
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
DE  DATA 29 DE DESEMBRE DE 2014 

NÚM. PLE2014/14 
 
 
Identificació sessió 
 
Caràcter: ordinària  
Data: 29 de desembre de 2014  
Horari: 20:00 h. a 21:15 h. 
Lloc: sala de plens   
  
Assisteixen: 
 
Alcaldessa- Presidenta 
Sra. Montserrat Garrido Romera (CIU)  
 
Tinents d’Alcalde 
Sr. Ferran Xumetra Subirana (CIU) 
Sr. Xavier Catarineu Hernández (CIU) 
Sr. Raimon Vidal Serra (CIU) 
Sr. Robert Garcia Gil (CIU) 
 
Regidors/es 
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. Isaac-Ivan Martín i Salvà (PP) 
 
Justifica la seva absència 
Sra. Maria Carme Pomés Codina (Junts per Sant Pol) 
 
Secretària 
M. Carme Solís Ferrer 
 
 
A la sala de plens  de la vila de Sant Pol de Mar, essent les 20:00 hores del dia 29 de 
desembre de 2014, es reuneixen sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Montserrat 
Garrido Romera, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número 14 
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.  
 
 



 
Ordre del dia 

 
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 24 DE NOVEMBRE DE 2014 
 
2. ACLARIMENT I MODIFICACIÓ DEL PUNT SEGON DE L’ACORD ADOPTAT PEL PLE 
MUNICIPAL REFERENT A DECLARACIÓ NUL•LITAT DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL 
D’OBRES NÚM. 173/2000  
 
3. RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DE PROMOCIÓ 
TURÍSTICA COSTA DEL MARESME  
 
4. CONCESSIÓ DEL TÍTOL DE FILL PREDILECTE I DE LA MEDALLA D’OR I D’ARGENT DE 
LA VILA 
 
5. MOCIÓ DE DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT PEL 9N 
 
6. MOCIÓ PRESENTADA PER CIU EN RELACIÓ AMB LA PROSPECCIÓ I EXPLOTACIÓ 
D’HIDROCARBURS CONVENCIONALS  
 
7. ASSUMPTES URGENTS 
 
8. PRECS I PREGUNTES 
 
 
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 24 DE NOVEMBRE 
DE 2014 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de  la sessió ordinària de data 24 de novembre de 2014 
amb les següents rectificacions: 
 

• A la pàg. 11, 5è paràgraf la intervenció correspon al Sr. Font i no al Sr. Puig 
• Corregir el cognom del regidor del PP, com a Sr. Martín i no Martí  

 
 
2. PROPOSTA D’ACORD D’ACLARIMENT I MODIFICACIÓ DEL PUNT SEGON DE 
L’ACORD ADOPTAT PEL PLE MUNICIPAL  EL 26 DE NOVEMBRE DE 2012 , 
REFERENT A DECLARACIÓ NUL·LITAT DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES 
NÚM. 173/2000 ATORGADA PER ACORD DE LA COMISSIÓ DE GOVERN EN 
DATA 23 DE GENER DE 2001, A FAVOR DE JOAN CANTÓS VIDAL PER A 
CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR A LA URB,FARELL PARC, 
PARCEL·LA 39 
 
En data 24 de setembre de 2012, el Ple de l’Ajuntament adoptà acord d’incoació 
d’expedient de revisió en via administrativa, per motius de nul·litat, de la llicència 
municipal d’obres número 173/2000, atorgada per la Comissió de Govern de data 23 
de gener de 2001, per a construcció d’habitatge unifamiliar, a la parcel·la número 39 
de la urbanització Farell Park, enclavat, en part, en zona qualificada de sistemes, 
xarxa viària bàsica i dins la línia d’edificació de l’autopista C-32, a favor del Sr. Joan 
Cantós Vidal. 
 
Interessat el preceptiu dictamen a la Comissió Jurídica Assessora , aquest fou emès 
sota el número 259/11, essent favorable a la resolució de revisió d’ofici de la llicència 
esmentada. 
 



Amb aquests antecedents, la Corporació Municipal en Ple, en sessió celebrada el dia 
26 de novembre de 2012, adoptà acord de declarar la nul·litat de ple dret de la llicència 
municipal d’obres número 173/2000, atorgada al Sr. Joan Cantós Vidal. 
 
En el mateix acte, i en el l’acord segon, s’aprovà requerir a l’alcaldia per tal que iniciés 
els tràmits d’instrucció de l’expedient de restauració. 
 
Acreditada la conveniència d’aclarir i completar el punt segon de la resolució adoptada 
per l’acord plenari municipal esmentat, de data 26 novembre de 2012, tenint en 
compte el títol competencial de l’administració de la Generalitat de Catalunya en 
matèria de carreteres, i donat que l’Autopista C-32 és titularitat de l’administració 
autonòmica, essent aquest l’eix que determina la infracció del règim de distàncies 
d’edificació controvertit en l’expedient de revisió de llicència esmentat. 
 
