ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE
DE DATA 31 DE GENER DE 2011
NÚM. 2011/2
Identificació sessió
Caràcter: Ordinari
Data: 31 de gener de 2011
Horari: 21:00 h. a 23:05 h
Lloc: sala polivalent
Assisteixen:
Alcalde- President
Sr. Manuel Mombiela Simon (CIU)
Tinents d’Alcalde
Sr. Ramon Llastarry Canadell (CIU)
Sr. Raül Trabal Tallon (CIU)
Sr. Ferran Xumetra Subirana (CIU)
Regidors/es
Sr. Manel Puig Borrell (ICV)
Sr. Albert Font Lacambra (ERC)
Sr. Joan Vigatà Minguet (Junts per Sant Pol)
Sr. Juan Antonio Piqueras Rigau (Regidor no adscrit)
Sra. Verònica Martí Ceballos (Junts per Sant Pol)
Sr. Enrique Abad Fernández (Regidor no adscrit)
Sra. Maria Piedad Jiménez Polanco (PSC)
Secretària
M. Carme Solís Ferrer
A la sala polivalent de la vila de Sant Pol de Mar, essent les 21:00 hores del dia 31 de
gener de 2011, es reuneixen sota la Presidència del Sr. Alcalde, Manuel Mombiela
Simon, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número 2/11 del Ple
de la Corporació amb caràcter ordinari, els senyors i senyores més amunt esmentats.
Declara oberta la sessió el Sr. Alcalde 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.
Ordre del dia
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (EXTRAORDINÀRIA DE
17 DE NOVEMBRE, ORDINÀRIA DE 22 DE NOVEMBRE DE 2010 i EXTRAORDINÀRIA DE
20 DE GENER DE 2011).
2. RATIFICACIÓ ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
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3.- PRESA DE POSSESSIÓ I JURAMENT/PROMESA DEL CÀRREC DE REGIDOR DE
L'AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR PER PART DEL SR. ALBERT FONT LACAMBRA,
DEL GRUP MUNICIPAL ERC
4.- DICTAMEN D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOM
REFERENT A CAN TIRIL
5. DICTAMEN D’APROVACIÓ DEL PLA D’USOS DE LES PLATGES DE SANT POL DE MAR
PER LA TEMPORADA 2011
6. AUTORITZACIÓ COMPATIBILITAT DE LA SRA. CRISTINA BOSCH PRAT
7. DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ DEL PLEC DE CLAUSULES PER A LA
CONCESSIÓ D’UN ESPAI PÚBLIC PER DESTINAR-LO A LA INSTAL·LACIÓ D’UN QUIOSC
8. DICTAMEN D’APROVACIÓ DEL CONVENI D’INTEROPERABILITAT DE SISTEMES
D’INFORMACIÓ ENTRE ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
9. DICTAMEN RELATIU A LA
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D’OCUPACIÓ DEL
DOMINI PÚBLIC MARÍTIM TERRESTRE DE LA PLAÇA TORRENT ARROSSER I DELS
SERVEIS DE PLATJA SITUAT SOTA LA PLAÇA
10. JUNTES DE GOVERN LOCAL (11, 18 i 29 DE NOVEMBRE), (2, 16, 23 i 30 DE
DESEMBRE DE 2010 ) i (13 DE GENER DE 2011)
11. COMPTE DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA DE LA NÚM. 392/2010 A LA NÚM.
37/2011 AMBDUES INCLOSES I ESPECIFICAMENT DELS DECRETS: 402, 403, 404, 410,
413, 429, 437, 438, 441, 442, 444, 447, 448, 452, 457, 458, 461, 467/2010, i 1, 2, 4, 6, 7, 9,
10, 17, 35, 36, 37/2011.
12. ASSUMPTES URGENTS
13. MOCIONS
14. PRECS I PREGUNTES

