ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 28 D'OCTUBRE DE 2013
NÚM. PLE2013/10
Identificació sessió
Caràcter: ordinària
Data: 28 d' octubre de 2013
Horari: 20:00 a 21:10 h.
Lloc: sala de plens
Assisteixen:
Alcaldessa- Presidenta
Sra. Montserrat Garrido Romera (CIU)
Tinents d’Alcalde
Sr. Ferran Xumetra Subirana (CIU)
Sra. Anna Pera Bermúdez (CIU)
Sr. Xavier Catarineu Hernández (CIU)
Sr. Raimon Vidal Serra (CIU)
Regidors/es
Sr. Joan Vigatà Minguet (Junts per Sant Pol)
Sr. Daniel Comas Verdaguer (Junts per Sant Pol)
Sra. Verònica Martí Ceballos (Junts per Sant Pol)
Sr. José Parada Rafael (Junts per Sant Pol)
Sr. Manel Puig Borrell (ICV)
Sr. Bernat Ferrer Roura (ICV)
Sr. Albert Font Lacambra (ERC)
Justifica la seva absència
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 28
d’octubre, es reuneixen sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Montserrat Garrido
Romera, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número 10 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 30 DE SETEMBRE DE
2013
2. DICTAMEN D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS
2014
3. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS LEGALMENT PER
LA PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS
4. APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ESTABLIMENT DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS,
INCLOENT EL SERVEI DE MENJADOR
5. RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL INVENTARI DE BÉNS
6. SOL·LICITUD A DIPUTACIÓ DE LA CESSIÓ DE LA ROTONDA UBICADA A LA CRUÏLLA
DE LES CARRETERES BV-5128 i LA B-603 CONEGUDA COM LA ROTONDA DE LES
QUATRE CARRETERES
7. ASSUMPTES URGENTS
8. PRECS I PREGUNTES

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 30 DE
SETEMBRE DE 2013
El Sr. Vigatà demana, pel que fa al primer punt, la rectificació de la redacció de la
seva intervenció. Enlloc “d’informes externs” ha de dir “informe d’auditoria o informe
econòmic extern”.
El Sr. Puig demana la rectificació de la redacció de la seva intervenció a la pàg 9,
relativa a la moció presentada pel grup municipal del PP: ha de dir “la moció
presentada és un pas més”.
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de data 30 de setembre de 2013 per unanimitat
dels assistents amb les rectificacions acordades.
2. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS
REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS (APROVACIÓ PROVISIONAL) 2014
Antecedents
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
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En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora
comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,
una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la
modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vista la Memòria del Regidor Delegat i l’informe de la Secretaria-Intervenció, es
proposa al Ple l’adopció dels següents
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per
a l’exercici 2014 i següents.
SEGON.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2014 i següents la modificació de
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
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Ordenança
Fiscal núm.

Reguladora de:

1

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

5

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

10

TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES
RESERVES DE VIA PUBLICA PER A APARCAMENT, CARREGA I DESCARREGA DE
MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA

11

TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB
FINALITAT LUCRATIVA

16

TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

20

21

TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES EN
MATERIA D’URBANISME
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 DE L’ACTIVITAT, ELS CONTROLS PERIODICS
I LES REVISIONS PRIÒDIQUES

29

TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS

30

TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

33

TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS INCORRECTA
O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA I IMMOBILITZACIONS
ORDENANÇA GENERAL DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS: S’HAN AFEGIT ELS
PREUS PÚBLICS PER SERVEIS DE LA BRIGADA I PER LA TARJETA D’ACCÉS A
ZONES DE CIRCULACIÓ RESTRINGIDA I/O APARCAMENT

TERCER. Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2014, seran objecte de publicació en el Butlletí
Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per
part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat
per la Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 30 de setembre de 2013, es farà
pública l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels
ingressos de dret públic muncipals.
QUART.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
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oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
A efectes d’aclariment es relacionen tot seguit aquelles ordenances fiscals el text de
les qual no varia respecte l’aprovat per a l’exercici de 2013:
Ordenança
fiscal
2

