ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 30 D' ABRIL DE 2012
NÚM. PLE2012/4

Identificació sessió
Caràcter: ordinària
Data: 30 d' abril de 2012
Horari: 20:00 a 22:30h.
Lloc: sala polivalent
Assisteixen:
Alcaldessa- Presidenta
Sra. Montserrat Garrido Romera (CIU)
Tinents d’Alcalde
Sr. Ferran Xumetra Subirana (CIU)
Sra. Anna Pera Bermúdez (CIU)
Sr. Xavier Catarineu Hernández (CIU)
Sr. Raimon Vidal Serra (CIU)
Regidors/es
Sr. Joan Vigatà Minguet (Junts per Sant Pol)
Sr. Daniel Comas Verdaguer (Junts per Sant Pol)
Sra. Verònica Martí Ceballos (Junts per Sant Pol)
Sr. José Parada Rafael (Junts per Sant Pol)
Sr. Manel Puig Borrell (ICV)
Sr. Bernat Ferrer Roura (ICV)
Sr. Albert Font Lacambra (ERC)
Sr. Issac-Ivan Martín i Salvà (PP)
Secretària
M. Carme Solís Ferrer
A la sala polivalent de la vila de Sant Pol de Mar, essent les 20:00 hores del dia 30
d’abril de 2012, es reuneixen sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Montserrat
Garrido Romera, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número 4 del
Ple de la Corporació amb caràcter ordinària, els senyors i senyores més amunt
esmentats.
Declara oberta la sessió la Sra. Alcaldessa i un cop comprovat el quòrum d’assistència
necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els assumptes
inclosos a l’ordre del dia que tot seguit es relacionen.
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Ordre del dia
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 26 DE MARÇ DE 2012
2.-RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE JGL DE RECTIFICACIÓ DEL PLA D’USOS.
3.-APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LA PARROQUIA DE SANT POL DE MAR I EL BISBAT
DE GIRONA PER A LA GESTIÓ INTEGRAL DEL CEMENTIRI PARROQUIAL
4.-BONIFICACIÓ DE LA QUOTA DE L’ICIO DE L’EXP. D’OBRES 2011/121
5.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’ADHESIÓ AL FÒRUM ESTRATEGIA CATALANA RESIDU
ZERO
6.-APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA PER LA
DENOMINACIÓ I RETOLACIÓ DE CARRES I VIES URBANES DEL MUNICIPI DE SANT POL
DE MAR
7.-APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA
ACTIVITATS DE CESSIÓ DE LOCALS I INSTAL.LACIONS MUNICIPALS.

DE

LES

8. APROVACIÓ DEFINITIVA REGLAMENT DE LA LLAR MUNICIPAL “PI DEL SOLDAT”.
9.- DECLARACIÓ D’EXTINCIÓ DE LA CONCESSIÓ DE L’ÚS, CONSERVACIÓ,
ENTRETENIMENT I EXPLOTACIÓ DE L’ESTABLIMENT-BAR , DE PROPIETAT MUNICIPAL,
DENOMINAT VORAMAR I SITUAT ALS BAIXOS DE LA ZONA DE L’ARROSSER
10. ASSUMPTES URGENTS
11. MOCIONS
11.1 MOCIÓ SOBRE EL PLA D’INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES DE
RODALIES DE BARCELONA 2008-2015.
11.2. MOCIÓ PER RECLAMAR QUE L’ESTAT ESPANYOL FACI EFECTIVA LA
TRANSFERÈNCIA DEL 0,7% DELS FONS PROVINENTS DE L’IRPF DESTINATS A
PROGRAMES DE COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT SOCIALS
11.3. DECLARACIÓ DEL DIA D’EUROPA 2012
11.4. MOCIÓ PER LA RESTITUCIÓ I DOTACIÓ DEL FONS PER LA
INTEGRACIÓ,ACOLLIDA I REFORÇ EDUCATIU DELS IMMIGRANTS ALS
PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER A 2012
12. PRECS I PREGUNTES

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 26 DE MARÇ DE
2012
S’aprova per unanimitat l’acta de 26 de març de 2012.
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2. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 8 DE
MARÇ DE 2012
“PROPOSTA APROVACIÓ DEFINICIÓ ABALISAMENT AL PLA D’USOS
En data 20 de febrer de 2012 s’aprovà en sessió plenària el Pla d’usos de les platges de Sant
Pol de Mar pel quadrienni 2012-2016.
Seguint les indicacions del responsable d’autoritzacions en Domini Públic del Servei de Costes
i, per tal de possibilitar l’informe favorable de la Capitania Marítima de la Demarcació de
Barcelona, es fa necessari ampliar la informació continguda en el Pla d’Usos referent a les
tècniques d’abalisament del litoral.
Vist el Decret 248/1993, de 28 de setembre.
LA JUNTA DE GOVEN LOCAL ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la introducció del text que s’indica a continuació a les fitxes de les platges
contingudes en el Pla d’Usos redactat pels Serveis Tècnics Municipals:
“El fondeig de les boies garantirà que no es pugui alterar la posició de la boia, ni desprendre el
fons, ni serà susceptible de provocar danys als banyistes. En aquest sentit, s’instal·larà un
fondeig per “morts” d’acord amb les Normas Técnicas sobre obras e instalaciones de Ayudas a
la Navegación del MOPT de 1986 (o d’altres equivalents, a criteri del servei d’Ajudes a la
navegació competent de la zona). L’empresa que realitzarà la col·locació i manteniment de
l’abalisament durant la temporada 2012 és Serveis Marítims i Costers, sl, i les embarcacions
utilitzades estaran degudament despatxades per a aquesta activitat per part de la Capitania
Marítima”.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
TERCER.- Donar-ne compte a la propera sessió plenària per a la seva ratificació.”

VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 30
d’abril de 2012, ES APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

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

3. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LA PARRÒQUIA DE
SANT POL DE MAR I EL BISBAT DE GIRONA PER A LA GESTIÓ INTEGRAL DEL
CEMENTIRI PARROQUIAL
Els municipis són l’administració competent en matèria de serveis funeraris i són els
responsables de garantir la seva existència i la seva prestació a tota la comunitat local.
Alhora, les persones usuàries tenen, entre d’altres, el dret que se’ls pugui garantir que
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el Servei funerari es presta i es manté en les condicions sanitàries previstes a la
normativa vigent així com la garantia de la continuïtat i regularitat en la seva prestació.
El cementiri parroquial de Sant Pol de Mar té com a propietària i gestora a l’Església
catòlica i és aquesta institució qui ve obligada a complir les normes de policia sanitària
mortuòria i a mantenir el recinte funerari en les condicions legalment establertes.
Des de fa molts anys i fins ara la gestió del cementiri la porta a terme una junta de
ciutadans desinteressadament però ha arribat el moment, principalment per motius de
salut del seu president, el Sr. Oriol Cabrero Estefanell, de prestar-los-hi el relleu
necessari i urgent.
Considerant que en el municipi de Sant Pol de Mar tots els seus veïns tenen dret a
rebre uns serveis funeraris d’igual qualitat i que històricament sempre hi ha hagut en el
nostre poble un cementiri parroquial, que ha prestat servei a tots els habitants de la
vila, EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el conveni a subscriure entre l’ajuntament de Sant Pol de Mar, el
Bisbat de Girona i la parròquia de Sant Pol de Mar, que a continuació s’expressa,
facultant la Sra. Alcaldessa per a signar-lo en nom de l’entitat:
“Sant Pol de Mar, a

