ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 28 DE SETEMBRE DE 2015
NÚM. PLE2015/9
Identificació sessió
Caràcter: ordinària
Data: 28 de setembre de 2015
Horari: 19:00 h. a 20:30 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)
Sra. Maria Carme Pomés Codina (Junts per Sant Pol)
Sr. José Parada Rafael (Junts per Sant Pol)
Sr. Daniel Comas Verdaguer (Junts per Sant Pol)
Sr. Albert Font Lacambra (ERC)
Sr. Albert Zanca Brossa (ERC)
Sr. Manel Puig Borrell (ICV)
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 28 de
setembre de 2015, es reuneixen sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Montserrat
Garrido Romera, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número 9 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 ANTERIOR DE DATA 29 DE JULIOL DE 2015
2. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ D’UNA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2015
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3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS DE LA CORPORACIÓ
RELATIUS A L’EXERCICI 2014
4. APROVACIÓ L’ACTUALITZACIÓ DE L’INVENTARI A 31 DE DESEMBRE DE 2014
5. PROPOSTA D’APLICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 16/1991 (POLICIES LOCALS)
6. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL
CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME.
7. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DELS REPRESENTANTS DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL
DE DELIMITACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
8. RATIFICACIÓ DELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ SUBSCRITS AMB L’AJUNTAMENT
DE SANT POL DE MAR
9. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ D’UN SUPLENT COM A REPRESENTANT DE LA
CORPORACIÓ AL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA - COSTA DEL MARESME
10. MOCIO QUE PRESENTA CIU I JUNTS PER SANT POL DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE
POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA
11. MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2015
12. ASSUMPTES URGENTS
13. PRECS I PREGUNTES

1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR DE DATA 29 DE JULIOL DE 2015
S’aprova l’acta de la sessió anterior de data 29 de juliol de 2015 per unanimitat de tots
els assistents.
2. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ D’UNA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2015
Assumpte
Exp. 5/2015 de Modificació del pressupost de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar
mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb anul·lació de crèdits
Relació de fets
Des que es va aprovar el pressupost de l’exercici fins ara, s’han produït fets i han
sorgit necessitats no contemplades en aquell, per aquest motiu es proposa la seva
modificació mitjançant crèdit extraordinari per import de 55.100,00€ i suplement de
crèdit per import de 39.765,00€, finançat amb baixes per anul·lació de crèdit de
partides que es consideren reduïbles sense que afecti el servei al que anaven
destinades.
La secretària interventora, ha informat favorablement aquesta proposta de modificació
pressupostària.
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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, es
proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar l’adopció dels acords que
segueixen:
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació del pressupost de l’Ajuntament de Sant
Pol de Mar, consistent en crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat mitjançant
baixes per anul·lació de crèdit , amb el següent detall:
AUGMENTS DE CRÈDIT
CRÈDIT EXTRAORDINARI:
Partida pressupostària
2
2
5
5
5
5

33200
15320
33800
33800
33000
34200

6230000
6190003
6250000
6230000
6250000
6230000

Desripció

AIRE ACONDICIONAT ARXI U
TALÚS CARRERS

Carpa per activitats festives i culturals
Material de sonoritzacio
Mobiliari Ca l'Arturo
Material esportiu pavelló
Subtotal crèdit extraordinari

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

49100
34100
34100
34200
33000
33800
33000
33700
33800
33800
23100

2260200
2260902
2260903
2130000
2260900
2260902
2260901
2279901
2030001
2260200
4890004

Desripció

Publicitat i díptics diversos
Altres activitats esportives
Activitats escolars i festa esportiva
Manteniment instal·lacions esportives
Activitats culturals
Festes populars
Centre cultural
CONTRACTACIÓ SERVEI AULA DE DANSA
Lloguer carpes i instal·lacios festes
Publicitat i propaganda festes
Fons Català de Cooperació al desemvolupament

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

Modificació

Pressupost
actual
8.000,00
9.000,00
7.500,00
6.000,00
28.000,00
55.600,00
4.000,00
22.649,60
27.000,00
4.500,00
750,00

Modificació

3.900,00
9.200,00
22.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
55.100,00

Subtotal suple ment de crèdit

Total habilitació de crèdit

4.500,00
4.000,00
5.000,00
5.000,00
6.800,00
2.876,00
3.870,00
4.102,00
1.217,00
1.400,00
1.000,00
39.765,00

