ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 27 DE JUNY DE 2016
NÚM. PLE2016/7

Identificació sessió
Caràcter: extraordinària
Data: 27 de juny de 2016
Horari: 19:00 h. a 19:45 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. Marta Romà Serra (CIU)
Regidors/es
Sr. Robert Garcia Gil (CIU)
Sr. José Parada Rafael (Junts per Sant Pol)
Sr. Daniel Comas Verdaguer (Junts per Sant Pol)
Sra. Verònica Martí Ceballos (Junts per Sant Pol)
Sr. Albert Font Lacambra (ERC)
Sr. Albert Zanca Brossa (ERC)
Sr. Bernat Ferrer Roura (ICV-EUIA-E)
Secretària
M. Carme Solís Ferrer
A la sala de plens de la vila de Sant Pol de Mar, essent les 19:00 hores del dia 27 de
juny de 2016, es reuneixen sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Montserrat
Garrido Romera, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número 7 del
Ple de la Corporació amb caràcter extraordinària, els senyors i senyores més amunt
esmentats.
Declara oberta la sessió la Sra. Alcaldessa i un cop comprovat el quòrum d’assistència
necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els assumptes
inclosos a l’ordre del dia que tot seguit es relacionen.
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Ordre del dia
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR ORDINÀRIA DE DATA 30 DE
MAIG DE 2016
2. DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ D’UNA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2016
3. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE EL
TERME MUNICIPAL DE SANT POL DE MAR I EL DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA,
DE DATA 4 DE MAIG DE 2016
4. APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES ESPECÍFIQUES QUE S’ANNEXEN AL
PRESENT ACORD PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER AL PINTAT DE
LES PARETS MITGERES DELS EDIFICIS DEL MUNICIPI DE SANT POL DE MAR,
PER A L’ANY 2016.
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER AJUTS ESCOLARS.

PER

A

6. MOCIÓ PER A L’ADOPCIÓ INSTITUCIONAL DE LA DECLARACIÓ UNIVERSAL
SOBRE ELS ARXIUS PER PART DE L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
7. MOCIÓ DEL MÓN LOCAL EN DEFENSA DE L’ACOLLIDA DE LES PERSONES
REFUGIADES