de

de 2012

REUNITS:
D’una part, EL Sr. JOAQUIM GIOL I AYMERICH, Provicari general del Bisbat de Girona, amb
DNI XXXXXXXXXXX i el Sr. JOAN AULADELL I ROVIRA, rector de la Parròquia de Sant Pol de
Mar.
I DE L’ALTRA, l’I·lma. Sra. MONTSERRAT GARRIDO ROMERA Alcaldessa Presidenta de
l’Ajuntament de SANT POL DE MAR, amb DNI núm.
ACTUEN:
El primer en la seva condició de Provicari general de la Diòcesi de Girona, en nom i
representació del BISBAT DE GIRONA, amb domicili a efectes de notificacions a la Plaça del
Vi, núm. 2, codi postal 17004, DE Girona, amb CIF R-1700002G, en virtut del nomenament de
càrrec de 9 de gener de 2009.
El segon en nom i representació de la PARRÒQUIA DE SANT POL DE MAR, en virtut del
nomenament episcopal de rector de l’1 de juliol de 2006; i , al seu torn en qualitat de President
de la Junta d’Administració del Cementiri.
La tercera, en nom i representació de l’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR, en la seva
condició d’Alcaldessa Presidenta, amb domicili a efectes d’aquesta acte a la seu del consistori,
això és Plaça de la Vila s/n, de Sant Pol de Mar, càrrec per al qual fou nomenada en data juliol
de 2011, continuant en l’actualitat vigent en el seu exercici, assistida per la Secretària de la
Corporació Na CARME SOLÍS FERRER.
Els compareixents, en les respectives qualitats en que actuen, es reconeixen la capacitat legal
necessària per atorgar el present Conveni, i a tal efecte, lliure i de mutu acord
MANIFESTEN
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I. Que el Bisbat de Girona i la Parròquia de Sant Pol de Mar són propietaris de la finca subjecte
a aquest conveni.
Descripció: finca situada al nucli urbà de Sant Pol de Mar de superfície aproximada 2.150 m2. i
destinada íntegrament a cementiri .
La finca està classificada en el PGOM aprovat en data 12 de Febrer de 1992, de sòl urbà,
qualificada d’equipaments, clau 8, destinada a cementiri.
Figura inscrita al Registre de la Propietat d’Arenys de Mar, al volum 348, llibre 12 de Sant Pol
de Mar, foli 76, finca registral 511.
Referència cadastral: 8258402DG085N0001HD
II.-Que fins la data present, el Bisbat de Girona – Parròquia de Sant Pol de Mar venen exercint
les funcions de gestió i administració del cementiri i dels serveis que li són inherents a través de
la Junta del Cementiri i la pròpia Parròquia.
III.- Que l’evolució de la legislació aplicable als cementiris, cada cop més específica i
complexa., la voluntat de prestar un servei que acompleixi amb els criteris de salubritat pública i
professionalització que tota bona i adequada gestió d’un cementiri avui en dia requereix, i la
progressiva manca de recursos personals de la Parròquia i la Junta del Cementiri, són factors
que fan propícia la necessitat de comptar amb la contribució i participació de l’Ajuntament de
Sant Pol de Mar en tot allò referent a les tasques de gestió, administració ordinària, i
manteniment del cementiri parroquial de Sant Pol de Mar.
IV.- Que l’AJUNTAMENT està interessat en gestionar el Cementiri Parroquial de Sant Pol de
Mar en benefici dels veïns del municipi.
III. Que el Bisbat de Girona juntament amb la PARRÒQUIA, estan interessats en cedir la gestió
del Cementiri Parroquial de Sant Pol de Mar a l’AJUNTAMENT.
ACORDEN:
Primer. De l’objecte del conveni
1) Mitjançant la signatura d’aquest document, la PARRÒQUIA cedeix a l’AJUNTAMENT la
gestió integral del Cementiri Parroquial de Sant Pol de Mar. Com a document annex al present
acord s’acompanyen fotografies de l’estat actual del cementiri parroquial de Sant Pol de Mar,
informe del seu estat de conservació emès per l’arquitecte municipal de l’Ajuntament de Sant
Pol de Mar en data , i un inventari descriptiu del seu contingut i nombre de sepultures, nínxols i
panteons, mobiliari, eines i objectes.
2) L’esmentada cessió de la gestió integral del Cementiri comporta que l’AJUNTAMENT serà el
que de forma exclusiva i excloent es dedicarà a la gestió del Cementiri Parroquial de Sant Pol
de Mar.
3) D’aquesta manera, l’AJUNTAMENT s’encarregarà de les següents tasques, de forma
merament enunciativa:
• manteniment i neteja del recinte;
• manteniment i neteja de la jardineria;
• obrir i tancar les portes del Cementiri;
• inhumació i exhumació de cadàvers;
• trasllat de restes, dins del cementiri;
• col·locació de làpides i ornaments;
• gestió administrativa i atenció al públic;
• construcció de noves sepultures, si hi ha espai;
• cobrament de les taxes o tarifes;
• si s’escau, del pagament de subministrament d’empreses de serveis.
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4) Amb la firma d’aquest conveni i la cessió integral de la gestió del Cementiri Parroquial de
Sant Pol de Mar, la PARRÒQUIA concedeix a l’AJUNTAMENT la gestió efectiva del Cementiri
Parroquial i, amb això, la recaptació de tots els ingressos i l’assumpció de totes les despeses
que s’esdevinguin en virtut de la gestió i l’explotació de l’esmentat espai.
5) La cessió de la gestió ve condicionada al manteniment continuat per part de l’AJUNTAMENT
de la destinació del recinte al servei funerari i tindrà la vigència en tant que aquest es
mantingui. En cas de cessar aquesta destinació activa del servei funerari, les facultats cedides i
la cessió de la gestió del cementiri revertiran a favor de la PARRÒQUIA i, subsidiàriament, del
Bisbat de Girona.
6) Per garantir la màxima col·laboració i comunicació entre ambdues institucions, es constitueix
una Comissió mixta, integrada pel rector de la Parròquia de Sant Pol de Mar, un Delegat del
Patrimoni del Bisbat de Girona, l’alcaldessa de Sant Pol de Mar i la secretària-interventora de
l’Ajuntament (o bé les persones que cadascú designi respectivament), que es reunirà com a
mínim un cop l’any (dins del primer trimestre de cada any en curs), per anar valorant el
compliment del conveni vigent i desenvolupar les línies de col·laboració que es corresponguin
amb les necessitats i les expectatives d’ambdues institucions, a l’empara de la bona entesa des
de la qual s’ha procurat treballar a favor de la ciutadania de Sant Pol de Mar.
Segon. De la durada del conveni
1) Les parts convenen de forma expressa que la durada del present conveni serà de 35 anys,
prorrogables per un període de 10 anys, previ acord entre les parts, que valoraran la
conveniència de signar un nou conveni.
2) La durada d’aquest conveni, s’iniciarà el mateix dia de la firma d’aquest conveni.
Tercer. De la contraprestació de la cessió de la gestió a l’AJUNTAMENT
1) Els ingressos que es derivin de la gestió del Cementiri Parroquial, l’AJUNTAMENT els
invertirà íntegrament en el propi cementiri, recollint els ingressos i inversions en una memòria
de la qual es donarà trasllat anual a la Parròquia i/o al Bisbat.
2) En la mesura que els beneficis excedissin la inversió anual prevista al Cementiri, es
destinaran en benefici de l’arranjament de les infrastructures parroquials que donen servei a la
ciutadania de Sant Pol de Mar , en funció de les necessitats i de comú acord amb
l’AJUNTAMENT, la PARRÒQUIA i la Delegació de Patrimoni del Bisbat de Girona .
Quart. De les obligacions de la part cedent
1) La PARRÒQUIA s’obliga a permetre que la part cessionària porti a terme la gestió del
cementiri sense interferir en l’activitat, exceptuant l’activitat pastoral que el titular de la
PARRÒQUIA estimi oportuna realitzar en el marc del cementiri, que prevaldrà de forma
coordinada i en comunicació constant amb l’AJUNTAMENT.
2) La PARRÒQUIA es compromet a facilitar tota la informació de què disposi en el dia d’avui
sobre el cementiri i, en especial, sobre les sepultures i els seus titulars.
Cinquè. De les obligacions de la part cessionària
1) L’AJUNTAMENT respectarà els drets funeraris dels actuals titulars de tombes i nínxols del
cementiri i tindrà facultats de disposar lliurement dels nínxols no ocupats actualment, excepte el
panteó que la PARRÒQUIA es reserva per a la seva disposició, el qual serà exempt de
qualsevol taxa o gravamen.
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2) L’AJUNTAMENT s’obliga a mantenir el Cementiri en bon estat de conservació,
comprometent-se a defensar la seva possessió respecte a tots els tercers.
L’AJUNTAMENT podrà gestionar el Cementiri mitjançant qualsevol forma admesa en dret.
3) L’AJUNTAMENT s’obliga a executar i fer-se càrrec de les obres necessàries derivades de
l’ús ordinari del recinte del cementiri.
4) Els projectes d’obra nova, com la construcció de noves sepultures, així com aquelles obres
extraordinàries que puguin afectar elements estructurals i decoratius del cementiri, per bé que
siguin a càrrec de l’AJUNTAMENT, requeriran la comunicació per escrit al titular de la
PARRÒQUIA de Sant Pol de Mar.
.
5) L’AJUNTAMENT serà l’únic responsable de la seva activitat, de manera que respondrà pels
danys que, en exercici d’aquesta, es puguin causar a tercers.
6) L’AJUNTAMENT respectarà a la PARRÒQUIA el dret a celebrar en el cementiri les
cerimònies religioses acostumades fins ara, així com les activitats pastorals inherents a
l’activitat parroquial que pugui desenvolupar-s’hi.
Sisè. De l’autorització per a rètols i signes identificatius.
1) Amb la signatura d’aquest conveni, la PARRÒQUIA autoritza a l’AJUNTAMENT a instal·lar
rètols i altres signes distintius de la seva activitat en el recinte del cementiri, sempre que
s’apliquin els criteris raonables i lògics d’harmonia envers l’entorn, preservant la dignitat,
l’estètica, l’estil i la idoneïtat de la ubicació dels mateixos en forma i contingut.
2) El nom del cementiri, tant a efectes de rètols com a efectes d’imatge corporativa i d’edició de
possibles tríptics i de nous títols de propietat per a la cessió dels nínxols i sepultures, serà
Cementiri de Sant Pol de Mar.
Setè. De la formalització del contracte i les taxes
1) El present conveni entra en vigor a partir del dia de la seva signatura.
2) Tots els impostos i tributs que generin per causa de l’activitat de la gestió i explotació del
cementiri seran per compte de l’AJUNTAMENT, amb excepció de l’Impost sobre Béns
Immobles, (IBI, d’ara endavant), que correspondrà a la PARRÒQUIA, com a propietària del
recinte, per bé que en pugui tramitar l’exempció, d’acord amb el Concordat entre el Govern
d’Espanya i la Santa Seu i, alhora, d’acord amb la Llei 49/2002, de Règim fiscal de les entitats
no lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.
Vuitè. De l’extinció del conveni i les pròrrogues del mateix
1) A l’extinció del termini assenyalat en el segon apartat d’aquest acord, l’AJUNTAMENT
deixarà el Cementiri en bones condicions.
2) La cessió serà prorrogable per un període de deu anys, previ acord entre les parts, que
valoraran la conveniència de signar un nou conveni, amb termes i terminis diferents, si així es
considera.
Novè. Dels incompliments del conveni i de les divergències.
Mitjançant la signatura d’aquest conveni, les parts es comprometen a resoldre de comú acord
les incidències que puguin sorgir. Les qüestions litigioses que sorgeixin entre les parts durant el
desenvolupament i l’execució d’aquest conveni, se sotmetran a la jurisdicció contenciosa
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administrativa, conforme a allò que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen en dos
exemplars i a un sol efecte, al lloc i data indicats a l’encapçalament.”