Pressupost
definitiu
3.900,00
9.200,00
22.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00

Pressupost
definitiu
12.500,00
13.000,00
12.500,00
11.000,00
34.800,00
58.476,00
7.870,00
26.751,60
28.217,00
5.900,00
1.750,00

94.865,00

Finançament:
DISMINUCIONS DE CRÈDIT
Partida pressupostària
06
2
2

93200
15320
92911

2270800
1600001
5000000

Desripció
TRIBUTS: TAXA O RGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
SEG. SOCIAL LABORALS OBRES I SERVEIS
FONS DE CONTINGÈNCIA D'EXECUCI Ó PRESSUPOSTÀRI A

Total reduccións de crèdit

Pressupost
actual
93.000,00
123.698,98
30.000,00

Modificació

Pressupost
definitiu
-65.000,00
28.000,00
-28.865,00
94.833,98
-1.000,00
29.000,00

-94.865,00
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SEGON.- Exposar l’expedient al públic, inserint el corresponent anunci al BOP, perquè
es puguin presentar les reclamacions oportunes durant 15 dies. Al·legacions que
s’hauran de resoldre pel Ple en el termini d’un mes. Si no es presenten al·legacions,
l’aprovació inicial esdevindrà, sense cap més tràmit, aprovació definitiva.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 28
de setembre de 2015, ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

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

3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS DE LA CORPORACIÓ
RELATIUS A L’EXERCICI 2014
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2014, cal elaborar el corresponent Compte
General de l’entitat local.
El Compte General ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de
documentació bàsica, complementària i annexos.
Els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici pressupostari 2014 s’han sotmès
a l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre un dictamen
favorable en data 20 de juliol de 2015 Exposat el Compte General al públic en el
Butlletí Oficial de la Província de data 13 d’agost de 2015 del corrent, pel període
reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions.
Vistos els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Instrucció de
comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació
amb la tramitació i el contingut, del Compte General.
D’acord amb allò exposat, a la vista de la documentació que consta a l’expedient, EL
PLE ACORDA:
PRIMER. Aprovar el compte general de l’exercici 2014 integrat pels estats bàsics,
documentació complementària, justificants dels estats i comptes anuals i pels seus
annexos així com la seva documentació complementària.
SEGON. Aprovar l’aplicació dels resultats d’exercicis anteriors per import d’
d’1.462.815,94€ € a patrimoni.
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TERCER: Aprovar el càlcul i l’import de la provisió de saldos de dubtós cobrament que
consta en l’expedient del compte general per un import a 31 de desembre de 2014 de
788.436,91€.
QUART: Retre l’esmentat compte de la corporació esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2014, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
INTERVENCIONS
El regidor de l’àrea, Sr. Ferran Xumetra, explica de forma breu la proposta
presentada.
El portaveu d’ERC, Sr. Font, vol recordar que en mandats passats els Comptes
Generals s’auditaven, fins que es va consensuar que l’esmentada auditoria no es
portés a terme anualment, sinó al començament i al final del mandat.
El Sr. Xumetra contesta que està previst auditar els Comptes de l’any 2015 i que es
parlarà amb el Departament corresponent de la Diputació de Barcelona.
- S’incorpora a les 19:07 hores el regidor d’ICV, Sr. Manel Puig i Borrell
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 28
de setembre de 2015, ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

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

4. APROVACIÓ L’ACTUALITZACIÓ DE L’INVENTARI A 31 DE DESEMBRE DE
2014
L’Ajuntament de Sant Pol de Mar va aprovar, en la seva sessió plenària del dia 29 de
gener de 2013, l’inventari de béns i drets d’aquest Ajuntament al 31 de desembre de
2012, amb un valor brut de 24.897.470,71€ i un valor net de 16.476.503,43€. En la
sessió del ple de 29 de setembre de 2014 es va aprovar l’actualització d’aquell
inventari, amb un valor brut de 24.14.157,69€ i net de 16.519.120,89€.
Ara es presenta a aprovació l’actualització de l’inventari a 31 de desembre de 2014.
L’actualització s’ha realitzat d’acord amb el disposat a la normativa aplicable i en el
marc de l’objectiu municipal d’aprovar anualment, juntament amb el compte general,
les modificacions de l’inventari que hagin tingut lloc en l’any natural anterior.
Resulten aplicables l’article 32.1 i 4 de la Llei 33/2003, del patrimoni de les
administracions públiques; el Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en el seu article 222, i els articles 100 i
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següents del Decret 336/1988, pel qual s’aprova el reglament del patrimoni dels ens
locals a Catalunya.
Per tot això, proposo, EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’actualització de l’inventari de béns i drets d’aquest Ajuntament,
amb la incorporació dels moviments patrimonials que han tingut lloc durant l’any 2014,
que queda amb un valor brut de 25.721.254,04€ i net de 17.761.661,17€. El detall de
l’inventari a 31 de desembre de 2014 així com els moviments incorporats durant
l’exercici 2014, queden detallats en els llistats adjunts i que es relacionen a
continuació:


