ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 30 DE JULIOL DE 2012
NÚM. PLE2012/8
Identificació sessió
Caràcter: ordinària
Data: 30 de juliol de 2012
Horari: 21:00 h. a 23:00 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 21:00 hores del dia 30 de
juliol 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 8 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 25 DE JUNY DE 2012
2. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DE L’AUGMENT DE L’ESTRUCTURA TARIFÀRIA
URBANA DEL SERVEI D’AUTOTAXI DE SANT POL DE MAR PER L’ANUALITAT 2012
3. DICTAMEN D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS NÚM. 32 I
36
4. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS LEGALMENT PER
AL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS
5. PROPOSTA PER A MODIFICAR LA PERIODICITAT DE LA REALITZACIÓ DE LES
AUDITORIES QUE DES DE L’ANY 2005 ACOMPANYEN ELS COMPTES GENERALS
6. APROVACIÓ DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS
7. DICTAMEN RELATIU A LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DE
LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
8. PROPOSTA DE DICTAMEN DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE NETEJA DE LES
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE SANT POL DE MAR
9. MOCIÓ A FAVOR DE L’HOMENATGE A CARME RUSCALLEDA COM A PERSONALITAT
DEL POBLE EN FORMA DE CARRER O PLAÇA
10. APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS 2011
11. ASSUMPTES URGENTS
12. PRECS I PREGUNTES

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 25 DE JUNY DE
2012
El Sr. Puig, per ICV considera que la redacció de l’acta és massa sintètica i critica que
no hi constin les respostes a les preguntes formulades.
El Sr. Font, per ERC, en referència a la transcripció d’una de les seves intervencions,
expressa que, en cap cas, va posar en dubte la contractació del servei, sinó la seva
estranyesa perquè, donada la situació econòmica de l’Ajuntament, no es presentessin
més empreses a la licitació.
S’aprova per unanimitat l’acta de 25 de juny de 2012.
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2. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DE L’AUGMENT DE L’ESTRUCTURA
TARIFÀRIA URBANA DEL SERVEI D’AUTOTAXI DE SANT POL DE MAR PER
L’ANUALITAT 2012
Antecedents de fet
Des de l’any 2010 comptem amb tarifes dels serveis d’autotaxi de Sant Pol de Mar,
fruit del consens entre el col·lectiu de taxistes de Sant Pol i el propi Ajuntament. Des
d’aleshores anualment s’actualitza seguint els paràmetres marcat per la Comissió de
Preus de Catalunya.
Fonaments de dret
Atès el que disposa el Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre règim procedimental dels
preus autoritzats i comunicats.
Atès el que disposa el Decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual s’estableix un
sistema simplificat per a l’actualització dels preus i tarifes regulats al anterior Decret.
Atès l’acord de la Comissió de Preus de la Generalitat de Catalunya aprovat
mitjançant l’Edicte de 20 de gener de 2012, sobre l’actualització de l’increment mitjà de
les tarifes dels serveis d’autotaxis per a l’any 2012, en un 3%, el qual s’aplicarà a les
tarifes sense IVA i que es mantindrà vigent fins a la propera revisió, publicat al DOGC
núm. 6066 de 14 de febrer de 2012.
CONCEPTE

EUROS

Tarifa 1: Laborables de 20 a 8 hores i dissabtes, diumenges i festius durant tot el dia
Baixada de bandera
Km. recorregut
Hora d’espera

5,45
1,37
21,92

Tarifa 2: Feiners de 8 a 20 hores
Baixada de bandera
Km. recorregut
Hora d’espera

4,71
1,16
20,74

Suplements:
Ràdio taxi
Equipatge
Animals domèstics
Urbanitzacions

1,69
1,69
1,69
2,65

Per tot això EL PLE ACORDA:
PRIMER: Aprovar l’estructura tarifària urbana per a l’anualitat 2012 amb un increment
mitjà respecte a la de l’any anterior d’un 3 %, que es mantindrà vigent fins a la propera
revisió.
SEGON: Notificar aquest acord als interessats, i a la Comissió de Preus per al seu
coneixement i als efectes pertinents.
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VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 30
de juny de 2012, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•
•

12 vots a favor: CIU (5), Junts (Sr. Vigatà, Sra. Martí i Sr. Parada), ICV (2),
ERC (1), PP (1)
0 vots en contra
1 abstenció: Junts (Sr. Comas)