L’Alcaldessa expressa les seves felicitacions als representants d’ERC pel resultat de
les passades eleccions. Així mateix informa que la moció proposada per ERC no podrà
ser tractada en aquest ple donat que té caràcter extraordinari, per la qual cosa
s’inclourà en l’ordre del dia del ple ordinari del proper mes de juliol. Tot i així, manifesta
el seu rebuig a tot el que ha succeït aquests últims dies en relació amb el Ministre
d’Interior i l’Oficina Antifrau.
Seguidament cedeix la paraula al regidor d’ERC Sr. Albert Zanca, qui dóna les
gràcies per les felicitacions rebudes. Manifesta que és una llàstima no poder-la passar
avui ja que seria el dia idoni per a fer-ho davant els atacs contra les institucions
catalanes i contra Catalunya. Això ha de servir per refermar el compromís per
continuar amb el procés vers la independència.
Abans d’iniciar a tractar els punts de l’ordre del dia de la sessió d’avui, l’Alcaldessa
exposa que serà retirat de l’ordre del dia el punt 4 “Aprovació inicial de les bases
específiques que s’annexen al present acord per a l’atorgament de subvencions per al
pintat de les parets mitgeres dels edificis del municipi de Sant Pol de Mar per a l’any
2016”, perquè està previst introduir unes modificacions a les bases
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR ORDINÀRIA DE DATA 30
DE MAIG DE 2016
S’aprova l’acta de la sessió anterior de data 30 de maig de 2016 per unanimitat de tots
els assistents.
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2. DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ D’UNA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2016
Assumpte
Exp. 4/2016 de Modificació del pressupost de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar
mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de
tresoreria de 31 de desembre de 2015
Relació de fets
La liquidació pressupostària de l’exercici 2015 ha presentat romanent líquid de
tresoreria per a despeses generals a 31 de desembre de 2015 per import de
983.431,20€.
L’informe d’intervenció de la liquidació pressupostària exposava que el destí d’una part
d’aquest romanent de tresoreria, en concret 498.606,95€, restava subjecte al destí de
l’article 32 de la LO 2/2012. Es proposa l’aplicació d’un import de 158.323,41€ a dotar
fons de solvència que asseguri el pagament en el termini legal, i la resta, 340.283,54€
a reduir endeutament net. Per aquest motiu, es proposa la seva aplicació a aquest
destí, mitjançant la no concertació de part del nou endeutament previst en el
pressupost del 2016.
La resta de l’ import del romanent de tresoreria per a despeses generals,
484.824,25€€, es proposa aplicar un import de 389.216,00€ a projectes d’inversió.
Per últim també es preveu l’increment de crèdit finançat amb baixes per anul·lació de
crèdits que es consideren reductibles.
La secretària interventora, ha informat favorablement aquesta proposta de modificació
pressupostària.
Fonaments de dret
1. Article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
2. Article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (RDLeg.
2/2004, de 5 de març).
3. Articles 36, 37 i 38 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril.
4. Articles 9 i 10 de les bases d’execució vigents.
D’acord amb allò exposat i a la vista de la documentació que consta a l’expedient, EL
PLE ACORDA:
PRIMER. Aplicar la part del romanent líquid de tresoreria per a despeses generals de
31 de desembre de 2015 afectat al destí que fixa l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012
d’Estabilitat Pressupostària, 498.606,95€, a: dotar un fons de solvència d’import
158.323,41€ i a reduir endeutament net per import de 340.283,54€ no concertant
operacions d’endeutament a llarg termini previstes al pressupost actual de l’exercici
2016.
SEGON. Aplicar part del romanent líquid de tresoreria per a despeses generals de 31
de desembre de 2015 no afectat al destí que fixa l’article 32 de la Llei Orgànica
2/2012, 389.216,00€ a projectes d’inversió.
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TERCER.- Aprovar l’expedient de modificació del pressupost de l’Ajuntament de Sant
Pol de Mar, consistent en crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat mitjançant
romanent líquid de tresoreria per a despeses generals de 31 de desembre de 2015 i
mitjançant baixes per anul·lació de crèdit, amb el següent detall:
CRÈDIT EXTRAORDINARI:
Partida pressupostària
1
5
2
4
3
3
2
4
4
6
6
3
3

23100
33800
16500
16500
32300
33000
15500
49100
34200
92000
16100
32300
32300

6250000
6250000
6190000
6250000
6250001
6250000
6240000
6230003
6230000
6260000
6090001
6230000
6330000

Desripció

Armari congelador i deshumidificador
Mobiliari festes
Enllumenat: canvi quadres

Enllumenat: comptador club petanca
Mobiliari llar d'infants (càmara fotos, …)
Material audiovisual
Equipació furgoneta i altres
Telefons internet i antena telecomunicacios
Caldera i acumuladors d'esports
Equips procés informació
Segona fase xarxa aigua potable Parc Litoral
Motors Persianes
Llar d'infants: instal·lacions i parquet
Subtotal crèdit extraordinari

SUPLEMENT DE CRÈDIT:
Partida pressupostària
2
2
2
4
1
5
6

15320
13300
15320
16100
13200
33800
34100

6090000
6090000
6190000
6090000
2210400
2260902
4800006

Desripció

Mobiliari urbà
Senyals verticals
Asfalt i arrenjament carrers
SOREA: DIPÒSIT DE URBAPOL

Vestuari policia local
Festes populars
CLUB NÀUTIC SANT POL DE MAR

Pressupost
actual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Modificació

Pressupost
actual
35.000,00
18.000,00
30.000,00
285.992,07
5.000,00
55.000,00
1.500,00

Modificació

Subtotal suplement de crèdit

Total habilitació de crèdit

1.500,00
11.500,00
75.000,00
30.000,00
3.000,00
2.500,00
20.000,00
16.000,00
8.000,00
9.516,00
36.200,00
5.000,00
7.000,00
225.216,00

