ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 29 D'OCTUBRE DE 2012
NÚM. PLE2012/10
Identificació sessió
Caràcter: ordinària
Data: 29 d' octubre de 2012
Horari: 20:00 h. a 22:35 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 29 d’octubre de 2012
20:00 hores del dia 29 d’octubre 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 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 24 DE SETEMBRE DE
2012
2. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS LEGALMENT PEL
PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS
3.- DICTAMEN PER L’AMPLIACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA I ALHORA CONFIRMAR I CLARIFICAR L’ABAST D’ANTERIORS ACORDS DE
DELEGACIÓ
4. DICTAMEN D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS
2013
5.- DICTAMEN RELATIU A LA ZONA VARADA D’EMBARCACIONS A LA PLATJA DE LES
BARQUES
6-. DICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 18 DEL REGLAMENT DEL
SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE
7. DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ DEL PROTOCOL –PROGRAMA DE CONCILIACIÓ
I REPARACIÓ MUNICIPAL A EFECTUAR PEL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA I LA
POLICIA LOCAL DE SANT POL DE MAR.
8. DICTAMEN RELATIU PER A LA CONCESSIÓ DEL TÍTOL DE FILLA PREDILECTA DE LA
VILA DE SANT POL DE MAR A LA SENYORA CARME RUSCALLEDA I SERRA QUE
ELABORA LA INSTRUCTORA DE L’EXPEDIENT
9. DICTAMEN RELATIU AL NOMENAMENT DE L’ACTUAL SALA POLIVALENT COM A SALA
CULTURAL JOSEP MARIA AINAUD DE LASARTE ELABORA LA INSTRUCTORA DE
L’EXPEDIENT
10. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE
PRESTACIÓ DE SERVEIS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT AMB L’AGÈNCIA DE SALUT
PÚBLICA DE CATALUNYA
11. ASSUMPTES URGENTS
12. PRECS I PREGUNTES

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
ERC (Sr. Font) sol·licita en relació amb el punt 11, “zona varada embarcacions platja de
les barques” pàg. 19, la supressió de la seva intervenció atès que, en no haver-se
obtingut la majoria absoluta que exigeix la normativa, no ha estat transcrit el debat que
es va produir.

S’aprova l’acta de la sessió ordinària de data 24 de setembre de 2012, per unanimitat,
amb la rectificació abans referida.
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2. 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,
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 39,72
dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 523 pagaments d’import global 886.699,36€.
Període mig de pagament excedit (PMPE): el període mig de pagament excedit de
l’Ajuntament és de 5,68 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 428 pagaments realitzats
fora del període legal d’import global 531.396,60€.
2. Interessos de demora pagats en el període:
Durant el 3r trimestre 2012 no s’han pagat interessos de demora per cap factura de
l’Ajuntament ni dels seus OA.
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 23,45dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 211 operacions pendents
de pagaments d’import acumulat 272.492,72€.
Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE): el període mig del pendent de
pagament excedit de l’Ajuntament és de 4 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut d’ 1 operació
pendent de pagament fora del període legal d’import acumulat 3.097,50€.
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:
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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.
INTERVENCIONS
El regidor de l’àrea explica breument el contingut de l’informe.
A les 20:10 s’incorpora a la sessió la regidora de Junts, Verònica Martí i Ceballos
El regidor d’ERC, Sr. Font, pregunta “quan li costa a l’Ajuntament de Sant Pol complir
amb aquesta llei en concepte d’ interessos de disposició de pòlissa de crèdit i poder fer
pagaments a 39,72 dies que és el que dieu que estem complint” . Demana al regidor
d’hisenda que se li contesti la qüestió plantejada al proper ple”
Els regidors es donen per assabentats.
3. DICTAMEN PER l’AMPLIACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I ALHORA CONFIRMAR I CLARIFICAR L’ABAST
D’ANTERIORS ACORDS DE DELEGACIÓ
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran
delegar en altres Entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que
els corresponguin.
A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar en la
Diputació de Barcelona les facultats de gestió, liquidació i recaptació dels ingressos de
dret públic que en la part resolutiva d’aquest dictamen, s’enumeren.
D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres
facultats de gestió dels ingressos locals mitjançant l’adopció dels corresponents acords
plenaris.
L’efectivitat de les relacions diàries entre la Diputació i l’Ajuntament, així com entre
aquestes Entitats i els ciutadans interessats, han palesat en ocasions, la conveniència
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de disposar d'un acord plenari global, comprensiu de totes les funcions delegades, en
ordre a acreditar amb suficient claredat la competència dels òrgans actuants.
Aquesta constatació i la importància que per al procediment tributari té la seguretat
que l’òrgan actuant és el competent, aconsellen la major clarificació possible pel que fa
referència a l’abast de les funcions concretes que s’exerceixen per l’Ens delegat.
També els pronunciaments jurisprudencials recentment coneguts fan convenient
precisar amb el màxim rigor les facultats que una Entitat local hagi delegat en l’Ens
Supramunicipal.
Davant les consideracions precedents, es creu procedent delegar les competències de
gestió, liquidació i recaptació de determinats ingressos de dret públic i alhora confirmar
i ratificar la delegació de funcions aprovada per l'Ajuntament amb anterioritat a aquesta
data, completant i concretant en allò que calgui els acords anteriors. No debades, la
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions
públiques de Catalunya, a banda de disposar -en el seu article 116.1- que les
administracions públiques catalanes, els organismes i les entitats públiques poden
delegar les competències de llur titularitat a altres administracions o entitats en els
termes que estableix la normativa sectorial aplicable, estableix en el seu article 8.4 que
la delegació d'una competència pot reservar, a favor de l'òrgan delegant, les facultats
de control i seguiment de l'exercici de la competència delegada, i es pot subjectar a
condició, suspensiva o resolutòria, o a termini.
En virtut de tot això, es proposa al ple de l’Ajuntament que, amb el vot favorable de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, adopti els següents
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme
de Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les competències de
gestió, liquidació i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a
continuació s'especifiquen:
I.- Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i
altres serveis fúnebres de caràcter local.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

II.- Sancions administratives.