Atès l’article 63, “Restitució del medi a l’estat anterior”, del Decret Legislatiu 2/2009, de 
25 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Carreteres, segons el qual 
correspon a l’Administració titular de la via, mitjançant la resolució corresponent, exigir 
la restitució del medi físic a l’estat anterior a la comissió de la infracció, recau aquesta 
potestat a la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès l’article 159 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, que disposa que els caps dels serveis territorials són 
els òrgans competents per exigir la restitució del medi, reposar subsidiàriament la 
situació alterada i fixar l’import de la indemnització..”. 
 
EL PLE ACORDA: 
 
ÚNIC.- ACLARIR I COMPLETAR el punt 2n de l’acord adoptat pel Ple Municipal en 
data 26 de novembre de 2012, referent a “Declaració de nul·litat de la llicència 
municipal d’obres número 173/2000 atorgada per l’ajuntament de Sant Pol de Mar per 
a la construcció d’un habitatge unifamiliar a la urbanització Farell Parc, parcel·la 39, 
afectada de sistema de vialitat pública i, en part, classificada de sòl no urbanitzable, 
acordada per la Comissió de Govern de data 23 de gener de 2001. 
 
“SEGON.- REQUERIR a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de 
Catalunya per tal que iniciï els tràmits d’instrucció d’expedient de restauració de la 
legalitat urbanística en relació amb les obres autoritzades per la llicència que es 
declara nul·la de ple dret, d’acord amb allò que disposa l’article 112 i concordants del 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística aprovat per Decret 64/2014, de 
13 de maig”. 
 
 
INTERVENCIONS 
 
La Sra. Alcaldessa defensa la proposta exposant les raons per les quals creu s’ha de 
votar favorablement. 
 
Sr. Puig, pren la paraula i  reitera la intervenció que va fer en l’anterior ple, dient que 
cadascú ha d’assumir la seva responsabilitat. Considera, però que el requeriment a la 
Direcció de Carreteres es podia haver fet abans. 
 
 
 
 



VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 29 
de desembre de 2014, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb 
 

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

 
 
3. RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DE 
PROMOCIÓ TURÍSTICA COSTA DEL MARESME  
 
Vist el contingut dels vigents estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del 
maresme que varen ser publicats en el BOP de Barcelona núm. 240 de 7.10.2003, 
pàg. 26 a 31; i per anunci de referència al DOGC núm. 3985 de 10.10.2003, pàg. 
19549, així com la darrera modificació d’estatuts operada per acord de Junta General 
del consorci de Promoció Turística costa del maresme el 13 de juny de 2012, quin text 
va ser publicat al BOP de Barcelona núm. CVE 022014008505 de 7.04.2014; i per 
anunci de referència al DOGC núm. 6636 de 3.06.2014. 
 
Vist que s’escau procedir a formular una modificació estatutària per tal d’ adaptar-los 
tant a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració Local (LRSAL), com a la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa 
 
Vist que, amb aquests antecedents, la Junta General del Consorci de Promoció 
Turística Costa del Maresme, en sessió de 18 de novembre de 2014 ha aprovat 
inicialment la modificació dels estatuts del Consorci, concretament: 
 
a)  Modificacions introduïdes per a l’adaptació dels Estatuts a la Llei 27/2013, de 

27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les Administracions 
Públiques (LRSAL) 

 
• S’introdueix l’adscripció al Consell Comarcal del Maresme, essent que 

s’introdueix un segon paràgraf a l’article 5 (Règim jurídic), que quedarà així: 
 
Article 5: Règim jurídic 
.../... 
 “A l’empara de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de les Administracions Públiques, en la seva disposició final 
segona s’estableix que els estatuts de cada Consorci determinaran 
l’Administració Pública a la que estarà adscrit així com el seu règim orgànic, 
funcional i financer d’acord amb el que preveuen els apartats de la llei. En 
aplicació dels criteris continguts en aquesta norma, el Consorci s’adscriu al 
Consell Comarcal del Maresme. Aquesta adscripció determina la subjecció al 
règim pressupostari, de comptabilitat i control de l’administració d’adscripció, 
sens perjudici del mandat legal a la Llei Orgànica 20/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera.” 

 

• S’introdueix la possibilitat que l’ens d’adscripció pugui classificar el Consorci, 
d’acord amb les previsions i efectes contingudes a la Disposició Addicional dotzena 
de la Llei de Bases de Règim Local en la seva redacció donada per l’article primer, 
apartat trenta-set de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 



sostenibilitat de les Administracions Públiques; tot introduint un tercer paràgraf a 
l’article 5 (Règim Jurídic) 

 
Article 5: Règim jurídic 

 .../... 
“Correspondrà al Ple de l’ens local al que el Consorci estigui adscrit la 
classificació del Consorci en un dels tres grups previstos d’acord amb les 
previsions i efectes contingudes a la Disposició Addicional dotzena de la Llei de 
Bases de Règim Local en la seva redacció donada per l’article primer, apartat 
trenta-set de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de les Administracions Públiques.” 

 
• S’introdueix un nou redactat de l’article 27 referent a la incorporació de 

personal al consorci, essent que quedarà així:  
 
Article 27: “El personal al servei del Consorci pot ser funcionari o laboral 
procedent exclusivament d'una reassignació de llocs de treball de les 
administracions participants, el seu règim jurídic serà el de l'Administració 
pública d'adscripció i les seves retribucions en cap cas podran superar les 
establertes per llocs de treball equivalents a aquella. 
 