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
(EXTRAORDINÀRIA DE 17 DE NOVEMBRE, ORDINÀRIA DE 22 DE NOVEMBRE
DE 2010 i EXTRAORDINÀRIA DE 20 DE GENER DE 2011).
El Sr. Manel Puig demana la rectificació de l’acta de 22 de novembre en relació amb el
punt 5 de l’acta, on consta erròniament la seva votació. No va votar en trobar-se
absent de la sala.
Les tres (extraordinària de 17 i ordinària de 22 de novembre de 2010, i extraordinària
de 20 de gener de 2011 ) són aprovades amb la rectificació anterior pels regidors que
varen assistir a les sessions respectives, d’acord amb l’article 110.3 del D.lg 2/2003 de
28 d’abril.
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2. RATIFICACIÓ ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 21/10/2010
PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ECONÒMICA
ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME I ELS AJUNTAMENTS
D’ALELLA, ARENYS DE MAR, ARENYS DE MUNT, MONTGAT, PREMIÀ DE DALT,
SANT ISCLE DE VALLALTA, SANT POL DE MAR, TEIÀ I VILASSAR DE DALT
PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES I ACCIONS D’ACOLLIDA I
INTEGRACIÓ DE PERSONES ESTRANGERES IMMIGRADES PER AL 2010, DINS
DEL PLA TERRITORIAL DE CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ DE LA COMARCA DEL
MARESME
Antecedents
Des de l’any 1997 el Departament de Benestar Social i Família, impulsa i finança de
forma coordinada amb les administracions locals, diverses actuacions conjuntes en
matèria d’integració de les persones immigrades, desenvolupant programes territorials
d’acollida i integració social.
En el marc d’aquesta col·laboració territorial, es creà el “Pla Territorial de Ciutadania i
Immigració” com a canal permanent de coordinació i comunicació d’àmbit comarcal,
entre l’Administració de la Generalitat, els consells comarcals i els ajuntaments
implicats, per tal de promoure la integració dels immigrants en les comarques
catalanes.
El Consell Comarcal del Maresme a traves del servei de Ciutadania i immigració, porta
a terme l’esmentat Pla, que té per objectiu contribuir a la plena integració dels
col·lectius de persones immigrades a la vida social dels municipis i de la comarca,
potenciant la convivència, la cohesió social, la lluita contra l’exclusió social, la igualtat
d’oportunitats i l’accés als recursos col·lectius i serveis públics existents a la comarca.
Els Serveis Socials Municipals coneixedors que un dels programes del Pla per a l’any
2010, era la possibilitat de finançar cursos de català, van manifestar el suport al Pla
Territorial de Ciutadania i Immigració del Consell Comarcal del Maresme i van
sol·licitar una subvenció per portar a terme un curs extraordinari de català, nivell Bàsic
2 ( per a no catalanoparlants, d’octubre a desembre 2010), adient per a nouvinguts
immigrants, que portaria a terme el Consorci per a la normalització lingüística, a través
del seu centre del Maresme.
En data 21 de setembre de 2010, el Consell Comarcal del Maresme ha aprovat el
conveni, amb una subvenció per un import total de 8.946,00 €, al conjunt dels
ajuntaments de Montgat, Sant Iscle de Vallalta i Sant Pol de Mar, per la realització de
cursos extraordinaris de català.
Atès que segons el pacte segon del conveni, els recursos referents als cursos
extraordinaris de català subvencionats pels ajuntaments esmenats, no es traspassaran
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als ajuntaments, sinó que aquests seran gestionats directament pel Consell Comarcal
del Maresme.
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ACORDA:
PRIMER.- Aprovar, si s’escau, el conveni de col·laboració econòmica entre el Consell
Comarcal del Maresme i els ajuntaments d’Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt,
Montgat, Premià de Dalt, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Teià i Vilassar de
Dalt per al desenvolupament de programes i accions d’acollida i integració de
persones estrangeres immigrades per al 2010, dins del Pla Territorial de Ciutadania i
Immigració de la comarca del Maresme.
SEGON.- Autoritzar que la part de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Pol
de Mar, que juntament amb els Ajuntaments de Montgat i Sant Iscle de Vallalta, es de
8.946,00 €, per cursos extraordinaris de català realitzats pel Centre de Normalització
Lingüística del Maresme, sigui gestionada directament pel Consell Comarcal del
Maresme i que aquest efectuí directament el pagament al Consorci de Normalització
Lingüística.
TERCER.- Que es faculti a l’Alcalde de la Corporació per a la signatura del Conveni de
col·laboració.
QUART.- Que es notifiqui de l’aprovació al Consell Comarcal del Maresme.
CINQUÈ.- Donar-ne compte al proper Ple en la propera sessió ordinària per a la seva
ratificació.
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 29/11/2010
PROPOSTA DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE
SANT POL DE MAR I CÀRITAS PARROQUIAL DE SANT POL DE MAR, PEL BANC
D'ALIMENTS, ROBER I AJUTS PUNTUALS PER A L'ANY 2010
Antecedents
Atès que l’Ajuntament ha acceptat segons l’acord de la Junta de Govern Local de data
17 de juny de 2009, un ajut d’11.606,40 €, del programa complementari d’urgència
social per a l’any 2009, en el marc del Pla de Concertació XBMQ 2008-2011.
Atès que des dels Serveis Socials Municipals es treballa per assegurar el dret de les
persones a viure amb dignitat durant totes les etapes de la seva vida, mitjançant la
cobertura de llurs necessitats personals, bàsiques i socials, i molt especialment en
aquests moments de crisis econòmica general.
Atès que una de les entitats socials municipals que col·laboren habitualment amb els
serveis socials municipals es “Càritas Parroquial de Sant Pol de Mar”.
Atès que l’entitat “Càritas Parroquial de Sant Pol de Mar” es una entitat del municipi,
que entre d’altes tasques, treballa amb els sectors socials mes desfavorits, amb
especial atenció a col.lectius i/o persones amb dificultats per a la seva integració
social i per a garantir-ne la dignitat i qualitat de vida de les persones, buscant generar
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processos que contribueixin al desenvolupament de la persona així com a la promoció
de la justícia social.
Atès que segons l’art. 4.2 del programa complementari d’urgència social, es pot
destinar fins a un màxim del 10% de l’ajut rebut a entitats socials per a la provisió de
béns i serveis de primera necessitat.
Atès que el Pressupost Municipal de l’exercici 2010, contempla consignació suficient
per a l’aprovació del conveni amb “Càritas Parroquial de Sant Pol de Mar”, per un
import de 1.160,64 €.
Atès que és competència de la Junta de Govern Local, l’autorització de la despesa
amb caràcter previ a la seva execució.
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ACORDA:
PRIMER.- APROVAR, si s’escau, el CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR I CÀRITAS PARROQUIAL DE SANT POL
DE MAR, PEL BANC D’ALIMENTS, ROBER I AJUTS PUNTUALS 2010.
SEGON.- Que S’IMPUTI LA DESPESA de 1.160,64 € a la partida pressupostaria
6 23100 4800004 corresponent del Pressupost Municipal 2010.
TERCER.- Que ES FACULTI a l’Alcalde de la Corporació per a la signatura del
Conveni de col·laboració.
QUART.- Que ES NOTIFIQUI de l’aprovació a Càritas Parroquial de Sant Pol de Mar.
CINQUÈ.- DONAR-NE COMPTE al proper Ple en la propera sessió ordinària per a la
seva ratificació.
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 2/12/2010
PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIO DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ
ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR I EL CONSELL COMARCAL DEL
MARESME PER LA IMPLNATACIÓ D'UN SISTEMA DE GESTIÓ ENERGÈTICA
MUNICIPALS
El consum d’energia té repercussions molt negatives en diversos aspectes com ara la
reducció progressiva de recursos no renovables, i provoca un malbaratament de
recursos.
Des de l’Institut Català dEnergia s’han creat les Agències locals d’Energia, amb
l’objectiu de promoure el bon ús de l’energia , aquesta ha fet arribar a l’ajuntament la
voluntat d’implantar un sistema informàtic de control de consums energètics.
L’objectiu d’aquesta gestió energètica és la implantació d’una política interna de
reducció de consums i emissions de GEH.
El cost de la implantació del sistema de gestió energètica al municipi és de
6.991,80€que estaria totalment subvencionat pel Consell Comarcal del maresme
gràcies a una subvenció del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
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LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ACORDA:
PRIMER Aprovar el conveni de col·laboració entre el municipi de Sant Pol de Mar i el
Consell Comarcal del Maresme per a la implantació d’un Sistema de Gestió Energètica
Municipal que s’acompanya com a ANNEX al present acord, formant-ne part del
mateix a tots els efectes legals oportuns.
SEGON : Facultar a l’alcalde senyor, Manuel Mombiela Simon, per a subscriure l’
esmentat conveni a que fa referència el punt primer, en representació d’aquesta
corporació.
TERCER : Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Maresme
APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL
SOBRE EL FINANÇAMENT DEL TRANSPORT ESCOLAR
En data 16 de novembre de 2010 el Ple del Consell Comarcal del Maresme ha aprovat
el Conveni de col·laboració amb diversos ajuntaments pel finançament del servei de
Transport escolar no obligatori pel curs 2010-11, pel qual els ajuntaments aporten un
terç del cost del servei establert en cada municipi.
De conformitat amb el Decret número 356/2007 de 29 de juny, de delegació de
competències.
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal pel
finançament del servei de Transport escolar no obligatori pel curs 2010-11.
SEGON.- Imputar la despesa de 2.279,26 € a la partida pressupostària 02 32100
4650000 del pressupost municipal 2010 i dotar la partida corresponent del pressupost
de l’any 2011 de la quantitat de 4.558,52 €.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde de la Corporació per a la signatura del Conveni de
col·laboració.
QUART.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Maresme.
CINQUÈ.- Donar-ne compte en la propera sessió ordinària del Ple per a la seva
ratificació.
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 16/12/2010
PROPOSTA D'APROVACIO DE L'ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR I EL CONSELL
COMARCAL DEL MARESME PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'AJUDA
DOMICILIÀRIA PER A PERSONES AMB DEPENDÈNCIA PER A L'ANY 2011.
Ateses totes les justificacions que ja es varen exposar a les propostes presentades per
a l’aprovació del conveni l’any 2009 i la prorroga posterior de l’any 2010, aprovades en
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les Juntes de Govern Local de dates 8 de maig de 2009 i 20 de gener de 2010,
respectivament, i que segueixen plenament vigents.
Atès que per una banda, es continua valorant molt positivament els bons resultats
aconseguits durant els quinze mesos de funcionament del servei, que es va iniciar el
mes d’octubre de 2009; i es constata que el servei ha cobert les necessitats
assistèncials dels usuaris atesos.
I d’altra banda, tot i que es preveu la necessitat d’atendre un major nombre d’usuaris,
que tenen dret al servei d’atenció domiciliaria segons la Llei de Dependència, però
tenint en compte la necessària contenció pressupostaria, com a conseqüència de la
greu situació econòmica general.
Per tot això, es proposa l’aprovació de l’addenda de pròrroga del conveni de delegació
de la contractació, gestió i prestació del servei de SAD públic de dependència amb el
Consell Comarcal del Maresme, per un total de 1.320 hores per a l’any 2011 i al preu
de 5,44 €/hora, (que son les mateixes hores i preu que la prorroga aprovada per a
l’any 2010), amb les condicions expressades en el conveni signat en data 22 de juny
de 2009.
Atès que el pressupost Municipal per a l’exercici 2011, pendent d’aprovar, actualment
en fase de confecció de l’esborrany i en aquest, es preveu que contempli una partida
pressupostària, amb consignació suficient per al pagament de 7.180,00 €.
Atès que és competència de la Junta de Govern Local, l’autorització de la despesa
amb caràcter previ a la seva execució:
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ACORDA:
PRIMER.- APROVAR, si s’escau, l’addenda de pròrroga del Conveni de Col·laboració
entre l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i el Consell Comarcal del Maresme per a la
prestació del servei d’ajuda domiciliaria per a persones amb dependència per a l’any
2011, amb un total de 1.320 hores.
SEGON.- Que S’IMPUTI LA DESPESA de 7.180,00 € a la partida pressupostaria
corresponent dels Serveis Socials Municipals.
TERCER.- Que ES FACULTI a l’Alcalde de la Corporació per a la signatura de
l’addenda de pròrroga del Conveni esmentat.
QUART.- Que ES NOTIFIQUI l’aprovació de l’addenda de pròrroga al Consell
Comarcal del Maresme
INTERVENCIONS
El regidor no adscrit Sr. Abad manifesta que ha sol.licitat al Defensor del Pueblo la
interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei en la qual es basa el conveni
de col·laboració econòmica per al desenvolupament de programes i accions d’acollida i
integració de persones estrangeres immigrades per al 2010 dins de pla territorial de
ciutadania i immigració. Considera que és inconstitucional. Demana llegir un escrit del
Defensor. El Sr. Alcalde no l’autoritza a fer-ho. Davant d’això el regidor no adscrit fa
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constar la seva protesta expressament en acta tot manifestant que ha estat privat del
seu dret a intervenir dins del seu temps.
Els regidors es donen per assabentats i ratifiquen els acords.
S’incorpora a la sessió el regidor Sr. Vigatà