5

·
·
·
·
·
·
·

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

III.- Multes coercitives.
·
·
·
·
·
·

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

IV.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius.
·
·
·
·
·
·
·

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

SEGON.- Especificar que l’acord municipal adoptat en data 13 de novembre de 2003,
relatiu a la delegació en la Diputació de Barcelona a l'empara del que preveu l'article
7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, de les facultats de gestió, inspecció i recaptació de la
taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o
volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis
de subministraments que resultin d’interès general, abastava també a la telefonia
mòbil, de manera que el redactat queda com segueix:
– Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o
volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments que resultin d’interès general i de les empreses prestadores del servei
de telefonia mòbil.
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per determinar els
deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat per
l’ORGT.
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
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·
·
·
·
·

Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i pràctica de les
liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

TERCER.- Com a conseqüència dels acords de delegació anteriorment adoptats i de
l’especificació efectuada en el punt anterior, les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació delegades a la Diputació de Barcelona queden fixades tal com
segueix:
I.- Impost sobre béns immobles.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

II.- Impost sobre activitats econòmiques.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats Econòmiques.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
·
·
·
·
·
·
·
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
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·
·

Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

IV.- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
·
Concessió i denegació de beneficis fiscals.
·
Revisió de les autoliquidacions presentades.
·
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per determinar els
deutes tributaris.
·
Expedició de documents cobratoris.
·
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
·
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
·
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat per
l’ORGT.
·
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
·
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
·
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
·
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i pràctica de les
liquidacions tributàries que en resultin.
·
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
·
Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
·
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
V – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per determinar els
deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat per
l’ORGT.
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i pràctica de les
liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VI.- Contribucions especials.
·
·
·
·
·
·
·

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

VII – Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis
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de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en l’1,5
per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en
cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de telefonia
mòbil.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per determinar els
deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat per
l’ORGT.
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i pràctica de les
liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VIII.- Taxes per:

















Clavegueram.
Entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública.
Expedició de documents administratius.
Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, situats en terrenys
d’ús públic i indústries del carrer i ambulants, i rodatges cinematogràfics.
Instal·lació de quioscos en la via pública.
Llicència d’autotaxi.
Llicències urbanístiques.
Ocupació del domini públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes,
tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
Prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis
fúnebres de caràcter local.
Prestació dels serveis d’ajuda a domicili i altres serveis assistencials.
Prestació dels serveis d’ensenyaments especials en establiments municipals.
Prestació dels serveis de casals infantils i juvenils.
Prestació del servei d’escola bressol.
Prestació dels serveis d’intervenció integral de l’Administració municipal en les
activitats i instal·lacions.
Recollida d’escombraries.

Les funcions que en relació a la gestió/recaptació d’aquestes taxes es deleguen són:
·
·
·
·
·
·
·
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
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·
·

Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

IX.- Preu públic anuncis revista ENS.
Les funcions que d’aquest preu públic es deleguen són:
·
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
·
Notificació de les liquidacions practicades.
·
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
·
Dictar la provisió de constrenyiment.
·
Liquidació d'interessos de demora.
·
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
·
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
·
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
X.- Quotes d'urbanització.
·
·
·
·
·
·
·

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

XI .- Execucions subsidiàries.
·
·
·
·
·
·
·

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

XII.- Sancions administratives.
·
·
·
·
·
·
·

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

XIII.- Multes coercitives.
·
·
·
·
·
·

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

XIV.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius.
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·
·
·
·
·
·
·

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

XV.- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar:
Les funcions que en relació a la gestió/recaptació d'altres ingressos es deleguen són:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