30.000,00
25.000,00
80.000,00
29.000,00
10.000,00
20.000,00
810,00
194.810,00

Pressupost
definitiu
1.500,00
11.500,00
75.000,00
30.000,00
3.000,00
2.500,00
20.000,00
16.000,00
8.000,00
9.516,00
36.200,00
5.000,00
7.000,00

Pressupost
definitiu
65.000,00
43.000,00
110.000,00
314.992,07
15.000,00
75.000,00
2.310,00

420.026,00

Finançament:
DISMINUCIONS DE CRÈDIT
Partida pressupostària
1
3
3

13300
33000
32300

Desripció

6090003 Càmeres vigilància seguretat 3a Fase
1600001 Seg. Social laborals
4800000 SUBVENCIONS EDUCACIO

Pressupost
actual
26.000,00
28.215,18
4.500,00

Modificació

Pressupost
actual
0,00

Modificació

Total reduccións de crèdit

Pressupost
definitiu
-10.000,00
16.000,00
-20.000,00
8.215,18
-810
3.690,00
-30.810,00

AUGMENT D'INGRESSOS
Concepte pressupostari
1

Desripció

87000 Romanent tresoreria per despeses generals
Ingressos

Total recursos per finançar habilitació crèdit

Pressupost
definitiu
389.216,00 389.216,00
389.216,00

420.026,00

QUART.- Exposar l’expedient al públic, inserint el corresponent anunci al BOP, perquè
es puguin presentar les reclamacions oportunes durant 15 dies. Al·legacions que
s’hauran de resoldre pel Ple en el termini d’un mes. Si no es presenten al·legacions,
l’aprovació inicial esdevindrà, sense cap més tràmit, aprovació definitiva.
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INTERVENCIONS
El regidor de l’àrea, Sr. Ferran Xumetra explica de forma resumida en que consisteix
la modificació de crèdit que el govern municipal proposa aprovar.
El Sr. Font avança que el seu grup s’abstindrà, donat que no aproven la manera de
fer econòmica del govern, que està caient en el conservadurisme. Pensen que aquest
hauria de ser més atrevit en elaborar els pressupostos atès que la legislació actual
penalitza als governs conservadors, en obligar-los a que el romanent de tresoreria
amortitzi deute. Es del parer que caldria ser més curós al calcular el pressupost
d’ingressos al principi i aplicar el que realment es pot gastar per executar inversions i,
després, fer modificacions només per ajustar. A més, troba a faltar un pla d’inversions
en equipaments. El pressupost d’inversions es gasta en coses que, segurament, són
necessàries, però sembla que el govern sigui incapaç d’ajuntar partides significatives
per afrontar altres inversions més importants que es queden al calaix. Si s’examinen
els comptes s’adverteix que, al final, si es mira en perspectiva, els diners hi són; es
destinen molts diners a inversions, però a petites inversions no a projectes
significatius.
El Sr. Xumetra replica que sí que està previst executar projectes significatius i
emblemàtics, com per exemple, l’Institut d’Ensenyament secundari, la comissaria de
Policia i la plataforma única dels carrers del nucli urbà, però fins fa res estàvem dins un
pla financer. Al gener, ningú pensava poder gastar aquests diners perquè s’incomplia
la regla de la despesa.
El Sr. Font manifesta que entén que el govern sigui prudent i compleixi la norma, però
reitera que ja és el segon any que fa el mateix –que aprova el pressupost i, a mig any,
incorpora romanent positiu mitjançant una modificació de crèdit. Es una posició fàcil i
còmoda. D’una banda, això penalitza i d’altra banda, fa difícil poder dur a terme
inversions importants. Reitera que el govern és massa conservador i que hauria de ser
més acurat en fer els ingressos per conèixer de forma més ajustada que és el que
disposa l’Ajuntament per a invertir des del primer moment.
L’Alcaldessa recorda que quan varen arribar al govern es van trobar que els espais
municipals estaven en un estat de deteriorament molt important. S’han dut a terme
moltes obres de manteniment: camp de futbol, pavelló, arranjaments de carrers....
Enguany s’executaran els dipòsits d’aigua i quadres elèctrics. Pensen que el
manteniment és cabdal. Els agradaria dur a terme durant aquest mandat obres
emblemàtiques, com per exemple, l’inici de la peatonalització amb plataforma única,
però creu que les coses que ja tenim en funcionament han d’estar al 100%.
El Sr. Font insisteix en que sense un pla d’inversions serà difícil fer una inversió
significativa. Afegeix que els projectes als que es refereix el Sr. Xumetra no estan ni
quantificats ni fasejats en calendari. Es va aprovar un pressupost on es deia que les
condicions del pressupost eren les que eren i ara, amb la modificació de crèdit, es diu
que la situació del pressupost era molt millor. Si es fraccionen tant les aplicacions
destinades a inversions serà molt difícil afrontar una inversió significativa.
El Sr. Ferrer manifesta que té poca cosa més a afegir. Insisteix però en la manca de
planificació del govern municipal en fer les inversions.
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VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió extraordinària de
data 27 de juny de 2016, ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOSLUTA amb
•
•
•