Reguladora de:

3

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

4

IMPOST SOBRE L’ INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA

7
9
12
13
14
15
18
23
24

TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A
FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE
SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL
TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB MERCADERIES,
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTÍNTOLS,
BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES
TAXA PER LA INSTAL•LACIÓ DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA
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
TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN
LES VIES PUBLIQUES MUNICIPALS
TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL EN EDIFICIS
DE SERVEI PÚBLIC
TAXA PER LLICÈNCIA D'AUTOTAXI
TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS,
CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER
LOCAL
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI I ALTRES
SERVEIS ASSISTENCIALS

25

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ESCOLA BRESSOL

26

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPORTIUS I UTILITZACIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

27

TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS I APROFITAMENT ESPECIAL DELS
EDIFICIS MUNICIPALS AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DE CASAMENTS

28

TAXES DEL CLAVEGUERAM

32

TAXES PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS ESPECIALS
EN ESTBLIMENTS MUNICIPALS

34

TAXA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS SINGULARS DE LA POLICIA
MUNICIPAL

35

ORDENANÇA FISCAL GENERAL REGULADORA DE CONTRIBUCIONS
ESPECIALS

INTERVENCIONS
El regidor d’Hisenda fa una breu explicació dels principals canvis que es proposen
per a les ordenances fiscals 2014.
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El Sr. Vigatà expressa que:
• observen baixades molt significatives, la qual cosa, si bé d’una banda els
agrada, d’altra, comporta –en la seva opinió- que els càlculs havien estat poc
afinats. Volen conèixer quin és l’impacte econòmic global que les reduccions
previstes comportaran en el pressupost.
• Pregunta si el CAP pagava IBI abans
• Demana el motiu de la reducció de les plaques de gual, dels paranys,.... perquè
no es cobra la tramitació dels Estudis de detall. En definitiva volen saber què és
el que motiva les reduccions proposades
• En relació amb el preu públic de la brigada, volen saben en quin percentatge
d’hores la brigada ha estat utilitzada pels particulars.
El Sr. Puig manifesta que la proposta de modificació que aquí és debat és més
“política” que de “bones polítiques”. Pensen que les OF són una eina per executar
bones polítiques (promoció econòmica, bonificar taxes per rehabilitació de façanes,
actuacions perquè l’activitat econòmica es revifi, premiar les bones conductes
ambientals, utilització de les energies renovables....). i creuen que en aquest cas no és
així. Veuen moltes bonificacions com a respostes a queixes de veïns. Pensen que els
serveis s’han de pagar i s’ha de fer en una forma realista. No creuen amb la
congelació de taxes, sinó amb la seva optimització. Observen que es troben en el
mateix cicle d’altres mandants, (s’incrementen els impostos els dos primers anys de
mandat i es congelen en acostar-se les eleccions). Expressa que si bé en anys
anteriors, per responsabilitat, varen estar d’acord amb la proposta del govern d’una
puja molt considerable dels tributs, ateses les raons exposades, votaran en contra la
present modificació.
El Sr. Vigatà amplia les preguntes amb les següents:
• si la congelació de l’IBI és perquè s’està absorbint la puja de l’Estat i en quants
anys es previst absorbir-la
• si és manté el preu del pàrking de la zona blava
Sr. Xumetra. Replica la manifestació del Sr. Puig dient que l’any passat no es varen
tocar els tributs per tant, no es pot qualificar que la modificació tingui caràcter polític.
Alhora, es presenten taxes per fomentar el comerç de Sant Pol (es baixa l’ocupació de
via pública) i s’estableixen bonificacions en matèria d’aigua i escombraries.
Respon al Sr. Vigatà, manifestant que no disposa aquí de la previsió que comportarà
la reducció. S’ha efectuat, però, el corresponent estudi econòmic. Quan el preu del
pàrking, no es modifica perquè s’està estudiant modificar el model de pàrking. El CAP
no estava exempt d’IBI, ara ja ho està. El tema dels paranys, ens hem adonat aquest
estiu ja que es cobrava juntament amb la grua; pel que fa a la taxa per la placa de gual
s’ha adaptat la taxa al seu cost; quan a les bonificacions en matèria d’aigua i
escombraries, previ estudi, s’ha considerat que calia la seva aplicació (no és que ningú
hagi demanat la rebaixa, sinó que sovint no es podia aplicar la bonificació per pocs
euros). En relació amb els estudis de detall no se’n demanen. Respecte al preu públic
dels treballs de la brigada s’aplica en els expedients d’execució subsidiària quan el
particular no compleix amb l’ordre de manament municipal i ho ha de fer l’Ajuntament
a compte i càrrec del particular.
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1a. VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 28
d’octubre de 2013, ES DÓNA UN EMPAT EN LES VOTACIONS amb
•
•
•

