legalment, EL PLE
ACORDA:
PRIMER..- ABONAR, dins l’exercici 2016 i per una sola vegada, en els termes
establerts a la disposició addicional dotzena de la Llei 48/2015 de 29 d’octubre de
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016, al personal de l’Ajuntament de Sant
Pol de Mar que hagués prestat serveis durant l’any 2012 i que li hagués pertocat
percebre la paga de desembre 2012, una retribució de caràcter extraordinari per import
equivalent les quantitats encara no recuperades dels imports efectivament deixats de
percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, així com de la
paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents,
corresponents al mes de desembre de 2012, per aplicació del Reial Decret- llei
20/2012, de 13 de juliol , de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de
foment de la competitivitat.
SEGON.- CONDICIONAR l’efectivitat del present acord a l’habilitació del crèdit
necessari corresponent.
TERCER.- NOTIFICAR aquests acords al Departament de Personal i d’Intervenció
d’aquest Ajuntament.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió extraordinària de
data 29 de febrer de 2016, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

9 vots a favor: CIU (4), Junts (2), ERC (2), ICV (1)
0 vot en contra: cap
0 abstencions: cap

11. ASSIGNACIÓ TRANSITÒRIA DE LES FUNCIONS DE TRESORERIA EN LA
SECRETARIA INTERVENTORA FINS EL 30-6-2016
En data 22/6/2015 mitjançant decret núm 309/2015 fou nomenat tresorer municipal el
regidor de l’Ajuntament, Sr. Ferran Xumetra Subirana, regidor d’Hisenda qui
recentment ha causat baixa per malaltia.
Atesa la nova redacció atorgada a l’apartat 2 de l’article 92 bis de la Llei 7/1985 de 2
d’abril, de bases de règim local i la DT 7 de la Llei 27/2013 de 27 de desembre, en la
seva redacció de la DF segona de la Llei 18/2015, de 9 de juliol.
EL PLE ACORDA:
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PRIMER.-Que la Secretària de la Corporació assumeixi de forma transitòria i fins al
30/06/2016 les funcions de tresoreria amb l’objecte de no paralitzar el funcionament de
l’Ajuntament de Sant Pol
SEGON.-Establir l’assignació en concepte de Complement de Tresoreria, que tindrà
caràcter no consolidable, la quantitat de 7000 € bruts anuals.
Sant Pol de Mar, 24 de febrer de 2016.
INTERVENCIONS
El Sr. Puig explica la raó del seu vot desfavorable que diu que no és per desconfiança
vers la secretària, sinó perquè no està d’acord en el fet que s’obligui que el tresorer
sigui un funcionari d’habilitació nacional. Pensa que en aquest poble és suficient que
ho sigui un regidor.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió extraordinària de
data 29 de febrer de 2016, ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

8 vots a favor: CIU (4), Junts (2), ERC (2)
1 vot en contra: ICV (1)
0 abstencions: cap

12. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM 82/2016 DE
REVOCACIÓ TEMPORAL DE DELEGACIONS
“DECRET núm. 082/2016, de revocació temporal de delegacions per raó de baixa per
malaltia del regidor Sr. Ferran Xumetra Subirana
Per decret d’alcaldia núm. 310/2015 de data 18 de juny, vaig resoldre nomenar al Sr. Ferran
Xumetra Subirana, regidor delegat de l’Alcaldia de Serveis Municipals, Medi Ambient,
Recursos Humans i Hisenda.
El regidor Sr. Ferran Xumetra Subirana es troba de baixa per malaltia, per la qual cosa és
procedent una remodelació del cartipàs municipal.
Es, per això que en qualitat d’Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, i en
virtut de les facultats que m’atorga la legislació vigent: en concret els articles 23.4 de la Llei
7/85 de Bases de Règim Local, i art.43 del R.O.F aprovat pel RD 2568/86, de 28 de novembre,
RESOLC
PRIMER.- Revocar temporalment i fins a la incorporació del Sr. Ferran Xumetra Subirana les
següents delegacions que vaig conferir per decret 310/2015 de data 18 de juny: Serveis
Municipals, Medi Ambient, Recursos Humans i Hisenda.
SEGON.- Nomenar Regidor delegat, en relació amb l’Àrea de Medi Ambient al regidor Sr.
Xavier Catarineu Hernàndez amb facultats de gestió de la seva àrea (exceptuant les matèries
de gestió de platges, socorrisme i salut pública), direcció interna, inspecció i política dels
serveis corresponents, potestat de signar propostes d’acord, llevat de la facultat de resoldre
mitjançant actes administratius que afectin a tercers, els quals hauran d’ésser adoptats pels
òrgans resolutoris de la Corporació.
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TERCER.- Nomenar Regidor delegat, en relació amb les matèries de gestió de platges,
socorrisme i salut pública al regidor Sr. Robert Garcia Gil amb facultats de gestió de les
seves matèries, direcció interna, inspecció i política dels serveis corresponents, potestat de
signar propostes d’acord, llevat de la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que
afectin a tercers, els quals hauran d’ésser adoptats pels òrgans resolutoris de la Corporació.
QUART.- Fer constar que l’alcaldessa assumirà directament les competències relacionades
Hisenda, Recursos Humans i Serveis Municipals.
CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució als regidors delegats.
SISÈ.- Donar compte d’aquesta resolució per al seu coneixement al ple municipal, conforme
disposa l’article 44 del R.O.F., en la primera sessió ordinària que tingui lloc i publicar-la al
butlletí oficial de la província.
SETÈ.- Aquesta resolució tindrà efectes des del dia següent a la data em què es va dictar.
Sant Pol de Mar, 16 de febrer de 2016
Alcaldessa, Montserrat Garrido Romera
Secretària, M. Carme Solís Ferrer”

