ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 23 DE FEBRER DE 2015
NÚM. PLE2015/2

Identificació sessió
Caràcter: ordinària
Data: 23 de febrer de 2015
Horari: 20:00 a 20:50 h.
Lloc: sala de plens
Assisteixen:
Alcaldessa- Presidenta
Sra. Montserrat Garrido Romera (CIU)
Tinents d’Alcalde
Sr. Ferran Xumetra Subirana (CIU)
Sr. Xavier Catarineu Hernández (CIU)
Sr. Raimon Vidal Serra (CIU)
Sr. Robert Garcia Gil (CIU)
Regidors/es
Sr. Daniel Comas Verdaguer (Junts per Sant Pol)
Sra. Verònica Martí Ceballos (Junts per Sant Pol)
Sr. José Parada Rafael (Junts per Sant Pol)
Sra. Maria Carme Pomés Codina (Junts per Sant Pol)
Sr. Manel Puig Borrell (ICV)
Sr. Bernat Ferrer Roura (ICV)
Sr. Albert Font Lacambra (ERC)
Sr. Isaac-Ivan Martín i Salvà (PP)
Secretària
M. Carme Solís Ferrer

A la sala de plens de la vila de Sant Pol de Mar, essent les 20:00 hores del dia 23 de
febrer de 2015, 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 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 DE DATA 2 DE FEBRER DE 2015
2. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS LEGALMENT PER
AL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS
3. RATIFICACIÓ DECRET 36/2015
4. ASSUMPTES URGENTS
5. PRECS I PREGUNTES

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 2 DE FEBRER
DE 2015
S’aprova l’acta de la sessió anterior de data 2 de febrer de 2015 per unanimitat dels
assistents.

2. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DELS TERMINIS
LEGALMENT PER AL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS

PREVISTOS

En compliment del què disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, s’ha elaborat la informació amb periodicitat
trimestral per presentar al Ple de l’Ajuntament.
En compliment de la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de
desembre, de control del deute comercial en el sector públic i del RD 635/2014, de 25
de juliol, per al que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de
pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el
procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera;
s’ha elaborat la informació amb periodicitat mensual per presentar al Ministerio.
D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de
l’informe emès per la Secretaria-Interventora, es proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple
PRENDRE CONEIXEMENT DELS SEGÜENTS ACORDS:
PRIMER.- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya emès per la SecretariaInterventora, sobre el compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de
les obligacions de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.
SEGON.- Ordenar que en el termini de 15 dies a comptar a partir de l’endemà de
l’adopció del present acord, es procedeixi a la publicació en el Tauler d’edictes, la
informació agregada de les factures i altres documents justificatius de prestacions
realitzades, agrupant-los segons el seu estat de tramitació, amb el contingut següent:
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1. Pagaments realitzats en el trimestre:
Període mig de pagament (PMP): el període mig de pagament de l’Ajuntament és de
29,09 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 699 pagaments d’import global
843.757,76€. Aquest termini ha estat molt igualat respecte al 3r trimestre de l’any
2014, durant el qual el termini de pagament va ser de 26,81 dies.
Període mig de pagament excedit (PMPE): el període mig de pagament excedit de
l’Ajuntament és de 4,53 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 190 pagaments
realitzats fora del període legal d’import global 297.568,94€. Cal assenyalar que en
l’exercici 2014, el termini de pagament de l’Ajuntament és d’un mes i que l’excés en el
termini legal fixat es deu exclusivament a què els pagaments es realitzen un dia per
setmana.
2. Interessos de demora pagats en el període:
Durant el 4r trimestre 2014 no s’han pagat interessos de demora per cap factura de
l’Ajuntament.
3. Factures o documents justificatius de pagament a final trimestre:
Període mig del pendent de pagament (PMPP): el període mig del pendent de
pagament de l’Ajuntament és de 7,04 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 243
operacions pendents de pagaments d’import acumulat 393.608,25€.
Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE): el període mig del
pendent de pagament excedit de l’Ajuntament és de 0 dies.
4. Factures o documents justificatius que a final del trimestre hagin
transcorregut mes de tres mesos des de la seva anotació en el registre de
factures i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement
de les obligacions:
No n’hi ha.
5. Indicador únic del període mig de pagament
Entitat