SEGON.- Exposar al públic l’expedient administratiu obert amb la finalitat que és
objecte del present acord pel termini de trenta dies als efectes de consulta i, si s’escau,
presentació de suggeriments.
TERCER.- Notificar aquest acord a Intervenció, a la Parròquia de Sant Pol de Mar i al
bisbat de Girona perquè en prenguin coneixement i als efectes escaients.
QUART.- Fer constar expressament que no es formalitzarà el conveni fins que no
s’hagi adjudicat en concurs, mitjançant concessió administrativa, la gestió del servei
públic
CINQUÉ.- Agrair al Sr. Oriol Cabrero i a la resta de membres de la Junta del Cementiri
la dedicació i el compromís assumit al seu dia al fer-se càrrec de la gestió del cementiri
parroquial de Sant Pol de Mar i desenvolupant durant tots aquests anys la seva tasca
amb especial atenció i a plena satisfacció de tots el veïns de Sant Pol.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 30
d’abril de 2012, ES APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

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

4. APROVACIÓ D’UNA BONIFICACIÓ DE LA QUOTA DE L’ICIO DE L’EXPEDIENT
D’OBRES NÚM. 2011/121
En data 28 de desembre de 2011, la Junta de Govern Local adoptà acord d’aprovació
de llicència municipal d’obres número 2011/121 per a rehabilitació façana principal i
annexa de l’immoble situat al c/ Abat Deàs número 25.
En el mateix acord s’aprovà la liquidació tributària pels imports corresponents a
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, taxa per llicència urbanística així
com l’import de les fiances per respondre dels possibles danys als béns municipals i
per garantir la gestió dels residus de la construcció.
Consten a l’expedient els justificants de pagament de tots els conceptes aprovats.
En data 9 de febrer de 2012, l’interessat, Sr. XXXXXXXXXXXX formula petició de
bonificació del 95% de la quantitat liquidada en concepte d’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres atenent al caràcter de bé catalogat de l’immoble referenciat al
paràgraf primer.
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Atès l’informe en sentit favorable emès per la TAG d’urbanisme, aquesta alcaldia,
d’acord amb l’article 6è de l’ordenança fiscal número 5 reguladora de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres EL PLE ACORDA:
PRIMER.- APROVAR una bonificació del 95% de la quota de l’ICIO resultant de la
liquidació practicada en l’expedient d’obres número 2011/121, per a obres de
rehabilitació de façana a l’edifici catalogat situat al c/ Abat Deàs, número 25 i a favor
del Sr. XXXXXXXXX.
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a l’organisme de gestió tributària a fi que faci
efectiu el retorn del 95% de la quota de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres de l’expedient 2011/121 ingressant la quantitat de 581,50 €uros (cinc-cents
vuitanta-u euros amb cinquanta cèntims) al compte corrent de l’interessat
XXXXXXXXXXXXX número XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a l’interessat pel seu degut coneixement i en
forma reglamentària.

VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 30
d’abril de 2012, ES APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

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

5. PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’ADHESIÓ AL FÒRUM ESTRATÈGIA CATALANA
RESIDU ZERO
A Catalunya, a les darreres dècades, els residus municipals han augmentat en
quantitat, diversitat i complexitat, degut a la cultura del productes d’un sol ús”, al sobre
embalatge, a l’obsolescència programada i a l’heterogeneïtat de materials que es
llencen i que fan augmentar el nombre creixent de residus de difícil recuperació
reutilització.
En els darrers anys, les polítiques públiques sobre els residus municipals s’han
centrat, a Catalunya, en l’ordenació de la gestió dels residus i en potenciar la recollida
selectiva i la recuperació de les diferents fraccions, però posant un excessiu èmfasi en
els tractaments finalistes (abocadors i incineradores)
Les decisions privades sobre productes i activitats no tenen prou en compte els
perjudicis que causen els residus que se’n deriven. Per tant, ens trobem davant d’una
manca d’aplicació del principi comunitari de “responsabilitat ampliada del productor”.
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La major responsabilitat en la gestió de residus municipals recau ara en l’administració
i en els ciutadans, que són el que n’assumeixen els costos econòmics, socials i
ambientals. Els productors i distribuïdors haurien d’assumir la seva part de
responsabilitat, i els costos dels residus associats als seus productes, per tal
d’endegar canvis en els formes de producció, distribució i consum que redueixin la
generació de residus i la contaminació.
En el moment actual de forta crisi, la implantació de mesures de prevenció de residus,
tant a nivell públic com privat, representa avançar cap a una major eficiència en l’ús de
materials i energia i contribueix a donar sortides a la crisi econòmica tenint en compte
la necessària sostenibilitat ambiental.
És en aquesta línia que diferents sectors de la societat catalana (municipis i
associacions municipalistes, empreses, universitat i centres de recerca, entitats
ecologistes i socials) van constituir el 4 de març de 2011 el Fòrum ESTRATÈGIA
CATALANA RESIDU ZERO.
Aquesta iniciativa s’emmarca dins un moviment internacional (Zero Waste International
Alliance, Zero Waste Europe) al qual ja s’hi ha adherit nombroses administracions
locals i regionals, empreses i organitzacions de diferents països.
L’Estratègia Catalana Residu Zero implica avançar cap a la reducció i reaprofitament
progressiu dels residus com a recursos i, per això, planteja estratègies i objectius
concrets que permetin:
•

Tancar el cicle dels material per tal que tot residu pugui ser transformat en
matèria primera, tot procurant la sostenibilitat econòmica, social i ambiental.