QUART.- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de
les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels
quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho
facin convenient.
CINQUÈ.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, respecte
a d'altres conceptes diferents dels assenyalats en aquest acord, amb subjecció als
criteris emanats per la Junta de Govern de l'ORGT.
SISÈ.- La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest
acord es regeix per les següents regles:
Regla primera.- La delegació atorgada i les delegacions especificades en
aquest acord tenen caràcter general i una duració de dos anys a comptar des
de la data d’acceptació per part de la Diputació de Barcelona.
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament
per períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la
seva decisió de donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos.
Regla segona.L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als
procediments, els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió
tributària, que estableixen tant la Llei d’hisendes locals com la Llei general
tributària i les seves normes de desplegament, així com a allò que s’estableix
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en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret
públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de
Barcelona.
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament
voluntari i en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i
la normativa concordant.
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la
Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el
que disposen els Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu
Reglament orgànic i l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la
Diputació de Barcelona.
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de
caràcter general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió.
Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació
econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia
la prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació
de serveis i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals, regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.
Regla cinquena.- L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte
de la recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats
econòmiques, si aquests tributs figuren entre els tributs delegats. L’atorgament
d’aquestes bestretes, llur quantia i condicions es regeix pels criteris que
estableixi la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària.
En circumstàncies singulars, el president de l’ORGT podrà aprovar bestretes
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que
representi per a l’ORGT la disponibilitat de fons aliens.
Regla sisena. L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats
recaptades per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents:
1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per
cada concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà
l’ORGT a l’Ajuntament de forma quinzenal.
2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats
liquidades pels diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les
devolucions d’ingressos indeguts aprovades dins el període quinzenal
anterior, amb les especificacions necessàries per poder registrar les
operacions resultants en la forma imposada per la Instrucció de
comptabilitat de les corporacions locals.
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de
l'Ajuntament, interessos de demora pel temps transcorregut des de la
conclusió del període de pagament voluntari fins al moment en què
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tingui lloc el pagament del deute, al tipus d'interès establert a la
normativa vigent.
4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà
abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel
concepte de recaptació.
5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es
transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota
tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial
s'ingressarà directament al compte de la Diputació.
Regla setena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i
les obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta
matèria, al titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur
Organisme de Gestió Tributària.
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la
gestió recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el
Reglament general de recaptació i llurs disposicions concordants.
Regla vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per
als òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per
l’acceptació voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les
obligacions següents:
a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més
efectiva la gestió de la recaptació executiva.
b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir
coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.
c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis previstos en la Llei 11/2007,
de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el
compte anual, justificat per la relació de deutors classificada per conceptes
i exercicis, i tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa
vigent en cada moment.
Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través seu l'Organisme de Gestió
Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets
següents:
a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de
constrenyiment, degudament justificades.
c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment
executiu, degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per
l’Ajuntament.
d. Nomenament al seu càrrec del personal que calgui per a la gestió del
servei.
e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament
General de Recaptació i en les disposicions concordants.
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f.

Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències
delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi
d’un local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la
contraprestació que l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb
l’ajuntament per la utilització de les dependències municipals.

Regla desena. L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures
necessàries per donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i
tributària, a la de protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre
arxius i documents i a les especificacions contingudes en l’Ordenança general
de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la
gestió dels quals ha estat delegada a la Diputació de Barcelona.
Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels
arxius i documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la
substitució de documents originals en suports físics per còpies electròniques de
documents amb validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més tots
els documents generats per l’entitat local delegant i per l’ORGT, així com
aquells presentats pels ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els
de suport paper com els de suport electrònic i llurs copies- es podran destruir
d’acord amb el que estableix la normativa d’arxius i documents, les taules
d’avaluació i els acords de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria
Documental (CNAATD).
Regla onzena. Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida,
les següents:
1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga
tàcita, d'acord amb allò que estableix la regla primera.
2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l’acord.
4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.
SETÈ.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes
que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida i de les
delegacions especificades. Un cop acceptades les delegacions la Diputació de
Barcelona publicarà les delegacions, juntament amb la referència a llur acceptació,
tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona.
INTERVENCIONS
EL Sr. Ferran Xumetra, regidor de l’àrea d’Hisenda, resumeix en què consisteix
l’ampliació de la delegació de funcions a l’OGT de la Diputació.

VOTACIÓ
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SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 29
d’octubre de 2012, ES APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

12 vots a favor: CIU (5), Junts (3), ICV (2), ERC (1), PP (1)
0 vots en contra
0 abstenció

4. PROPOSTA RELATIVA A L’ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS (APROVACIÓ
PROVISIONAL)
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.
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.
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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, 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 2013 i següents.
SEGON.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents la modificació de
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
Ordenança
Reguladora de:
Fiscal núm.
3
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE L’ INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
4
NATURALESA URBANA
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

13
14
20

21

27
29

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 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
TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS I APROFITAMENT ESPECIAL DELS
EDIFICIS MUNICIPALS AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DE CASAMENTS
TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS
MUNICIPALS
ORDENANÇA GENERAL DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS: S’ELIMINA
LA TARIFA D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
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TERCER.- Imposar la taxa per la utilització del domini públic municipal en edificis de
servei públic i aprovar l’ordenança fiscal reguladora de la mateixa que s’adjunta i que
inclou la següent tarifa:
1. SALA MUNICIPAL CULTURAL JOSEP Mª AINAUD DE LASARTE
Per celebració d’activitats culturals, recreatives i similars. PREU ÚNIC/DIA
1..-Entitats sense ànim de lucre per activitats sense contraprestació
2.- Entitats sense ànim de lucre per activitats amb contraprestació i
usuaris particulars o empreses. Preu dia.

0,00
100,00

S’estableix la fixació d’una fiança per a la utilització de la Sala Municipal
Josep Mª Ainaud de Lasarte en aquells casos en què quedi justificat pel tipus
d’acte a realitzar.

690,00

1. CA L’ARTURO
Per celebració d’activitats culturals, recreatives i similars. PREU
ÚNIC/DIA
1.-Entitats sense ànim de lucre per activitats sense
contraprestació
2.- Entitats sense ànim de lucre per activitats amb
contraprestació i usuaris particulars o empreses per a activitas de
formació i cursos.
Preu dia.

0,00

3. particulars o empreses per altres ativitats.
S’estableix la fixació d’una fiança per a la utilització de la Sala
Municipal Cultural Josep Mª Ainaud de Lasarte en aquells casos en
què quedi justificat pel tipus d’acte a realitzar.