Ajuntament de
Sant Pol de Mar

Ràtio operacions
pendents de
pagament

Import
operacions
pendents de
pagament

Ràtio
operacions
pagades

Import
operacions
pagades

PMP

-22,97

374.629,78

-1,00

796.825,48

-8,03

TERCER.- Que es faci trasllat dels presents acords i dels informes referits a l’acord
primer, als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i al
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya en matèria de
tutela financera dels Ens Locals.
QUART.- Facultar a l’Alcaldessa per tal que pugui signar qualsevol document
necessari per al compliment i efectivitat dels anteriors acords.
Els regidors es donen per assabentats
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3. RATIFICACIÓ DECRET 36/2015
“DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 36/2015
L’Article 9.2 de de l’ordenança Fiscal núm. 29 per a la prestació del servei de gestió
de residus municipals, disposa que:
“A aquests efectes, els titulars d’ activitats que generin residus comercials o domèstics
generats per les indústries que desitgin utilitzar un sistema de gestió dels residus
diferent del establert per l’ Ajuntament, estan obligats a acreditar que tenen contractat
amb un gestor autoritzat la gestió dels residus que produeixi l’activitat corresponent.
Aquest acreditament s’haurà d’efectuar, en el termini d’un mes, comptador des de
l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, si ja s’estava portant a terme l’activitat, o des
de l’inici de l’activitat generadora del residu, si aquest ha tingut lloc amb posterioritat a
dita entrada en vigor.
Per a exercicis successius, aquest acreditament s’haurà d’efectuar abans de l’1 de
febrer de cada any.
Cas que no es porti a terme l’esmentat acreditament en el termini indicat, l’Ajuntament
considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests residus comercials i
domèstics generats per les indústries s’acull al sistema de recollida, transport i
tractament que té establert la Corporació i per tant, tindrà aquest la condició
de
subjecte passiu de la taxa aquí regulada.”
Atès que són vàries les peticions d’ampliar el termini per a presentar l’acreditació.
Atès que aquestes empreses no han presentat l’acreditament però l’Ajuntament no
es`ta realitzant la recollida de cap fracció.
Vist l’informe formulat per la tècnica de Medi Ambient respecte a l’ampliació sol·licitada
RESOLC:
PRIMER: Ampliar el termini d’acreditació de la gestió dels residus per un gestor
autoritzat fins el 15 de febrer de 2015 d’acord amb l’article 49 de la Llei 30/92 de 26 de
novembre de règim jurídic de les administracions públiques.
SEGON : Acceptar els recursos presentats per aquelles activitats que no s’acullen al
sistema de gestió de residus establert per l’Ajuntament i han presentat correctament
l’acreditació per part d’un gestor privat autoritzat.
TERCER : Notificar aquest acord als interessats i a l’Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta de ratificació del Decret de l’Alcaldia núm.
36/2015, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb




12 vots a favor: CIU (5), Junts (3), ICV (2), ERC (1), PP (1)
0 vot en contra: cap
0 abstenció: cap
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4. ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha
5. PRECS I PREGUNTES
Abans de començar el torn de precs i preguntes, l’Alcaldessa procedeix a la lectura del
compromís d’austeritat de Convergència i Unió de Sant Pol de Mar:
S’apropa la campanya per a les eleccions municipals del 2015 i enguany l’afrontem
tots plegats en unes circumstàncies molt singulars, enmig d’un context de crisi. Des de
les institucions públiques hem demanat esforços als ciutadans i alhora hem practicat
polítiques de contenció pressupostària i d’austeritat. Es per aquest motiu que, vista la
situació excepcional que vivim, Convergència i Unió de Sant Pol ens hem compromès
en un exercici d’austeritat per a la propera campanya electoral que es concreta amb
els següents acords:
1. Ens comprometem a no realitzar ni col·locar banderoles als fanals de Sant Pol.
2. Ens comprometem a penjar un màxim de quatre pancartes a tota la vila.
3. Ens comprometem a realitzar un únic enviament d’informació a les bústies de
Sant Pol, sens perjudici de la tramesa censal amb les paperetes de vot que
envia el nostre partit des de l’estructura nacional.
4. Ens comprometem a respectar els espais específics que l’Ajuntament cedeix i
la junta electoral assigna a cada candidatura destinats a l’enganxada de
qualsevol tipus de cartell electoral. La utilització dels espais habituals
d’informació ciutadana de l’Ajuntament de Sant Pol seran utilitzats només per
l’anunci d’actes electorals.
5. Ens comprometen a prioritzar les empreses de Sant Pol a l’hora encarregar
serveis i productes de campanya.

Preguntes que formula el Grup Municipal de Junts per Sant Pol
Sra. Verònica Martí
1. Demana que se li doni resposta a la pregunta que va formular en l’anterior sessió
al respecte d’unes factures de senyalització de trànsit.
2. Si el govern té pensat netejar la pintada existent al mur de la riera
3. Eleva al regidor Sr. Xumetra la queixa de que no ha respost la seva petició. Va
enviar-li un whatsapp per ensenyar-li una cosa d’interès oferint-se a portar-lo amb
el seu propi vehicle i no l’ha contestat.
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Preguntes que formula el grup municipal d’ICV
1. Pregunta en relació amb el funcionament dels pàrquings de “la Sènia” i “els Tints”.
2. Pel que fa al compromís d’austeritat que acaba de llegir l’Alcaldia, es congratulen
de que el govern faci aquest pas, però els ve de nou. Demana que el govern els
faciliti el document per a valorar-lo.

