ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 28 DE MAIG DE 2012
NÚM. PLE2012/5
Identificació sessió
Caràcter: ordinària
Data: 28 de maig de 2012
Horari: 20:00 h. a 21:45 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)
Sr. Issac-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 de
maig de 2012, es reuneixen sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Montserrat
Garrido Romera, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número 5 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 ABRIL DE 2012
2.- PRENDRE CONEIXEMENT DE L’INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS
PREVISTOS LEGALMENT PER AL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS DE
L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
3.- DICTAMEN D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14
4.DICTAMEN DE RECTIFICACIÓ D’ERROR EN LA CREACIÓ DE FITXERS DE DADES DE
CARACTER PERSONAL
5. DICTAMEN D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE
LA CONVIVÈNCIA A SANT POL DE MAR
6. DECLARACIÓ DE BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL LA CASETA DE LA MAQUINILLA
SITUADA A LA PLATJA DE LES BARQUES
7..-RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE CESSIÓ EFECTUAT PER LA MERCANTIL PROSU,
S.L. A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
8.-SUPRESSIÓ DEL REGISTRE MUNICIPAL D’UNIONS CIVILS DE L’AJUNTAMENT I
DEIXAR SENSE EFECTES EL REGLAMENT DE LES NORMES REGULADORES DE
L’ESMENTAT REGISTRE
9.-DONAR COMPTE DEL DECRET 100/2012
10. ASSUMPTES URGENTS
11.- PRECS I PREGUNTES

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 30 ABRIL DE
2012
S’aprova per unanimitat l’acta de 30 d’abril de 2012.
2.- PRENDRE CONEIXEMENT DE L’INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS
TERMINIS PREVISTOS LEGALMENT PER AL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS
DE L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR

Compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions
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.
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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
l’adopció dels següents
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:
Annex 1
1. Pagaments realitzats en el trimestre:
Període mig de pagament (PMP): el període mig de pagament de l’Ajuntament és de
75,40 dies, excedint-se en 35,40 dies del període fixat per la Llei. Aquest càlcul s’ha
obtingut a partir de 388 pagaments d’import global 474.902,37€.
Període mig de pagament excedit (PMPE): el període mig de pagament excedit de
l’Ajuntament és de 48,95 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 306 pagaments
realitzats fora del període legal d’import global 367.063,10€.
2. Interessos de demora pagats en el període:
Durant el 1r trimestre 2012 no s’han pagat interessos de demora per cap factura de
l’Ajuntament.
4. 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 35,14 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 386
operacions pendents de pagaments d’import acumulat 402.876,27€.
Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE): el període mig del
pendent de pagament excedit de l’Ajuntament és de 18,56 dies. Aquest càlcul s’ha
obtingut a partir de 211 operacions pendents de pagaments fora del període legal
d’import acumulat 163.378,01€.
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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.
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
3. DICTAMEN D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM.
14
L’Ordenança núm. 14 regula la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció
mecànica en les vies públiques municipals.
Correspon la modificació d’aquesta taxa a fi d’ampliar les zones d’estacionament de
Sant Pol de Mar incorporant una zona blava en el carrer La Riera. Aquest augment de
places permetrà major rotació de vehicles i descongestionar el Parc del Litoral.
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.
EL PLE ACORDA:
PRIMER. Aprovar la modificació de l’ordenança fiscal número 14 d’acord amb el text
que s’adjunta com a annex 1 i que consisteix en incorporar el carrer de la Riera en la
zona 2 Parc del Litoral de l’article 6, quota tributària, de l’ordenança.
SEGON. 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. Vigatà, per Junts per Sant Pol.-El grup Junts per Sant Pol és del parer que la
Riera és el passeig natural d’entrada al municipi i, per tant, s’hauria de donar prioritat
als vianants, de manera que no s’hi pogués estacionar. Les necessitats
d’estacionament quedarien suficientment cobertes amb els pàrquings del Litoral.
Consideren que seria un retrocés consolidar la zona blava a la Riera.
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Sr. Puig, per ICV.-L’actual proposta deriva de la última modificació de les Ordenances
Fiscals on es va acordar establir com a zona blava l’indret “d’en Quimet Villà”. Aquest
indret no sembla apte com a zona blava, raó per la qual el govern pretén fer un canvi.
Pregunta al regidor de l’àrea si es tracta d’un canvi definitiu.
Sr. Martin, pel PP.-Malgrat que entén la situació, el seu grup no és partidari de
l’establiment de més zones blaves, per entendre que aquesta és una mesura
recaptatòria. Els agradaria recuperar la Riera per als vianants. Consideren també una
incoherència preservar el centre de cotxes i fer pagar taxa a la zona de la Riera.
Sr. Xumetra, regidor de l’àrea de governació i portaveu de CIU.-Respon al Sr.
Vigatà dient que la Riera és una zona lliure, blanca, la qual cosa significa que no hi ha
límit horari per estacionar. Alhora, entén que no és correcte que els aparcaments de la
Riera siguin utilitzats només pels veïns del carrer. Contesta, així mateix al Sr. Puig
afirmant que el canvi no és definitiu, sinó provisional.
En torn de rèplica, el Sr. Vigatà indica que:
1. la proposta afecta a 28 estacionaments
2. un resident també pot estacionar tot el dia al parc del Litoral, sense límit horari
3. l’adopció de la mesura de l’establiment de la zona blava a la Riera
necessàriament ha de comportar refer algunes de les normes vigents, com la
retirada de la tanca a l’inici del carrer ja que, el contrari, podria significar una
major congestió del trànsit
El regidor de governació respon al Sr. Vigatà que, avui, dels 28 estacionaments,
només hi havia 2 ocupats per residents. La mesura que es proposa vol evitar,
precisament això. A més, afegeix, el Sr. Comas va mostrar-se d’acord amb la mesura
a la Comissió Especial de Comptes.
Intervé, finalment, l’Alcaldessa, per indicar que aquesta ha estat una demanda de la
Unió de Botiguers, per la qual cosa demana el vot favorable dels regidors

VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 28
de maig de 2012, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

6 vots a favor: CIU (5), ERC (1)
5 vots en contra: Junts (4) PP (1)
2 abstenció: ICV (2)
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4. DICTAMEN DE RECTIFICACIÓ D’ERROR EN LA CREACIÓ DE FITXERS DE
DADES DE CARACTER PERSONAL
El Ple en sessions de data 22 de novembre de 2010 i 18 d’abril de 2011 va acordar
aprovar, en compliment de l’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, la creació dels
fitxers relacionats a l’annex 1 al 13.
L’Autoritat Catalana de Protecció de dades en data 25 d’abril de 2012 detecta el següent:
“Primer.-L’acord del ple, de 18 d’abril de 2011, de creació de fitxers, publicat al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, d’11 de maig de 2012 no reuneix els requeriments de contingut que preveu
l’article 54 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, mitjançant el qual s’aprova el Reglament de
desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal. En aquest sentit, cal adequar el nivell de seguretat assignat als fitxers que s’indiquen a
continuació:
-d’una banda, el fitxer “Registre de béns i activitats” d’una corporació local permet
avaluar aspectes de la conducta dels càrrecs públics que en formen part, per la qual cosa resulta
aplicable un nivell de mesures de seguretat de nivell mitjà. En el cas que addicionalment s’hi inclogui
també informació sobre l’adscripció política del càrrec públic, d’acord amb l’RLOPD cal aplicar mesures de
nivell alt.
-de l’altra, pel que fa al fitxer “Gestió de personal”, s’ha indicat el nivell de seguretat
bàsic quan normalment els fitxers que tenen entre les seves finalitat el control laboral o control horari,
permeten establir pautes de conducta dels treballadors i, per tant, cal aplicar el nivell de seguretat mitjà.”

L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, permet rectificar d’ofici els errors
materials comesos.
Atesos els antecedents exposats, EL PLE ACORDA.
PRIMER.-Rectificar l’error material de l’acord de ple de 18 d’abril de 2011 i per tant,
també l’anunci publicat al BOP de data 11 de maig de 2011, en el sentit que s’indica a
continuació:
Annex 2. Creació del fitxer GESTIÓ DE PERSONAL
On diu
Nivell de seguretat adoptat: Bàsic
Ha de dir:
Nivell de seguretat adoptat: mitjà
Annex 6. Creació del fitxer REGISTRE DE BÉNS I ACTIVITATS
On diu
-Nivell de seguretat adoptat: Bàsic
Ha de dir.-Nivell de seguretat adoptat mitjà.
SEGON.-Publicar la rectificació en el BOP i notificar aquest acord a l’Agència Catalana
de Protecció de dades als efectes de la inscripció del registre.
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VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 28
de maig de 2012, ES APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

13 vots a favor: CIU (5), Junts (4) ICV (2) ERC (1) PP (1)
0 vots en contra:
0 abstenció