6 vots a favor: CIU (5), ERC (1)
6 vot en contra: Junts (4), ICV (2)
0 abstenció: cap

Justificació del vot en contra de Junts per Sant Pol: Voten desfavorablement a la
proposta perquè:
• fonamentalment no els agrada la resposta de que no se sap l’impacte global de
les reduccions proposades;
• tampoc estan d’acord amb el manteniment dels preus del pàrking ja que
entenen que hagués estat el moment idoni per a canviar-los i, finalment,
• no els agraden els preus públics de la brigada, donat que és immaterial
l’aplicació o el percentatge que pugui utilitzar la brigada la ciutadania, entenen
que és un servei més que ha de prestar l’Ajuntament i que són preus que no
s’aplicaran. Encara que no estan en desacord en que es fixin uns preus per la
seva utilització.
Justificació del vot favorable d’ERC.- Manifesta que votarà favorablement, però
expressa que també té coses a dir en relació amb la taxa de la zona blava que
abordarà en la sessió d’aprovació de pressupostos entenent que la taxa en qüestió no
té un caràcter d’anualitat i que aquesta es pot canviar en qualsevol moment.
L’Alcaldessa en relació amb els preus públics entén que s’han de posar per si surt la
necessitat. Ja s’han produït casos i pensa que l’Ajuntament no ha de pagar la neteja
d’una casa quan el particular no l’ha volgut fer.
El Sr. Xumetra reitera que en relació amb el pàrking, pensen en un nou model i pel
que fa a l’impacte econòmic l’estudi efectuat es troba a l’expedient.
Donat l’empat s’ha de procedir a una segona votació
El Sr. Vigatà manifesta que per no tensar més la corda, Junts per Sant Pol modificarà
el seu vot contrari i s’abstindran. Tot i que considera que no disposar del cost global
que suposaran les reduccions deixa molt que desitjar
2a VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 28
d’octubre de 2013, ES APROVADA PER MAJORIA SIMPLE amb
•
•
•