8 vots a favor: CIU (5), Junts (3)
0 vot en contra: cap
3 abstencions: ERC (2), ICV (1)

3. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE EL
TERME MUNICIPAL DE SANT POL DE MAR I EL DE SANT CEBRIÀ DE
VALLALTA, DE DATA 4 DE MAIG DE 2016
En data 31 de gener de 2006, el Ple de l’Ajuntament va aprovar iniciar expedient de
delimitació del terme municipal en la seva part confrontant amb el municipi veí de Sant
Cebrià de Vallalta.
Posteriorment, i a l’empara del què disposa l’article 28.4 del Decret 244/2007, de 6 de
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis de
les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, el Ple
de la Corporació, en data 28 de setembre de 2015, va designar la composició de la
nova comissió de l’expedient de delimitació.
En data 4 de maig de 2016, es van dur a terme les operacions de delimitació entre els
termes municipals de Sant Pol de Mar i Sant Cebrià de Vallalta, estenent-se l’oportuna
acta, la qual, d’acord amb l’article 31.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre
esmentat, caldrà que sigui aprovada pel plens respectius dels dos municipis amb el
quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, en el
termini màxim de tres mesos comptadors a partir de la data de les operacions de
delimitació.
Per aquests motius, EL PLE ACORDA:
PRIMER.- APROVAR l’acta de les operacions de delimitació entre el terme municipal
de Sant Pol de Mar i el de Sant Cebrià de Vallalta, de data 4 de maig de 2016.
SEGON.- COMUNICAR el present acord al Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament de Sant Cebrià de
Vallalta.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió extraordinària de
data 27 de juny de 2016, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
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•
•
•

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

4. APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES ESPECÍFIQUES QUE S’ANNEXEN AL
PRESENT ACORD PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER AL PINTAT
DE LES PARETS MITGERES DELS EDIFICIS DEL MUNICIPI DE SANT POL DE
MAR, PER A L’ANY 2016.
L’alcaldessa acorda la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia.
5. APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS PER AJUTS ESCOLARS.
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Atès que s’estableix la concurrència competitiva és la forma ordinària de concessió de
subvencions, de conformitat amb allò previst a l’article 22 de la LGS.
Vist que s’estableix que conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció
s’hauran d’aprovar i publicar les corresponents Bases Reguladores.
Atès que en aquest cas concret cal procedir inicialment l’aprovació de les Bases
Reguladores.
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores s’ajusta a allò previst a
l’article 17.3 de la LGS.
Vist l’art. 124.3 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir aquestes bases
i de conformitat amb allò previst a l’article 124.2 del ROAS, procedeix publicar el
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província del contingut d’aquestes bases
reguladores d’ajuts escolars.
En virtut de tot això, EL PLE ACORDA:
PRIMER.- APROVAR inicialment les Bases Reguladores per a l’atorgament de
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per ajuts escolars.
SEGON.- SOTMETRE l’aprovació inicial a informació pública durant el termini de 20
dies, a l’efecte de reclamacions i/o suggeriments, mitjançant l’inserció del corresponent
edicte en el BOP, en el tauler d’anuncis de la Corporació i una referència d’aquest
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anunci s’ha d’inserir al DOGC, transcorregut els terminis, sense haver-ne presentat
cap reclamació ni suggeriment, s’entendrà aprovada definitivament sense necessitat
de nou acord.
TERCER.- DELEGAR en favor de la Junta de Govern Local d’adopció dels actes
necessaris per a la tramitació d’aquest acord i en especial per l’aprovació definitiva de
les presents bases.
QUART.- PUBLICAR aquesta delegació en el BOP en compliment de la legislació
vigent.
INTERVENCIONS
El Sr. Parada explica en que consisteix la proposta. Manifesta que inclou ajuts pels
estudis post-obligatoris: batxillerats, cicles formatius mig i superior i programes de
qualificació professional individualitzats, escoles tallers, escoles adults, en definitiva,
ajuts fins a la selectivitat. S’exigirà una valoració educativa.
Les taules són les mateixes que hi havia abans. El topall és alt, per la qual cosa pot
entrar pot entrar molta gent a demanar els ajuts.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió extraordinària de
data 27 de juny de 2016, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