Preguntes que formula el grup Municipal d’ ERC
1. Quan al compromís d’austeritat manifesta que li agrada el contingut però grinyola
la forma. No sap si és un prec, ....Pot ser el més adient hagués estat convocar als
grups municipals que es volen presentar a les properes eleccions i aprovar una
moció conjunta.

(A les 20:18 hores s’incorpora a la sessió la regidora Sra. Carme Pomés Codina)
2. Pregunta per l’estat de tramitació de les antenes.

Preguntes que formula el grup Municipal del PP
1. Qui ha estat el grup que ha organitzat el carnestoltes d’enguany.
2. Pel que fa al compromís d’austeritat, cal considerar que les retribucions d’alguns
grups municipals és insuficient per afrontar la campanya. D’altra banda considera
hipòcrita aquesta actitud ja que CIU ha convocat eleccions autonòmiques que
comportaran despeses; a nivell de poble encara queden llaços grocs penjats,
banderes al balcó de l’Ajuntament...
3. Critica la forma de fer política del grup municipal de Junts per Sant Pol.

RESPOSTES
A Junts per Sant Pol
1. El regidor Sr. Xumetra diu que no hi ha pensat que li respondrà en els propers
dies.
2. Respon l’Alcaldessa que el mur de la riera és un dels espais on el govern va
considerar que el col·lectiu de joves podia expressar-se lliurement fent graffitis. La
Sra. Martí es sorprèn de que disposin d’autorització municipal per pintar en aquest
indret que considera és el centre neuràlgic de Sant Pol. Pensa que s’està decidint
la imatge del municipi. Convida a la resta de grups municipals a que es pronunciïn
sobre aquest tema.
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3. Respon el Sr. Xumetra dient que va contestar-li el whatsapp tot manifestant-li que
en aquells moment no li era possible acompanyar-la, però que es trucarien per
quedar un altre dia.
A ICV
1. Respon l’Alcaldessa manifestant que la Sènia només es pot utilitzar com a
pàrquing en moments puntuals. Pel que fa a l’aparcament dels Tints s’està
intentant localitzar al propietari per signar un Conveni, però en tractar-se d’un banc
és difícil trobar a l’interlocutor autoritzat.
A ERC
1.
2. Respon l’Alcaldessa dient que fa uns dies van venir representats de l’empresa
adjudicatària del subministrament dels equips i el CTTI; que els Convenis entre
ENDESA i el CTTI, que estaven pendents, ja estan signats i que els van prometre
que les instal.lacions funcionarien passat Setmana Santa.
Al PP
1. Contesta el Sr. Xavier Catarineu que la Comissió del Carnestoltes va decidir que
ho fes novament la penya Melons. El Sr. Martín pensa que es va incomplir el
compromís que els grups municipals varen adoptar després de les carnestoltes
passades.
2. ...
3. Per al·lusions respon el Sr. Parada manifestant que fan política de poble ja que
ells només es presenten a les eleccions locals, no com altres partits polítics Són
partidaris de que si un regidor del seu grup no està conforme amb la manera de fer
del govern o d’un regidor del govern, està plenament legitimat per a manifestar-ho
lliurement, tal com ha fet la Sra. Martí. També consideren que una manera
d’aconseguir coses positives per al municipi és pactar amb el govern com ho varen
fer en els pressupostos 2015.
El Sr. Martín manifesta expressament que està d’acord amb el parer de la Sra.
Martí en relació amb el rebuig a la pintada del mur de la riera.
El Sr. Font demana a l’Alcaldessa que concedeixi torn de paraula a tots els grups
per a pronunciar-se sobre el tema de la pintada del mur de la riera, torn que es
concedeix.
Pren la paraula el Sr. Puig per manifestar-se en el sentit de que ara només podria
facilitar el seu parer personal, no el del grup; que es reuniran i faran una valoració
conjunta de la qüestió; tot i així dubta de que es compleixi amb la normativa de
civisme aprovada per l’Ajuntament i que ja van vaticinar seria inoperant
El Sr. Font expressa que està d’acord amb el missatge de la pintura, però que
considera que no és la paret adequada. Pensa que és certa la màxima de que si
cedeixes espais públics per a la lliure expressió dels joves prèvia presentació de
projecte, aquests no pinten en altres indrets; per tant, creu que l’Alcaldessa no va
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desencaminada en autoritzar que determinats espais es destinin a aquesta finalitat,
però insisteix en que l’espai autoritzat no és l’adequat.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les
20:50 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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