5. DICTAMEN D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA
REGULADORA DE LA CONVIVÈNCIA A SANT POL DE MAR

MUNICIPAL

L’ordenament jurídic propi de qualsevol estat social i democràtic de dret propugna
entre els seus valors fonamentals el respecte individual, col·lectiu i institucional dels
drets i llibertats dels ciutadans com a garantia de la convivència democràtica i de
l’ordre i la pau socials. Respecte a la convivència i al civisme que, convertit en dret,
haurà de ser promogut i protegit per les autoritats públiques, en general, i de manera
particular per aquelles més pròximes als ciutadans, com les corporacions locals.
El text de la Constitució Espanyola estableix en matèria de drets, deures i garanties,
que “correspon als poders públics promoure les condicions per tal que la llibertat i
igualtat del individu i dels grups en que s’integra siguin reals i efectius, així com
remoure els obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud”.
Amb aquesta finalitat, l’Administració Pública ha de desenvolupar una doble tasca
preventiva/formativa i reparadora/sancionadora, per tal d’evitar o, si no és possible,
reparar i sancionar les accions que conculquen l’exercici dels drets i atempten contra
els béns dels altres.
La realitat legal analitzada porta a concloure que, si bé avui hi ha un àmbit de la
legislació vigent regulador de les manifestacions antisocials transcendents, i que, per
tant, aquestes manifestacions són suscitadores de diligències judicials (sigui per
delicte o falta), hi ha, pel principi de mínima intervenció del dret penal, una franja de
conductes que atempten igualment contra la convivència i que no deixen de ser
objecte, pel fet de ser menors, d’alarma, queixa i rebuig per a la ciutadania.
Conscients de que l’origen de l’incivisme i la insolidaritat es troba generalment en les
mancances socioeducatives de la població, aquest Ajuntament aposta per les
actuacions preventives, comunitàries, formatives, reeducadores i reparadores,
dirigides a promoure una major consciència cívica i de respecte vers els drets dels
altres, proposant el recurs a la sanció administrativa com a alternativa del fracàs o
rebuig de les mesures reeducadores proposades.
L’Ordenança Municipal reguladora de la convivència a Sant Pol de Mar neix en
defensa dels drets de la comunitat, procedint a tipificar les accions i omissions que
constitueixen un perjudici de la convivència, dels seus estàndards de tranquil·litat,
seguretat mediambiental o conculquin, els béns destinats a satisfer interessos
generals, a fi i efecte de fer recaure sobre els autors les mesures de reparació i
prestacions o activitats de formació que contribueixin a pal.liar el seu exercici, o en
darrer terme imposar les mesures sancionadores pecuniàries i rescabalatòries adients.
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Atès que els municipis ostenten, dins l’esfera de les seves competències, les potestats
reglamentàries i d’autoorganització, d’acord amb el que disposen els arts. 4rt, 1-a) de
la Llei de Bases de Règim Local , la qual cosa significa que poden dictar disposicions
de caràcter general, amb força obligatòria i eficàcia de norma jurídica, estant
subjectes, però, als principis de jerarquia normativa, publicitat i seguretat jurídica.
Atesos els antecedents exposats, EL PLE ACORDA:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT l’ordenança municipal reguladora
convivencia a Sant Pol de Mar.