3. DICTAMEN D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS
NÚM. 32 I 36
L’Ordenança núm. 32 regula la taxa per la prestació del servei d’escola de dansa i
altres. En l’expedient consta informe del Tècnic de Cultura manifestant que actualment
aquest servei no és prestat en el municipi exclusivament per l’Ajuntament. Així mateix
es considera necessari canviar les tarifes a fi de què aquestes es fixin en base a les
assignatures i no en base a les edats i nombre d’hores de classe. Aquest canvi
millorarà la gestió i avaluació del servei.
En base a l’anterior, correspon modificar l’ordenança 32 suprimint de la mateixa el
servei de l’escola de dansa. Així mateix correspon modificar l’ordenança 36 que regula
els preus públics a fi d’afegir el preu del servei de l’escola de dansa.
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 les ordenances núm. 32 i 36 d’acord amb el text
que s’adjunta com a annexes 1 i 2 i que consisteix en suprimir de la primera la taxa per
la prestació del servei de l’escola de dansa i incorporar a la segona les tarifes dels
preu públic del servei de l’escola de dansa que són les següents:
TARIFA 9- PREU PÚBLIC ESCOLA DE DANSA
Tipus
Clàssic A
Clàssic B
Clàssic C
Contemporani i coreografia A
Contemporani i coreografia B
Contemporani i coreografia C
Hip Hop
Acrobàcies 1
Break Dance 1

Durada
1h
2h
3h
1h
1,5h
2h
1h
1h
1h

Preu
25,00€
40,00€
60,00€
25,00€
35,00€
40,00€
25,00€
25,00€
25,00€
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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
L’Alcaldessa intervé per explicar les motivacions de la proposta presentada pel
govern municipal. Informa als assistents que no s’ha produït una modificació en els
imports, però, sí en l’estructura: deixa de tenir naturalesa jurídica de taxa per tractarse d’un preu públic i es distribueix per matèries i no per hores.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 30
de juny de 2012, ES APROVADA PER MAJORIA SIMPLE amb
•
•
•

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

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

PREVISTOS

En compliment del què disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, s’ha elaborat la informació amb periodicitat
trimestral per presentar al Ple de l’Ajuntament.
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:
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1. Pagaments realitzats en el trimestre:
Annex 1
Període mig de pagament (PMP): el període mig de pagament de l’Ajuntament és de
54,85 dies, excedint-se en 14,85 dies del període fixat per la Llei. Aquest càlcul s’ha
obtingut a partir de 709 pagaments d’import global 783.463,43€.
Període mig de pagament excedit (PMPE): el període mig de pagament excedit de
l’Ajuntament és de 24,00 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 617 pagaments
realitzats fora del període legal d’import global 624.957,30€.
2. Interessos de demora pagats en el període:
Durant el 2n 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 16,92 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 221
operacions pendents de pagaments d’import acumulat 315.856,46€.
Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE): el període mig del
pendent de pagament excedit de l’Ajuntament és de 0 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut
de 1 operació pendent de pagament fora del període legal d’import acumulat 625,00€.
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.
INTERVENCIONS
El Sr. Font, per ERC, aprova el contingut de l’informe de secretaria intervenció, però
es mostra contrari a retre comptes al Ministeri d’Hisenda de l’Estat.
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El Sr. Martin, pel PP, felicita al govern i manifesta que cal complir amb la legislació
vigent.
Els regidors es donen per assabentats.
5. PROPOSTA PER A MODIFICAR LA PERIODICITAT DE LA REALITZACIÓ DE
LES AUDITORIES QUE DES DE L’ANY 2005 ACOMPANYEN ELS COMPTES
GENERALS
En data 29 de juliol de 2005 el Ple de l’Ajuntament va acordar, per unanimitat,
l’adopció del següent acord:
Tots els grups polítics actualment representants en el Ple de l’Ajuntament de Sant Pol
de Mar es van comprometre amb els electors, mitjançant els seus respectius
programes electorals, de presentar els comptes anuals de la corporació municipal
degudament auditats, presentant juntament amb les dades comptables de tancament
anual de comptes, el seu respectiu informe d’auditoria.
Aquesta mesura, a la vegada d’impregnar de rigor comptable la gestió de l’Ajuntament,
aportarà credibilitat política als membres de l’equip de govern i seriositat en el
tractament de dades que sovint poden ser manipulades per interessos aliens i molt
llunyans als dels ciutadans que confien en els seus representants.
Aquesta mesura, a més pretenem que tingui caràcter indefinit en el temps, de forma
que només un acord de Ple en sentit contrari pugui deixar-la sense efecte en un futur.
En compliment d’aquest acord des d’aleshores, el Compte General anual s’ha
acompanyat de la corresponent auditoria o en el cas de l’últim any, de l’informe
econòmic financer.
Comprovat que no existeix cap irregularitat en els comptes municipals; que els controls
ordinaris externs i interns s’estimen suficients i que la realització de l’ auditoria demora
innecessàriament el tràmit d’aprovació del Compte General incomplint els terminis que
marca la Llei.
Atès que no hi ha cap obligació legal d’auditar els Comptes Generals i que les
auditories o informes econòmics financers emesos per empreses externes han de tenir
un caràcter extraordinari
EL PLE ACORDA:
PRIMER.-Modificar la periodicitat de la realització de les auditories, de manera que el
Compte General sigui auditat per una empresa externa, el penúltim any de mandat, és
a dir, l’últim any de mandat complet.
SEGON.-Notificar aquest acord al Serveis d’Intervenció de l’Ajuntament als efectes
escaients.
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INTERVENCIONS
El regidor de l’àrea d’Hisenda, Sr. Ferran Xumetra, defensa la proposta al·legant que:
•
•