Detall de baixes de l’exercici:
Total baixes per rectificació de valors



Detall d’altes i millores de l’exercici per:
Total altes i millores per rectificacions de valor



Informe anual de rectificació de l’inventari per comptes de balanç



Informe anual de rectificació de l’inventari per classificació de béns



Informe anual de rectificació de l’inventari per llibre, epígraf i subepígraf

47.331,98€
1.681.992,22€

SEGON.- Trametre una còpia d’aquesta actualització, autoritzada per la Secretària,
amb el vistiplau de l’Alcaldessa, al Departament de Governació i Relacions
institucionals de la Generalitat de Catalunya.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 28
de setembre de 2015, 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

5. PROPOSTA D’APLICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 16/1991
(POLICIES LOCALS)
L’Ajuntament en sessió plenària de data 2 de febrer, va aprovar inicialment el
Pressupost General per a l’exercici 2015, havent resultat aprovat definitivament en
data 13/3/2015.
L’article 65 de la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i
administratives disposa la modificació de la Llei 16/1991 (Policies locals) en els termes
següents :
S’afegeix una disposició addicional, la setena, a la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les
policies locals, amb el text següent :
“Setena
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“1. Els funcionaris dels cossos de la policia local de les categories d’agent i caporal de
l’escala bàsica es classifiquen, a efectes administratius de caràcter econòmic, en el
grup C1, d’acord amb el que estableix la normativa vigent de funció pública.
“2. L’aplicació d’aquesta mesura comporta que la diferència retributiva del sou base
resultant de la classificació en el grup C1 es dedueix de les retribucions
complementàries de la relació de llocs de treball corresponent.
“3.Els triennis perfets en l’escala bàsica amb anterioritat a l’aplicació del canvi de
classificació a què fa referència aquesta disposició s’han de valorar d’acord amb el
grup de classificació al qual pertanyia el funcionari en el moment que van ésser
perfets.
“4. Els aspirants a la categoria d’agent han de percebre, durant la realització del curs
selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, les retribucions bàsiques
corresponents al grup C2.
“5. Aquesta classificació té efectes econòmics i administratius i no comporta
equivalència o reconeixement en l’àmbit acadèmic, docent o educatiu.
“6. Les referències a l’article 24.2 d’aquesta llei s’han d’entendre referides als nous
grups de classificació professional:
“- A l’escala superior, el grup A1
“- A l’escala executiva, el grup A2
“- A l’escala intermèdia, el grup C1
“- A l’escala bàsica, el grup C2.”
Atès que la redacció del citat article comporta la modificació de la dotació
pressupostària que figura a l’annex de personal aprovat amb el Pressupost General
per a l’exercici 2015, així com el grup de classificació que figura a la plantilla de
personal igualment aprovada amb el mateix Pressupost, referent als funcionaris
adscrits al cos de la policia local de les categories d’agent i caporal de l’escala bàsica.
Atès que l’esmentada Llei 3/2015 aprovada el dia 11/3/2015 va ser publicada en el
DOGC núm. 6830 del 13/3/2015 i entrà en vigor el dia 14/3/2015.
Atès que és competència del Ple de la Corporació l’aprovació i modificacions del
Pressupost General.
Per tot això EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de la distribució de la dotació
pressupostària que figura a l’annex de personal del pressupost de 2015 aprovat en
sessió plenària del 2/02/2015, amb efectes des del dia 14/03/2015, d’acord amb el
document adjunt.
SEGON.- La modificació que es proposa restarà exposada al públic a les oficines de la
Secretaria d’aquest Ajuntament durant el termini de quinze dies hàbils, comptats des
del dia següent al de la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, durant els quals els interessats podran examinar-la i presentar
reclamacions davant el Ple. De no presentar-se reclamacions, transcorregut el termini
assenyalat, es considerarà aprovada definitivament.
TERCER.- Notificar aquests acords als interessats i als serveis d’intervenció i de
personal de l’ajuntament als efectes escaient.
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VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 28
de setembre de 2015, ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