de la

SEGON.- SOTMETRE-LA al tràmit d’informació pública durant el termini de 30 dies a
efectes de reclamacions.
TERCER.-CONSIDERAR-LA aprovada definitivament, sense necessitat de nou acord,
si no se’n produís cap.
QUART.-PROCEDIR a la seva publicació reglamentària.
INTERVENCIONS
L’Alcaldessa exposa les raons per les quals considera ha de ser aprovada
l’ordenança, demanant el vot favorable de tots els regidors que composen el ple
municipal.
Manel Puig, per ICV.- “Fa una setmana, a la comissió informativa prèvia a aquest ple,
el grup municipal d’ICV ja vam dictaminar desfavorablement que aquesta ordenança
anés a ple, i vam anunciar anticipadament el nostre vot contrari, pels motius que
seguidament resumiré. Però abans, vull deixar clar que això no suposa que estiguem a
favor de les actituds incíviques, ni molt menys. Estem d’acord en localitzar aquelles
actituds incíviques que realment suposin un problema ciutadà i posar-hi solució. No
estem d’acord en reglar aquelles actituds que no suposen un problema real pel
ciutadà.
Trobem a faltar un annex justificatiu que diagnostiqui quines actituds incíviques es
tenen identificades, quines suposen un real problema de convivència, i quines accions
de conscienciació es té previst de fer, abans d’aplicar el règim sancionador. Creiem
que la manera de pal·liar les actituds incíviques es basa en la educació,
conscienciació, formació, i no tant en la sanció.
Pel que fa al text en sí:
-El redactat que fa referència a les actuacions de conscienciació és generalista i poc
concret, per no dir gens.
-Per altra banda, el text és un embolic. Es remet constantment a les mateixes
conductes des de capítols diferents, es solapen sancions en diferents articles...fet que
també ens fa pensar que s’ha copiat i enganxat moltes vegades, i de molts orígens
diferents. En resum, que l’articular és molt poc clar, i això és molt perillós, en una
ordenança sancionadora, ja que pot provocar una aplicació subjectiva discrecional.
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-Moltes vegades els criteris sancionadors són poc clars. Per exemple, l’article 32
(consum de begudes alcohòliques) ho deixa tot en mans del “bon criteri” de l’autoritat
competent. O un altre exemple, m’agradaria que algú em definís amb precisió el
concepte sancionable anar quasi-despullat.
Un altre apunt que volem fer és el següent: En el capítol X (article 28, pàg., 12), sobre
el deure de col·laborar amb l’autoritat, enlloc es recull el legítim dret a objectar, a poder
fer una desobediència cívica, sempre i quan no afecti la integritat d’altres persones. Es
podria donar el cas que algú es veiés obligat a col·laborar en la denúncia d’un familiar
o un amic. O que s’hagi d’abandonar una protesta cívica per suposadament
“col·laborar” amb l’autoritat. A més, sincerament, no creiem que l’ajuntament disposi de
prou personal per cobrir totes les diligències que es generen amb l’aprovació
d’aquesta ordenança.
En definitiva, creiem que ens trobem davant d’un text que vol solucionar
suposadament problemes de convivència –alguns dels quals no compartim- mitjançant
una ordenança general subjectiva, conservadora, confusa, de massa àmplia aplicació i
poc justificada. És per tots aquests motius que he exposat anteriorment que avanço
que el nostre vot serà contrari.”
Sr. Font per ERC.-Es presenta per a la seva aprovació una ordenança extensa i de
complexa aplicació. Considera que si ha estat presentada és perquè el govern
municipal entén que és necessari un instrument per a millorar la convivència municipal;
tot i que recorda que cal que sigui aplicada. Avança l’abstenció del seu grup amb
l’objecte de deixar passar el temps per observar si esdevé un instrument que millora la
convivència o, per al contrari, l’empitjora.
Sr Martín, per al PP.-Es una ordenança que consideren necessària i que millorarà la
convivència. Demana, però, que s’apliqui.
Contesta l’Alcaldessa, Sra. Garrido, manifestant als regidors que:
•
•
•

•
•
•

la voluntat d’aplicació de l’ordenança hi és
que amb caràcter previ a la imposició de la sanció es farà sempre un
advertiment
que el contingut no és nou, sinó que s’ha extret d’altres municipis que ja
l’apliquen i que l’únic que s’ha fet és adaptar-la als problemes que afecten al
municipi.
Pel que fa al consum de begudes alcohòliques, si be no és freqüent si existeix i
s’ha d’acabar.
Entén que el terme “quasi despullat” és clar, significa amb un banyador o bikini
Properament disposarem de més recursos policials per a la seva aplicació.

Sr. Puig.-Reitera que, malgrat no estan d’acord amb l’ordenança, el grup que
representa està en contra de les actituds incíviques. Pensen que l’ordenança, en la
forma que està redactada, no és el mecanisme adient per a erradicar-les, sinó
l’educació, la informació i la conscienciació. Consideren que molts dels problemes que
es regulen en l’ordenança ja estan contemplats en d’altres de vigents i que si el que es
volia és ampliar la regulació hagués estat suficient tramitar una modificació. Afegeix
que els establiments disposen del dret d’admissió i que per tant, no s’escau el capítol
XVII de pràctica del nudisme o quasi nudisme.
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VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 28
de maig de 2012, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

10 vots a favor: CIU (5), Junts (4), PP (1)
2 vots en contra: ICV (2)
1 abstenció: (2) ERC