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

6. MOCIÓ PER A L’ADOPCIÓ INSTITUCIONAL DE LA DECLARACIÓ UNIVERSAL
SOBRE ELS ARXIUS PER PART DE L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
Atès que el Consell Internacional d’Arxius va elaborar i aprovar la Declaració Universal
sobre els Arxius l’any 2010 i que la UNESCO (Organització de les Nacions Unides per
a l’Educació la Ciència i la Cultura) en la seva 36a Conferència General celebrada a
Paris el 10 de novembre de 2011 va adoptar una resolució en què feia seva aquesta
declaració i encoratjava els Estats membres a tenir en compte els seus principis i a
aplicar estratègies i programes en el futur en el seu respectiu àmbit nacional.
Vist que la Declaració Universal sobre els Arxius va ser aprovada amb la finalitat de
reconèixer el paper clau dels arxius, tant en la transparència administrativa i en la
rendició de comptes democràtica, com en la preservació de la memòria social
col·lectiva, i en la investigació històrica.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, EL PLE ACORDA:
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PRIMER.- Adoptar institucionalment la Declaració Universal sobre els Arxius elaborada
i aprovada pel Consell Internacional d’Arxius i reconeguda com a pròpia per la
UNESCO, el text de la qual es transcriu a continuació:
Declaració Universal sobre els Arxius “Els arxius registren decisions, accions i
memòria. Constitueixen un patrimoni únic i insubstituïble que es transmet de generació
en generació. Els documents són gestionats des del seu origen amb la finalitat de
preservar-ne el valor i el significat. Són fonts fiables d’informació que garanteixen la
seguretat i la transparència de les actuacions administratives de les organitzacions. Els
arxius juguen un paper essencial en el desenvolupament de la societat i contribueixen
a la constitució i salvaguarda de la memòria individual i col·lectiva. L’accés lliure als
arxius enriqueix el nostre coneixement de la societat, promou la democràcia, protegeix
els drets de la ciutadania i millora la qualitat de vida. Per això, nosaltres reconeixem: el caràcter únic dels arxius com a testimoni i reflex de l’evolució de les societats; - el
caràcter essencial dels arxius per a garantir una gestió eficaç, responsable i
transparent, per a protegir els drets de la ciutadania, per a l’establiment de la memòria
individual i col·lectiva, per a la comprensió del passat, de la documentació del present i
l’orientació d’actuacions futures; - la diversitat dels arxius permet deixar constància del
conjunt d’activitats de la humanitat; - la multiplicitat de suports en els quals han estat
creats els documents, ja sigui el paper, l’electrònic, l’audiovisual i d’altres de qualsevol
naturalesa; - el paper dels arxivers els quals, com a professionals qualificats, amb
formació inicial i continuada, serveixen a la societat en la mesura que garanteixen el
procés de creació dels documents, els seleccionen i els conserven per al seu ús; - la
responsabilitat de tots –ciutadans, administradors i càrrecs públics, propietaris i
custodis d’arxius públics i privats, i arxivers i altres professionals del camp de la
informació– en la gestió dels arxius; Per tant, hem decidit treballar conjuntament per tal
que: - S’adoptin i es reforcin polítiques i lleis apropiades en matèria d’arxius; - la gestió
dels arxius sigui valorada i exercida plenament en el si de tots els organismes, públics
o privats, els quals generen i fan servir els documents en el transcurs de les seves
activitats; - es dotin els arxius amb els recursos adequats que n’assegurin la correcta
administració, amb previsió de contractació de professionals degudament formats; - els
arxius siguin gestionats i preservats en les condicions que assegurin la seva
autenticitat, la seva fiabilitat, la seva integritat i el seu ús; - els arxius siguin accessibles
a tothom, però respectant les lleis pertinents i els drets de les persones, dels creadors,
dels propietaris i dels usuaris; - els arxius siguin utilitzats per a promoure l’exercici
responsable de la ciutadania.”
SEGON.- Tenir en compte els principis que s’hi enuncien, i a aplicar estratègies i
programes per tal d’assolir els objectius que s’hi descriuen, d’acord amb els objectius
bàsics de promoció de les bones pràctiques en l’exercici de les funcions d’arxiu i gestió
de documents i la preservació i difusió del patrimoni documental, tant en l’àmbit públic
com privat.
TERCER.- Comunicar el present acord a l’Associació d’Arxivers – Gestors
Documentals de Catalunya.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió extraordinària de
data 27 de juny de 2016, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
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•
•
•