3. PRESA DE POSSESSIÓ I JURAMENT/PROMESA DEL CÀRREC DE REGIDOR
DE L'AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR PER PART DEL SR. ALBERT FONT
LACAMBRA, DEL GRUP MUNICIPAL ERC
En data 30 de setembre de 2010 el Sr. Joan Arnés Trull. va presentar la renúncia al
càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, donant-se compte al Ple
ordinari de data 22 de novembre.
En data 1 de desembre s’ha expedit per part de la Junta Electoral Central la
corresponent credencial de regidor d’aquesta corporació en favor del Sr. Albert Font
Lacambra.
S’han complert els requisits legalment preceptius per a la pressa de possessió del nou
regidor, en especial la declaració d’interessos.
D’acord amb la Llei orgànica del règim electoral general i en base als antecedents
consignats, ES PROPOSA AL PLE L’ADOPCIÓ DEL SEGÜENT ACORD:
ÚNIC.-Prendre raó i acceptar la credencial expedida per la Junta Electoral Central en
favor del regidor Albert Font Lacambra, d’ERC.
A continuació el Sr. Font formula la promesa d’acatament constitucional següent:
“Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment amb les obligacions del
càrrec de regidor d’aquesta corporació, per imperatiu legal, amb lleialtat al rei, i
guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat, així com
l’Estatut de Catalunya.”
Seguidament el Sr. Font pren possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Sant
Pol de Mar, càrrec al qual s’incorpora immediatament.
Els regidors prenen raó i accepten la credencial.