•

Aconseguir que, l’any 2020, la producció de residus sigui inferior a
1,20Kg/habitant/dia

•

Invertir la situació actual de manera que , l’any 2020, com a mínim el 70% dels
residus generats siguin recuperats i , com a màxim , el 30% siguin destinats a
tractament finalista.

Això es pot aconseguir :
1. Tenint en compte la generació de residus en l’avaluació de productes i
processos per tal de considerar la seva viabilitat econòmica, social i ambiental.
2. Evitant que tots els residus que poden ser reutilitzats, reciclats o compostats
siguin destinats a l’abocador o a la incineració.
3. Redissenyant els productes per tal que no facin residus o que aquests siguin
reciclables, reutilitzables o fàcilment assimilats pel medi.
4. Evitant la producció i comercialització de productes per als quals no hi hagi cap
tecnologia sostenible que els pugui integrar o transformar en un nou producte.

10

Per tot l’exposat i atès que l’Ajuntament de Sant Pol de Mar està d’acord amb els
objectius plantejats per l’Estratègia catalana Residu Zero, EL PLE ACORDA:
PRIMER : Adherir-se a la Xarxa de Municipis de l’estratègia Catalana Residu Zero, i
enviar l’acord a la secretaria de l’ECRZ que realitza la Fundació per a la prevenció de
Residus i Consum.
SEGON : Promoure i participar en l’Estratègia Catalana Residu Zero i compartir les
bones pràctiques amb els altres municipis de la xarxa.
TERCER: Fer difusió del concepte Residu Zero tant a dins com a fora del municipi,
perquè la societat el conegui, el comprengui, i participi dels seus objectius.
QUART : Comprometre’s a desenvolupar accions locals de prevenció de residus i de
reducció de la fracció resta que concretin els objectius generals de l’Estratègia
Catalana Residu Zero.
CINQUÈ : Donar suport a la implantació del sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn
(SDDR) per envasos reutilitzables i d’un sol ús.
SISÈ: Demanar al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya que elaborin
un marc normatiu que prioritzi la prevenció de residus.
SETÈ: Traslladar aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya i a l’Agència de Residus de Catalunya.

INTERVENCIONS
La regidora de Medi Ambient, Sra. Anna Pera, explica la proposta. Així mateix informa
als presents que l’Ajuntament ha obtingut un diploma per aconseguir una taxa de
reciclatge superior al 55%, la qual cosa significa que, de tot el residu que genera el
municipi, el 55% es recicla.
Sr. Vigatà.-Pregunta en què consisteix el sistema de dipòsit i devolució i retorn i si
aquesta és més econòmica que el reciclatge.
Sra. Anna Pera.- Él sistema de devolució d’envasos, reutilització d’envasos. Es
compromet a donar més explicació després d’assistir al fòrum.
Sr. Puig intervé per afirmar que:
•
•

la reutilització és molt més econòmica que el reciclatge
espera que l’adhesió que es proposa no quedi només en una signatura, sinó
que vagi acompanyada de les accions corresponents.

Sr. Font, incideix en el que ja ha dit el portaveu d’ICV i pregunta quines seran les
accions que el govern municipal de CIU té pensades perquè l’estratègia que es
proposa no sigui una mera declaració d’intencions.
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La Sra. Pera respon que el govern municipal vol incentivar el reciclatge i disminuir el
rebuig. Per això han pensat i estan estudiant fer xerrades a les escoles, concursos de
reciclatge als barris del municipi amb premis, etc.
El Sr. Isaac Martin demana també que l’acord no sigui només “un brindis al sol”, sinó
vagi acompanyada de les mesures adients.
El Sr. Vigatà aprofita per preguntar si des de l’Ajuntament es porta un control de les
visites que es fan a la deixalleria.
La Sra. Pera respon al Sr. Vigatà que sí que es porta aquest control, encara que, per
raons alienes al propi Ajuntament, encara no s’ha pogut instaurar la tarja magnètica.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 30
d’abril de 2012, ES APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

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

6. APROVACIÓ INICIALMENT L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA PER A
LA DENOMINACIÓ I RETOLACIÓ DE CARRERS I VIES URBANES DEL MUNICIPI
DE SANT POL DE MAR
Els noms que assignen vies, espais i equipaments municipals formen part de la
història del municipi. Una història viva en què les places, els carrers i les vies estan en
constant evolució.
Les denominacions d’aquestes vies, espais i equipaments són part del patrimoni
col·lectiu i també elements tècnics que referencïen espais geogràfics. Per tant, és
important elaborar un document que sistematitzi i analitzi de manera ordenada el
procediment per a l’assignació dels noms i crear una Comissió de Nomenclàtor, com a
part del procediment.
Per part dels serveis jurídics municipals ha estat redactada una ordenança que
regularitza aquest procediment i estableix els criteris a seguir en la proposició de
denominació de nous carrers o places, document que ha de facilitar també la tasca
tant al govern com als tècnics municipals .
Atès que els municipis ostenten, dins l’esfera de les seves competències, les potestats
reglamentàries i d’autoorganització, d’acord amb el que disposen els arts. 4rt, 1-a) de
la Llei de Bases de Règim Local , la qual cosa significa que poden dictar disposicions
de caràcter general, amb força obligatòria i eficàcia de norma jurídica, estant
subjectes, però, als principis de jerarquia normativa, publicitat i seguretat jurídica.

12

EL PLE ACORDA:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT l’ordenança municipal reguladora per a la
denominació i retolació de carrers i vies urbanes del municipi de Sant Pol de Mar.
SEGON.- SOTMETRE-LA al tràmit d’informació pública durant el termini de 30 dies a
efectes de reclamacions.
TERCER.-CONSIDERAR-LA aprovada definitivament, sense necessitat de nou acord,
si no se’n produís cap.
QUART.-PROCEDIR a la seva publicació reglamentària.
INTERVENCIONS
L’Alcaldessa expressa les raons que l’han portada a presentar al ple aquesta
ordenança.
A preguntes del Sr. Vigatà i del Sr. Martin, la Sra. Garrido exposa el procediment a
seguir per posar nom i modificar el nom a un carrer, indicant quin és l’òrgan competent
per a fer-ho.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 30
d’abril de 2012, ES APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

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

7. PROPOSTA DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE
ACTIVITATS DE CESSIÓ DE LOCALS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

LES

VIST l’avantprojecte d’Ordenança reguladora de les activitats de cessió de locals i
instal·lacions municipals elaborat per la Regidoria de Cultura a petició de la Resolució
d’aquesta Alcaldia de data 13 d’abril de 2012, en compliment de l’article 62 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de
13 de juny.
ATÈS que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al
Ple de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
ATÈS que el procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix l’aprovació
inicial, la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i
l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre.
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ATÈS que, en no tractar-se d’ordenances urbanístiques ni del Reglament orgànic de la
corporació, aquesta Ordenança només requereix l’aprovació per la majoria simple,
sense que calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril.
ATÈS que l’article 162.2.c) de la Llei 8/1987, disposa que les ordenances s’entendran
aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni
al·legació durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a
l’aprovació inicial.
VISTS l’informe favorable de la Secretaria, EL PLE ACORDA:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT l’Ordenança municipal reguladora de les activitats
de cessió de locals i instal·lacions municipals, segons el text que s’adjunta als presents
acords.
SEGON.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA els presents acords i el text de
l’Ordenança pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions
i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la
província, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i al tauler d’edictes de
l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la
publicació de l’Anunci al BOPB.
TERCER.- que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública i d’audiència als interessats, l’Ordenança que ara s’aprova
inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i
es procedirà directament a la publicació.
INTERVENCIONS
Sr. Vigatà pregunta quina serà la contraprestació de la cessió del local i si es podrà
cedir a col.lectius que no estiguin constituïts com Entitats.
Respon l’Alcaldessa que la cessió dels locals municipals comportarà que les entitats
abonin les despeses d’electricitat i que efectivament es continuarà cedint a col.lectius
que precisin local.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 30
d’abril de 2012, ES APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