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

7. MOCIÓ DEL MÓN LOCAL EN DEFENSA DE L’ACOLLIDA DE LES PERSONES
REFUGIADES
L’any 2001 les Nacions Unides van declarar el 20 de juny com a Dia Mundial de les
Persones Refugiades. L’objectiu era rescatar de l’oblit la dramàtica situació que viuen
milions de persones desarrelades entre refugiades, apàtrides, desplaçades internes i
sol·licitants d’asil que actualment hi ha al món, que es veuen abocades a marxar de
casa seva per motius religiosos, polítics, ètnics, o d’orientació sexual, entre d’altres.
Amb la commemoració d’aquest dia, les Nacions Unides volien que la ciutadania
sentís de pròpia veu la situació que viuen milers de persones desplaçades i refugiades
arreu del món, així com reconèixer la tasca dels professionals i voluntaris de les
entitats que treballen en matèria d’immigració i asil que donen suport jurídic, social i
psicològic a les persones sol·licitants de protecció internacional.
Des d’aleshores, diverses organitzacions de la societat civil i les diferents institucions
catalanes han commemorat aquesta data treballant per donar a conèixer aquesta
realitat i denunciant la manca de polítiques públiques a nivell del govern de l’Estat
espanyol, que és l’administració competent a l’hora de fixar els contingents i resoldre
les sol·licituds de protecció internacional, que s’ha situat a la cua d’Europa a l’hora de
proveir places per a persones refugiades i que encapçala el rànquing de països que
deneguen més sol·licituds d’asil. Malgrat aquesta realitat, des de Catalunya s’ha
mantingut un fort compromís amb la protecció internacional com demostren diverses
iniciatives que van des de la que ha protagonitzat el PEN Club Català acollint
escriptors refugiats, el programa de ciutats defensores dels drets humans a nivell
municipal, o la tasca de coordinació que fa Asil.cat agrupant les entitats que treballen
donant assistència a les persones amb necessitats de protecció internacional.
Pel que fa a les institucions públiques catalanes, el Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament ha estat treballant en matèria de protecció internacional des de la
seva fundació fa 30 anys, el darrer exemple del qual ha estat la campanya
d’emergència del 2013 per donar assistència a les víctimes de la guerra Civil a Síria
que continua vigent. Per altra banda, el 28 de gener de 2014, el Govern de la
Generalitat aprovava el Pla de Protecció Internacional de Catalunya, amb aportacions
de diverses institucions i entitats, que engloba el dret d’asil, el refugi i la protecció
subsidiària.
Però és d’ençà del 19 d’abril de 2015 quan es va enfonsar un vaixell amb centenars de
persones que fugien dels seus països cercant refugi camí d’Europa, que es va
despertar una onada d’indignació i rebuig de part de la ciutadania europea a la manca
de resposta dels Estats amb les persones refugiades. Aquell dia molts ajuntaments
catalans van mostrar la seva solidaritat amb el municipi de Lampedusa, que
esdevindria la principal administració pública que oferia acollida, aixopluc i assistència
a les persones que cercaven refugi, sense tenir-ne les competències ni els recursos.
Durant l’estiu de 2015 Europa va assistir a una greu crisi humanitària com a
conseqüència del desplaçament forçat de centenars de milers de persones, la gran
majoria, ciutadans sirians, però també afganesos, eritreus, sudanesos i iraquians. Els
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vam veure travessar el sud-est d’Europa durant mesos passant per Turquia, Grècia,
Macedònia, Sèrbia, Hongria, Àustria, Alemanya... Una situació que havia viscut la
Mediterrània la primavera d’aquell any, esdevenint una veritable fossa comuna per
milers de persones que fugien de Líbia, del Sudan, Eritrea, Somàlia, Nigèria, Mali…
Persones que escapaven de l’horror de la guerra, esperant una nova vida digna.
El setembre de 2015 el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la immensa
majoria d’ens locals catalans, així com les associacions municipalistes i el Govern de
la Generalitat, mostraven la seva predisposició a acollir aquelles persones demandants
de protecció internacional , preveient una allau d’arribades de refugiats que no s’ha