A aquests efectes, respecte del personal ja existent, caldrà que sigui adscrit a 
alguna de les administracions participants per, posteriorment, ser reassignat al 
consorci i es regirà pel règim jurídic de l’administració pública a la que el 
consorci estigui adscrit.” 

 
b) Modificacions introduïdes per a l’adaptació dels Estatuts a la Llei 15/2014, se 

16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de 
reforma administrativa. 

 
• S’introdueix la previsió legal introduïda pels articles 12 al 15, ambdós 

inclosos, de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector 
Públic i altres mesures de reforma administrativa, quant a la separació i liquidació, 
en el seu cas, del Consorci; essent que s’introdueix un nou paràgraf al final de 
l’article 36 i un nou paràgraf al final de l’article 34, i s’introdueix també una nova 
Disposició Addicional Segona, referent a la dissolució i a la separació, 
respectivament del Consorci, que quedaran així: 

 
Article 36: 
.../... 
 “Als efectes de la dissolució i liquidació del Consorci serà d’aplicació allò 
disposat a l’article 14 de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització 
del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.” 
 
Article 34: 
.../... 
 “Als efectes de la separació d’algun o alguns membres del Consorci serà 
d’aplicació allò disposat als articles 12 i 13 de la Llei 15/2014, se 16 de 
setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa.” 
 
Disposició Addicional segona: “Quant a la separació i liquidació del Consorci, 
en tot allò no previst en els presents Estatuts ni en Llei 15/2014, se 16 de 
setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa, s’estarà a allò previst en el Codi Civil sobre la societat civil, 



excepte el règim de liquidació, que se sotmetrà a allò disposat en el Reial 
Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei de societats de Capital”. 

 
Vist que en relació amb els aspectes procedimentals cal tenir en compte que la 
modificació dels Estatuts dels Consorci, segons allò previst a l’article 322 del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, 
de 13 de juny, requereix que l’acord de modificació adoptat per la Junta General, sigui 
ratificat pels ens i les administracions que en formen part, acordada amb les mateixes 
formalitats que per a l’aprovació, pel quòrum de majoria absoluta de membres de la 
corporació, de manera que els ens locals participants han de fer-ne una aprovació 
inicial i una altra de caràcter definitiu, posterior aquesta darrera al sotmetiment de 
l’expedient a informació pública pel període de 30 dies. 
 
Vistos els article 11. l) i 33 dels vigents estatuts del Consorci, i l’article 322 del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals. 
 
Vist l’informe de Secretaria de data 16 de desembre de 2014, EL PLE ACORDA: 
  
PRIMER.- Ratificar inicialment l’expedient de modificació dels Estatuts del Consorci de 
Promoció Turística Costa del Maresme, aprovat inicialment per acord de la Junta 
General del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme de data 18 de 
novembre de 2014 per tal d’ adaptar-los tant a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL), com a la Llei 15/2014, 
se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa, d’acord amb el text que s’incorpora a continuació: 
 
a) Modificacions introduïdes per a l’adaptació dels Estatuts a la Llei 27/2013, de 

27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les Administracions 
Públiques (LRSAL) 

 
• S’introdueix l’adscripció al Consell Comarcal del Maresme, essent que 

s’introdueix un segon paràgraf a l’article 5 (Règim jurídic), que quedarà així: 
 
Article 5: Règim jurídic 
.../... 
 “A l’empara de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de les Administracions Públiques, en la seva disposició final 
segona s’estableix que els estatuts de cada Consorci determinaran 
l’Administració Pública a la que estarà adscrit així com el seu règim orgànic, 
funcional i financer d’acord amb el que preveuen els apartats de la llei. En 
aplicació dels criteris continguts en aquesta norma, el Consorci s’adscriu al 
Consell Comarcal del Maresme. Aquesta adscripció determina la subjecció al 
règim pressupostari, de comptabilitat i control de l’administració d’adscripció, 
sens perjudici del mandat legal a la Llei Orgànica 20/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera.” 

 

• S’introdueix la possibilitat que l’ens d’adscripció pugui classificar el Consorci, 
d’acord amb les previsions i efectes contingudes a la Disposició Addicional dotzena 
de la Llei de Bases de Règim Local en la seva redacció donada per l’article primer, 
apartat trenta-set de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de les Administracions Públiques; tot introduint un tercer paràgraf a 
l’article 5 (Règim Jurídic) 

 
Article 5: Règim jurídic 



 .../... 
 “Correspondrà al Ple de l’ens local al que el Consorci estigui adscrit la 
classificació del Consorci en un dels tres grups previstos d’acord amb les 
previsions i efectes contingudes a la Disposició Addicional dotzena de la Llei de 
Bases de Règim Local en la seva redacció donada per l’article primer, apartat 
trenta-set de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de les Administracions Públiques.” 