25,00
100,00
690,00

Quart.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el
text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que
constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per
la Diputació de Barcelona i publicat al BOP de 28- de setembre de 2011.
Ordenança
Reguladora de:
Fiscal núm.
3
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE L’ INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
4
NATURALESA URBANA
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
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13
14
20

21

29

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 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
TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS
MUNICIPALS

Cinquè.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2013, 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 28 de setembre de 2012, es farà
pública l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels
ingressos de dret públic muncipals i el text de les Ordenances fiscals detallades
seguidament:
Ordenança
Reguladora de:
Fiscal núm.
3
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE L’ INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
4
NATURALESA URBANA
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

13
14
20
21

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 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

18

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
TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS
MUNICIPALS

29

Sisè.- 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
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 2012:
Ordenança
fiscal
1
2
7

9

Reguladora de:
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
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

12

TAXA PER LA INSTAL•LACIÓ DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA

16

TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

18

TAXA PER LLICÈNCIA D'AUTOTAXI

23
24

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
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28

TAXES DEL CLAVEGUERAM

30

TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

32

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

33
34
35

TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS
INCORRECTA O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA I
IMMOBILITZACIONS
TAXA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS SINGULARS DE LA
POLICIA MUNICIPAL
ORDENANÇA FISCAL GENERAL REGULADORA DE CONTRIBUCIONS
ESPECIALS

INTERVENCIONS
El Sr. Xumetra, regidor delegat de l’àrea d’hisenda, fa una explicació de les principals
modificacions i adaptacions que es proposen.
El regidor d’ERC, Sr. Font, intervé per preguntar si les adaptacions a les quals s’ha
referit el regidor ho són a un Reglament o Ordenança general.
Respon el Sr. Xumetra que les adaptacions ho són fonamentalment a noves lleis i
normatives.
El regidor del PP, Sr. Martín, no troba correcte que en el text de la proposta hi consti
“sala municipal cultural Josep M. Ainaud de Lasarte” atès que encara no s’ha acordat
nomenar a la sala polivalent amb aquest nom. Recorda que el govern ja es va
disculpar a la Comissió Informativa de Política municipal per la publicació de la notícia
abans de l’adopció de l’acord, per això no entén el perquè no s’ha corregit l’error en
aquesta proposta.

VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 29
d’octubre de 2012, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

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

5. PROPOSTA ZONA VARADA EMBARCACIONS PLATJA DE LES BARQUES
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En data 10 de maig de 2012 la Junta de Govern Local d’aquest ajuntament adoptà en
sessió ordinària, entre d’altres, els següents acords:
“PROPOSTA RELATIVA A L’EMISSIÓ DEL CÀNON D’OCUPACIÓ 2011
En data 24 de març de 2011 el Secretari de Territori i Mobilitat, va aprovar la distribució dels
usos de temporada a les platges i mar territorial per a l’any 2011 del terme municipal de Sant
Pol de Mar i l’autorització de la corresponent ocupació de la zona de domini públic marítim
terrestre i d’adscripció portuària i de les zones de servituds de protecció.
En data 31 de març de 2012 aquest ajuntament rebé la liquidació del cànon d’ocupació públic
marítimo terrestre per la instal·lació dels serveis de temporada d’estiu 2011, en el terme
municipal de Sant Pol de Mar, per un import de 19.815,05 euros. Aquest cànon incloïa el cànon
d’ocupació per la instal·lació els serveis expenedors de menjars i begudes i de dues terrasses,
així com la varada d’embarcacions a la platja de les barques.
Atès que la zona d’avarada de la platja de les barques no havia estat mai sotmesa a cànon i
que les seves circumstàncies d’explotació no han variat, ja que continua essent una zona
d’explotació no comercial.
Vist l’article 84.8 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol de Costes, “Las Comunidades autónomas y
las corporaciones locales estarán exentas del pago del canon de ocupación en las concesiones
o autorizaciones que se les otorguen, siempre que éstas no sean objeto de explotación
lucrativa, directamente o por terceros”.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut
de les delegacions efectuades per l’alcaldessa d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm.
277 de data 16 de juny de 2011.
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ACORDA:
PRIMER.- Sol·licitar a la Demarcació de Costes a Catalunya l’exempció del cànon rebut per
aquest Ajuntament en data 31 de gener de 2012, relatiu a la varada de vela llatina, la varada de
patins i la varada de barques de fibra, essent un total de 12.014,37 euros.
SEGON.- Sol·licitar a la Demarcació de Costes a Catalunya l’emissió del cànon per a l’ocupació
del domini públic marítimo terrestre per la instal·lació, durant la temporada 2011, dels serveis
expenedors de menjars i begudes i terrasses, adjudicades per aquest ajuntament a tercers,
essent un total de 7800,68 euros (5 guinguetes, 1 terrassa de 80 m2, i 1 terrassa de 20 m2).”