esdevingut. En aquest sentit, cal destacar la proposta de l’Ajuntament de Barcelona de
crear una xarxa de ciutats refugi per donar resposta a aquesta situació, així com
creació del Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades a Catalunya, per part
de la Generalitat de Catalunya com a òrgan transversal i de coordinació integrat per
les entitats socials, l’administració local i la Generalitat.
Durant aquests darrers mesos hem assistit a una vergonyant manca de responsabilitat
per part dels governs europeus a l’hora d’establir el nombre de persones refugiades
que calia reubicar entre els Estats membres de la UE, així com a promeses
incomplertes de la major part dels governs com el de l’Estat espanyol, que tot i
comprometre’s a acollir 16.000 refugiats en dos anys, la realitat no ha superat les
poques desenes de persones reassentades. En canvi, la reacció de les institucions
europees ha estat plantejar-se aplicar a Turquia i tercers països emissors l’erroni
model del govern espanyol a la frontera sud de Ceuta i Melilla de condicionar ajudes al
desenvolupament i suport comercial i econòmic a canvi que el govern del Marroc i
altres països subsaharians facin de mur de contenció de possibles refugiats.
En aquest sentit, l’acord del passat 18 de març del Consell Europeu amb Turquia
vulnera la legislació que protegeix les persones refugiades, posa en joc els drets
humans, i lluny de trobar una sortida que garanteixi el respecte dels drets humans i
compleixi amb l’obligació dels estats d’acollir les sol·licitants d’asil, la Unió Europea
externalitza les seves fronteres i subcontracta aquestes responsabilitats a l’Estat turc.
Aquesta mesura va ser rebutjada tant per el Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, com per la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació
Catalana de Municipis, que aglutinen tot el municipalisme català.
Un cop més veiem com els governs dels Estats membres de la UE parteixen d’una
premissa falsa: blindar les fronteres d'Europa acabarà amb la crisi humanitària a la
Mediterrània. Traslladar les persones refugiades i migrants a un estat tercer no és
acabar amb la crisi humanitària, sinó expulsar-la de territori comunitari, i prioritzar les
operacions de control i seguretat en lloc de les de salvament a les aigües frontereres.
Si volem acabar amb el tràfic d’éssers humans i amb les morts a la Mediterrània, cal
voluntat política garantint vies segures i legals: visats humanitaris, possibilitat de
sol·licitar l’asil en ambaixades i consolats europeus en els països d’origen i trànsit, etc.
Aquest èxode ja ha costat milers de vides i davant d’aquesta catàstrofe humanitària
totes les institucions públiques, així com la ciutadania en el seu conjunt, tenim
l’obligació ètica, moral i legal d’atendre, socórrer i acollir les persones refugiades
respectant els drets fonamentals de l’asil i de la protecció internacional recollits en les
convencions internacionals, fonamentalment l’article 14 de la Declaració Universal dels
Drets Humans, la Carta de drets Fonamentals de la Unió Europea i la Convenció sobre
l’Estatut dels Refugiats, així com el Protocol de 1967.
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A diferència de la política acordada pels caps d’Estat i de govern de la UE, els
ajuntaments, les institucions supramunicipals i les associacions municipalistes
catalanes estem donant suport a les persones refugiades en ruta, a través de la
campanya del Fons Català i d’altres iniciatives, i estem treballant per a la seva
integració quan arribin a Catalunya, tal i com va expressar el president de la
Generalitat, Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont, en la seva carta al comissari de
Migracions de la UE del passat 15 de març, en la qual afirma que Catalunya està
preparada per acollir al voltant de 4.500 refugiats. I els que calgui afegir.
Perquè tenim memòria històrica, i perquè recordem el que van fer fa setanta anys
milions d’europeus finalitzada la Segona Guerra Mundial, i el que van fer els nostres
avis i besavis fugint del terror feixista acabada la Guerra Civil, hem d’obrir els braços
com van fer altres països amb nosaltres durant aquell episodi de trista memòria.
Per tot això, des de l’Ajutnament de Sant Pol de Mar, EL PLE ACORDA:
•