13 vots a favor: CIU (5), Junts (4) ICV (2) ERC (1) PP (1)
0 vots en contra:
0 abstenció
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8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN
DE LA LLAR PI DEL SOLDAT
El ple de la Corporació en sessió de data 20 de Febrer de 2012 va acordar aprovar
inicialment el Reglament Regulador de les normes de funcionament i de règim intern
de la Llar d’infants Municipal “Pi del Soldat” de Sant Pol de Mar.
Durant l’exposició pública han formulat al.legacions el Grup Municipal ICV, amb
Registre d’entrada núm. 1022 de 14 d’abril i Ester Roig i Tobella com a Presidenta de
l’AMPA de la Llar d’Infants “Pi del Soldat”
Vist l’informe emès per l’Alcaldia i per Secretaria en data 18 d’abril de 2012:
Informe 8/2012 de secretaria:
Al.legacions formulades per ICV:
1a.-A l’article 27 on diu assistir als Claustres i als Consells Escolars ha de dir només assistir als Consells
Escolars ja que la presència del regidor interfereix l’autonomia educativa del centre.
2a.-A l’article 27, on diu una vegada escoltat el claustre ha de dir “amb el màxim acord possible amb
claustre” ja que la fòrmula “una vegada escoltat el claustre” consideren que és ambigua i pot ser
malinterpretada. Per la mateixa raó demanen que a l’article 28 es substitueixi “una vegada escoltat el
claustre” per “ampli acord” amb el claustre”
3a.-A l’article 33, apartat 4, on diu “Dos representants dels pares i mares dels infants escollits d’entre els
pares i mares pels mateixos pares i mares” ha de dir “un representant dels pares i de els mares dels
infants escollits d’entre els pares i les mares pels mateixos pares i mares i un representant de l’AMPA de
la Llar d’infants “El Pi del Soldat.
Resposta:
1a.-Segons l’article 146 de la Llei 12/2009 de 10 de juliol, d’educació, el claustre està integrat per tot el
professorat i el presideix el Dr./a del centre.
Això no obstant, estem parlant d’un centre de titularitat de l’Ajuntament, per la qual cosa sembla escaient
la participació del regidor, només en allò que sigui competència de l’Ajuntament, no, en temes educatius.
Es proposa l’estimació parcial segons la redacció proposada per l’Alcaldia
2a.-Correspon a l’Administració titular del centre docent públic (es a dir, l’Ajuntament) establir les
condicions i els requisits per exercir els càrrecs corresponents als òrgan de govern i de coordinació,
d’acord amb el marc legal.
El decret 155/2010, de 2 de novembre,de la direcció dels centres educatius públics del personal directiu
professional docent, en la seva D.A. 4a, disposa que “correspon a cada ens local titular de centres
públics concretar les funcions de la direcció d’aquests centres, establir les condicions i els
procediments per a la selecció, nomenament, renovació, cessament, formació i reconeixement de
la direcció, així com determinar els efectes dels resultats de l’avaluació de la funció directiva, en el
marc del que estableixen les lleis.”
La normativa no exigeix cap acord amb el claustre, sí és lògic que, com interessat, se l’escolti.
D’altra banda, el mateix argument dels recurrents vers a la frase “una vegada escoltat el claustre” és
aplicable a la que proposen en substitució: “ampli acord” o “màxim acord possible amb el claustre”
Ambdós són conceptes ambigus que poden ser objecte de males interpretacions. (pot significar, que votin
dos, majoria simple, absoluta............
Per tant, es proposa la desestimació de les al.legacions.
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3a.-El decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits
dels centres recull al seu article 18.3 que el Consell de participació de la llar d’infants té la següent
composició quan la llar d’infants és de fins a tres grups: d) un representant dels pares i de les mares dels
infants elegits d’entre els pares i les mares pels mateixos pares i mares”
Es proposa la desestimació de l’al.legació
Al.legacions formulades per l’AMPA
1a.-L’horari ha de ser el mateix que la resta del curs escolar (Art. 11)
2a.-El servei de permanència (de 5 a 6 de la tarda) demanen que es mantingui sempre i quan el
nombre d’usuaris sigui un 10% dels nens o un mínim de 10 alumnes.(Art. 14).
3a. Reunions i entrevistes amb les famílies. Considerin que hi ha d’haver almenys una entrevista
de seguiment amb es pares durant l’any.(Art. 18).
4a.-(art. 24). Quan parla de derivar infants cal afegir “amb autorització dels pares i tutors”
5.-En el Consell Escolar hi hauria d’haver un representant de l’AMPA com a membre nat.
1a.-Sembla lògic que així sigui. Es proposa la seva estimació.
2a.-Donada la disminució de matriculacions que es preveu a conseqüència de la disminució demogràfica i
la situació de crisi econòmica, és, al meu parer convenient atendre l’al.legació.
3a i 4a.-Des de la regidoria es considera convenient modificar l’articulat en el sentit que consta a la
memòria
5.-S’ha respost anteriorment.

Per tant, atesos els antecedents exposats,
EL PLE ACORDA:
PRIMER.-Estimar parcialment les al.legacions formulades per ICV de manera que la
redacció de l’article 27 quedarà redactat en la següent forma:
d) Assistir als Consells escolars així com també participar en altres reunions
conjuntes amb diferents serveis educatius del poble i en especial al Consell
Escolar Municipal.
e) Assistir als Claustres, a demanda de la direcció del centre o quan a l’ordre del
dia s’incloguin qüestions organitzatives.
f) Gestionar la dotació de recursos materials i personals de la Llar.
g) Responsabilitzar-se dels elements materials necessaris pel bon funcionament
del servei.
h) Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d’acord amb el pressupost del
material que disposa la Llar i atenent les directrius de Secretaria-Intervenció de
l’Ajuntament.
i) Vetllar pel compliment del Reglament de Règim Intern de la Llar.
j) Vetllar per l’elaboració anual de la programació general de la Llar duta a terme
per l’equip d’educadors/es.
k) Visar les certificacions i documents oficials de la Llar.
l) Promoure l’actualització pedagògica del professorat del Centre.
m) Altres funcions relacionades amb les tasques pedagògiques que per disposició
de l’Ajuntament o del mateix equip d’educadors/es puguin recaure en la
Regidoria.
n) Nomenar el/la director/a de la Llar, una vegada escoltat el claustre
o) Controlar l’assistència, les altes i baixes del personal.
p) Controlar la matriculació i les baixes de la llar.
q) Autoritzar la celebració d’actes i reunions a la Llar.
r) Informar periòdicament a l´Alcalde/ssa o a la Junta de Govern sobre el
funcionament de la Llar.