8

4. DICTAMEN D'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOM
RELATIU A CAN TIRIL
El nostre municipi, amb el desmantellament de les antenes de telefonia i
telecomunicacions que estaven situades al Pi del Soldat, pateix actualment un dèficit
en la cobertura d’aquests serveis, i atès que també foren retirats els repetidors de
ràdio i televisió, Sant Pol s’ha quedat sense cap mena de recepció tan pel que fa a
telefonia mòbil com pel que es refereix a televisió.
La manca de terrenys idonis per a la instal·lació d’infraestructures necessàries per
donar la cobertura adient a la població en general ha propiciat l’adquisició de part d’un
sòl rústic, en el qual ja s’hi emplaçàvem infraestructures tècniques (antena de ràdio,
dipòsit d’aigua), per destinar-lo íntegrament a cobrir aquesta necessitat.
Després dels estudis previs necessaris per poder determinar que el sòl proposat
reuneix les condicions òptimes i els requeriments tècnics, per part dels serveis tècnics
municipals fou redactada una modificació puntual del PGOM a fi de poder dedicar
aquest sòl, classificat de sòl no urbanitzable i situat al polígon 2, parcel·la 64 del
cadastre de rústica, de 1.100 m2 repartit en dues porcions, en el que s’anomena el
Turó de Can Tiril, a infraestructures tècniques, (Clau 6) i concretament a ubicar-hi les
antenes de telefonia mòbil, TDT i ràdio.
La Llei 6/2009 defineix quins plans i programes han de ser sotmesos a avaluació
ambiental, indicant en el seu article 7 que s’han de sotmetre a avaluació ambiental les
modificacions del planejament urbanístic general que alterin la classificació de sòl no
urbanitzable o que n’alterin la qualificació, en aquest darrer cas, si les noves
qualificacions comporten l’admissió de nous usos o de més intensitats d’ús respecte a
l’ordenació que es modifica.
Per aquests motius, l’Ajuntament interessà la redacció d’un informe de sostenibilitat
ambiental preliminar amb l’objectiu d’acomplir amb els requeriments fixats per l’article
115 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, el qual, juntament amb l’avanç del pla fou
presentat a l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental corresponent del Departament de
Medi Ambient i Habitatge, als efectes que aquesta emetés el document de referència
que havia de guiar la formulació del pla i la seva avaluació.
Rebut aquest document de referència, en data 22 d’octubre de 2010, s’interessà a
l’equip redactor de l’informe preliminar que elaborés l’informe de sostenibilitat
ambiental, als efectes de seguir amb la tramitació adequada.
Atès que l’Ajuntament ja disposa de l’informe de sostenibilitat ambiental (ISA), cal
incorporar-lo al pla per a la seva aprovació inicial.
El document té el contingut que estableix l’article 59 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
El document raona i justifica la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la
conveniència amb relació a l’interès públic concurrent, com exigeix l’article 97.1 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme.
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L’informe tècnic no és necessari per haver estat redactat el projecte pels serveis
tècnics municipals.
No és necessària la suspensió de l’atorgament de llicències en l’àmbit.
Vistos els articles 85 i 96.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei d’urbanisme.
Vist l’article 23 i 115,c) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme.
Vistos els articles 22.2.c i 47.2.ll de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local.
Vist l'informe jurídic que consta a l’expedient, EL PLE ACORDA:
PRIMER- APROVAR inicialment la modificació puntual del PGOM d’una porció de
1.100 m2 de la parcel·la número 64 del polígon 1 del Cadastre de Rústica, en el “Turó
de Can Tiril”, i qualificar-la de zona destinada a Sistemes Generals, Infraestructures
tècniques, clau 6, redactada pels Serveis Tècnics Municipals.
SEGON - SOTMETRE el projecte a informació pública pel termini de 45 dies
mitjançant anuncis a publicar en el BOP, en un diari dels de més divulgació i en el
tauler d’edictes i al web municipal.
INTERVENCIONS
Sr. Vigatà.-Pregunta quan es preveu que el municipi disposi definitivament de TDT.
Pensa que l’equip de govern no està gestionant correctament aquest tema i en fa
responsable al regidor Sr. LLastarry.
L’Alcalde explica que la Generalitat es va comprometre a no tallar la cobertura de
TDT, cosa que finalment va fer. A mes, recentment ha sorgit un nou problema i és que
la Generalitat no està disposada a abonar el cost de l’escomesa de l’energia elèctrica
del Pi del Soldat fins a Can Tiril. En l’actualitat s’està treballant amb la companyia
elèctrica per buscar una solució alternativa.
Afegeix el Sr. LLastarry, davant la denúncia de mala gestió que ha formulat el regidor
de Junts, que donat que ja es coneixia la necessitat de l’escomesa, es va acordar
amb la Generalitat que la pagués l’Administració Autonòmica i no l’Ajuntament.
Sr. Puig.-Intervé per manifestar que el projecte sotmès a aprovació soluciona el tema
de la TDT, però no la cobertura de telefonia mòbil. Pregunta si s’ha estudiat la
recomanació de l’informe de la Secretaria de planificació territorial, que aconsella la
ubicació de les telecomunicacions on les té Sant Cebrià de Vallalta (a 350 metres de la
ubicació de Can Tiril).
La regidora socialista s’adhereix a l’anterior pregunta i demana veure l’informe dels
tècnics municipals en el qual es valora la recomanació de la Secretaria de planificació
territorial. Així mateix proposa que l’Ajuntament utilitzi el servei gratuït de la
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Generalitat que té per objecte, entre d’altres coses, protegir als consumidors de
l’aplicació de preus abusius de les companyies elèctriques.
Respon el Sr. LLastarry a la Sra. Jiménez que, en tot cas, correspon a la
Generalitat assessorar-se ja que és ella qui ha d’abonar el cost de l’escomesa.
Reitera que els tècnics municipals i els representants de la Companyia elèctrica estan
mantenint contactes per tal d’aclarir el perquè de la quantia (300.000 €) i si hi ha
solucions alternatives.
Sr. Vigatà.-Pregunta, a instàncies de la regidora Sra. Martí, per quin motiu no es
varen utilitzar els serveis de Catalunya Connecta
Sr. Llastarry.-Respon que l’Ajuntament de Sant Pol es troba dins del programa de
Catalunya Connecta i que és aquesta entitat qui redacta el projecte tècnic a petició de
l’Ajuntament.
Sr. Vigatà.-Es pot justificar documentalment que la Generalitat es va comprometre a
abonar el cost de l’escomesa.
Sr. LLastarry.-Caldria buscar el Conveni subscrit. No recorda exactament que és el
que diu el Conveni, però sí recorda el contingut de les converses i en elles es va
quedar que la Generalitat assumiria el cost de l’arribada de força a Can Tiril.
Pren la paraula el regidor de ERC per: primer, lamentar el to del debat; segon,
celebrar qualsevol acció encaminada a la consecució d’una millor recepció de la TDT
en el municipi; tercer, constatar que la instal.lació de l’antena a Can Tiril no solucionarà
el problema al 100% perquè això els tècnics ja ho han dit; i, quart, fer un prec al govern
actual i als propers: en línies estratègiques en les quals s’hagi d’invertir en l’adquisició
de parcel.les per a l’execució de projectes en què intervinguin diverses administracions
ha d’existir un mínim consens. En aquest ajuntament hi ha experiència en l’expropiació
de terrenys per executar projectes; en el plenari no hi ha hagut oposició, i,
posteriorment el projecte no s’ha endegat per oposició de membres del mateix
plenari...., al final els plats trencats els paga el ciutadà. El sorprèn que s’hagi caigut en
la mateixa errada.
VOTACIO
SOTMES EL DICTAMEN A VOTACIÓ, per a l’aprovació de la sessió ordinària de 31
de gener de 2011, ES APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

6 vots a favor: CIU (4), ERC (1), Regidor no adscrit Sr. Piqueras (1)
0 Vots en contra
5 Abstencions: Junts (2), ICV (1), PSC (1), Regidor no adscrit Sr. Abad (1).

5. DICTAMEN D'APROVACIÓ DEL PLA D'USOS DE LES PLATGES DE SANT POL
DE MAR PER LA TEMPORADA 2011
Per part dels Serveis Tècnics Municipals ha estat redactat el Pla d’Usos de les platges
de Sant Pol de Mar per a la temporada 2011, en compliment de les determinacions de
la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes i del Decret 248/1993, de 28 de setembre
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sobre redacció i aprovació de plans d’ordenació de les platges i dels plans d’usos de
temporada, en el qual s’ordena als Ajuntaments que han de remetre a la Direcció
General de Ports i Costes la sol·licitud d’explotació dels serveis de temporada a les
platges abans de l’1 de març, a fi que siguin aprovats pel Conseller de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i a proposta de la Direcció
General de Ports i Costes.
El Decret 248/1993, de 28 de setembre esmentat disposa al seu article 18.1 que
aquests, els plans d’usos de les platges, hauran d’ésser aprovats per l’Ajuntament en
Ple.
El Pla d’usos de les platges de Sant Pol de Mar per a la temporada 2011, que es
proposa aprovar, recull en la seva primera part la “Memòria” on queden reflectides les
condicions generals dels usos, les característiques de les instal·lacions, la seva
distribució, les superfícies ocupables, la previsió de les activitats culturals i esportives a
realitzar i també les condicions d’explotació d’obligatori compliment i les prohibicions
que, ja per la pròpia normativa, venen definides, atorgant-se a aquest pla la
consideració pròpia de les ordenances reguladores; i a la part posterior s’acompanyen
els “Plànols “, 12 en total, un de planta general i 11 de plantes de detall.
Vist que el Pla reuneix els requisits establerts pel decret 248/1993 esmentat. EL PLE
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR EL PLA D’USOS DE LES PLATGES DE SANT POL DE MAR
per la temporada 2011.
SEGON.- SOL·LICITAR a la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya
l’autorització d’explotació dels serveis de temporada a les platges de Sant Pol de mar
per al període 2011 continguts en el pla d’usos que s’aprova.
INTERVENCIONS
Sra. Jiménez.- Que, de la información obtenida, se desprende que las construcciones
existentes en nuestras playas, zona de dominio marítimo terrestre, no se ajustan a la
legalidad vigente.
Las construcciones siguientes:
-Platja de Roquetes Blanques, davant M23-I
-La platjola, davant M23-58-59
-Platja del Morer, davant M23-62, 63 i 64
-Platja de la Roca Grossa, davant M23-81, 82 i 83
-Platja de les barques o Els Pescadors, “Voramar”.
Entendemos que se instalaron amparadas en una concesión que actualmente se
encuentra extinguida y todas ellas tienen un impacto ambiental negativo, además de
que ninguna de las actividades tiene permiso ambiental de acuerdo con la Ley 3/1998,
del 27 de febrero, de la intervención integral de la administración integral que
conozcamos.
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Las actividades que se desarrollan en la playa deben ser de temporada y con
instalaciones desmontables. Las estructuras existentes deberían ser demolidas y el
Ayuntamiento debe tomar las medidas necesarias para hacer cumplir la legalidad
vigente. Efectuando, si procede la oportuna denuncia ante el Departamento de Costes
de la Generalitat u otro organismo competente.
Ello con independencia de la actuación municipal que corresponde a las infracciones
urbanísticas, dado que las instalaciones referenciadas algunas han efectuado obras
sin la oportuna licencia municipal, por lo que es competencia del propio Ayuntamiento
abrir los expedientes de infracción y sancionadores pertinentes.
La irregularidad de las instalaciones se ve agravada por el hecho de que los
establecimientos no disponen de la oportuna licencia de actividades y por otra parte, la
actividad que debería, limitarse a un período establecido para prestar un servicio en
las playas se incumple y dichos establecimientos abren todo el año creando así una
competencia desleal con el resto de los establecimientos de similares características
que cumplen los requisitos que marcan las ordenanzas municipales.
Por cuanto he expuesto, como regidora del PSC que defiendo los intereses generales
de los ciudadanos del municipio, solicito que se inspeccionen los establecimientos
que, se detecte la existencia o no de concesión y/o permiso de actividades y en
consecuencia, se tomen la medidas oportunas efectuando cuando procedan las
denuncias necesarias ante otros organismos competentes.
De permanecer el Departamento de Urbanismo y obras y servicios inactivo pese a la
denuncia que formalmente formulo y sabiendo que, los hechos denunciados ya los
había puesto verbalmente en conocimiento de los responsables técnicos y políticos,
entenderé que existe una responsabilidad directa o que no requiere intervenir con las
consecuencias que ello comporta para el interés general.
Sr. Abad.-S’adreça al Sr. Alcalde per preguntar si enguany permetrà que la terrassa
del Voramar estigui oberta abans i tanqui després del període de temporada que fixa el
Pla d’Usos
Alcalde.-Complirà amb el que digui la llei.
SOTMES EL DICTAMEN A VOTACIÓ, per a l’aprovació de la sessió ordinària de 31
de gener de 2011, ES APROVAT PER UNANIMITAT amb
•
•
•