Vist l’escrit de la Demarcació de Costes de Catalunya que tingué entrada en el registre
de l’ajuntament el 4 de juny de 2012 R.E. núm. 1556/2012, i que informava sobre la
conveniència de presentar un acord de Ple en el que es fes constar que la zona de
varada d’embarcacions no és objecte d’explotació lucrativa ni per part d’aquest
ajuntament ni per part de tercers.
EL PLE ACORDA:
PRIMER: Declarar a tots els efectes que la zona de varada d’embarcacions de la
Platja de les Barques del municipi de Sant Pol de Mar no és objecte d’explotació
comercial ni lucrativa per part d’aquest Ajuntament.
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SEGON: Posar de manifest que segons la documentació aportada per la Societat
l’Àncora, entitat que gestiona aquest espai, aquesta és una associació privada, amb
personalitat jurídica i sense ànim de lucre.
TERCER: Sol·licitar a la Demarcació de Costes a Catalunya l’exempció del cànon
rebut per aquest Ajuntament en data 31 de gener de 2012, relatiu a la varada de vela
llatina, la varada de patins i la varada de barques de fibra, essent un total de 12.014,37
euros.
QUART: Sol·licitar a la Demarcació de Costes a Catalunya l’emissió del cànon per a
l’ocupació del domini públic marítim terrestre per la instal·lació, durant la temporada
2011, dels serveis expenedors de menjars i begudes i terrasses, adjudicades per
aquest ajuntament a tercers, essent un total de 7800,68 euros (5 guinguetes, 1
terrassa de 80 m2, i 1 terrassa de 20 m2).
CINQUÈ: Notificar aquest acord a la Demarcació de Costes a Catalunya.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 29
d’octubre de 2012, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

11 vots a favor: CIU (5), Junts (3), ICV (2), PP (1)
0 vots en contra
1 abstenció: ERC (1)

6. PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 18 DEL
REGLAMENT DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE
Per part dels Serveis Tècnics Municipals ha estat emès informe sobre la necessitat de
modificar l’article 18 del Reglament del servei de subministrament d’aigua potable
vigent, atesa la innecessarietat actual de que els habitatges particulars que disposin de
piscina hagin de contractar un comptador especial per aquesta independent del de
l’habitatge, tal i com ordena el Reglament, atès que no calen dos comptadors per
donar servei a un sòl habitatge.
L’informe tècnic recull que el preu i els trams de baremació del consum de l’aigua
continuaran essent els mateixos, sense esser necessari cap comptador especial i
diferent per a reg de jardins particulars o piscines particulars.
Atès allò que disposen els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis de les entitats locals, EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’apartat segon de l’article 18 del
vigent Reglament del servei de subministrament d’aigua potable, el qual serà del tenor
literal següent:
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“En el cas de dispositius per a reg de jardins comunitaris i piscines comunitàries
caldrà subscriure una pòlissa general d’abonament independent de les restants
de l’immoble, a nom de la propietat o comunitat de propietaris”.
SEGON.- Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies, a
comptar des del dia següent de la seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí
Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a la web i en
el taulell d'anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguin examinar
l'expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.
TERCER.- Considerar aprovada definitivament la modificació proposada si en el
termini indicat a l’apartat anterior no es presentessin reclamacions ni suggeriments de
cap mena.
QUART.- Publicar l’acord íntegrament als efectes de la seva validesa i eficàcia.
INTERVENCIONS
La Sra. Alcaldessa defensa la proposta explicant el contingut de l’informe tècnic de
l’enginyer.
El representant de Junts, Sr. Daniel Comas pregunta si l’aprovació de la proposta
comportarà conseqüències per SOREA.
El Sr. Puig, per ICV, recorda que aquest punt no fou aprovat en la sessió plenària
anterior; malgrat comptar ara amb un informe de l’enginyer, no els acaba de
convèncer, raó per la qual anuncien la seva abstenció.
El Sr. Font, per ERC, considera que en la passada sessió plenària l’argument en
defensa de la proposta era sobretot el greuge comparatiu, ara entén que l’argument és
un altre: la manca de meritació del cànon. Pensa que la modificació del reglament
només beneficia a l’ACA –que cobrarà més cànon-, però no a l’usuari del servei ni a
l’Ajuntament. No entén l’informe de l’enginyer i quan pregunta en relació amb el seu
contingut no se li sap donar resposta. Malgrat tot no posarà obstacles.
A les 20:53 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Joan Vigatà
El regidor del PP es mostra conforme amb la proposta. Considera que el sobreconsum
ja queda gravat en saltar el tram. Considera que exigir dos comptadors no té cap
sentit.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 29
d’octubre de 2012, ES APROVADA PER MAJORIA SIMPLE amb
•
•
•

6 vots a favor: CIU (5), PP (1)
0 vots en contra
7 abstenció: Junts (4), ICV (2), ERC (1)
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7. APROVACIÓ DEL PROTOCOL –PROGRAMA DE CONCILIACIÓ I REPARACIÓ
MUNICIPAL A EFECTUAR PEL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA I LA POLICIA
LOCAL DE SANT POL DE MAR.
El protocol-programa de conciliació i reparació municipal entre el cos de Mossos
d’Esquadra i la Policia Local de Sant Pol de Mar té per objectius:
•

•

•

general aconseguir que els menors presumptes autors d’una infracció
administrativa prevista a la Llei Orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre
protecció de la seguretat ciutadana, referent al consum en llocs, vies,
establiments o transports públics, així com la tinença il.lícita de drogues
tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques puguin optar per una
mesura pedagògica consistent si s’escau en reparar els danys produïts i
implicar a la comunitat en el procés integrador del jove que ha comès la
infracció.
Específic respecte al menor infractor: incidir sobre els menors infractors amb
actuacions positives per ells; reparar els danys ocasionats, implicació de la
família de forma indirecta en el procés reparador acceptant que el seu fill
participi.
Específic respecte a la comunitat: aconseguir la participació de la comunitat
en el procés, facilitant espais on el jove presumpte infractor desenvolupi les
seves tasques; aconseguir que la comunitat tingui una visió més objectiva del
subjecte presumpte infractor i de les seves possibilitats de canviar.