16

SEGON.-Estimar parcialment les al.legacions formulades per l’AMPA en el sentit de
modificar la redacció del articles 11, 14, 18 i 24 de la següent forma
Redacció de l’art. 11
Article 11.- Horari.
Sens perjudici de l’horari establert d’entrada i sortida a la llar d’infants, es considerarà
la possibilitat de flexibilitzar l’horari, d’acord amb les necessitats dels infants i de les
famílies.
L’horari de la Llar d’Infants Pi del Soldat serà de dilluns a divendres no festius, de les
9 del matí a les 12:15 del migdia, i de 2:45 a 5 de la tarda. El servei de menjador serà
de 12 a 2:45 de la tarda. S’oferirà servei d’acollida de 8 a 9 del matí. Hi haurà servei
extensible de 5 a 6 de la tarda, sempre i quan la demanda d’aquest servei sigui d’un
mínim de 10 alumnes.
Aquest horari funcionarà tot el curs escolar, excepte durant el període d’adaptació,
amb un horari més reduït, per tal de facilitar la incorporació progressiva dels nens/es a
l’escola. El servei de menjador començarà finalitzat l’horari d’adaptació. El mes de
juliol l’horari serà el mateix que la resta del curs escolar, és a dir, de 9 a 12:15 i de
14:45 a 17 h.
Redacció de l’article 14
Article 14.- Serveis
(...)
Permanència
De 5 a 6 de la tarda. Aquest servei es mantindrà sempre i quan el nombre d’usuaris
sigui d’un mínim de 10 alumnes.
Redacció de l’article 18
Article 18.- Reunions i entrevistes amb les famílies
Es convocarà a totes les famílies a una reunió de grup a començament de curs per a
explicar els objectius educatius i la programació general del centre.
També es farà una reunió grupal en finalitzar el primer trimestre per tal de valorar el
procés d’adaptació del grup, motivant la participació de les famílies.
En portar i/o recollir el nen, els pares podran intercanviar algunes impressions amb les
educadores, amb la finalitat de tenir un contacte directe que permeti una continuïtat
entre el món familiar i el món escolar.
Cada educadora mantindrà una entrevista amb la família a l’inici i al final de curs.
Durant el 2n trimestre es podrà fer una entrevista de seguiment prèvia petició de les
famílies. A més, els pares, responsables o tutors/es podran concertar amb antelació
entrevistes amb l'educadora corresponent quan hi hagi un motiu que ho faci necessari.
Redacció de l’article 24
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Article 24-. Atenció psicopedagògica
El servei municipal d’atenció psicopedagògica (SMAP) ofereix assessorament i
orientació psicopedagògica a la llar i a les famílies. Un servei de suport a la detecció
de necessitats educatives especials i específiques.
La directora pedagògica serà qui, conjuntament amb la tutora i la psicopedagoga,
resoldran la derivació i el seguiment dels diferents casos que es donin a la Llar,
sempre amb l’autorització prèvia dels pares o tutors de l’infant.
TERCER.-Desestimar la resta d’al.legacions per les argumentacions que consten als
informes.
QUART.-Aprovar definitivament el Reglament Regulador de les normes de
funcionament i de règim intern de la Llar d’infants municipal Pi del Soldat.
CINQUÈ.-Publicar el seu text íntegre al butlletí oficial de la província.
SISÈ.-Notificar aquest acord a l’AMPA, Grup ICV, Direcció de la Llar d’Infants, donantne trasllat també al Departament de Governació i Administracions Públiques als
efectes oportuns.
INTERVENCIONS
El Sr. Puig d’ICV explica el perquè de les al.legacions formulades pel seu grup en el
decurs de l’exposició pública, manifestant que si bé pot entendre la resposta que el
govern dóna a les dues primeres, continua en desacord amb la tercera -que fa
referència a que l’AMPA ha de ser un membre nat del Consell Escolar. Entén que és
una qüestió de voluntat política que l’AMPA sigui de designació directa.
L’Alcaldessa respon que:
•
•

les dues mares de l’AMPA formen part actualment del Consell Escolar.
que es va efectuar la consulta al Departament d’Ensenyament de la Generalitat
qui va manifestar que s’havia de desestimar la pretensió.

El Sr. Vigatà, s’adhereix a la petició que efectua ICV i la pròpia AMPA, relativa a que
l’AMPA sigui membre nat del Consell Escolar.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 30
d’abril de 2012, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

10 vots a favor: CIU (5), Junts (4) ERC (1)
0 vots en contra: cap
3 abstenció: ICV (2), PP (1)
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9. DECLARACIÓ D’EXTINCIÓ DE LA CONCESSIÓ DE L’ÚS, CONSERVACIÓ,
ENTRETENIMENT I EXPLOTACIÓ DE L’ESTABLIMENT-BAR , DE PROPIETAT
MUNICIPAL, DENOMINAT VORAMAR I SITUAT ALS BAIXOS DE LA ZONA DE
L’ARROSSER
El Ple de la Corporació Municipal, en sessió extraordinària tinguda el dia 13 de maig
de 1987 adoptà acord d’adjudicació definitiva a la Sra. XXXXXXXXXXX de la
concessió de l’ús, conservació, entreteniment i explotació de l’establiment-bar, de
propietat municipal, situat als baixos de la zona de l’Arrosser, pel termini de 25 anys,
amb les condicions previstes al plec regulador.
L’anterior acord fou notificat a la concessionària el dia 19 de maig de 1987.
Atès que el proper dia 19 de maig de 2012 es compleix el termini de concessió de
l’explotació, essent aquesta una de les causes de resolució del contracte.
Vistos els articles 241 i 262 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals.
Atès que el Ple de la Corporació era en aquell moment qui ostentava la competència
per adjudicar la concessió, aquesta Alcaldia considera convenient que sigui aquest
òrgan qui resolgui sobre l’acabament d’aquella.
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- DECLARAR extingida la concessió de l’ús, conservació, entreteniment i
explotació de l’establiment-bar , de propietat municipal, denominat Voramar i situat als
baixos de la zona de l’Arrosser, amb efectes a partir del dia 19 de maig de 2012.
SEGON.- COMUNICAR a la Sra. XXXXXXXXX que en l’esmentada data haurà de
deixar el local, de propietat municipal, lliure i a disposició d’aquest Ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR a la Sra. XXXXXXXXXX que, d’acord amb la condició setena,
apartat e) del Plec de Condicions Econòmic-Administratives regulador de la concessió,
haurà de revertir a favor de l’Ajuntament i sense dret a indemnització tots els aparells,
mobiliari i estris necessaris per l’adequat funcionament del bar.
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a la interessada en forma reglamentària.
INTERVENCIONS
La Sra. Alcaldessa explica que s’està treballant des de l’Ajuntament per tal de
convèncer a l’Administració de la Generalitat i de l’Estat –Ministeri de Medi Ambientque cal autoritzar la instal.lació fixa del Torrent de l’Arrosser. El dia 22 té visita amb el
responsable a Madrid.
Sr. Vigatà, manifesta la preocupació del seu grup en relació amb el que passarà si,
extingida la concessió, el Voramar continua funcionant. Demana una actuació conjunta
des de l’Ajuntament per fer la força necessària als efectes d’aconseguir, primer,
l’autorització de l’Administració competent per, després, procedir a licitar l’explotació
de la instal.lació.
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Sr. Puig.-Entén que és absurd sotmetre a votació i debat la finalització de la
concessió.
Sr. Font.-En la mateixa línia que el Sr. Puig considera que no és necessari passar la
proposta pel plenari donat que l’extinció de la concessió es produirà igualment.
Sr. Vigatà.-S’adhereix al que opina el Sr. Font, en considerar també innecessària la
votació sobre aquesta qüestió
Sr. Martin.-Pensa - i així ho expressa- que alguna cosa es va fer malament fa 25 anys
en atorgar la concessió. Demana una bona entesa entre tots per solucionar el
problema.
La Sra. Alcaldessa manifesta que els serveis jurídics li han indicat que, en tractar-se
d’una concessió atorgada pel plenari, era convenient una declaració expressa
d’extinció per part d’aquest òrgan.
La Sra. Secretària aclareix a instàncies del portaveu d’ERC, que efectivament
l’extinció es produirà igualment pel transcurs del temps al contracte i que el que és
imprescindible és la comunicació –que podia fer la pròpia Alcaldia-; això no obstant,
donada la importància de l’assumpte es va creure escaient -que no necessari- que el
plenari fes una declaració explícita de caducitat de la concessió.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 30
d’abril de 2012, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