6 vots a favor: CIU (5), ERC (1)
2 vot en contra: ICV (2)
4 abstenció: Junts (4)
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3. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DELS TERMINIS
LEGALMENT PER LA 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.
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
EL PLE ACORDA:
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:
1. Pagaments realitzats en el trimestre:
Annex 1
Període mig de pagament (PMP): el període mig de pagament de l’Ajuntament és de
26,46 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 526 pagaments d’import global
811.921,73€. Aquest termini ha millorat respecte al segon trimestre de l’any 2013,
durant el qual el termini de pagament va ser de 27,25 dies.
Període mig de pagament excedit (PMPE): el període mig de pagament excedit de
l’Ajuntament és de 2,17 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 12 pagaments
realitzats fora del període legal d’import global 7.924,15,€. Aquest termini s’ha reduït
respecte al del segon trimestre del 2013 que va ser de 2,60 dies. Cal assenyalar que
en l’exercici 2013, 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 3r trimestre 2013 no s’han pagat interessos de demora per cap factura de
l’Ajuntament.
3. Factures o documents justificatius de pagament a final trimestre:
Annex 2
Període mig del pendent de pagament (PMPP): el període mig del pendent de
pagament de l’Ajuntament és de 17,01 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 177
operacions pendents de pagaments d’import acumulat 169.976,98€.
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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:
Annex 3
No n’hi ha.
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
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ESTABLIMENT DEL SERVEI DE
LLAR D’INFANTS, INCLOENT EL SERVEI DE MENJADOR
Vist l'acord plenari de data 30 de juliol de 2013, pel qual es prengué en consideració i
se sotmeté a informació pública l'expedient per a l'establiment del servei públic
municipal de llar d’infants municipal, així com del servei de menjador.
Vist que, dintre del termini d'informació pública, no s'han presentat al·legacions o
suggeriments.
Atès que el tràmit procedent, d'acord amb l'article 160.2 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (DOGC
de 23 de juny de 1995), és l'aprovació definitiva pel ple de l'establiment del servei.
EL PLE ACORDA:
PRIMER: Establir el servei públic de titularitat municipal de llar d’infants, incloent el
servei de menjador, d'acord amb la memòria justificativa i els documents
complementaris adjunts, servei que actualment ja s’està prestant en règim de lliure
concurrència i sota la forma de gestió directa.
SEGON: Aprovar la memòria-projecte d’establiment del servei públic municipal de llar
d’infants que s’adjunta.
TERCER: Aprovar les despeses inherents a l'execució dels presents acords amb
càrrec a les aplicacions pressupostàries corresponents i que consten en l’informe de la
intervenció de fons, del pressupost municipal vigent.
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QUART: Publicar els presents acords al BOBP.
CINQUÈ: Notificar aquests acords lliurant un exemplar del reglament del servei,
publicat al BOPB de data 23 de maig de 2012, al Departament de Governació de la
Generalitat i a l'Administració de l'Estat.

VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 28
d’octubre de 2013, ES APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

12 vots a favor: CIU (5), Junts (4), ICV (2), ERC (1)
0 vot en contra: cap
0 abstenció: cap

5. RECTIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL DEL BÉ NÚM. 296 DE L’INVENTARI DE
BÉNS MUNICIPAL
En l’inventari de béns municipal aprovat en sessió plenària de data 28 de gener de
2013 hi consta com de naturalesa de bé de domini públic-servei públic l’immoble amb
el codi de bé núm. 296 que es correspon amb l’edifici ubicat al carrer Ignasi Mas
Morell, 12 d’aquesta població.
Segons el Registre de la Propietat d’Arenys de Mar l’esmentat edifici es troba inscrit al
Tom 198, foli 189, llibre 9, foli 100, finca núm. 853 amb la descripció que s’indica tot
seguit:
DESCRIPCIÓN
URBANA: Edificio con cubierta de terrado, compuesta de planta baja con un poco de patio y tres pisos
altos, construido en un solar de ciento cuarenta y dos metros cuadrados sito en la villa de Sant Pol de
Mar, calle Mosen Jacinto Verdaguer, número quince-veinticuatro. La planta baja se destina a almacén
municipal que mide ciento treinta metros cincuenta decímetros cuadrados con un pequeño patio circular a
la entrada que ocupa once metros cincuenta decímetros de superficie, cada una de las plantas o pisos
tiene dos viviendas, la superficie de dichas viviendas es de sesenta y cinco metros veinticinco decímetros
cada una de las mismas, incluida la parte proporcional al hueco de escalera, las viviendas tienen su
entrada por el número quince y el almacén por el número veinticuatro. Linda todo junto hoy día, por el
Norte, Sur y Oeste, con la referida calle de Mosen Jacinto Verdaguer y por el Este, con el edificio
propiedad de Concepción y Rosa Mas Morell.