El protocol preveu un circuit perquè el menor s’aculli a un programa de mesures
alternatives a la incoació d’un procediment sancionador per infracció de l’article 25.1
de la L.O. 1/1992 des de la denúncia fins l’acceptació del programa que implica a la
Policia Local, als Serveis Socials de l’Ajuntament, al menor i a la seva família i als
Mosos d’Esquadra.
L’article 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals disposa que el Conveni
constitueix l’instrument mitjançant el qual s’articula la relació de cooperació
consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions públiques.
Es per això que atesos els antecedents exposats, EL PLE ACORDA:
PRIMER.-Aprovar el protocol-programa de conciliació i reparació municipal entre el
Cos dels Mossos d’esquadra i la Policia Local de Sant Pol de Mar.
SEGON.-Facultar a l’Alcaldessa, Sra. Montserrat Garrido Romero i al Cap de la Policia
Local de Sant Pol de Mar, Sr. David Garcia Calvo per a la seva signatura
TERCER.-Notificar aquest acord als Mossos d’Esquadra, a la Policia Local i als
Serveis Socials de Sant Pol de Mar.
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VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 29
d’octubre 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. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DEL TÍTOL DE FILLA PREDILECTA DE LA VILA
DE SANT POL DE MAR A LA SENYORA CARME RUSCALLEDA I SERRA QUE
ELABORA LA INSTRUCTORA DE L’EXPEDIENT
En data 30 de juliol de 2012 en sessió ordinària del Ple es va acordar donar suport a la
iniciativa presentada pel Grup Municipal del PPC de Sant Pol de Mar de fer un
reconeixement a la senyora Carme Ruscalleda i Serra per la seva tasca en favor de la
projecció internacional de Sant Pol de Mar i iniciar l’expedient administratiu per
concedir-li del títol de filla predilecta de la vila de Sant Pol de Mar en reconeixement de
la seva trajectòria personal i professional i la seva vinculació i promoció de la nostra
vila.
En data 6 de setembre de 2012 es va dictar el Decret d’Alcaldia 281/2012 per tal de
nomenar instructora de l’expedient per a la concessió del títol a la Senyora Montserrat
Garrido, alcaldessa de l’Ajuntament i s’encarregà la redacció d’un informe-proposta
per tal de determinar els mèrits i/o circumstàncies que aconsellen aquesta concessió i
que en data 2 d’octubre de 2012, mitjançant l’Edicte 64/2012, s’exposà al públic per un
període de 15 dies per tal que els interessats poguessin presentar les al·legacions i
suggeriments que consideressin convenients.
Transcorregut el termini d’exposició pública pertoca a la instructora de l’expedient
elevar la proposta al Ple previ dictamen de la comissió informativa.
La concessió del títol de filla predilecta de la Vila de Sant Pol de Mar està regulat pel
Reglament d’ Honors i Distincions, aprovat pel Ple de l’ Ajuntament en data 30 de
setembre de 2008 i modificat posteriorment en data 14 de gener de 2009.
El procediment per al seu atorgament es troba previst als art. 13 al 15 de l’esmentat
reglament.
D’acord amb els anteriors articles EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Concedir a la senyora Carme Ruscalleda i Serra el títol de filla predilecta de
la vila de Sant Pol de Mar en reconeixement de la seva trajectòria personal i
professional i la seva vinculació en la promoció de la nostra vila.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Sra. Carme Ruscalleda i Serra
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VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 29
d’octubre 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

9. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE L’ACTUAL SALA POLIVALENT COM A
SALA CULTURAL JOSEP MARIA AINAUD DE LASARTE ELABORA LA
INSTRUCTORA DE L’EXPEDIENT
En data 6 de setembre de 2012 es va dictar la resolució d’alcaldia 280/012 per tal
d’iniciar l’expedient administratiu pel nomenament de la Sala Polivalent de l’Ajuntament
de Sant Pol de Mar com a Sala cultural Josep Maria Ainaud de Lasarte atès que la
seva obra i trajectòria personal es considerava com a susceptible de rebre una
distinció per la seva forta vinculació personal amb la nostra vila i pel valor que suposa
en la difusió de la cultura i la història de Catalunya.
Mitjançant el mateix decret es va nomenar instructora de l’expedient a la Senyora
Montserrat Garrido, alcaldessa de l’Ajuntament i s’encarregà la redacció d’un informeproposta per tal de determinar els mèrits i/o circumstàncies que aconsellen aquesta
concessió i que en data 2 d’octubre de 2012, mitjançant l’Edicte 65/2012, s’exposà al
públic per un període de 15 dies per tal que els interessats poguessin presentar les
al·legacions i suggeriments que consideressin convenients.
Transcorregut el termini d’exposició pública pertoca a la instructora de l’expedient
elevar la proposta al Ple previ dictamen de la comissió informativa.
El nomenament d’espais municipals està regulat pel Reglament d’ Honors i Distincions,
aprovat pel Ple de l’ Ajuntament en data 30 de setembre de 2008 i modificat
posteriorment en data 14 de gener de 2009.
El procediment per a la seva realització es troba previst als art. 13 al 15 de l’esmentat
reglament.
D’acord amb els anteriors articles EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Nomenar l’actual sala polivalent de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar com a
Sala cultural Josep Maria Ainaud de Lasarte.
SEGON.- Notificar aquest acord a la família Ainaud de Lasarte.
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INTERVENCIONS
La Sra. Alcaldessa demana disculpes per la publicació avançada del nomenament de
la sala com a “sala cultural Josep M. Ainaud de Lasarte”. Explica que se la va a induir
a error ja que va ser informada que només s’havia de donar compte al ple. Justifica
la proposta en el contingut de l’informe que obra a l’expedient administratiu: als
coneixements humanístics i culturals del Sr. Ainaud, a la seva vinculació amb el
municipi i al seu activisme durant l’època franquista.
El Sr. Vigatà, de Junts per Sant Pol, reconeix tots els mèrits del Sr. Ainaud, però
critica la forma en que ha actuat el govern “amb fets consumats”. Ha de ser una
qüestió consensuada, -entén-, com ho fou el nomenament com a filla predilecta de la
Sra. Ruscalleda. Aprofita per demanar que siguin reconeguts d’altres estiuejants
il.lustres com són: Coll i Alentorn i Josep M. Pou (a tall d’exemple).
Sr. Puig, per ICV. Manifesta, així mateix que està d’acord amb el fons, però no en la
forma en que s’ha produït la proposta de nomenament.
Sr. Martín, pel PP. Considera que no es comparable amb el nomenament de la Sra.
Ruscalleda com a filla predilecta, en no tractar-se d’un tema polític –a més l’aprovació
ha estat unànime. Critica també la forma i anuncia la seva abstenció per aquestes
raons.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 29
d’octubre de 2012, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