 

• S’introdueix un nou redactat de l’article 27 referent a la incorporació de 
personal al consorci, essent que quedarà així:  

 
Article 27: “El personal al servei del Consorci pot ser funcionari o laboral 
procedent exclusivament d'una reassignació de llocs de treball de les 
administracions participants, el seu règim jurídic serà el de l'Administració 
pública d'adscripció i les seves retribucions en cap cas podran superar les 
establertes per llocs de treball equivalents a aquella. 
 
A aquests efectes, respecte del personal ja existent, caldrà que sigui adscrit a 
alguna de les administracions participants per, posteriorment, ser reassignat al 
consorci i es regirà pel règim jurídic de l’administració pública a la que el 
consorci estigui adscrit.” 

 
b) Modificacions introduïdes per a l’adaptació dels Estatuts a la Llei 15/2014, se 

16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de 
reforma administrativa. 

 
• S’introdueix la previsió legal introduïda pels articles 12 al 15, ambdós 

inclosos, de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector 
Públic i altres mesures de reforma administrativa, quant a la separació i liquidació, 
en el seu cas, del Consorci; essent que s’introdueix un nou paràgraf al final de 
l’article 36 i un nou paràgraf al final de l’article 34, i s’introdueix també una nova 
Disposició Addicional Segona, referent a la dissolució i a la separació, 
respectivament del Consorci, que quedaran així: 

 
Article 36: 
.../... 
 “Als efectes de la dissolució i liquidació del Consorci serà d’aplicació allò 
disposat a l’article 14 de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització 
del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.” 
 
Article 34: 
.../... 
 “Als efectes de la separació d’algun o alguns membres del Consorci serà 
d’aplicació allò disposat als articles 12 i 13 de la Llei 15/2014, se 16 de 
setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa.” 
 
Disposició Addicional segona: “Quant a la separació i liquidació del Consorci, 
en tot allò no previst en els presents Estatuts ni en Llei 15/2014, se 16 de 
setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa, s’estarà a allò previst en el Codi Civil sobre la societat civil, 
excepte el règim de liquidació, que se sotmetrà a allò disposat en el Reial 
Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei de societats de Capital”. 

 



SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a 
efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un anunci 
al BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat. 
 
TERCER.- Donar audiència, de forma simultània, als interessats i a les entitats que 
han exercit la iniciativa. 
 
QUART.- Considerar definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la modificació 
del Estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme pel cas que durant 
el període d’informació pública no es presenti cap reclamació o suggeriment. 
 
CINQUÈ.- Formular encàrrec al Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme 
per tal que, actuant en nom i representació d’aquesta entitat, es procedeixi a la 
publicació dels corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, formuli el tràmit 
d’audiència als interessats, així com procedeixi a la publicació íntegra el text de la 
modificació dels Estatuts, definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província 
als efectes que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local. 
 
SISÈ.- Donar trasllat del present acord al Consorci de Promoció Turística Costa del 
maresme, als efectes escaients. 
 
INTERVENCIONS 
 
El regidor delegat de l’àrea, Sr. Vidal, explica que la proposta consisteix en l’adaptació 
dels Estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme a les disposicions 
de la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les 
Administracions Públiques (LRSAL). 
 
 
Sr. Puig, per ICV, pregunta si el Consorci fins ara era una entitat autònoma i ara,  amb 
la modificació dels Estatuts que es proposa,  passa a ser absorbit pel Consell 
Comarcal. De ser així, el seu vot serà desfavorable en no estar conforme amb un 
augment de competències en un organisme (Consell Comarcal) que pensen hauria de 
desaparèixer. 
 
L’Alcaldessa respon que el Consorci sempre ha estat al Consell Comarcal i que el 
que ara es fa és l’adaptació de la normativa del Consorci al que disposa la LARSAL. 
 
Sr. Martín, entén que es tracta d’una simple adaptació a la normativa. Recorda al grup 
d’ICV que si defensa la supressió dels Consells Comarcal té l’oportunitat de votar a 
favor a la proposta del PP en el Parlament de Catalunya. 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 29 
de desembre de 2014, ÉS APROVADA PER MAJORIA SIMPLE amb 
 

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

 
 
 



 
4. CONCESSIÓ DEL TÍTOL DE FILL PREDILECTE I DE LA MEDALLA D’OR I 
D’ARGENT DE LA VILA ELABORA L’INSTRUCTOR DE L’EXPEDIENT 
 
Ajuntament de Sant Pol de Mar, d’acord amb l’establert en Reglament d’ Honors i 
Distincions, aprovat pel Ple de l’ Ajuntament en data 30 de setembre de 2008 i 
modificat posteriorment en data 14 de gener de 2009, té la voluntat de reconèixer els 
mèrits especials de ciutadans, entitats i institucions en la seva vinculació amb el 
municipi.  
 
Per aquest motiu, en data 10 de desembre de 2014, mitjançant la resolució de 
l’alcaldia 577/2014, es va nomenar al regidor de Cultura de l’Ajuntament, el senyor 
Xavier Catarineu Hernàndez, instructor de l’expedient per a la concessió de la Medalla 
d’or de la Vila a l’entitat Atlètic Club de Sant Pol de Mar,  la Medalla d’argent de la Vila 
a l’entitat Club Petanca Sant Pol i el Títol de fill predilecte de la Vila al Dr. Joan 
Sauleda Parés i es va sol·licitar la redacció d’un informe-proposta per tal de determinar 
els mèrits i/o circumstàncies que aconsellen aquestes concessions. 
 