•

Les auditories externes no són obligatòries per les Administracions Públiques,
sinó potestatives.
La fiscalització interna de la intervenció, i l’externa de la Sindicatura i el
Ministeri d’Hisenda, són suficients per garantir la correcció dels comptes
municipals.
La política d’austeritat pròpia d’aquest exercici econòmic és un argument
suficient per votar favorablement la proposta del govern.

El Sr. Vigatà, per Junts per Sant Pol, reitera que no està d’acord amb la proposta atès
que les auditories externes donen fiabilitat a l’acció municipal davant dels ciutadans.
Contrarèplica al regidor d’hisenda manifestant que:
•
•
•

l’obligatorietat de l’auditoria rau en l’acord de ple adoptat l’any 2005 per
unanimitat;
que si bé és cert l’existència actual de major control, la fiscalització externa
efectuada per una empresa independent és una major garantia;
que el govern ha de ser auster i estalviar en d’altres despeses, com poden ser,
a tall d’exemple, els àrbitres, o la publicitat als diaris, però no, en la realització
d’auditories.

El Sr. Puig, per ICV, intervé per indicar que des de l’any 2005 les circumstàncies
econòmiques de l’ajuntament, en particular, i del país, en general, han canviat
substancialment. Entén el seu grup que des de l’any 2008/2009, l’acord adoptat per
unanimitat l’any 2005 va quedar obsolet. En aquest moment s’ha incrementat la
fiscalització dels comptes municipals. Estima que no és cert que la ciutadania
demanés les auditories, com tampoc ho és que els programes electorals l’exigien –
almenys, no, el de ICV.
El Sr. Martín, pel PP, es troba conforme amb la fiscalització dels comptes municipals.
Recorda que, fonamentalment correspon als grups polítics el control del govern.
Considera que no és de rebut l’argument de la manca de diners per afrontar les
auditories, donat que li pertoca al govern establir les prioritats en la despesa i
l’austeritat es pot aplicar en altres àmbits. Entén agosarat fixar el termini del 2014 ja
que CIU governa en minoria. Per últim, s’estranya de la posició de Junts ja que el Sr.
Comas es va mostrar favorable a la modificació de l’acord plenari de l’any 2005 en la
CEC.
En torn de rèplica respon el Sr. Vigatà afirmant que els representants de la ciutadania
són els regidors i aquests varen adoptar l’acord l’any 2005 per unanimitat; respecte al
canvi de circumstàncies que addueix ICV, reconvé el Sr. Vigatà dient que el forat
financer de la Corporació local és molt superior ara que a l’any 2005, la qual cosa
justifica que es continuïn auditant els comptes anualment. En resposta la PP, diu que
en la CEC és dictamina favorablement que un assumpte es discuteixi al ple, però no
es vota el seu contingut. Finalment, manifesta que li semblaria agosarat que un grup
amb minoria s’atrevís a proposar que es rebaixi el control dels comptes. Observa,
però, que hi ha complicitats polítiques que ho permeten. Qualifica la proposta com una
“mofa” a la ciutadania.
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Sr. Puig, reitera la seva discrepància amb el fet que la ciutadania demani l’auditoria
dels comptes municipals. D’altra banda, recorda que dissortadament, els comptes
auditats no són garantia de la seva correcció i posa com exemples els casos del Palau
de la Música, o Lehman Brothers.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 30
de juny de 2012, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