6. DECLARACIÓ DE BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL LA CASETA DE LA
MAQUINILLA SITUADA A LA PLATJA DE LES BARQUES
El Ple d’aquest Ajuntament va aprovar en la sessió celebrada el dia 20 de febrer de
2012 incoar expedient de declaració de bé cultural d’interès local la caseta dels
pescadors situada a la platja de les barques.
Seguits els tràmits reglamentaris fixats a la normativa d’aplicació, Llei 9/1993, de 30 de
setembre, del patrimoni cultural català, amb l’exposició al públic mitjançant la
publicació dels edictes corresponents, no s’han presentat al·legacions ni reclamacions.
Atès que consten a l’expedient els documents necessaris establerts per l’article 17 de
l’esmentada norma el qual disposa que la catalogació de béns immobles s’efectua
mitjançant llur declaració com a béns culturals d’interès local, corresponent la
competència per a la seva declaració al ple de l’ajuntament en els municipis de més de
cinc mil habitants.
Atès que així mateix disposa que la declaració s’ha de dur a terme amb la tramitació
prèvia d’un expedient administratiu en el qual ha de constar un informe favorable d’un
tècnic en patrimoni cultural.
Atès que l'acord de declaració d'un bé cultural d'interès local ha d'ésser comunicat al
Departament de Cultura, Direcció General de Patrimoni perquè en faci la inscripció al
Catàleg del Patrimoni Cultural Català.
Atesos els antecedents exposats, EL PLE ACORDA:
PRIMER.- DECLARAR BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL LA CASETA DE LA
MAQUINILLA situada a la platja de les barques d’aquest terme municipal.
SEGON.- - COMUNICAR al Departament de Cultura, de la Generalitat de Catalunya
aquest acord a fi i efecte què en faci la inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural
Català.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a les entitats que puguin resultar afectades, entre
elles l’associació “A tot drap”, a l’associació “l’Ancora”, a l’associació el Consorci de les
Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona i a la Diputació de Barcelona.
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VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 30
d’abril de 2012, ES APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

13 vots a favor: CIU (5), Junts (4) ICV (2) ERC (1) PP (1)
0 vots en contra:
0 abstenció

7. RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE CESSIÓ EFECTUAT PER LA MERCANTIL
PROSU SL A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
En data d’ahir ,15 de maig de 2012, fou signat el conveni de cessió entre l’Ajuntament
de Sant Pol de Mar i la mercantil PROSU SL en el qual aquesta CEDEIX a
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar una superfície de 8.289,59 m2 de la finca registral
número 2.638-N, destinada a espai lliure públic (parcs i jardins urbans, clau 7) en el
planejament actualment en tràmit.
Aquesta superfície fou declarada en informe realitzat per la Junta d’Aigües (ACA)
erróniament com a domini públic hidràulic i, com a conseqüència fou exclosa a tots els
efectes, inclós el de l’obtenció de l’aprofitament urbanístic corresponent per part de la
propietat, de l’àmbit del projecte de reparcel·lació de la Zona Industrial.
Recurregut l’acte, finalment en data 3 de setembre de 2003, el Tribunal Suprem va
dictar sentència estimatòria del recurs de cassació interposat per PROSU SL i alhora
que anul·lava els instruments de planejament vigents en el referit àmbit de la Zona
Industrial, ordenava que la totalitat de la finca propietat de PROSU fos inclosa en la
unitat reparcel·lable i en el projecte de reparcel·lació com a sòl urbanitzable programat
del Sector 1 (zona industrial) per a la seva compensació.
Les interlocutòries dictades en dates 1 de juliol de 2009 i 15 de febrer de 2010 per la
secció 3ª de la Sala del TSJC, declaren materialment inexecutable la referida
sentència ferma i substitueixen el seu compliment per una indemnització a favor de
PROSU SL de 1.186.689,29 euros a abonar per l’Ajuntament en un termini de 3
mesos.
Actualment l’Ajuntament té abonada la quantitat total de 1.061.000 euros en concepte
de principal i 58.710,13 euros en concepte d’interessos.
No obstant i això, la finca continuava fins ahir essent de propietat privada i estant
inscrita al registre de la propietat a nom de PROSU SL atès que no s’havia produït la
seva cessió com a sòl lliure a favor de l’administració.
A fi de que els pactes arribats amb la signatura del conveni arribin a bon port cal que
sia ratificat pel Ple de la Corporació.
Per aquests motius, aquesta alcaldia EL PLE ACORDA:
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PRIMER.- RATIFICAR el conveni de CESSIÓ efectuat per la mercantil PROSU SL a
favor de l’Ajuntament de Sant Pol de mar d’una porció de terreny de 8.289,59 m2 de la
finca registral 2.638-N que han d’esser destinats a espai lliure públic (parcs i jardins
urbans, clau 7).
SEGON.- SOTMETRE’L al tràmit d’informació pública, pel termini d’un mes, i
trametre’n una còpia al Departament de Política Territorial i Obres Públiques als
efectes del compliment de l’article 104,2 de la Llei d’urbanisme de Catalunya.
TERCER.-FACULTAR l’Alcaldia per a la signatura dels documents necessaris per tal
d’efectuar la inscripció de la porció de terreny cedit al Registre de la Propietat d’Arenys
de Mar.
QUART.-NOTIFICAR aquest acord a PROSU SL.
INTERVENCIONS
Sr. Font, d’ERC, fa el prec que això no es torni a repetir ja que significa abonar una
indemnització que suposa 220 euros per habitant i que podien haver-se destinat a
cobrir d’altres necessitats municipals. S’està pagant una errada tècnica i política i
recorda que en el seu moment l’empresa va voler pactar i que des de Serveis Tècnics
no es va estar disposat.
Sr. Martín.-Considera que seria una irresponsabilitat votar-hi en contra, però que es
suma al prec formulat pel representant d’ERC
L’Alcaldessa acaba el torn d’intervencions per recordar que la indemnització es deu a
un error d’atermenament de l’ACA i que és l’Ajuntament el primer interessat en que no
es torni a repetir.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 28
de maig de 2012, ES APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