Declarar l’ens local Sant Pol de Mar municipi compromès amb les persones
refugiades.

•

Exigir que el món local tingui un paper més rellevant a l’hora d’establir les
polítiques de protecció internacional, refugi i asil a Catalunya, atès que és en
l’àmbit local on es posen en marxa i on cal garantir l’acollida de manera eficaç.

•

Exigir a l’administració general de l’Estat que els municipis disposin dels recursos
econòmics necessaris per garantir l’acollida de les persones refugiades.

•

Exigir que es faci marxa enrere en l'acord entre els Estats i governs de la UE i
Turquia que permet retornar a territori turc als refugiats arribats a Grècia i que
futures negociacions estiguin subjectes als drets humans i al Dret Internacional.

•

Reclamar que es garanteixin vies d'accés a la protecció internacional legals i
segures en països d'origen i trànsit i que el govern espanyol assumeixi la seva
responsabilitat acceptant íntegrament les quotes de persones reubicades i
reassentades que li corresponen de manera immediata.

•

Denunciar l’expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament, l’acollida i
l’acompanyament de les persones refugiades que estan en ruta o en camps de
refugiats a Grècia i d’altres països acollidors de manera temporal o definitiva.

•

Assegurar el desplegament del Pla de Protecció Internacional a Catalunya, dotantlo del pressupost adequat i suficient per a poder implementar les mesures
concretes que estableix, que garanteixi una acollida estable i de qualitat a les
entitats executores i els municipis catalans on aquestes persones s’estableixin.

•

Manifestar el compromís del món local d’oferir els municipis territori d’acollida i
protecció, adaptant els plans d’acollida municipal a les necessitats especials de les
persones sol·licitants d’asil per garantir la seva vida en família i la seva integració.

•

Continuar donant suport i col·laborar amb les entitats catalanes i xarxes d’entitats
que treballin en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d’asil.
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•

Col·laborar estretament amb el Govern de la Generalitat a través del Comitè per a
l’Acollida de les Persones Refugiades i participar en l’establiment dels municipis
acollidors conjuntament amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

•

Treballar en la sensibilització i el compromís de la població del municipi per garantir
la integració de les persones refugiades, creant els vincles i la interacció
necessària per prevenir el racisme i/o la discriminació, i promoure la cohesió social.

•

Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament i
solidaritat internacional i mantenir la coordinació de les mateixes amb les entitats
municipalistes a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, entitat
especialitzada en aquest àmbit que té delegada aquesta funció per part de la
Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.

•

Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la
Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i a la Unió Europea, així
com a les entitats socials del municipi.

VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió extraordinària de
data 27 de juny de 2016, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

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

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les
19:45 hores, estenent-se la present acta per a la deguda constància de tot allò
acordat, signant-la l’Alcaldessa, juntament amb mi, la Secretària, qui dono fe.

ALCALDESSA

Montserrat Garrido Romera

SECRETÀRIA

M. Carme Solís Ferrer
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