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

6. APROVACIÓ DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS
LOCALS
El Cementiri de Sant Pol de Mar ha estat gestionat fins ara per la Junta del Cementiri
Parroquial de Sant Pol de Mar. Aquesta entitat s’ha posat en contacte amb
l’Ajuntament a fi de traspassar-li la gestió d’aquest servei. Per aquest motiu correspon
l’aprovació d’una ordenança que reguli la contraprestació d’aquest servei
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 taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de
cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, d’acord amb el text adjunt i segons
el següent detall:
EUR
EPÍGRAF PRIMER.- Manteniment per la conservació i neteja del cementiri
a) Nínxols senzills i columbaris de tota mena
b) Nínxols dobles
c) Criptes
d) Panteons,tombes ,etc., 28 €/m2 amb un mínim de

16
28,8
43,2
147

EPÍGRAF SEGON.- Cartes de concessió
1. Per cada original per nínxol o columbari

20

2. Per cada duplicat sigui de nínxol o columbari
60
3. Per autorització de canvi de titular en la concessió a favor dels hereus en línia60
directa
EPÍGRAF TERCER.- Concessió de sepultures
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EUR
1. Concessió de dret
a) Nínxols,
b) Nínxols dobles
c) Columbaris
d) Criptes
e) Panteons, per cada tomba

875
1750
800
2625
1000

2. Concessions temporals
a) Per lloguer de nínxol, de qualsevol tipus, per 2 anys
b) Prórroga lloguer nínxol per 2 anys

300
250

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
El Sr. Vigatà demana explicacions en relació amb la proposta presentada: si hi ha
increment de preus i com està la contractació del servei.
L’Alcaldessa explica que no hi ha augment i que el servei es troba en procés licitatori.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 30
de juny 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. DICTAMEN RELATIU A LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE
NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE SANT
POL DE MAR
En data 20 de maig de 2010 la Junta de Govern Local en sessió ordinària va aprovar
l’adjudicació definitiva del contracte del servei de neteja de les dependències
municipals de Sant Pol de Mar, per un import total de 582.248,96 € IVA exclòs, amb
una durada de dos anys més 2 de pròrroga, a l’empresa Neteges Maresme.
Segons la clàusula 1.4 del Plec de clàusules administratives el contracte es podrà
prorrogar, de mutu acord de les parts, per un període màxim de dos anys.
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Atès que existeix consignació pressupostària a la partida 03 92000 2270000 del
pressupost municipal vigent.
Atès que l’òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord és el Ple Municipal segons
la Disposició Addicional 2a del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Prorrogar el contracte subscrit amb l’empresa Neteges Maresme per un
període d’un any, fins el dia 21/06/2013.
SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària als efectes oportuns.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 30
de juny de 2012, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

9 vots a favor: CIU (Sra. Garrido, Sr. Xumetra, Sra. Pera, Sr. Vidal), Junts (4),
ERC (1)
0 vots en contra
4 abstenció: ICV (2), PP (1), CIU (Sr. Catarineu)