13 vots a favor: CIU (5), Junts (4) ICV (2) ERC (1) PP (1)
0 vots en contra:
0 abstenció

8. DICTAMEN SOBRE LA SUPRESSIÓ DEL REGISTRE MUNICIPAL D'UNIONS
CIVILS DE L'AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR I DEIXAR SENSE EFECTES
EL REGLAMENT DE LES NORMES REGULADORES DE L'ESMENTAT REGISTRE
L’Ajuntament de Sant Pol va decidir l’any 2002 dur a terme la creació del Reglament
regulador del Registre Municipal d’Unions Civils a l’empara del que disposa la Llei
10/1998 , de 15 de juliol, d’unions estables de parella.
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Aquest registre venia a omplir un buit en la legislació, quan no es reconeixia
l’existència de parelles estables no casades i les parelles estables del mateix sexe que
aleshores no podien casar-se.
El marc legal en relació a aquest fet ha canviat substancialment ja que la Llei 13/2005,
d’1 de juliol, per la qual es modifica el Codi Civil permet a les persones del mateix sexe
contraure matrimoni.
Així mateix, el nou llibre segon del Codi Civil de Catalunya , relatiu a la persona i a la
família, llei 25//2010, de 29 de juliol, que va entrar en vigor l’1 de gener de 2011 regula
la convivència estable en parella substituint íntegrament la Llei 10/1998 d’unions
estables de parella.
El que disposa l’esmentat Codi Civil de Catalunya dues persones es consideren
parella estable en els següents casos:
• Si la convivència dura més de dos anys ininterromputs
• Si durant la convivència, tenen un fill comú
• Si formalitzen la relació en escriptura pública
Atès l’informe de secretaria que obra a l’expedient i donat que la competència per a
l’adopció d’aquest acord es plenària d’acord amb el que disposa l’article 22 n) de la
Llei de bases de règim local.
EL PLE ACORDA:
PRIMER: Aprovar la supressió del registre municipal d’unions civils de l’Ajuntament de
Sant Pol de Mar, per quant aquestes unions són directament reconegudes com a tals
per la llei.
SEGON.- Derogar el vigent Reglament regulador de Normes de Funcionament del
registre Municipal d’Unions Civils de Sant Pol de Mar com a conseqüència de la
supressió de l’esmentat registre.
TERCER: Publicar aquest acord de conformitat amb l’article 60 de la Llei 30/1992,
modificada per la llei 4/1999, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, així com l’article 58 de la Llei 26/2010, del Règim
Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
QUART.- El Registre municipal d’unions civils continuarà causant efectes per a les
parelles que consten inscrites, quant a l’expedició de certificats dels assentaments que
hi constin fins a la data de supressió, a instància de qualsevol dels membres de la unió
interessada, o dels Jutjats o Tribunals de Justícia. Els expedients que es troben
actualment en tramitació, es continuaran tramitant fins a la seva finalització.
INTERVENCIONS
Pren la paraula el Sr. Vigatà proposant la suspensió de la vigència del registre
d’unions civils atès que, sembla ser, que el govern del PP té voluntat de derogar o
modificar la Llei que permet els matrimonis entre les parelles homosexuals.
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VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 28
de maig de 2012, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