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

10. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ D’ENCÀRREC DE GESTIÓ
DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT AMB L’AGÈNCIA DE
SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA
En data 11 de gener de 2006 el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya,
la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació de Municipis de Catalunya
signaren un Conveni Marc que ha d’orientar els vincles i les obligacions a establir en
els convenis que els ens locals i l’Agència de Protecció de la Salut puguin subscriure,
en relació a la prestació de serveis de protecció de la salut.
Que l’ASPCAT té com a objecte la prestació dels serveis de la Cartera de serveis de
salut pública i pot prestar entre d’altres els serveis mínims competència dels ens locals
establerts a l’article 52 de la llei 18/2006, del 22 de novembre, de salut pública, quan
aquells li encarreguin per mitjà d’un conveni.
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Vista la proposta de conveni pel qual s’encarrega a l’APSCAT la prestació dels serveis
mínims de protecció de la salut de competència local especificats en l’annex.
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el Conveni de col·laboració amb l’Agència de Salut Pública de
Catalunya (APSCAT) per a l’encàrrec de prestació dels serveis mínims de protecció de
la salut especificats en l’annex del conveni.
SEGON.- Facultar a l’Alcaldessa de la Corporació per a la signatura del Conveni de
col·laboració.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’Agència de Salut Pública de Catalunya .
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 29
d’octubre 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)

11. ASSUMPTES URGENTS
L’Alcaldessa proposa, d’acord amb el que disposa l’art,. 103.3 del D.lg 2/2003 de 28
d’abril, l’ampliació de l’ordre del dia, amb el punt: “aprovació d’una modificació de
crèdit del pressupost de l’exercici 2012”
Justifica la urgència perquè fins fa poc no es sabia si calia l’atorgament d’una
subvenció nominativa per al “projecte arpilleres 2012” ja que mancava l’autorització del
Departament d’Ensenyament.
VOTACIO DE LA URGÈNCIA
SOTMESA LA URGÈNCIA DE LA INCLUSIÓ D’AQUEST PUNT A VOTACIÓ, per
l’aprovació de la sessió ordinària de data 29 d’octubre de 2012, ÉS APROVADA PER
UNANIMITAT
•
•
•

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

DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ D’UNA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2012
Assumpte
Exp. 6/2012 de Modificació del pressupost de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar
mitjançant crèdit extraordinari finançat amb baixes per anul·lació de crèdit.
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Relació de fets
Des que es va aprovar el pressupost per a l’exercici 2012 fins ara s’ha produït una
necessitat per a la qual es sol·licita la modificació de crèdit pressupostari, creant crèdit
per a l’atorgament d’una subvenció nominativa per finançar el projecte educatiu de
l’Escola Sant Pau “Arpilleres 2012” restant el crèdit d’una aplicació pressupostària ja
existent. Per això es proposa modificar el pressupost amb crèdits extraordinaris
finançats amb baixes per anul·lació.
La secretària interventora, ha informat favorablement aquesta proposta de modificació
pressupostària.
Fonaments de dret
1. Article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (RDLeg.
2/2004, de 5 de març).
2. Articles 36, 37 i 38 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril.
3. Articles 9 i 10 de les bases d’execució vigents.
D’acord amb allò exposat i a la vista de la documentació que consta a l’expedient, es
proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar l’adopció dels acords que
segueixen:
EL PLE ACORDA:
PRIMER: Aprovar l’expedient de modificació del pressupost de l’Ajuntament de Sant
Pol de Mar, mitjançant crèdit extraordinari finançat mitjançant baixes per anul·lació de
crèdit, segons el detall que segueix:
Partida pressupostària

Desripció

Pressupost

Modificació

actual

Pressupost
definitiu

Crèdit extraordinari
06

32100

4890003

PROJECTE ARPILLERES 2012

0,00

800,00

Total crèdit extraordinari

800,00

Total augments de crèdit

800,00

800,00

Finançament:
Baixes o anul.lacions de crèdit:
Pressupost de despeses:
Partida pressupostària

Desripció

Pressupost

Modificació

actual
6 32100

4800000

SUBVENCIONS EDUCACIO

Total baixes de crèdit

5.500,00

Pressupost
definitiu

-800,00

4.700,00

-800,00
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SEGON: Exposar l’expedient al públic, inserint el corresponent anunci al BOP, perquè
es puguin presentar les reclamacions oportunes durant 15 dies. Al·legacions que
s’hauran de resoldre pel Ple en el termini d’un mes. Si no es presenten al·legacions,
l’aprovació inicial esdevindrà, sense cap més tràmit, aprovació definitiva.