8. PROPOSTA DE DICTAMEN DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE NETEJA
DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE SANT POL DE MAR
En data 20 de maig de 2010 la Junta de Govern local va aprovar l’adjudicació definitiva
del contracte del servei de neteja de les dependències municipals de Sant Pol de Mar,
per un import total de 582.248,96 € IVA exclòs, i l’anual de 146.562,24 IVA exclòs,
amb una durada de dos anys més dos de pròrroga.
Vista la proposta de modificació de contracte presentada per l’empresa NETEGES
MARESME, S.L., de manera que l’import mensual a facturar seria de 10.157,42 € IVA
exclòs i l’anual 121.889 € IVA exclòs.
Vista la memòria d’Alcaldia justificant l’interès públic de la modificació del contracte,
així com les causes imprevistes esdevingudes des de la signatura del contracte i
mostrant la conformitat amb la modificació del contracte proposada.
Vist l’informe de secretaria
Atès el que disposa la D.T. 7 de la Llei 2/2011 de 4 de març, en relació amb l’article
202 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre i demés legislació concordant.
Atès que l’adopció de l’acord de modificació d’aquest contracte correspon al plenari
municipal d’acord amb el que determina la disposició addicional segona “Normes
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específiques de contractació en les Entitats locals” del R.D.lg 3/2011 de 14 de
novembre.
EL PLE ACORDA:
PRIMER.-Modificar el contracte de neteja de les dependències municipals de Sant Pol
de Mar subscrit amb l’empresa NETEGES MARESME, S.L., d’acord amb la proposta
presentada en data 19 de juny de 2012, i que consisteix, en essència, en una
reducció econòmica d’un 16,83%, de manera que l’import mensual a facturar seria de
10.157,42€IVA exclòs.
SEGON.-Requerir a l’empresa adjudicatària del contracte perquè en el termini de 15
dies procedeix a subscriure la modificació del contracte acordada.
TERCER.-Notificar aquest acord a NETEGES MARESME, S.L. i als Serveis
d’Intervenció Municipal als efectes escaients.
INTERVENCIONS
L’Alcaldessa explica la renegociació a la baixa del contracte de neteja de les
dependències municipal i CEIP. La baixa del preu s’ha aconseguit en optimitzar els
treballadors i reduir els espais a netejar.
Sr. Puig, per ICV, anuncia l’abstenció del seu grup en considerar que forma part de la
gestió pròpia del govern municipal.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 30
de juny de 2012, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

9 vots a favor: CIU (Sra. Garrido, Sr. Xumetra, Sra. Pera, Sr. Vidal), Junts (4),
ERC (1)
0 vots en contra
4 abstenció: ICV (2), PP (1), CIU (Sr. Catarineu)

9. ESMENA A LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
POPULAR CATALÀ
(PPC)
RELATIVA AL RECONEIXEMENT DE CARME
RUSCALLEDA SERRA PER LA SEVA TASCA A FAVOR DE LA PROJECCIÓ
INTERNACIONAL DE SANT POL DE MAR.
Carme Ruscalleda és la millor cuinera del món. Les seves 5 estrelles Michellin avalen
una feina ben feta tots aquests anys. És un model a seguir ja no només per tots els
santpolencs i santpolenques, sinó per tothom. Recentment, el Govern d´Espanya li ha
concedit la "Medalla al Mérito del Trabajo", un nou reconeixement a una tasca ben
feta, que sumen una quantitat incomptable de premis i reconeixements.
Carme Ruscalleda és la millor ambaixadora de Sant Pol. Porta el nom del nostre
municipi arreu del món. El seu restaurant Sant Pau fa que la vila sigui coneguda arreu.
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És per tant, un referent de la nostra societat i el municipi li ha de valorar amb un
reconeixement públic i notori.
El Grup Municipal del PPC va presentar la Moció de reconeixement a la tasca
efectuada per Carme Ruscalleda Serra a favor del coneixement internacional de la vila
de Sant Pol, sol.licitant que un carrer o una plaça d’aquest municipi porti el seu nom.
Després d’un ampli debat, en el decurs de la Comissió Informativa de Política
Municipal de data 23 de juliol va posar-se de manifest que la postura majoritària dels
grups municipals de la Corporació era, i és, la de concretar el reconeixement de la
tasca de Carme Ruscalleda Serra a favor de la projecció internacional de Sant Pol, i el
reconeixement de la seva trajectòria personal i professional, atorgant-la el títol de filla
predilecta de Sant Pol de Mar.
L’article 4 del Reglament d’honors i distincions de Sant Pol de Mar aprovat pel ple
municipal de 30 de setembre de 2008 i publicat en el butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de data 22 de gener de 2009,
“La concessió del títol de filla predilecta de la vila de Sant Pol de Mar és la categoria més gran
entre les distincions i només pot recaure en persones nascudes a Sant Pol de Mar la trajectòria
personal o professional de les quals mereixi la consideració i l’agraïment oficial, en tant que hagi
prestat serveis meritoris en l’àmbit públic o la pròpia col.lectivitat.”