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

6. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE MODIFICACIÓ DELS
ESTATUTS DEL CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS
URBANS DEL MARESME.
La Junta General ordinària de data 9 de desembre de 2014 aprovà la modificació dels
estatuts del consorci en base a les modificacions de la legislació següent:
La Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local (LRSAL), i la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector
públic i altres mesures de reforma administrativa, que ha modificat sensiblement el
règim jurídic dels Consorcis Locals.
La Disposició Transitòria sisena i la disposició addicional tretzena de la mateixa Llei
27/2013, de 27 de desembre, que obliga als Consorcis Locals a adaptar els seus
estatuts a les disposicions previstes a la disposició final segona de la mateixa Llei.
La Llei 15/2014,de 16 de desembre, en els seus articles 12 al 15, ambdós inclosos.
El Dictamen aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona pel qual s’acorda la
classificació en grups, la fixació del nombre màxim dels membres dels òrgans de
govern i administració, així com la fixació de les retribucions del personal d’alta
direcció del sector.
Atès que la modificació dels estatuts del Consorci, requereix l’acord de la Junta
General, ratificat pels ens i les administracions que en formen part.
Atès l’informe jurídic de 21 de novembre de 2014 del Secretari del Consorci, en el qual
es posen de manifest les modificacions realitzades.
EL PLE ACORDA:
PRIMER : Ratificar l’acord de la Junta General, de data 9 de desembre de 2014, de
modificació dels Estatuts del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del
Maresme, d’acord amb el redactat que s’adjunta.
SEGON : Sotmetre a informació pública el present expedient pel termini de 30 dies.
TERCER: Disposar que, si no es formula cap al·legació, reclamació o suggeriment
durant l’esmentat termini es considerarà aprovada definitivament sense necessitat
d’acord.
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VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 28
de setembre de 2015, 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

7. PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA COMISSIÓ
MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL DE SANT POL DE MARSANT CEBRIA DE VALLALTA DE L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR.
Atès que des de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar va incoar-se l’expedient de
delimitació del terme municipal amb el de Sant Cebrià de Vallalta, en el tram del
polígon industrial situat en la Crta BV-5128, expedient que, en l’actualitat, resta
pendent de la fitació o amollonament de la delimitació aprovada.
Vista la carta tramesa per la Direcció General d’Administració Local informant-nos que,
per poder seguir-ne la tramitació, una vegada constituïts els nous Consistoris
resultants de les darreres eleccions locals, cal designar de nou els representants de la
comissió municipal de delimitació de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.
Atès que d’acord amb l’article 28.2 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, aquesta comissió ha d’estar
constituïda per l’alcalde o alcaldessa, dos regidors, un tècnic i el secretari o secretària
de la corporació.
Atès que és el Ple l’òrgan competent per nomenar la comissió que ha de representar a
Sant Pol de Mar.
EL PLE ACORDA:
PRIMER.-Nomenar com a membres de la comissió de l’expedient de delimitació amb
el municipi de Sant Pol de Mar (tram del polígon industrial situat en la Crta BV 5128)
als següents representants:
• Montserrat Garrido Romera, Alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar
• Ferran Xumetra Subirana, regidor de l’Ajuntament
• Xavier Catarineu, regidor de l’Ajuntament
• Núria Fàbregas Creus, arquitecte municipal de l’Ajuntament
• M. Carme Solís Ferrer, secretària de la Corporació
SEGON.-Comunicar aquest acord tant a l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta com a
la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions
Institucionals.
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VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 28
de setembre de 2015, 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