11 vots a favor: CIU (4), Junts (2), ICV (1) ERC (1), PSC (1), Regidor no
adscrit (2)
0 Vots en contra
0 Abstencions
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6.
DICTÀMEN
AUTORITZACIÓ
XXXXXXXXXXXXXXX

COMPATIBILITAT

DE

LA

SRA.

Vistes les sol·licituds efectuades en dates 15 i 20 de setembre de 2010 (R.E.
2010/3555 i 2010/3623) per la Sra. XXXXXXXXXXX, vinculada amb aquest
Ajuntament mitjançant contractació laboral indefinida fixa, ocupant el lloc d’arxivera de
la plantilla de personal laboral d’aquest Ajuntament, per mitjà de les quals demana la
compatibilitat per a l’exercici lliure de la professió d’arxivera, per realitzar-la fora del
municipi de Sant Pol de Mar.
Atès que el lloc de treball que ocupa la Sra. XXXXX a l’Ajuntament té assignada una
tipologia de jornada a temps parcial (22,5 hores setmanals).
Vist que l’article 329, en relació amb l’article 330, del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
estableix la possibilitat de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats
privades, sempre que la suma de les jornades de l’activitat pública principal i de
l’activitat privada no superi la jornada ordinària establerta a l’entitat local incrementada
en un 50%, i que no hi hagi coincidència horària en l’exercici d’ambdues activitats.
Vistos els arts. 11 i següents de la Llei 53/1984 de 2 de desembre d’Incompatibilitats
del personal al serveis de les AAPP.
Vist l’informe de Secretaria de data 14 de gener de 2011.
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Autoritzar a la Sra. XXXXXXXXXXXXX, la compatibilitat de l’exercici lliure
de la professió d’arxivera fora del municipi de Sant Pol de Mar, amb la que
desenvolupa com a personal laboral fix de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, categoria
ARXIVERA, amb una dedicació de jornada a temps parcial (22,5 hores setmanals),
sempre que la suma de les jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat lliure
no superi la jornada ordinària establerta a l’entitat local incrementada en un 50%, i que
no hi hagi coincidència horària en l’exercici d’ambdues activitats.
SEGON.- Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents :
-

Si l’activitat lliure impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o en
comprometés la seva imparcialitat o independència.

-

Si l’activitat lliure tingués alguna relació amb els assumptes que la persona
conegui per raó del càrrec.

-

Si la dedicació horària de l’activitat lliure coincidís amb la jornada laboral o
interferís en el correcte compliment de les obligacions derivades del càrrec que
ocupa en aquest Ajuntament.

-

Quan sigui aprovada la relació de llocs de treball i la seva valoració, caldrà
replantejar la compatibilitat atorgada.

TERCER.- La Sra. XXXXXXX està obligada a posar en coneixement d’aquest
ajuntament qualsevol modificació en quant al règim de cotitzacions.
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VOTACIO
SOTMES EL DICTAMEN A VOTACIÓ, per a l’aprovació de la sessió ordinària de 31
de gener de 2011, ES APROVAT PER UNANIMITAT amb
•
•
•

11 vots a favor: CIU (4), Junts (2), ICV (1) ERC (1), PSC (1), Regidor no
adscrit (2)
0 Vots en contra
0 Abstencions

7. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA SOBRE EL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS D'UN QUIOSC DE PREMSA UBICAT A LA
PLAÇA ANSELM CLAVÉ DE SANT POL DE MAR
Antecedents de fet
Durant molts anys ha estat instal·lat a la Plaça Anselm Clavé, més coneguda com a
l’Hotel, un quiosc destinat a la venda de premsa i llibres, que va donar servei a tot el
municipi, però sobretot al sector conegut com l’Hotel i a les urbanitzacions properes:
Urbapol, Garrofers, La Marina.
La persona que regentava el quiosc va jubilar-se el passat mes de juny retirant la
instal.lació de la plaça.
En l’actualitat, el veïns afectats es troben que no hi ha, per la zona cap establiment
proper que es dediqui a la venda de premsa i llibres, per la qual cosa es veuen obligats
a desplaçar-se fins el nucli del poble o fins a d’altres municipis per adquirir-los.
Es per aquestes raons, i davant la petició verbal de diferents veïns, que és voluntat de
l’equip de govern que es sotmeti a concessió l’ús privatiu d’una porció de terrenys a la
plaça Anselm Clavé per a la instal·lació d’un nou quiosc de venda de premsa i llibres.
Fonaments de dret
•

•

Llei 33/2003 de 3 de novembre, de patrimonio de las Administraciones
Públicas respecto a aquelles disposicions que tenen caràcter bàsic d’acord
amb la D.F. 2a
Articles 57 a 70 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals.