Atès que el procediment de concessió d’honors i concessions, que ve regulat al
capítol III de l’esmentat Reglament, requereix de la instrucció prèvia d’un expedient
administratiu que serveixi per determinar els mèrits o circumstàncies que aconsellin
aquella concessió.
Atès que, d’acord amb el Reglament correspon, entre d’altres òrgans municipal , al ple
de la Corporació l’inici de l’expedient,
EL PLE ACORDA:
PRIMER.-Donar suport a la iniciativa presentada pel Grup Municipal del PPC de Sant
Pol de Mar, en fer un reconeixement a Carme Ruscalleda per la seva tasca en favor
de la projecció internacional de Sant Pol de Mar.
SEGON.-Iniciar l’expedient administratiu per concedir a la Sra. Carme Ruscalleda
Serra el títol de filla predilecta de la vila de Sant Pol, en reconeixement de la seva
trajectòria personal i professional i la seva vinculació i promoció de Sant Pol de Mar.
TERCER.-Notificar aquest acord al Departament de Cultura als efectes escaients.
INTERVENCIONS
La Sra. Alcaldessa explica que tots els grups municipals estan d’acord en que Carme
Ruscalleda és la millor cuinera del món i que cal que el seu municipi, Sant Pol,
expressi el seu agraïment i reconeixement públic. Continua dient que el grup municipal
del PP va presentar la moció de reconeixement a la tasca efectuada per Carme
Ruscalleda Serra en favor de la projecció nacional i internacional de la vila de Sant
Pol, sol·licitant que un carrer o una plaça d’aquest municipi porti el seu nom.
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El Sr. Martín, pel PP, intervé per expressar les raons per les quals el seu grup va
promoure aquesta iniciativa i exposa la necessitat de fer un reconeixement a la Sra.
Ruscalleda per la promoció que fa del poble de Sant Pol. Manifesta que en la Comissió
Informativa de Política Municipal, després d’un ampli debat, els grups municipals varen
acordar concretar el reconeixement de la tasca de Carme Ruscalleda Serra a favor de
la projecció internacional de Sant Pol, i el reconeixement de la seva trajectòria
personal i professional, proposant la concessió del títol de filla predilecta de Sant Pol
en considerar que és la categoria més gran entre les distincions que contempla el
Reglament d’Honors aprovat, i més endavant, si s’escau, retolar una plaça o un carrer
amb el seu nom.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 30
de juny 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

10. PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS DE LA CORPORACIÓ
RELATIUS A L’EXERCICI 2011
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2011, cal elaborar el corresponent Compte
General de l’entitat local.
El Compte General ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de
documentació bàsica, complementària i annexos.
Els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici pressupostari 2011 s’han sotmès
a l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre un dictamen
favorable en data 28 de maig del corrent. Exposat el Compte General al públic en el
Butlletí Oficial de la Província de data 12 de juny del corrent, pel període reglamentari,
no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions.
Vistos els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Instrucció de
comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació
amb la tramitació i el contingut, del Compte General.
D’acord amb allò exposat, a la vista de la documentació que consta a l’expedient, EL
PLE ACORDA:
PRIMER. Aprovar el compte general de l’exercici 2011 integrat pels estats bàsics,
documentació complementària, justificants dels estats i comptes anuals i pels seus
annexos així com la seva documentació complementària.
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SEGON. Aprovar l’aplicació
d’1.082.464,67€ a patrimoni.

dels

resultats

d’exercicis

anteriors

per

import

TERCER: Aprovar el càlcul i l’import de la provisió de saldos de dubtós cobrament que
consta en l’expedient del compte general per un import a 31 de desembre de 2011 de
285.790,56€.
QUART: Retre l’esmentat compte de la corporació esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2011, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
INTERVENCIONS
El regidor de l’àrea d’Hisenda, Sr. Xumetra, fa un breu resum de les dades
econòmico-financeres del Compte general, exercici 2011.
Sr. Vigatà.-Justifica l’abstenció del seu grup en el fet que els estats dels comptes que
es presenten per a aprovació plenària no es troben auditats per una empresa externa.
Sr. Puig, entén que la ratio d’endeutament de l’Ajuntament és suportable.
Sr. Font, qualifica d’optimista el saldo de dubtós cobrament aplicat.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 30
de juny de 2012, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