8. RATIFICACIÓ DELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ SUBSCRITS AMB
L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
El regidor de l’àrea, Sr. Robert Garcia explica en què consisteix el Conveni de
col.laboració per a la gestió dle projecte PAE.
S’acorda per unanimitat la ratificació del Conveni de col.laboració per a la gestió del
projecte PAE Maresme aprovat per Junta de Govern Local de data 24 d’agost de 2015.
9. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ D’UN SUPLENT COM A REPRESENTANT DE LA
CORPORACIÓ AL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA - COSTA DEL
MARESME
El Ple d’aquest l’Ajuntament, en sessió extraordinària, celebrada el dia de 29 de juny
de 2015, va acordar designar al Sr. Robert García Gil com a representant de
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar al Consorci de Promoció Turística-Costa del
Maresme.
Atès que en cas d’absència del representant fa necessari nomenar un representant
suplent de la Corporació.
EL PLE ACORDA:
ÚNIC.- Designar com a representant suplent d’aquesta Corporació al CONSORCI DE
PROMOCIÓ TURÍSTICA-COSTA DEL MARESME al Sr. Ferran Xumetra Subirana.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 28
de setembre de 2015, 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
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10. MOCIO QUE PRESENTA CIU I JUNTS PER SANT POL DE SUPORT A
L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS
A LA MEDITERRÀNIA
El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria
de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres
conflictes internacionals.
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la
persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que
2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu
que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos.
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per
ens locals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació
al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits, i
actua com a instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els
casos d’actuacions en situació d’emergència i especialment en la postemergència i
reconstrucció.
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la
població arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de
llavors, amb el suport dels municipis catalans.
Davant de la situació actual i,
−

Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article
1, determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i
protegida.

−

Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14
que, en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a
qualsevol país.

−

Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del
Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que
cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu.

−

Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la
creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors.

−

Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una
administració propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang
superior.

−

Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions
d'asil i només 28 places d'acollida.
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−

Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament
a l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que
compten amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el
desenvolupament.

−

Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a
què donin resposta a la situació dels refugiats.

Per tot això, des de L’Ajuntament de Sant Pol de Mar, EL PLE ACORDA:
PRIMER. Instar el Govern espanyol a:
•

•
•
•

Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència,
acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es
transfereixin a les administracions municipals per a la gestió descentralitzada.
Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per
millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu.
Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les
persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85%
de les persones refugiades del món a través de la cooperació al
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els
drets de totes les persones.

SEGON. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:
•

•

•
•

Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a
Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació
actual i assegurar-ne el desplegament.
Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en
paral·lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran
de fer càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants.
Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85%
de les persones refugiades del món a través de la cooperació al
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets
de totes les persones.

TERCER. Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida
municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l'asil.
QUART. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en
l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d'asil.
CINQUÈ. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir
les persones sol·licitants.
SISÈ. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les
persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària.
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SETÈ. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament
amb vocació transformadora.
VUITÈ. Oferir els municipis com a territori d’acollida.
NOVÈ. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en
matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català
amb la participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:
•
•
•
•

Assistència en les rutes de fugida
Suport als municipis de la ruta
Planificació i gestió de l’acollida
Acollida a Catalunya

DESÈ. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació
d’emergència actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats
municipalistes, per tal de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de
Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol.
ONZÈ. 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 i al Govern de l’Estat espanyol.
INTERVENCIONS
L’Alcaldessa explica als presents el contingut de la moció, així com que aquesta és el
resultat de les diverses reunions amb d’altres entitats, Organisme públiques i, ONG.
S’està esperant per actuar a la previsió de refugiats que s’aculliran a Catalunya i a les
instruccions de les diferents entitats coordinadores.
S’ha pensat d’informar a la revista Ens amb l’objecte de que els interessats s’adrecin a
les Oficines Municipals per manifestar què és el que poden oferir.
El Sr. Puig manifesta que és conscient de que no disposem, hores d’ara, de la
informació necessària, però insta al govern perquè prengui un paper actiu i no de mer
observador. Pensa que el govern municipal ha de coordinar els serveis socials
municipals, que ha d’estar coordinat amb el Fons de Cooperació, que cal nomenar
representants de Serveis Socials responsables del projecte, i que fa falta fer un cens
dels propietaris interessats en prestar aquesta ajuda.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 28
de setembre de 2015, 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
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11. MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2015
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del
territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en
l’element d’integració de les persones nouvingudes,
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop
més recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que
menysprea la llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els
fonaments del nostre sistema educatiu,
Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens obrirà
un futur de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i lingüístiques,
Atesa la consolidació que després de 19 anys està assolint la iniciativa cívica del
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i
societat civil en general,
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots
els municipis i comarques de parla catalana,
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest
municipi,
El Ple de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, reunit el dia 28 de setembre de 2015.
EL PLE ACORDA:
Donar suport al Correllengua 2015 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor
de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla
catalana i a favor de la seva unitat.
Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el Correllengua
i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament de les
activitats programades.
Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d’aquesta
corporació.
Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a
facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment entre
la població nouvinguda.
Fer una aportació econòmica general per a l’organització dels actes i el bon
funcionament
del
Correllengua
2015
al
compte
corrent
següent:
ES37.2100.4742.7902.0000.4867 per un import de 100 €.
Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la
Llengua Catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos, 08014 de Barcelona, o a
través del correu electrònic cal@cal.cat.
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INTERVENCIONS
Defensa la moció l’Alcaldessa explicant que és el que s’està fent des de l’Ajuntament i
tot informant de que l’aportació que és fa és simbòlica.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 28
de setembre de 2015, 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

12. ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.
13. PRECS I PREGUNTES
JUNTS PER SANT POL
1. Proposa –recollint diverses queixes de ciutadans- la pavimentació dels carrers:
Jeroni Estanyol, Jaume Balmes i la confluència del carrer Carrasco Formiguera
amb Jacint Verdaguer.
2. Pregunta on són els contenidors de la Riera que eren objecte de crítica per part
d’alguns veïns.
3. Pregunta sobre la problemàtica sorgida en relació amb l’aparcament de l’escola i la
carta tramesa als pares.
ERC
1. Si s’ha previst per part del govern municipal dur a terme reunions periòdiques amb
els regidors municipals tal com s’havia parlat el passat mes de juliol. Si està previst
continuar amb les Comissions de Comerç o de Promoció Econòmica de l’anterior
mandat o d’altres Comissions o moviments de participació ciutadana.
ICV
1. Pregunta com es troba la tramitació del POUM aprovat inicialment el juliol de l’any
passat.
2. Pregunta també si està previst continuar amb les reunions de Promoció
econòmica que es duien a terme l’anterior mandat.
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RESPOSTES
A JUNTS PER SANT POL
1) Respon l’Alcaldessa, manifestant que els dos primers ja estan previstos, no així la
confluència entre el carrer Carrasco Formiguera amb Jacint Verdaguer. En pren
nota.
2) Respon el Sr. Xumetra, que actualment estan instal.lats en el Parc del Litoral.
3) Respon l’Alcaldessa, tot dient que la carta s’ha enviat amb l’objecte d’evitar el
desordre que es produeix en l’aparcament de l’escola durant els moments
d’entrada i sortida. S’obrirà la riera pels matins -que és quan es produeix una major
afluència-, però no així al migdia ni a la tarda, perquè l’espai és suficient. També es
demanarà als mestres que aparquin al parc del Litoral.
A ERC
1) Respon el Sr. Garcia dient que tenia previst consensuar-ho amb els grups
municipals per iniciar aquestes Comissions amb participació ciutadana. La
regidoria ha previst que cada mes hi hagi prevista alguna cosa, (fires,
fonamentalment) ja ho organitzin les entitats o el propi Ajuntament.
El Sr. Font replica que és partidari que més que l’organització de fires, es duguin a
terme polítiques transversals.
El Sr. Garcia manifesta que el comerç està encantat amb les fires.
El Sr. Font demana que es convoquin periòdicament les reunions en les que
participin la totalitat dels regidors per tal que siguin informats de l’acció de govern i
puguin dir la seva.
A ICV
1) Respon la Sra. Alcaldessa dient que l’equip redactor està treballant amb les
al.legacions formulades i amb els informes emesos en el POUM. S’ha de fer la
memòria ambiental i enviar-la al Departament perquè la informin. L’equip redactor
ha aportat un nou calendari.
El Sr. Puig recorda que fa més de 10 anys que diem que el POUM ho arreglarà
tot. La tramitació del POUM va iniciar-se l’any 2006 i s’està allargant molt. Demana
o be que s’aprovi el POUM, o bé que es procedeixi a l’adquisició dels terrenys per
a fer l’IES definitiu.
2) Resposta anteriorment
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les
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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