11 vots a favor: CIU (5), Junts (4), ERC (1), PP (1)
0 vots en contra:
2 abstenció: ICV (2)

9. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 100/2012
“DECRET 100/2012, de 16 d’abril. De remodelació de cartipàs
Per decret d’Alcaldia núm. 279/2011 de 16 de juny, vaig resoldre nomenar al Sr. Raimon Vidal
Serra, regidor delegat de l’Alcaldia de Serveis Socials, promoció Econòmica i Turisme.
Ha transcorregut quasi un any des d’aleshores, i la dinàmica municipal ha posat de manifest la
necessitat de dur a terme una remodelació del cartipàs municipal amb l’objecte d’agilitar l’àrea
de promoció econòmica.
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,

HE RESOLT
Primer.- Revocar la delegació d’Alcaldia de Promoció Econòmica atorgada al Sr. Raimon Vidal
Serra en data 16 de juny de 2011 mitjançant decret núm. 279/2011.
Segon.-Nomenar Regidor delegat de l’Alcaldia, en relació amb la matèria de Promoció
Econòmica al Sr. Ferran Xumetra Subirana amb facultats de gestió de la seva àrea, 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.- Els regidor-delegat haurà d’informar periòdicament a l’Alcaldessa-Presidenta de la
gestió de la delegació respectiva i, especialment, en qualsevol moment dels actes o incidències
que per qualsevol motiu puguin afectar de manera rellevant al funcionament dels serveis i de
les activitats de la Corporació i els seus interessos i la bona imatge pública de l’Ajuntament, els
drets o interessos legítims de tercers i la relació amb d’altres Administracions Públiques.
Quart.- La durada de la delegació serà durant l’exercici del mandat, si be aquesta Alcaldia es
reserva la facultat d’avocar competències en els termes de l’article 116 del RD 2568/86 de 28
de novembre.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució als regidors delegats.
Sisè.-Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació i publicar-lo integrament al
Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb l’article 44 del RD 2568/86, de 28 de novembre.
Setè.- Aquesta resolució tindrà efectes des del dia següent a la data em què es va dictar.
Sant Pol de Mar, 16 d’abril de 2012
L’Alcaldessa
Montserrat Garrido i Romera

Davant meu

Secretària
M. Carme Solis Ferrer”
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INTERVENCIONS
L’Alcaldessa explica als presents els motius pels quals va revocar la delegació de
promoció econòmica al Sr. Vidal per atorgar-la al Sr. Xumetra. En concret expressa
que el Sr. Vidal no pot dedicar-se el temps necessari a organitzar les fires, i que, de
facto, ja ho estava fent el Sr. Xumetra; per aquesta raó es va reflectir per escrit el que
ja estava passant. La única finalitat de la remodelació del cartipàs municipal és fer més
àgil la feina de tots plegats.
Els regidors es donen per assabentats.
10. ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha
11. PRECS I PREGUNTES
JUNTS PER SANT POL
Sr. Vigatà.1. Si els grups municipals disposaran de despatx a Ca L’Arturo.
2. En quin estat es troba la redacció del P.O.U.M. prevista en el pressupost 2012.
3. Quin és el conflicte d’aparcament existent al Club La Petanca
Sra. Martí
Amb caràcter previ pregunta si com a regidora pot intervenir i preguntar ja que
interpreta del llenguatge gestual de l’Alcaldessa que no és així.
L’Alcaldessa respon que efectivament pot preguntar.
1. Pregunta sobre els avanços en el tema de la instal.lació de la TDT
2. Com està el tema de la reparació dels desperfectes de la masia de Can Villar
Sr. Comas
1. Pregunta quan s’arreglarà el forat que hi ha a la “microrotonda”
2. Denuncia la desaparició d’un senyal de stop al carrer Santa Clara
ICV
Sr. Manel Puig:
1) Quina és la previsió de noves fires
2) Manifesta que entén que l’organització de les fires no és la única forma de fer
promoció econòmica del municipi
3) Quin és l’estat de la modificació puntual del PGMO de la zona industrial
4) Com està el tema del servei de menjador de la llar d’infants
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ERC
Prec.-Considera que cal cedir la paraula al regidor/a de l’àrea quan es tracti
d’assumptes de la seva responsabilitat. Li ha resultat estrany que no hagin pres la
paraula els regidors afectats per la remodelació del cartipàs.
PP

1) Pregunta també per l’estat del problema amb la instal.lació de la TDT
2) Pregunta sobre l’increment de la inseguretat ciutadana provocat per l’augment
de robatoris al municipi.
3) Fa un prec a la responsabilitat en relació amb el robatori de la bandera
espanyola. Considera que resulta preocupant la seva continua desaparició
malgrat haver estat col.locada en un indret difícilment accessible des de fora de
l’edifici, i a pocs metres de les dependències policials.