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

10. ASSUMPTES URGENTS
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA
L’Alcaldia proposa, en conformitat amb l‘article 103.3 del D.lg 2/2003 de 28 d’abril,
l’ampliació de l’ordre del dia, amb el punt: Resolució de les al.legacions
presentades per ICV i aprovació definitiva del pressupost municipal 2012.
La raó de la urgència es justifica per la necessitat de tramitar el pressupost municipal,
sense tenir que esperar a una propera sessió ordinària i sense tenir que convocar un
ple extraordinari.
SOTMESA LA URGÈNCIA DE LA INCLUSIÓ D’AQUEST PUNT A VOTACIÓ, per
l’aprovació de la sessió ordinària de data 30 d’abril de 2012, ÉS APROVADA PER
UNANIMITAT
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•
•
•

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

RESOLUCIÓ DE LES AL.LEGACIONS PRESENTADES PER ICV I APROVACIÓ
DEFINITIVA DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2012.
En data 27 d’abril de 2012 en el transcurs del període d’exposició pública formula
al.legacions a l’aprovació inicial del pressupost municipal el grup municipal Iniciativa
per Catalunya Verds (ICV). Via mail, sense la forma legal adient, i per tant
extemporàniament, ho fa també el Grup Municipal Junts per Sant Pol.
Vist l’informe emès des de la Intervenció en relació amb les al.legacions presentades
pel Grup ICV, que, en síntesi, diu així:
1.-Sol.licita la creació d’una partida pressupostària per al desplegament del Pla de
Mobilitat
Des de la regidoria corresponent es considera convenient la seva creació.
Donat que el plec del pla director de l’enllumenat el finançarà el programa Elena de
Diputació, la consignació prevista a l’aplicació pressupostària corresponent (16500
2270600) de 3500 euros es destinarà a l’obtenció de l’assessorament necessari per
desenvolupar el Pla de Mobilitat ja que es compromís de l’equip de govern dur-lo a
terme al més aviat possible.
Es proposa la seva estimació
2.-Creació d’una partida pressupostària per a la redacció del Pla d’equipaments
municipal
En data 1 de març de 2012 l’Ajuntament va sol.licitar la seva redacció a la Diputació
dins la xarxa de municipis.
Es proposa la seva desestimació
3.-Creació d’una partida pressupostària de despeses regidoria d’agricultura
L’equip de govern està d’acord em habilitar una aplicació pressupostària per aquesta
finalitat de 2000 euros.
Es proposa la seva estimació
4.-Creació d’una partida que garanteixi el compliment de la LLei d’accès electrònic.
En els anys anteriors ja es va fer la inversió econòmica corresponent que s’està
desenvolupant a l’actualitat. Només resta la formació del personal de l’Ajuntament.
Es proposa la seva desestimació.
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Atès el que disposen els articles 162 a 169 del R.D.lg 2/2004 de 5 de març que aprova
la refosa de la Llei Reguladora de les Finances Locals
EL PLE ACORDA:
PRIMER.-Estimar parcialment les al.legacions formulades pel Grup ICV en el sentit de
-preveure consignació pressupostària pel desplegament del pla de mobilitat i
-habilitar aplicació pressupostària per import de 2000 euros per “despeses
regidoria agricultura”
Desestimar la resta d’al.legacions formulades.
SEGON.-Aprovar definitivament el pressupost municipal 2012, que, resumit per
capítols, és el següent:

Ingressos
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes, preus públics, ..
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Subtotal pressupost corrent

3.493.777,81
20.000,00
1.424.310,00
1.207.979,42
112.300,00
6.258.367,23

Capítol VII
Capítol IX

Transferències de capital
Passius financers
Subtotal pressupost capital
TOTAL PRESSUPOST

160.000,00
402.425,00
562.425,00
6.820.792,23

Despeses
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol VI
Capítol IX

Despeses de personal
Despeses corrents en béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Subtotal pressupost corrent
Inversions reals
Passius financers
Subtotal pressupost capital
TOTAL PRESSUPOST

2.980.691,65
2.257.689,17
146.000,00
145.790,03
5.530.170,85
812.621,38
478.000,00
1.290.621,38
6.820.792,23

TERCER. Aprovar definitivament la plantilla de personal per a l’exercici 2012.
QUART. Aprovar definitivament les Bases d’execució del Pressupost general.
CINQUÈ. Publicar el resum per capítols del pressupost municipal 2012
oficial de la província.

al butlletí
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INTERVENCIONS
El regidor de l’àrea, Sr. Xumetra, explica als presents el parer del govern respecte a
les al.legacions formulades.
El Sr. Vigatà agraeix al regidor que s’hagin considerat les al.legacions efectuades pel
seu grup malgrat que fossin presentades via e-mail. Així mateix manifesta que varen
demanar una previsió de 5000€ per a agricultura preveient que la quantia seria
rebaixada pel govern.
Seguidament, pren la paraula el Sr. Puig expressant el perquè de les al.legacions.
Recorda que en el ple en què es va tractar de l’aprovació inicial del pressupost, ja
varen anunciar que ICV formularia al.legacions. Manifesten també que, a l’igual que el
govern municipal, no són partidaris de convocar un ple extraordinari i retardar més
l’aprovació del pressupost; per aquesta raó, s’han mostrat a favor de que s’ampliï
l’ordre del dia. Després de parlar amb el regidor de l’àrea, -a qui varen avançar les
al.legacions- entenen que les quatre al.legacions formulades podran tirar endavant,
malgrat que només se n’estimen dues. Acaba afirmant que no té cap dubte que el
pressupost que s’aprovarà definitivament és millor que l’aprovat inicialment.
Sr. Font, per ERC, indica que no canviarà el sentit del seu vot, sí vol rectificar les
declaracions que va efectuar en la que suspenia al govern per no haver aconseguit
consensuar l’aprovació. Ara, s’ha garantit el suport necessari per obtenir una àmplia
majoria.
Sr. Vigatà.-Manifesta que, malgrat s’hagin acceptat les al.legacions formulades pel
seu grup en relació amb la previsió per a la regidoria d’agricultura, Junts per Sant Pol
no modificarà tampoc el seu sentit del vot atès que no s’han tingut en compte la resta
de consideracions exposades en el ple del pressupost.
Sr. Martin.-Junts votarà en contra les al.legacions que ha formulat. Es un contrasentit.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 30
d’abril de 2012, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

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

11. MOCIONS
11.1 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
PER EXIGIR AL MINISTERIO DE FOMENTO L’EXECUCIÓ DEL PLA
D’INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES DE RODALIES DE BARCELONA 20082015
L’estat de deteriorament de la línia de ferrocarril de rodalies és conegut per tothom.