En data 10 de desembre de 2014, en compliment de l’article 13 del Reglament de 
distincions i honors de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, es va publicar l’Edicte 85/14 
per tal de sotmetre a exposició pública els informes-proposta redactats per l’instructor 
de l’expedient en data 10 de desembre de 2014 i en els que s’argumentava el següent: 
 

A. En referència a la concessió de la medalla d’or de la Vila a l’entitat Atlètic Club Sant 
Pol es considera convenient la seva concessió al considerar que l’activitat que ha 
desenvolupat l’entitat durant els seus 94 anys d’existència  ha estat de gran valor per la 
nostra vila. 
B. En referència a la concessió de la medalla d’argent de la Vila a l’entitat Club de 
Petanca Sant Pol es considera convenient la seva concessió al considerar que 
l’activitat que ha desenvolupat l’entitat durant els seus 40 anys d’existència  ha estat de 
gran valor per la nostra vila. 
C. En referència a la concessió del títol de fill predilecte de la vila al Dr. Joan Sauleda 
Parés es considera convenient la seva concessió atès la seva trajectòria professional i 
la dedicació i atenció que sempre ha demostrat amb tots els santpolencs que han 
necessitat del seu saber i ofici. 

 
Havent finalitzat el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat 
al·legacions o suggeriments correspon elevar una proposta al Ple municipal, previ 
dictamen de la corresponent comissió informativa. 
 
Atès que el procediment per al seu atorgament  que es troba previst als art. 13 al 15 de 
l’esmentat reglament. 
 
D’acord amb els anteriors articles ES PROPOSA AL PLE L’ADOPCIÓ DELS 
SEGÜENTS ACORDS: 
 
PRIMER.- Concedir la Medalla d’or de la Vila a l’entitat Atlètic Club de Sant Pol de Mar 
al considerar que l’activitat que ha desenvolupat l’entitat durant els seus 94 anys 
d’existència  ha estat de gran valor per la nostra vila. 
 
SEGON.- Concedir la Medalla d’argent de la Vila a l’entitat Club Petanca Sant Pol al 
considerar que l’activitat que ha desenvolupat l’entitat durant els seus 40 anys 
d’existència  ha estat de gran valor per la nostra vila. 
 



TERCER.- Concedir el Títol de fill predilecte de la Vila al Dr. Joan Sauleda Parés al 
considerar la importància de la seva trajectòria professional i la dedicació i atenció que 
sempre ha demostrat amb tots els santpolencs que han necessitat del seu saber i ofici. 
 
QUART.- Notificar als interessats la concessió de les distincions. 
 
 
INTERVENCIONS 
 
L’Alcaldessa presenta una esmena “in voce” consistent en la supressió de la part 
dispositiva tercera del dictamen: 
 

“/..TERCER.-Concedir el títol de fill predilecte de la vila al Dr. Joan 
Sauleda Parés al considerar la importància de la seva trajectòria 
professional i la dedicació i atenció que sempre ha demostrat amb tots 
els santpolencs que han necessitat del seu saber i ofici /(....)” 

 
La raó, segons explica l’Alcaldessa, és que un familiar del Dr. Sauleda ha expressat la 
voluntat d’aquest de que no es dugui a terme ara la concessió del títol de fill predilecte 
a causa del seu delicat estat  de salut.  
 
Sr. Parada pregunta si es pot concedir a una altra persona i si les concessions es 
faran anualment. 
 
L’Alcaldessa respon al Sr. Parada que queda “lleig” canviar  i que no necessariament 
s’ha de fer cada any. 
 
El Sr. Font manifesta que  pensa que aquesta no es una discussió que s’hagi de tenir 
en un ple municipal.  Diu que votarà que no a l’esmena que consisteix en retirar el títol 
de fill predilecte al Dr. Sauleda. 
 
Sr. Martín, pregunta si  per concedir el títol, la persona ha d’estar d’acord. Manifesta 
que el grup del PP no ha estat informat de la instrucció d’aquest expedient.  Vol deixar 
clar  que considera que el Dr. Sauleda es mereix aquest reconeixement. D’altra banda, 
davant l’esmena presentada es troba confós.  
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA 
 
SOTMESA  A VOTACIÓ l’esmena, ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb 
 

•   10 vots a favor: CIU (5), Junts (3), ICV (2) 
•     1 vot en contra: ERC (1) 
•     1 abstenció: PP (1) 

 
 
Aprovada l’esmena “in voce” formulada per l’Alcaldia, el regidor delegat de l’àrea, Sr. 
Xavier Catarineu, explica que fa 4 anys que es fa fer “l’escudellada” i es va decidir -en 
un pacte no escrit- que cada quatre anys quan es fes novament “l’escudellada” al 
gener,  es podria aprofitar aquell acte per donar una distinció. En aquell moment es va 
atorgar  al Cor Germanor,  la medalla d’or i als  geganters la d’argent. En preparar 
novament l’escudellada, les entitats varen decidir repetir el format i fer un 
reconeixement enguany a les associacions esportives proposades. El govern va estar-
hi d’acord. L’expedient va iniciar-se d’ofici, s’ha instruït i correspon al Ple acordar 
l’atorgament. 