INTERVENCIONS
L’Alcaldessa, Sra. Garrido, expressa abastament en què consisteix aquest projecte
defensant la necessitat i conveniència d’atorgar una subvenció nominativa per aquest.
El Sr. Font demana que se li expliqui el contingut de la modificació de crèdit què es
proposa.
L’Alcaldessa explica que es tracta d’una subvenció nominativa i que per tant ha de ser
prevista necessàriament en el pressupost. Al no ser-ho, es proposa la modificació de
l’aplicació relativa a subvencions educació on es preveia el projecte Euronet –que es
du a terme conjuntament amb la regidoria de Medi Ambient- i que enguany no es fa.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 29
d’octubre de 2012, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

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

12. PRECS I PREGUNTES
Junts per Sant Pol
Preguntes formulades per Verònica Martí
1. Adreçada a l’Alcaldessa, perquè no se li va permetre a l’arquitecte municipal
que l’acompanyés sobre el terreny per examinar i inspeccionar finques del seu
interès, quan això forma part de les seves funcions com a regidora municipal.
2. Adreçada a la regidora de Medi Ambient, pregunta quan es convocarà el
Consell de Medi Ambient i quin serà l’ordre del dia; quines són les propostes
del govern en relació amb la regidoria d’agricultura (en quin estat estan les
converses amb el tècnic per fer cursos als pagesos)
Preguntes formulades per Joan Vigatà
1. Agraeix al regidor de festes l’audiència pública sobre el cost de la festa major.
Demana si va haver-hi suggeriments
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2. Sol·licita la retirada de la plaça de minusvàlids pintada en un pendent
3. Sol.licita s’informi als regidors de les finques i edificis que conformen el
Patrimoni Municipal del Sòl.
ICV
1. Proposa que al proper ple es constitueixi legalment el Consell de Medi Ambient
i que se’l doti de normativa.
2. Si els carrers Consolat del Mar, Ferrocarril i Dr. Furest estan catalogats com de
prioritat inversa, -suposa que no- i anuncien presentació de moció per al
proper ple en cas contrari.
3. Demana per l’estat de tramitació del tema de l’antena de TV i de l’IES
PP
1. Demana la reposició de la paperera de la plaça de l’Estació
2. Pregunta si es reposarà la tanca que existia davant del bar “Deby”
3. Pregunta pel procediment per sol.licitar la col.locació d’una bandera a la
rotonda de l’entrada del poble.
4. Demana que es pinti una línia groga al c/ Villar de Grau.

RESPOSTES
A Junts per Sant Pol
A la Sra. Martí
1. Respon l’Alcaldessa que no ha negat a cap regidor que sigui acompanyat per
un funcionari o treballador municipal. En la reunió del POUM -en la que tots els
regidors eren presents- es va dir que l’arquitecte no disposava de temps i que
hi havia d’altres maneres de poder examinar les finques que anar sobre
terreny.
2. La regidora de Medi Ambient es compromet a respondre en el proper ple
ordinari. Amb el tècnic hi ha hagut problemes d’agenda. L’Alcaldessa recorda
que va demanar que les preguntes es fessin per escrit amb l’objecte de poder
contestar en el decurs de la sessió i que la regidora pot fer suggeriments per
incloure a l’ordre del dia del Consell de Medi Ambient.
Al Sr. Vigatà
1. Respon el Sr. Catarineu resumint l’audiència i afirmant que, efectivament, va
haver-hi molts suggeriments.
2. El regidor de l’àrea pren nota de les altres qüestions i es compromet a donar
resposta a la petició relativa a les finques que conformen el PMS.
A ICV
1. La regidora pren nota
2. Efectivament són de prioritat inversa
3. Respon l’Alcaldessa, en relació amb l’antena de TV, que la tramitació està
força avançada. Explica que la modificació puntual que qualifica el sòl com a
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sistema està aprovada definitivament. El Pla especial aprovat pel Consell
Comarcal –perquè és d’àmbit supramunicipal-, es troba actualment en
exposició pública –que fineix properament-, a l’igual que la llicència d’obres per
a la construccions d’infraestructura de telecomunicacions de Can Tiril.
Simultàniament, s’està negociant amb els propietaris afectats de Sant Cebrià
perquè autoritzin el pas del cablejat per les seves finques. La majoria ja han
donat la seva conformitat. Després falta que el CTTI tramiti la licitació de les
obres. A preguntes del regidor Sr. Puig (si hi ha un horitzó que posi final a la
tramitació-, respon l’Alcaldessa que ha d’estar licitat a finals d’any. En
referència al tema dels terrenys de l’IES, contesta que s’ha efectuat una
primera valoració. Té prevista una reunió amb els propietaris en els propers
dies. El procediment expropiatori no està endegat ja que potser no serà
necessari.
Al PP
1. El regidor de l’àrea pren nota
2. Està previst fer una reforma global de l’indret
3. L’Ajuntament va estar d’acord en posar-hi una bandera catalana que després
va canviar algú unilateralment per una estelada. No creu que s’hagi de
sancionar a ningú pel canvi.
4. Pren nota el regidor de l’àrea per examinar-ho.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les
22:35 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

32