Atès l’informe de secretaria que obra a l’expedient i donat que la competència per a
l’adopció d’aquest acord es plenària d’acord amb el que disposa l’article 22 n) de la
Llei de bases de règim local i DA 2A de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre.
ES PROPOSA L’ADOPCIO DEL SEGÜENT ACORD:
PRIMER: Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars, així com el plec de
clàusules tècniques que ha de regir la licitació i posterior adjudicació de la concessió
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administrativa d’ús privatiu, mitjançant diversos criteris d’adjudicació via procediment
obert, d’un espai públic situat a la plaça Anselm Clavé per destinar-lo a la instal.lació
d’un quiosc per a la seva explotació comercial, així com la memòria tècnica del quiosc.
SEGON: Exposar-lo al públic pel termini de 30 dies mitjançant inserció al BOP i al
perfil del contractant
TERCER: Aprovar expedient de contractació i simultàniament aprovar la convocatòria
de procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació d’un espai públic situat a la
plaça Anselm Clavé per destinar-lo a la instal.lació d’un quiosc per a la seva explotació
comercial.
INTERVENCIONS
Sr. Vigatà.-Pregunta si el pla d’usos i de mobilitat i el PGMO permeten la instal.lació
d’un quiosc. També vol conèixer si hi ha hagut peticions dels ciutadans perquè
s’instal.li el quiosc.
Sra. Jiménez.-Pregunta si el transformador existent pot ser un impediment per a la
instal.lació del quiosc
Sr. Font.- Avança el seu vot negatiu en considerar que el preu de licitació és
excessivament baix, la qual cosa pot significar una pràctica de competència deslleial
amb els propietaris o llogaters de locals de venda de diaris i revistes.
Sr. Vigatà.-Demana que es deixi aquest punt de l’ordre del dia sobre la taula amb
l’objecte de que es demani un informe tècnic i econòmic que avali la instal·lació i el
preu de sortida.
Sr. Xumetra, com a regidor de Promoció Econòmica replica als seus companys:
•
•

En el Pla del 92 no es contempla l’ús de quiosc, però no és necessari que així
sia; res obsta, però, que el nou POUM ho prevegi.
La instal·lació del quiosc està d’acord amb el pla de mobilitat i accessibilitat
aprovat.

El Sr. Alcalde a la vista del debat decideix la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia.
8. DICTAMEN D'APROVACIÓ DEL CONVENI D'INTEROPERABILITAT
SISTEMES D'INFORMACIÓ ENTRE ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

DE

La Llei 11/2007 de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics
consagra la relació amb les Administracions Públiques per mitjans electrònics com un
dret dels ciutadans i com una obligació correlativa per a aquestes administracions. El
reconeixement d’aquest dret i la seva obligació corresponent s’erigeixen així en l’eix
central del projecte de llei.
L’article 4 de la referida Llei recull com a principi general el de cooperació en la
utilització de mitjans electrònics per les administracions públiques per tal de garantir
tant la inoperabilitat dels sistemes i solucions adoptats per cadascuna d’aquestes.
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El Departament de Governació i Administracions Públiques, d’acord amb l’article 67
del Decret 68/2004, de 20 de gener, té atribuïdes, entre altres funcions, les
relacionades amb el desenvolupament de l’administració electrònica i l’impuls al
projecte Administració Oberta de Catalunya.
En el desenvolupament d’aquestes tasques, el Departament de Governació i
Administracions Públiques ha constatat la necessitat d’impulsar la col·laboració amb
altres administracions i entitats per establir els mecanismes i el marc legal i
organitzatiu que permeti l’intercanvi telemàtic, tant de les dades com de la
documentació necessàries per a la tramitació d’expedients, així com la col·laboració
d’aquestes institucions en la prestació de determinats serveis, amb la finalitat bàsica
d’evitar que els ciutadans, les empreses i les organitzacions aportin documents en
suport paper i dades que ja estan en poder de les mateixes administracions o altres
institucions i hagin de fer desplaçaments innecessaris per dur a terme tràmits amb les
administracions públiques.
El Departament de Governació i Administracions Públiques, d’acord amb aquestes
funcions, dirigeix el desenvolupament i la gestió de la Plataforma d’Integració i
Col·laboració Administrativa (PICA), que permet l’intercanvi entre els departaments de
la Generalitat de Catalunya de les dades i certificats electrònics relatius als ciutadans,
les empreses i les organitzacions.
El Consorci local pel desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les
noves tecnologies dels ens locals de Catalunya, Localret, està format per la major part
dels ajuntaments catalans i per les dues entitats municipalistes de Catalunya,
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de
Catalunya.

Atès el que disposa l’article 57 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals i demés legislació
concordant,
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- APROVAR l’adhesió al Conveni marc de col·laboració entre el Departament
de Governació i Administracions Públiques, en nom de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya, el Consorci Localret, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i el Consorci
Administració Oberta Electrònica de Catalunya per a l’impuls i el desenvolupament de
la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions catalanes.
SEGON.- NOMENAR el senyor David Castells Bagó, tècnic informàtic de l’Ajuntament
de Sant Pol de Mar, amb DNI XXXXXXXXXX com a interlocutor únic de l’entitat el
Consorci AOC.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde, senyor Manuel Mombiela Simon, per a la signatura del
Conveni, així com qualsevol altre document que sigui necessari per tal de fer efectiu el
present acord.
QUART.- Notificar aquest acord a l’interessat
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VOTACIO
SOTMES EL DICTAMEN A VOTACIÓ, per a l’aprovació de la sessió ordinària de 31
de gener de 2011, ES APROVAT PER UNANIMITAT amb
•
•
•

11 vots a favor: CIU (4), Junts (2), ICV (1) ERC (1), PSC (1), Regidor no
adscrit (2)
0 Vots en contra
0 Abstencions

9. DICTAMEN RELATIU A LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'OCUPACIÓ DEL
DOMINI PÚBLIC MARÍTIM TERRESTRE DE LA PLAÇA TORRENT ARROSSER I
DELS SERVEIS DE PLATJA SITUAT SOTA LA PLAÇA
L’abril de 1982 l’Ajuntament de Sant Pol de Mar va redactar el “Projecte de cobriment
del torrent de L’Arrosser i ordenació de l’espai resultant”, el qual consistia en la
canalització del torrent Arrosser des de la línia del ferrocarril fins a la platja.
El projecte va ser autoritzat l’11 d’octubre de 1984 per la Jefatura Provincial de Puertos
i Costas.
Amb les obres de cobriment del torrent Arrosser es va construir una plaça a sobre, la
plaça Torrent Arrosser. La formació d’aquesta plaça donà lloc a la construcció de varis
locals situats sota el seu paviment, destinats: un a establiment bar, i dos a magatzem.
D’aquests locals s’ha sol·licitat, diverses vegades, davant la Demarcación de Costas
en Catalunya primer i després davant la Direcció General de Ports i Costes, la seva
legalització, la última va tenir lloc en data 2-11-2009.
No obstant, durant la última conversa amb membres d’aquella Direcció General,
s’informà que el que pertoca a l’Ajuntament però, no és la legalització dels locals sinó
tramitar davant la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes la concessió
administrativa d’ocupació de la zona de domini públic marítim terrestre corresponent
tan a la Plaça del Torrent com als locals resultants a fi de donar compliment als
imperatius marcats per la Llei de Costes 22/1988 i al seu Reglament de desplegament,
alhora que calia desistir de la petició de legalització.
Per aquests motius, ha estat redactat, novament, un projecte tècnic per a la sol·licitud
de concessió administrativa de la plaça del Torrent Arrosser i dels serveis de platja
situats sota la plaça, resultants del cobriment del torrent, tots ells ubicats en zona de
domini públic marítim terrestre.
El projecte conté els requisits i les disposicions de la Llei de Costes i de les normes
generals i específiques que es dicten per al seu desenvolupament i aplicació.
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- DESISTIR de la sol·licitud formulada en data 2 de novembre de 2009
davant la Direcció General de Ports i Costes interessant la legalització de les
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instal·lacions resultant del Cobriment del Torrent de l’Arrosser situades entre les fites
M-25 i M-26.
SEGON.- APROVAR el projecte tècnic per a la sol·licitud de concessió administrativa
de la plaça Torrent Arrosser i dels serveis de platja situats sota la plaça, resultant del
cobriment del torrent Arrosser.
TERCER.- SOL·LICITAR a la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes la
corresponent concessió administrativa d’ocupació del domini públic marítim terrestre
de la plaça Torrent Arrosser i dels serveis de platja situat sota la plaça.
QUART.- FACULTAR l’Alcalde tan àmpliament en dret com sigui necessari per a
signar tota la documentació que es requereixi.
INTERVENCIONS
Sr. Abad.-Vol fer una reflexió. Es tracta d’un servei, sigui qui sigui qui l’explota. Pensa
que l’Administració Autonòmica no atorgarà concessió administrativa al Torrent
Arrosser.
VOTACIÓ
SOTMES EL DICTAMEN A VOTACIÓ, per a l’aprovació de la sessió ordinària de 31
de gener de 2011, ES APROVAT PER UNANIMITAT amb
•
•
•