 
Sr. Puig, per ICV, manifesta que, tot i que l’esmena els ha sorprès, votaran 
favorablement a la proposta. Els hagués agradat que se’ls hagués informat de la 
tramitació dels expedients amb la suficient anticipació i que cadascun d’ells es tramités 
de forma separada. Tampoc els agrada que s’atorguin aquestes distincions cada 4 
anys a les portes de les eleccions municipals. Hi veuen un cert electoralisme. També 
demanen que s’aclareixi al més aviat possible la qüestió que ha estat objecte 
d’esmena (la concessió del títol predilecte al Dr. Sauleda). 
 
Sr. Font, per ERC, pensa que aquests temes tan delicats no han de ser objecte de 
debat plenari, sinó que han de venir consensuats prèviament, a ser possible 
aconseguint la unanimitat. En veure que el govern ha tingut un contratemps,  el més 
sensat és demanar la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia. 
 
Sr. Martín, pel PP, malgrat que sigui competència del govern l’inici de l’expedient, 
pensa que com a regidors tenen alguna cosa que dir al respecte i que no són maneres 
de fer, caldria que els haguessin informat prèviament. 
 
Sra. Alcaldessa, la demanda va venir per part de les entitats: Penya Xíndries, 
Geganters.. i els escudellaires i les ha recollit el govern municipal. No hi ha 
electoralisme. 
 
Sr. Catarineu manifesta que la proposta ve dels col.lectius ja esmentats que recull les 
regidories d’esports i cultura. Es decideix que en la festa de Sant Pau sigui el marc 
idoni per atorgar el reconeixement. S’inicia d’ofici o a instància de part  l’expedient i és 
al ple a qui correspon decidir atorgar o no el reconeixement. Si en aquest ple no 
s’acorda, caldrà esperar fins al de gener i, ja haurà passat la festa de Sant Pau. 
 
Sr. Font, pensa que el regidor de l’àrea de Cultura en ser coneixedor del contratemps 
( consistent en que el Dr. Sauleda ha demanat que no es tramiti la distinció de fill 
predilecte perquè en l’actualitat no es troba bé de salut),  el regidor hauria d’haver 
informat a la resta de regidors mitjançant una trucada o un missatge d’aquests fets. 
Per al contrari,  els regidors es troben amb la sorpresa d’una esmena que proposa la 
retirada del punt més important: el nomenament del Dr. Sauleda com a fill predilecte. 
Reitera que és un tema que no s’ha de debatre en el ple, sinó que ha de ser objecte 
d’un consens  entre els membres del Consistori. 
 
L’Alcaldessa es disculpa per la manca de cortesia, per no haver informat del 
contratemps,  però això no té a veure –considera- amb el fet de que es pugui tirar 
endavant la resta de la proposta. 
 
El regidor del PP pregunta que té a veure el que coincideixi un acte festiu amb donar 
un títol i qui decideix donar-lo; qui decideix quines entitats seran les guardonades. 
 
Respon el Sr. Catarineu, regidor de Cultura dient que les entitats fan una proposta i 
que aquesta es discuteix a Junta de Govern Local, si hi està d’acord s’inicia l’expedient 
que culmina en la proposta plenària. Com s’ha arribat fins aquí? Tot preparant la festa 
de Sant Pau. Aquest grup d’entitats ha considerat oportú que podria repetir-se el 
format que va tenir lloc fa quatre anys. Qui  decideix guardonar les entitats és la Junta 
de Govern. Si hi està amb la proposta, s’inicia l’expedient i finalment ho decideix el Ple. 
 
El regidor del PP, considera que aquest expedient no s’ha portat bé 
 
 
 



 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta esmenada per a l’aprovació de la sessió ordinària 
de data 29 de desembre de 2014, ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb 
 

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

 
 
5. MOCIÓ DE DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT PEL 9N 
 
Els dies previs a la celebració de la jornada del 9N, organitzacions d’ultradreta van 
interposar querelles contra el president de la Generalitat, la Mesa del Parlament i 
alguns membres del govern.  
 
Igualment, el Fiscal General de l’Estat, Eduardo Torres-Dulce, en diverses 
declaracions, va manifestar la intenció d’interposar una querella contra el president de 
la Generalitat i alguns membres del Govern si no s’aturava l’organització del 9N tot i 
que, finalment, no la va interposar. 
 
Passat el 9N i en la mateixa línia, el Fiscal General ha pressionat la Fiscalia de 
Catalunya perquè interposés una querella. 
 
Enmig de tot això, la presidenta del PP a Catalunya, en unes declaracions difoses pels 
mitjans de comunicació, va donar a entendre que la fiscalia actuava al seu dictat, cosa 
que posa en entredit la necessària i obligada separació de poders en un estat de dret. 
A tot això, en una reunió celebrada el 18 de novembre els Fiscals de Catalunya van 
decidir, per unanimitat, no interposar aquesta querella atès que entenien que no es 
donaven les raons jurídiques que ho motivessin. 
 