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

11. ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha
12. PRECS I PREGUNTES
Preguntades formulades per Junts per Sant Pol
Sr. Vigatà:
1. Pregunta si el govern consentirà el decrement de via pública que ha comportat
la construcció dels habitatges dotacionals
2. Com s’ha dut a terme l’elecció de la pubilla enguany. Si és veritat que la de
l’any vinent està pactada.
3. Si s’han adoptat mesures davant la plaga de mosquits d’aquest estiu
4. Denuncia l’estat deficient del parc del Litoral pel que fa a la jardineria
5. Què ha passat amb les jardineres del carrer Nou
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6. Perquè es mantenen les banderoles passada la festa major
7. Entén que és una desconsideració vers als artesans de Sant Pol, que el
butlletí que l’Ajuntament ha editat sobre el comerç artesanal incorpori la botiga
d’un regidor al costat d’altres comerços que sí han de rebre aquesta
qualificació.
8. Demana que les limitacions del temps a l’hora d’intervenir s’apliquin per igual a
tots els regidors.
Sra. Martí:
1. Pensa que la Fira del Foc i La Lluna celebrada el passat cap de setmana és
una còpia de la Fira alternativa. Manifesta que no s’havia d’haver realitzat atès
que aigualeix la Fira alternativa que és la important, i que es celebrarà
properament. Considera que fou imprudent, pel perill d’incendis que significa,
permetre que l’actuació del foc es realitzés sota els plataners del Parc del
Litoral.
2. Denuncia que durant els mesos de juliol i agost no s’ha dut a terme el Consell
de Medi Ambient, ni s’han adoptat mesures en favor de la regidoria
d’agricultura. Recorda a ICV que també Junts va promoure aquesta regidoria.
Precs i preguntes formulades pel Sr. Puig (ICV):
1. Reiteren que l’organització de fires no és l’única forma de dinamitzar el comerç
del municipi. Entén que el govern està abusant de les fires. Reconeix la
participació de Junts en la consecució de la regidoria d’agricultura.
2. Pregunta si, a part d’ICV, hi ha algú més que ha formulat al·legacions a
l’ordenança de civisme i perquè no s’ha inclòs en l’ordre del dia d’aquest ple la
seva resolució.
3. Manifesta que “el pubillatge és un fenomen a extingir”
Precs i preguntes formulades pel Sr. Font (ERC):
1. Quants vehicles han estat sancionats per circular pels carrers Ferrocarril, Dr.
Furest, Nou i c/ del Mar sense l’autorització pertinent.
2. Formula una pregunta retòrica al regidor d’Hisenda relativa a si ha rebut
instruccions del Ministeri d’Hisenda sobre com finançarà l’Ajuntament la pujada
de l’IVA aprovada per l’Estat. Respon ell mateix negativament, proposant que
els interessos serveixin per cobrir l’augment de l’IVA.
Precs i preguntes formulades pel Sr. Martín (PP)
1.
2.
3.
4.