11 vots a favor: CIU (4), Junts (2), ICV (1) ERC (1), PSC (1), Regidor no
adscrit (2)
0 Vots en contra
0 Abstencions

10. JUNTES DE GOVERN LOCAL (11, 18 i 29 DE NOVEMBRE), (2, 16, 23 i 30 DE
DESEMBRE DE 2010 ) i (13 DE GENER DE 2011)
Sra. Jiménez.• Pensa que amb un arquitecte és suficient
• Creu que no és necessària la plaça d’ajudant de redacció
• Ha advertit l’increment de cost de les obres de Ca L’Arturo
Sr. Trabal, regidor de Joventut en relació amb Ca L’Arturo, manifesta que en efecte hi
ha un augment del cost de l’obra de Ca l’Arturo que es troba al voltant dels 200.000 €..
Ha sol.licitat explicacions reiterades als Serveis Tècnics. La notícia que té és
l’existència d’un error en els amidaments del projecte tècnic. Hi ha un error tècnic de
base de l’arquitecte redactor del projecte. Com a regidor de Joventut ha demanat que
es depurin responsabilitats tant a l’empresa com a qui els ha contractat.
Els regidors es donen per assabentats
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11. COMPTE DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA DE LA NÚM. 392/2010 A LA
NÚM. 37/2011 AMBDUES INCLOSES I ESPECIFICAMENT DELS DECRETS: 402,
403, 404, 410, 413, 429, 437, 438, 441, 442, 444, 447, 448, 452, 457, 458, 461,
467/2010, i 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 17, 35, 36, 37/2011.

•

Sr. Font, en relació amb el decret núm. 6/2011.-Què es el què està provocant
una tensió de tresoreria; dit d’una altra forma qui no ens està pagant.

Respon el Sr. Xumetra dient que es tracta de la pòlissa de tresoreria que es
demana cada any per tenir liquidesa; no ens paguen altres administracions que
ens deuen subvencions.
•

Sr. Vigatà.-Pregunta si s’han demanat ofertes a altres gestories de Sant Pol per
la confecció de nòmines. Respon que sí l’Alcalde

•

Sr. Abad.-Pregunta quan s’ha pagat a PROSU i quan correspon a principal i
quan a interessos. Respon el Sr. Xumetra que s’han pagat uns 800.000 €. No
recorda exactament què correspon a principal i què a interessos.

Els regidors es donen per assabentats

12. ASSUMPTES URGENTS
No hi ha assumptes urgents
13. MOCIONS
No hi ha mocions
14. PRECS I PREGUNTES
Preguntes formulades pel Sr. Abad.1.-Sr. LLastarry, Ud, como responsable del área de urbanismo de este Ayuntamiento y
por tratarse las cuestiones que a continuación le detallo, afectadas por esta área de
urbanismo, le solicito informe de la actual situación y de las acciones que se piensan
ejecutar al respecto de los expedientes abiertos relacionados con unas construcciones
ilegales ubicadas en este término municipal de San Pol de mar y cuyos propietarios de
las mismas son, Sr. XXXXXXXXXX y Sr. XXXXXXXXXX, dado que a día de la fecha y a
pesar de haber solicitado el informe de los servicios jurídicos externos(Caso Sr. XXXXX),
así como también, el informe de los Servicios Técnicos (caso Sr. XXXXXXXX) en tiempo
y forma, no se me ha facilitado la citada información documentada.

Respecte del primer assumpte que es planteja (XXXXXXXXXXXX), es notificarà
aquesta setmana l’advertiment perquè restitueixi la situació o aboni la primera multa
coercitiva.
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Respecte del segon cas, (XXXXXXXXX) han estat emesos diferents informes
contradictoris. El Servei jurídic dels Serveis Territorials han emès informe jurídic que
serà acompanyat d’una proposta d’acord que està previst sigui objecte de debat i
resolució la propera Junta de Govern Local

2.-Sr. Alcalde, con relación a la irregularidad de dos puestos de trabajo de la
administración de este Ayuntamiento, uno en los Servicios Técnicos y el otro en la
Secretaría de la alcaldía, ambos en la actualidad, como Ud. sabe y conoce, no se ajustan
a lo que la vigente Ley de Bases de Régimen Local, determina al respecto y como que,
últimamente se ha llevado a cabo un proceso de ajuste en la plantilla para solucionar
una situación ilegal de ocupación de puestos de trabajo, mí pregunta se refiere a
PORQUÉ RAZÓN, UD., TOLERA Y CONSIENTE ESTA FLAGRANTE ILEGALIDAD?.

(Es transcriu literalment a petició de Sr. Llastarry)
Alcalde.- Siempre con lo mateix.