Des de fa uns anys la planta baixa es troba destinada a arxiu municipal; en
conseqüència, es tracta, tal com indica l’inventari, d’un bé de naturalesa de domini
públic-servei públic, però no així els habitatges situats sobre la referida planta baixa, la
naturalesa dels quals és patrimonial.
L’article 105.2 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre permet a les Administracions
rectificar en qualsevol moment d’ofici els errors material, de fet o aritmètics existents
en els seus actes.
Per tant, atesos els antecedents expressats i donada l’existència de l’error material
descrit,
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EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Rectificar l’error material existent en la naturalesa de bé codificat com a
núm.296 indicant que la planta baixa és un bé de domini públic-servei públic atès que
està destinat a arxiu municipal, però els habitatges que hi són situats a sobre tenen
naturalesa patrimonial.
SEGON.- Sol.licitar als Serveis Tècnics que procedeixin a valoració per separat de la
planta baixa i dels habitatges que conformen l’immoble.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 28
d’octubre de 2013, ES APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

12 vots a favor: CIU (5), Junts (4), ICV (2), ERC (1)
0 vot en contra: cap
0 abstenció: cap

6. SOL·LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE LA CESSIÓ DE LA
TITULARITAT DE LA COMPETÈNCIA EN FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE MAR DE
LA ROTONDA DE LA CRUÏLLA DE LES CARRETERES BV 5128 I B 603
La rotonda de la cruïlla de les Cres. BV 5128 i B-603 coneguda pels santpolencs com
la rotonda de les “quatre carreteres” constitueix un important punt de circulació que
connecta l’accés del poble amb la xarxa viària del municipi.
Donada la importància que representa per la connexió amb la resta del poble,
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar ha assumit la urbanització i el manteniment de la
jardineria de la rotonda i el seu entorn.
Aquestes circumstàncies, juntament amb el fet que l’Ajuntament té interès en crear un
espai de càrrega i descàrrega en la zona que doni solució a la problemàtica existent en
els comerços allí instal.lats, fa aconsellable que sigui l’Ajuntament qui assumeixi la
titularitat de la competència de la referida rotonda situada als punts kilomètrics PK 28 +
414 de la carretera BV-5128 i PK 0 + 465 de la carretera B 603, així com de l’àmbit
grafiat, al plànol adjunt,
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona a favor de l’Ajuntament de Sant Pol
de Mar la cessió de la titularitat de la competència de la rotonda de la cruïlla de les
carreteres BV 5128 i B 603 coneguda com a rotonda de les “quatre carreteres” situada
als punts kilomètrics PK 28 + 414 de la carretera BV-5128 i PK 0 + 465 de la carretera
B 603, així com de l’àmbit grafiat al plànol adjunt,
SEGON.- Sol·licitar així mateix a la Diputació de Barcelona que es continuï ocupant
del manteniment de l’asfalt de la referida rotonda.
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INTERVENCIONS
Sra. Alcaldessa informa del perquè es sol.licita a DIBA la cessió de la titularitat de la
rotonda de les quatre Cres. amb l’objecte d’instal.lar la càrrega i descàrrega per als
comerços d’aquell indret, així com de les converses mantingudes amb la Diputació de
Barcelona al respecte.
El Sr. Vigatà exposa que Junts ja va proposar la instal.lació d’una càrrega i
descàrrega allí a resultes de la petició dels comerços de la zona en una moció
presentada en el plenari que no va prosperar. Per tant, -diu- no poden estar en contra
de la cessió. Això no obstant, els sobta que quan Junts va presentar la moció -on es
demanava l’enjardinament i la càrrega i descàrrega-, l’equip de govern digués que no,
i, ara, perquè ha vingut un empresari que ho demana es sol.liciti la cessió de la
titularitat de la competència a la DIBA.
ICV.-Estan d’acord amb la ubicació de l’espai de càrrega i descàrrega per als locals
actuals i no posaran pals a la roda perquè prosperi la proposta, però s’abstindran en la
votació ja que creuen que, per al supòsit que s’instal.li un nou comerç cal el
corresponent estudi d’impacte viari ja que la cruïlla es prou conflictiva. Estan d’acord
amb la càrrega i descàrrega però cal vigilar les futures instal.lacions comercials.
ERC.-Anuncia l’abstenció perquè entén la bona fe del govern per intervenir en el
sector, però no comprèn que, en una situació com l’actual, li agafem competències a
la Diputació atès que és una de les poques Administracions amb diners. No ha
presenciat les negociacions en les quals la Diputació es nega a autoritzar la càrrega i
descàrrega, però queda clar que el seu resultat és que “ens quedem amb el mort”.
L’asfaltat de la rotonda l’haurà de pagar l’Ajuntament.
Alcaldessa.- Recorda que en la seva intervenció de la moció de Junts, es va dir que
l’equip de govern no podia decidir la instal.lació de la càrrega-descàrrega perquè la
titularitat de la rotonda pertanyia a la DIBA. Quan el tècnic de la DIBA ha inspeccionat
l’indret “in situ” ha estat quan Diputació ha fet la proposta de cessió de la titularitat de
la competència. Es demana a la proposta que la DIBA continuï amb el manteniment de
l’asfaltat i el tècnic va avançar-nos que no hi hauria cap problema. Recorda que a
l’indret no es pot instal.lar una gran superfície.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 28
d’octubre de 2013, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