Denuncia l’estat de deixadesa dels jardins municipals.
Es queixa de que a la fira d’atraccions no hi hagués a prop cap ambulància
Denuncia la desigualtat en relació amb l’establiment de guals
Creu que permetre que en el decurs de la Fira del foc i la lluna es pengés una
senyera independentista no beneficia al municipi ja que cal tenir bones
relacions amb l’Estat espanyol i no ferir sensibilitats.
5. Trenca una llança per la Fira del Foc i la Lluna en contraposició amb
l’alternativa. Aquesta última, a parer del regidor, està desendreçada,
incompleix la normativa sanitària i costa diners a l’erari públic municipal.
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Respostes a Junts per Sant Pol
1. Respon l’Alcaldessa, Sra. Garrido explicant que el 22/2/2007 la CTUB va
exigir a l’Ajuntament que s’incrementés la zona verda. Aquell mateix any
l’Ajuntament ple d’aleshores aprovà, per majoria de 7 vots, i amb l’abstenció
del grup municipal Som’hi –al qual pertanyia el Sr. Vigatà- el text refós de la
modificació del PGMO d’habitatge públic que recollia el decrement del domini
públic. Recentment en una reunió mantinguda amb tècnics de l’INCASOL va
quedar clar que no era possible recuperar vial donat que hi passaven els
serveis per sota.
El Sr. Vigatà aplaudeix la resposta tan preparada de l’Alcaldessa, però el que vol
plantejar és si l’Ajuntament, a la vista del què ha passat, consentirà la pèrdua de
part del carrer que ha suposat, a més, una alteració de la circulació. Creu que
rectificar és de savis.
L’Alcaldessa és de l’opinió que la única solució al problema passa per una nova
regulació del trànsit. La seva prioritat és desencallar el carrer Roger de Flor.
2. Respon el Sr. Catarineu. L’elecció de la pubilla es va produir entre dues
candidates que es van presentar a proposta de diferents entitats del poble.
Només va presentar-se un candidat a hereu. Nega que estigui pactada l’elecció
de la pubilla de l’any vinent.
3. Respon la Sra. Pera manifestant que contestarà per escrit per fer-ho amb
certesa.
4. Respon el Sr. Xumetra, dient que els recursos són insuficients. Només
disposa d’un jardiner i mig i, a vegades, no s’arriba a tot.
5. Respon el Sr. Xumetra, que les jardineres del carrer Nou s’han retirat perquè
ho han demanat alguns veïns.
6. Respon el Sr. Catarineu que les banderoles es retiraran properament –abans
de dimecres.
7. Respon el Sr. Xumetra que no és propietari de cap botiga i que el fulletó ja
estava quasi dissenyat quan va ser nomenat regidor de l’àrea de promoció
econòmica. Entén que el Sr Vigatà ha anat a fer mal en formular aquest
comentari.
Replica el regidor Vigatà, per al·lusions, que no és així, sinó que només constata
una realitat i que no creu oportú col·locar en el mateix pla a artesans reconeguts,
amb la botiga vinculada al regidor.
Respostes a la Sra. Martí:
1. Respon el Sr. Xumetra, dient que l’Ajuntament va apostar per una fira diferent
de caire temàtic. L’espectacle s’ha de millorar, però fa un bon balanç de la fira
del foc i la lluna. La Sra. Alcaldessa considera que la fira del foc i la lluna és
diferent a l’alternativa.
2. Respon la Sra. Pera, dient que no s’han convocat sessions del Consell de
Medi Ambient per raons d’agenda; que t’he previst fer-ho properament, així
com parlar del tema de la regidoria d’agricultura.
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Respostes a ICV
1. L’Alcaldessa i el Sr. Xumetra defensen les fires com a forma de promoció del
comerç.
2. Respon l’Alcaldessa que també s’han formulat més al·legacions a l’ordenança
de civisme i que és prevista la seva resolució en la sessió plenària de
setembre.
Respostes a ERC
1. El Sr. Xumetra es compromet a respondre per escrit a les dades sol·licitades
pel Sr. Font.
Respostes al PP
1. Ha estat contestada anteriorment pel Sr. Xumetra. Afegeix l’Alcaldessa que hi
ha jardins que abans estaven en molt males condicions i ara es troben ben
cuidats.
2. Respon l’Alcaldessa: cap pla de protecció exigeix la presència d’ambulàncies
a les fires d’atraccions; cosa diferent és que es plantegi l’Ajuntament, si
s’escau, un preventiu.
3. Respon l’Alcaldessa que no hi ha cap desigualtat. El fet que no tingui posada
la placa de gual no significa que no pagui taxa gual. Si demanen grua l’hauran
de pagar ells.
4. Respon l’Alcaldessa que la fira del foc res té a veure amb la senyera
independentista que onejava mentre es va celebrar. Creu que cal respectar el
que pensa cadascú i això no significa que no es puguin mantenir reunions i
demanar diners a altres administracions que, d’altra banda, entén que li
corresponen.
El Sr. Martín manifesta que es referia a la necessitat de mantenir bones relacions
amb totes les Administracions i que cal no ferir sensibilitats.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les
23:00 hores, estenent-se la present acta per a la deguda constància de tot allò
acordat, signant-la l’Alcaldessa, juntament amb mi, la Secretària, qui dono fe.
ALCALDESSA

Montserrat Garrido Romera

SECRETÀRIA

M. Carme Solís Ferrer
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