Lluny de renunciar a les seves pretensions, el Fiscal General va reunir la Junta de 
Fiscals de Sala, òrgan consultiu de la Fiscalia, per a justificar la seva decisió i acabar 
interposant una querella contra el president de la Generalitat, Artur Mas, la 
vicepresidenta del govern, Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, 
per la presumpta comissió de delictes de desobediència, prevaricació, malversació i 
usurpació de funcions. 
 
És evident que ens trobem davant d’una clara persecució política per part del Govern 
de l’Estat, a través del seu braç executor, en aquest cas la Fiscalia, en una clara 
instrumentalització de l’estat de Dret, al marge de qualsevol raó jurídica.  
 
La jornada de participació del dia 9N va ser possible gràcies als més de 40.000 
voluntaris que van destinar unes hores del seu temps a fer-la possible i per tant l’èxit 
es deu a la ciutadania, que com en anteriors ocasions s’ha mobilitzat a favor de les 
llibertats dels país.  
 
També va ser possible gràcies a la col·laboració d’alcaldes i regidors que van destinar 
aquestes hores i,que amb la seva complicitat, van facilitar infraestructures tècniques 
per celebrar la jornada de participació del dia 9 de novembre. 
 
La querella contra els membres del Govern és representativa,ja que davant la 
impossibilitat i la irracionalitat de presentar-la contra tots els voluntaris, la Fiscalia 
General es dirigeix contra membres del Govern. A la vista dels fets, i per aclarir qui són 



els autèntics responsables de la celebració de la jornada, cal que aquests siguin 
coneguts a través de la seva declaració en seu judicial.  
 
Per tot l’anteriorment exposat,  EL PLE ACORDA: 
 
Primer.- Que els regidors que votem a favor de la present moció vam participar 
activament en la celebració de la jornada del 9N, i per tant assumim totes les 
responsabilitats que se’n puguin derivar i admetem ser coautors de les accions que 
s’imputin al President de la Generalitat i altres membres del Govern, derivades de 
l’organització i execució del citat procés democràtic. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Fiscalia de Catalunya als efectes corresponents, 
i al Govern de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 29 
de desembre de 2014, ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb 
 

•    11 vots a favor: CIU (5),  Sr. Parada (Junts), Sra. Martí (Junts) , Sr. Comas     
       (Junts), Sr. Puig (ICV), Sr. Ferrer (ICV), Sr. Font (ERC) 

•      1 vot en contra: cap PP (1) 
•      0 abstenció 

 
 
6. MOCIÓ PRESENTADA PER CIU EN RELACIÓ AMB LA PROSPECCIÓ I 
EXPLOTACIÓ D’HIDROCARBURS CONVENCIONALS PER MITJÀ DE LA 
FRACTURACIÓ HIDRÀULICA 
 
La progressiva escassetat de recursos energètics fòssils convencionals i l'augment 
sostingut del preu del petroli i del gas natural en els mercats internacionals en els 
darrers anys han fet econòmicament viable l'activitat d'extracció de recursos energètics 
fòssils no convencionals. Com a resultat d'aquesta evolució, els recursos energètics 
fòssils no convencionals augmenten progressivament la seva contribució al 
subministrament mundial de recursos fòssils. 
 
Això ha provocat una modificació molt significativa de les reserves explotables de 
combustibles fòssils, i ha alterat la geopolítica d’aquests recursos. En principi, els 
països que ho han començat a aplicar han guanyat, aparentment, independència 
energètica, i gràcies al menor cost d’explotació han guanyat competitivitat per a les 
seves industries. 
 
Alhora, però, aquest tipus d’explotacions han anat acompanyades de controvèrsia 
social i han comportat l’aparició de moviments de crítica pels seus possibles impactes 
ambiental. Calia, doncs, obtenir més i millor informació d’una tècnica poc coneguda en 
el seu funcionament i en les seves conseqüències. Una tècnica que semblava poc 
fiable i potencialment perillosa i que generava informacions contradictòries. 
 
La creació, a instàncies del Govern de la Generalitat, del Grup d’experts sobre la 
investigació i l’extracció d’hidrocarburs amb la tècnica de fractura hidràulica i els 
treballs de la Comissió d’estudi creada específicament pel Parlament de Catalunya 
han contribuït de manera decisiva a aportar més coneixement sobre aquesta tècnica i 
les seves conseqüències a Catalunya. 
 



Les conclusions d’aquests treballs han estat recollides a la Resolució 794/X del  
Parlament de Catalunya rebutgen l’aplicació d’aquesta tècnica a Catalunya per motius 
tant econòmics com mediambientals i també socials. 
 
EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER.- ASSUMIR com a pròpies les conclusions de la Comissió d’estudi dels 
permisos de prospecció i explotació d’hidrocarburs no convencionals per mitjà de 
fracturació hidràulica adoptades pel Ple del Parlament de Catalunya durant el mes 
d’octubre. 
 