9 vots a favor: CIU (5), Junts (4)
0 vot en contra: cap
3 abstenció: ICV (2), ERC (1)

7. ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha
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8. PRECS I PREGUNTES
Preguntes de Junts per Sant Pol
Sr. Vigatà
1. Sol.licita al regidor de festes l’informe anual de la Festa major 2013.
2. Quan està previst pagar el complement de productivitat als treballadors
3. En el passat ple, en el punt de l’aula de dansa, va demanar el detalls dels
costos indirectes i encara no se li han lliurat.
4. Demana el resultat de l’estudi de mobilitat que es va fer.
Sra. Martí
1. Com s’anuncia i amb quina senyal s’anuncia el mercat municipal. Demana que
s’anunciï amb cartells a terra.
2. Quants paranys s’han posat i quin import s’ha recaptat. Pensa que si es cobra
parany i multa és un greuge comparatiu amb els ciutadans del país. Entén que
es duplica la sanció.
3. Es queixa de la tardança de l’Ajuntament en respondre les peticions del
regidors. Concretament va presentar una instància a finals d’agost que s’ha
respost a l’octubre dient que s’està estudiant.
4. Demana que s’instal·lin papereres al parc del Litoral (pels caminets del parc del
Litoral)
Preguntes del grup municipal d’ICV
Sr. Puig
Prec: que se’ls faci partícips de la proposta de canvi de model de pàrking al qual s’ha
referit el regidor de l’àrea de governació en aquesta sessió.
Pregunta: Demana la valoració de com estan anant les reunions de la Junta de
patrimoni
Preguntes del grup municipal d’ERC
Sr. Font.
Informa que la pilona que s’ha instal.lat nova ja no funciona.
Respostes
A Junts per Sant Pol
1. El regidor de l’àrea respon que s’està acabant d’enllestir i que se li lliurarà quan
estigui acabat com es va fer l’any passat. Així mateix recorda que està previst
fer diverdes audiències públiques.
2. Respon el regidor d’Hisenda que s’ha pagat recentment.
3. Respon que se li lliuraran
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4. El regidor de l’àrea d’hisenda contesta que s’està acabant d’enllestir i que quan
l’empresa el lliuri se li donarà una còpia
Sra. Martí
1. Respon el Sr. Xumetra dient que amb dues senyals fixes verticals a cada
costat de la plaça.
2. Respon el Sr. Xumetra i l’Alcaldessa tot dient que no ho troben cap greuge
ja que si no, els estrangers no fan efectiva la sanció.
3. Es pren nota.
4. El Sr. Xumetra contesta que ja s’han comprat.
Preguntes del grup municipal d’ICV
Al prec respon el Sr. Xumetra dient que sempre se’ls ha fet partícips i que també ho
farà en aquesta ocasió.
A la pregunta respon la Sra. Alcaldessa dient que la Junta de patrimoni continua
funcionant i que precisament tenen una reunió la setmana vinent. Molts assumptes els
resolen també via mail.
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les
21:10 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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