RESPOSTES:
Respon l’alcaldessa
A Junts per Sant Pol:
1) Respecte del tema del despatx a Ca l’Arturo, manifesta que serà compartit pels
grups municipals i per les entitats. Si quan es demani està ocupat se’ls facilitarà
la sala de plens
2) Quan al POUM, aprovat el pressupost 2012, s’estan iniciant els tràmits per a la
modificació del contracte suspès l’any 2007.
Respon el Sr. Xumetra
3) Pel que fa als aparcaments del Club la Petanca, sempre han disposat
d’estacionaments; això no obstant, no està previst a l’ordenança que disposin
dels adhesius que demanen. En esdeveniments puntuals es reservaran
estacionaments.
Continua responent l’alcaldessa
4) Pel que fa a la TDT, ja es disposa de l’autorització del Departament de Medi
Ambient per a col.locar-la a Can Tiril que era el principal escull. També s’ha
arribat a un acord verbal amb l’Ajuntament de Sant Cebrià perquè el municipi
veí gaudeixi del repetidor. Tot i així continuaran existint zones negres
5) Masia de Can Villar.- La setmana passada es va mantenir una reunió per tal
d’aconseguir que reparessin tot el conjunt, no només una part com ells
pretenen. Ja han estat requerits administrativament amb el corresponent
enviament de l’ordre d’execució.
Contesta el Sr. Xumetra:
6) Quan al forat de la rotonda, demà ha quedat amb l’empresa per arranjar
diferents desperfectes existents al paviment
7) Examinarà la desaparició del senyal de stop desaparegut i actuarà en
conseqüència
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A ICV
Respon el Sr. Xumetra:
1).- Es veritat que hi ha d’altres formes per promocionar el municipi a més de
l’organització de fires, però de moment és la forma més adient i la prevista, no
descarten fer-ne d’altres.
2).-Es previst celebrar fires quinzenalment a la plaça de l’Estació per reavivar la zona.
Així mateix el 28 de juliol –passada la festa major- se n’està preparant una altra de
matisos diferents.
Respon la sra. Alcaldessa
3.-Quan al menjador de la llar d’infants, s’estan buscant noves empreses
Al PP
Respon l’alcaldessa
4.-Pel que fa la bandera espanyola, té tota la confiança amb el personal de
l’Ajuntament, pensa que ningú dels que treballen aquí ha fet un mal ús de la clau de la
porta d’entrada. Ningú se la juga perquè saben que això significaria l’obertura d’un
expedient disciplinari. Cada vegada que la bandera és robada, la policia local, a més
d’aixecar la corresponent acta, en dona trasllat als Mossos d’Esquadra. A l’Ajuntament
no li agraden aquests robatoris. Quan s’acabin les obres del balcó, es tornaran a
penjar en el lloc habitual.
Per al.lusions replica el Sr. Martín que les desaparicions de la bandera són
conseqüència de les actituds tolerants del govern, actituds que s’hauria de replantejar.
Respon el Regidor de Governació:
5.-S’ha produït en els últims temps un lleuger increment dels robatoris a les
urbanitzacions i a la Riera, per la qual cosa s’està augmentant la presència policial,
sobretot, a les urbanitzacions (Sant Pol 2000, Garrofers, URBAPOL )
Intervé el Sr. Font per manifestar que Sant Pol encara té policies en torn de nit, cosa
que no passa en altres municipis.
Pregunta així mateix per la modificació del contracte per a la redacció del POUM, a la
qual cosa se li respon que s’està iniciant el tràmit.
Per últim, i pel que respecta a la masia de Can Villar, creu que no tenen cap intenció
de cedir-la a l’Ajuntament i que és partidari de que es dictin les resolucions oportunes
en contra els responsables legals per evitar l’esfondrament d’un edifici catalogat.

17

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les
21:45 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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