SEGON.- REBUTJAR de manera definitiva l’extracció d’hidrocarburs per fractura 
hidràulica, atès que actualment aquesta pràctica és agressiva amb el consum de 
recursos, inapropiada per a esser considerada una font potencial d’energia autòctona, 
una greu amenaça per a la preservació del paisatge i les potencialitat apropies dels 
territoris rurals i una opció perillosa per als recursos naturals del territori. 
 
TERCER.- REBUTJAR la impugnació del Govern de l’Estat davant del Tribunal 
Constitucional contra la Llei Antifracking aprovada pel Parlament de Catalunya i instar 
el Govern de la Generalitat a presentar, amb la màxima celeritat, els recursos jurídics 
pertinents per a la defensa de les competències estatutàries en matèria d’ús del sòl i el 
subsòl. 
 
 
INTERVENCIONS 
 
L’Alcaldessa defensa la proposta tot afirmant que hi ha altres alternatives d’energies 
renovables menys agressives amb el medi ambient. 
 
Sr. Puig, celebren que des del grup de CIU hi hagi consciència ecològica i animen al 
govern de la Generalitat que tingui la mateixa sensibilitat amb altres temes com són: la 
privatització d’aigua i el tema de l’entramat de Barcelona world. 
 
Sr. Martín, pel PP, veu tons d’hipocresia. Celebra, però que a la proposta s’utilitzin 
termes estatutaris. 
 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 29 
de desembre de 2014, ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb 
 

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

 
 
7. ASSUMPTES URGENTS 
 
No n’hi ha  
 
 
8. PRECS I PREGUNTES 
 
De Junts per Sant Pol 



 
Sr. Parada 
 

1. Fa el prec de que es convoqui o s’informi a la resta de grups de l’oposició dels 
viatges que el govern fa a Andorra amb qui el municipi de Sant Pol està 
agermanat. Que s’informi també de la tramitació dels expedients de concessió 
de medalla d’or, o fill predilecte i que en aquests temes es busqui el consens  

 
Sra. Verònica Martí 
 

2. Si es veurà la TV aquest Nadal 
3. Si s’ha demanat informe a la Junta de Patrimoni en compliment de la moció 

aprovada al ple passat. 
 
D’ICV 
 

1. Previsió d’obertura de la biblioteca municipal. 
2. Que doni arguments per defugir de raons electoralistes en relació amb el 

berenar popular organitzat recentment. En concret pregunta si és veritat que 
només hi podien anar els empadronats a Sant Pol i si s’ha fet en els últims tres 
anys. 

 
D’ERC 

 
1. Com està el tema de l’antena de TV. 

 
Del PP 
 

1. Reitera la pregunta de si s’ha demanat informe a la Junta de Patrimoni tal com 
es va aprovar al ple passat. 

 
2. Demana respecte al regidors de l’oposició per part del govern municipal. 

Manifesta que no s’informa suficientment als grups de l’oposició, que es 
confonen activitats del govern municipal amb activitats de partit..... 

 
 
RESPOSTES 
 
A Junts per Sant Pol 
 
Sr. Parada 
 
 

1. Respon l’Alcaldessa tot dient que la gent que puja a Andorra són convidats 
nominativament pel Comú d’Andorra. Pel que fa  a la queixa relativa al 
nomenament de fill predilecte, manifesta que els parents del Sr. Sauleda varen 
remetre un e-mail on demanaven que ara no es portés a terme aquest 
nomenament per raons de salut. Quan a les informacions del diversos actes 
que es realitzen ja se’ls dóna informació  a les Juntes de govern local i es 
convida a  tots els regidors als actes que organitza l’Ajuntament. 

 
A la Sra. Martí 
 
2. Respon l’Alcaldessa, dient que restem pendent de la cessió de línia de 

FECSA ENDESA amb el CTTI. El conveni ja està enviat 



 
3. Respon l’Alcaldessa dient que ja ha donat les instruccions oportunes perquè 

s’emeti l’informe sol.licitat. 
 
 
A ICV 
 

1. Respon l’Alcaldessa que el procediment no s’ha allargat més del compte, sinó 
que  ha seguit el seu procés: aprovació del projecte, obres,  procediment  i 
adjudicació pel subministrament del mobiliari, selecció del bibliotecari. Pensen 
que al febrer ja es podrà obrir. 

 
2. Respon el regidor delegat de l’àrea de Governació dient que efectivament 

l’Ajuntament ha organitzat el berenar i que només hi podien assistir els 
empadronats a Sant Pol de Mar  

 
D’ERC 
 
Ja ha estat contestada abans 
 
Del PP 
 

1. Ja ha estat contestada abans 
2. Respon l’Alcaldessa dient que l’únic que s’ha penjat al web és el sopar de 

la marató. Els actes de CIU no es publiquen als mitjans municipals. El 
regidor del PP diu que no es tracta d’un cas concret, sinó que en diverses 
activitats es confon CIU amb el govern municipal quan s’hauria de 
diferenciar. 

 
 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les  
21:15 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       SECRETÀRIA 

 

 

 
Montserrat Garrido Romera           M. Carme Solís Ferrer 

 