Sr. Abad.- Porque no se soluciona, señor alcalde
Alcalde.- Están en intención de solucionarlo
Sr. Abad.- Son dos puestos de trabajo
Alcalde.- No, no, perdona, está la Llar d’infants, está el conserge del CEIP, está la
ayudante de redacción,…….. están en este mismo punto.
Sr. Abad.- Pero yo le pregunto por dos.
Alcalde.- Ya, pero yo le digo que no son estos dos, lo que pasa es que a estos dos se
le tiene…… cierta atracción brutal.
Sr. Abad.- es una opinión suya, señor alcalde.
Alcalde.- Es mi opinión
Piedad Jiménez.- Pero yo le hago una pregunta sobre dos.
Alcalde.- Me dices estos dos y yo te digo que también hay otros que están en
situación, haremos las bases de concurso, y supongo que antes de… si, Piedad, ya te
espero… y... intentarem abans de maig a ver si salen a concurso. ¿Cómo qué no?
¿Pues entonces sabes lo que te digo Piedad? Pues que lo dejaré pendiente para
cuando venga el futuro equipo de govern, que lo haga él. ¿Te parece bien la
respuesta? Pues si no tens temps, millor que ho faci els que vinguen después. ¿Sabes
qué? Ya te lo digo en el pleno, lo dejaremos para el próximo equip de govern, que ho
facin ells.
Sr. Abad.- Señor alcalde, lo que yo le quiero decir, aparte de que me imagino que
habrá más, yo le pregunto dos porque… permítame exponer lo que quiero en el
razonamiento.
Alcalde.- Ya lo tengo aquí cada día.
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Sr. Abad.- Permítame usted hacer la exposición.
Alcalde.- Sí, hombre sí, todo lo que quieras.
Sr. Abad.- Vale. Quiero decir que en estos dos casos, que yo no puedo conocer todo
lo que está dentro de la administración del ayuntamiento. Me constan estos dos casos
porque además son significativos, o sea, uno se trata de la secretaria de alcaldía, de
su secretaria, y la otra de la secretaria técnica. Son dos casos muy significativos.
Entonces, habiendo ocurrido lo que ha ocurrido, donde a usted no le tembló la mano
para aplicar la ley, ahora en cambio, mira para otro lado, señor alcalde, eso no es de
recibo, eso es una vergüenza. Que usted actúe de esa manera es una vergüenza.
Alcalde.- Usted ha comentado y suposo que algún otro regidor que está junto a mi
pensará lo mismo, pero hay diferencia entre una cosa y otra, y tengo la conciencia
muy tranquila, sap vostè? Vale.
Sra. Jiménez.- Señor alcalde, ¿puedo?
Alcalde.- Sí, sí
Sra. Jiménez.- A mi pienso que... yo he pedido a la señora secretaria y a usted en
repetidas ocasiones que salieran todas las plazas a concurso, para mí es igual todas
las personas de este ayuntamiento, me da igual como se llame o quien sean, por tanto
que si para unas plazas he luchado por la legalidad y porque se cubrieran, me da igual
quien sea, pienso que tiene que ser todo el mundo igual en este ayuntamiento. No
estaría de acuerdo con mi actuación en todos los casos de solicitud de plazas, por
tanto, con el rigor que yo creo que hay que tener como alcalde, pienso que usted tiene
que sacar las plazas a concurso antes de un mes. Porque sino sería una injusticia y un
agravio comparativo para otras personas.
Alcalde.- Molt bé. ¿Hay alguna pregunta más?
Sr. Font.- Volia fer un comentari, jo, com veig que la Pietat ha fet un comentari sobre
el tema de les places, jo li volia fer un altre prec diferent. Donat que el capítol 1
d’aquest any és de 3.733.000€ i en el context econòmic actual, jo li faria el prec de que
no treies cap plaça més a concurs.
Sra. Jiménez.- Si però el problema és que ja estan cobertes, perdona’m. Aquí hi ha el
problema.
Sr. Font.- Però no és el mateix tenir plaça de propietat a un altre regim jurídic a l’hora
de tenir el contracte de feina.
Sra. Jiménez.- Aleshores que deixin d’existir aquestes places.
Sr. Font.- Jo només li faig el prec a l’alcalde que en el context econòmic actual i amb
un pressupost de capítol 1 de 3.733.000€, jo li demano ja que estem a finals de
legislatura, que no concursi més places. Després, el nou govern, tindrà temps de
saber si les vol consolidar, concursar-les o no.
Sra. Jiménez.- No és ampliar la plantilla, eh? Ja existeixen.
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Sr. Font.- No, no, és consolidar-la.
Sra. Jiménez.- Però llavorens que deixin... és un agravio comparatiu pel resta de
companys que han hagut de fer oposicions, per tant que deixin d’exercir una categoria
superior.
Sr. Font.- Amb això estic completament d’acord amb vostè. Jo el que li dic és que amb
el context actual, li faig el prec a l’alcalde de que no concursi places i que no consolidi
més llocs de treball.
Sr.-Manel Puig.-Formula dues preguntes:
1. La primera pregunta... és mig pregunta mig prec, pel regidor de Seguretat
Ciutadana, en referència a que també s’han fet ... no sé com es diuen
tècnicament, però bots perquè els cotxes no corrin tant, si hi ha previsió de ferne algun més, i en cas que la resposta sigui afirmativa, demanaria que no es faci
perquè em sembla que devem tenir el tant per cent més elevat d’obstacles de la
conducció en el centre urbà de Sant Pol de Mar.
2. I l’altre pel regidor de medi ambient, en el parc del litoral ha caigut un eucaliptus,
no sé si té alguna relació amb les obres que s’hi estan fent, en el cas de que ho
tingués, seria bo que se li digués a l’empresa que ho està tirant endavant, que el
replantés. No sé si s’ha anat a mirar, si s’ha fet algun informe des de Medi
Ambient, en el cas negatiu, demanés que hi anés la tècnica de Medi Ambient a
poder veure si té alguna causa, si la causa de la caiguda té alguna relació amb
les obres que s’hi estan realitzant.

Respon la primera el Sr. Xumetra.- Pels bots, no hi ha previst cap més bot, se n’han
fet 4 de nous, que per mi eren bàsics. Dos, un a cada cantó d’un pas diagonal al Galet,
que és un pas cec de visió pels vianants, hi ha dos bots. Un altre bot on hi ha la
parada del bus de la Sènia, que és un pas elevat de vianants, que és també bàsic per
creuar pel bus. I un altre bot al creuament de la carretera vella amb Cal Tinco que qui
baixava a Can Balmanya podia xocar amb qui venia de la carretera vella. Son 4 bots,
tenen una explicació de que és bàsica perquè estiguem segurs i no hi ha cap més bot
previst.
Respon a la segona el Sr. Llastarry.-La tècnica de Medi Ambient ha anat aquest
matí a inspeccionar l’eucaliptus caigut.
Es dóna lectura a un escrit presentat per la regidora Sra. Jiménez
Reiteradamente hemos solicitado que la instrucción de los expedientes que se han iniciado en
relación a las irregularidades cometidas, a nuestro leal entender, por el Sr. XXXXXX fueran
debidamente informados dentro de los plazos legales y se tomaran las resoluciones oportunas.
Hemos tenido constancia que, ante nuestra insistencia Vd. Como secretaria ha requerido en
diversos momentos que los servicios técnicos del Departamento de Urbanismo efectuaran los
informes pertinentes para dar impulso a los expedientes administrativos sin que hasta la fecha
haya obtenido ninguna respuesta.
La falta de diligencia en el cumplimiento de sus funciones no puede deberse únicamente a
negligencia, nos tememos que exista un interés en la dilación indebida para forzar quizá, que
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prescriba algún tipo de actuaciones, lo que podría entrar en el ámbito de la tipificación penal de
la prevaricación. Reiteramos que existen juicios pendientes en relación a la zona industrial y a
la de “jardines de Sant Pol” que podrían verse afectados negativamente para los intereses
municipales, razón por la que los servicios de urbanismo tanto los técnicos que trabajan como
los políticos responsables de su gestón deben responder de la eficacia necesaria.
Si persiste la aptitud de inoperancia por parte del departamento de urbanismo, entendemos
que el propio Alcalde (responsable último de la gestión municipal) debería exigir el correcto
cumplimiento de las funciones que dicho departamento tiene atribuidas y, de no hacerlas
efectivas abrir expedientes disciplinarios.
Habiendo puesto los hechos de los que traen causa los expedientes que reclamamos en
conocimiento de la Fiscalía, creemos que debemos también darles traslado del presente escrito
a los efectos que crean oportunos.

•

La Sra. Verònica Martí.- pregunta en relació amb la intervenció de la Junta de
Patrimoni abans de la realització de les obres de Can Busquets

Respon el Sr. Llastarry contesta que desconeix si s’han iniciat les obres i si ha
d’intervenir la Junta de Patrimoni.
•

El Sr. Abad.-Demana que l’arquitecte li doni resposta a una petició formulada
en relació amb Can Gomis

•

La Sra. Jiménez pregunta a la Secretària si és possible que a través de la
tramitació d’un estudi de detall es modifiqui la qualificació urbanística d’una
finca, a la qual cosa li respon la secretaria que no pot donar resposta a aquesta
qüestió perquè desconeix amb profunditat el tema de Can Gomis.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió essent les 23:05
hores, estenent-se la present acta per a la deguda constància de tot allò acordat,
signant-la l’Alcalde, juntament amb mi, la Secretària, qui dono fe.
ALCALDE

SECRETÀRIA

Manuel Mombiela Simón

M. Carme Solís Ferrer
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