Els regidors es donen per assabentats.
13. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM 82/2016 DE
REVOCACIÓ TEMPORAL DE DELEGACIONS
“DECRET núm. 082/2016, de revocació temporal de delegacions per raó de baixa per
malaltia del regidor Sr. Ferran Xumetra Subirana
Per decret d’alcaldia núm. 310/2015 de data 18 de juny, vaig resoldre nomenar al Sr. Ferran
Xumetra Subirana, regidor delegat de l’Alcaldia de Serveis Municipals, Medi Ambient,
Recursos Humans i Hisenda.
El regidor Sr. Ferran Xumetra Subirana es troba de baixa per malaltia, per la qual cosa és
procedent una remodelació del cartipàs municipal.
Es, per això que en qualitat d’Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, i en
virtut de les facultats que m’atorga la legislació vigent: en concret els articles 23.4 de la Llei
7/85 de Bases de Règim Local, i art.43 del R.O.F aprovat pel RD 2568/86, de 28 de novembre,
RESOLC
PRIMER.- Revocar temporalment i fins a la incorporació del Sr. Ferran Xumetra Subirana les
següents delegacions que vaig conferir per decret 310/2015 de data 18 de juny: Serveis
Municipals, Medi Ambient, Recursos Humans i Hisenda.
SEGON.- Nomenar Regidor delegat, en relació amb l’Àrea de Medi Ambient al regidor Sr.
Xavier Catarineu Hernàndez amb facultats de gestió de la seva àrea (exceptuant les matèries
de gestió de platges, socorrisme i salut pública), direcció interna, inspecció i política dels
serveis corresponents, potestat de signar propostes d’acord, llevat de la facultat de resoldre
mitjançant actes administratius que afectin a tercers, els quals hauran d’ésser adoptats pels
òrgans resolutoris de la Corporació.
TERCER.- Nomenar Regidor delegat, en relació amb les matèries de gestió de platges,
socorrisme i salut pública al regidor Sr. Robert Garcia Gil amb facultats de gestió de les
seves matèries, direcció interna, inspecció i política dels serveis corresponents, potestat de
signar propostes d’acord, llevat de la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que
afectin a tercers, els quals hauran d’ésser adoptats pels òrgans resolutoris de la Corporació.
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QUART.- Fer constar que l’alcaldessa assumirà directament les competències relacionades
Hisenda, Recursos Humans i Serveis Municipals.
CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució als regidors delegats.
SISÈ.- Donar compte d’aquesta resolució per al seu coneixement al ple municipal, conforme
disposa l’article 44 del R.O.F., en la primera sessió ordinària que tingui lloc i publicar-la al
butlletí oficial de la província.
SETÈ.- Aquesta resolució tindrà efectes des del dia següent a la data em què es va dictar.
Sant Pol de Mar, 16 de febrer de 2016
Alcaldessa, Montserrat Garrido Romera
Secretària, M. Carme Solís Ferrer”

Els regidors es donen per assabentats.
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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