23

Històricament, els ajuntaments afectats govern català ha sol·licitat reiteradament la
millora del servei de rodalies i l’execució de les inversions necessàries per assegurar
la qualitat del servei i augmentar-ne la seguretat.
En només dos anys i mig s’han produït dos accidents idèntics amb víctimes. El primer
a mitjans del 2009 amb 6 ferits i el darrer el passat dia 9 de febrer amb 10 víctimes de
diversa consideració. Es dóna la circumstància que ambdós trens es van estampar
contra el topall de final de la via 4 de l’estació de Mataró.
A banda d’aquests episodis locals, en els darrers mesos s’han produït un seguit
d’incidents a la xarxa de rodalies com a conseqüència de les deficiències en les
infraestructures .
- 16 de març de 2011: Descarrilament parcial de tren de passatgers per col·lisió amb
objecte a via a Vacarisses. 10 ferits.
- 20 de març de 2011: Descarrilament parcial de tren de passatgers a l'estació de
Sitges. 3 ferits.
- 28 d'abril de 2011: Encalç entre un tren Talgo i un tren Rodalies a la sortida de
l'estació del Clot de Barcelona. 17 ferits lleus.
- 26 d’octubre 2011. Descarrila un tren de rodalies prop de l’estació de Sant Pol de
Mar.
- 19 de gener de 2012: Xoc entre un tren de Rodalies i un tren Talgo buit al túnel de
sortida de l'estació del Clot de Barcelona. 25 ferits.
El 20 de febrer de 2009 el Consell de Ministres va aprovar el Pla d’Infraestructures
Ferroviàries de Rodalies de Barcelona 2008-2015, amb una inversió prevista de 4.000
milions d’euros, destinats majoritàriament a modernitzar la xarxa i renovar i ampliar els
elements de la seva infraestructura, i augmentar la capacitat de transport amb més
circulacions per línia i més capacitat dels trens, i millorar l’eficàcia del sistema.
Aquest Pla ha estat executat, aproximadament, en un 3,5 %, segons dades del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
A més cal afegir les afectacions constants que pateixen les infraestructures de la línia
del Maresme amb els temporals de llevant.
L’Ajuntament de Mataró en sessió plenària de data 1 de març de 2012 va acordar
exigir al Ministeri de Foment l’execució del Pla d’Infrastructures ferroviàries de rodalies
de Barcelona 2008-2015, sol.licitant dels ajuntaments del Maresme l’adhesió a la
Moció aprovada
Tenint en compte el baix ritme d'execució i planificació, i els incidents que s’han
succeït en el darrer any, i que considerem que el transport ferroviari és fonamental per
garantir una mobilitat sostenible, un país cohesionat, equilibrat i vertebrat.
EL PLE ACORDA:
PRIMER.-Adherir-nos a la Moció que va aprovar el ple de l’Ajuntament de Mataró en
sessió d’1 de març de 2012 i manifestar la indignació de l’Ajuntament de Sant Pol de
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Mar pels accidents ferroviaris que han succeït en els darrers mesos en la línia
ferroviària de rodalies.
SEGON.- Exigir al Ministeri de Foment l’execució del Pla d’Infraestructures
Ferroviàries de Rodalies de Barcelona 2008-2015, amb l’objectiu de modernitzar la
xarxa i renovar i ampliar els elements de la seva infraestructura i augmentar la
capacitat de transport, amb més circulacions per línia i més capacitat dels trens, i
millorar l’eficàcia i la seguretat del sistema.
TERCER.-- Notificar la present resolució al Ministeri de Foment, al Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, als grups polítics del Parlament de Catalunya i
a les entitats municipalistes de Catalunya.
QUART.- Fer arribar aquest acord al Ministeri de Foment i a l’Ajuntament de Mataró.
INTERVENCIONS
La Sra. Alcaldessa defensa la moció i demana als regidors que hi votin
favorablement.
Sr. Vigatà.-Són un partit municipalista i només fan política municipal. Entenen que no
és propi que la moció presentada es debati en un ple municipal. S’abstindran
Sr. Font.- ERC s’abstindrà per les següents raons: no disposen del contingut de
l’acord al qual es demana l’adhesió, ERC no dóna suport al pla de rodalies. Creu que
no es bo per a Sant Pol disposar de més trens i de més freqüència horària de trens tal
com es proposa a la moció.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 30
d’abril de 2012, ES APROVADA PER MAJORIA SIMPLE amb
•
•
•

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

11.2 MOCIÓ PER RECLAMAR QUE L’ESTAT ESPANYOL FACI EFECTIVA LA
TRANSFERÈNCIA DEL 0,7% DELS FONS PROVINENTS DE L’IRPF DESTINATS A
PROGRAMES DE COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT SOCIALS
Atès què l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la competència
exclusiva en matèria d’acollida i integració de persones immigrades, joventut,
polítiques de gènere, serveis socials, voluntariat, menors i promoció de les famílies en
el seu article 114.2: “correspon a la Generalitat, en matèries de competència
exclusiva, l’especificació dels objectius als quals es destinen les subvencions estatals i
comunitàries europees territorialitzables, i també la regulació de les condicions
d’atorgament i la gestió, incloent-hi la tramitació i la concessió.
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Atès que el Govern de l’Estat no ha acatat la Sentència del Tribunal Constitucional
178/2011, del 8 de novembre de 2011, en relació a les bases reguladores per a la
concessió de subvencions sotmeses al règim general de subvencions de l’àrea de
serveis socials, famílies i discapacitat, i la Sentència del Tribunal Suprem relativa al
recurs 6507/2009, del 16 de desembre de 2011, amb relació a les bases i a la
convocatòria de subvencions per a la realització de cooperació i voluntariat social amb
càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones
físiques.
Atès que ambdues sentències recents del TC i del TS, confirmen la doctrina del
Tribunal Constitucional que es va fixar en la sentència 13/1992, en què s’estableix que
l’Estat pot destinar fons a subvencions en matèries de competència exclusiva de les
comunitats autònomes, especificant-ne la destinació i regulant les seves condicions
essencials d’atorgament, fins on ho permet una competència genèrica, bàsica o de
coordinació, però sempre ha de deixar marge a les comunitats per concretar amb
major detall l’afectació o el destí, i, al menys, per desenvolupar i complementar la
regulació de les condicions d’atorgament de les ajudes i la seva tramitació.
Atès que, en el Ple del Congrés dels Diputats del passat 21 de febrer, es va votar en
contra de la transferència a la Generalitat de la recaptació que es realitza a Catalunya
de l’IRPF destinat a finalitats socials.
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Donar suport al Govern de la Generalitat de Catalunya en la consecució de
la reivindicació històrica d’assolir el traspàs dels fons provinents de l’assignació
tributària a fins socials de les declaracions de la renda de les persones físiques que
corresponen a Catalunya.
SEGON.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que exigeixi al Govern de
l’Estat a acatar la Sentència del Tribunal constitucional 178/2011 del 8 de novembre de
2011 i la Sentència del Tribunal Suprem relativa al recurs 6507/2009 del 16 de
desembre de 2011.
TERCER.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que exigeixi al Govern de
l’Estat a que traslladi el contingut de les esmentades sentències a la convocatòria de la
declaració de la renda del 2012, perquè la Generalitat reguli, tramiti, resolgui i liquidi
les subvencions derivades del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones
físiques.
QUART.- Donar suport a totes les accions legals que el Govern de la Generalitat de
Catalunya consideri necessàries en el supòsit que el Govern de l’Estat es negui a
complir les sentències del Tribunal Constitucional i Tribunal Suprem, en referència a
aquest tema i detallades anteriorment.
CINQUÈ.- Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la
Presidenta del Parlament de Catalunya i a tots els Grups parlamentaris del Parlament,
així com al del Govern de l’Estat espanyol i als membres de la Taula del Tercer Sector
a través de la seva presidenta.
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INTERVENCIONS
Sr. Martin.-Avancen el vot desfavorable a la moció perquè és una qüestió ja decidida
pel Congrés. Quan a les sentències, no és exactament com es diu a la moció. No troba
seriós que les sentències s’acatin o no en funció de les circumstàncies.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 30
d’abril de 2012, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

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

11.3 DECLARACIÓ DEL DIA D’EUROPA 2012
Amb l'entrada en vigor del Tractat de Lisboa, la Unió Europea es dotava del marc
institucional i dels mètodes de treball necessaris per encarar amb èxit els importants
reptes que teníem plantejats per als propers anys. No obstant, l'actual crisi econòmica
i financera ha fet que, per la via de la necessitat, i dels fets consumats ens haguem
trobat amb un Tractat de Lisboa insuficient que ens ha obligat a avançar en una millor
coordinació i governança dels diferents governs dels Estats membres i les institucions
europees.
Altrament, aquest 2012 commemorem els primers 10 anys de l'entrada de l'EURO al
nostre país i a la Unió Europea (2002-2012), una moneda comuna compartida primer
per dotze Estats i actualment ja per disset.
Tanmateix s'ha produït l'acord d'adhesió de la República de Croàcia previst per l'any
2013, la primera adhesió després de la darrera de Romania i Bulgària, passant a ser ja
l’Europa dels 28 Estats membres.
També aquest 2012 celebrem l'Any Europeu de l'Envelliment actiu i de la Solidaritat
intergeneracional. Per una banda, fem un reconeixement a un envelliment actiu que és
i serà molt important en la societat actual i especialment en els propers anys. Un
envelliment actiu que a la vegada és necessari per la comunitat i alhora es converteix
en un envelliment també productiu. I paral·lelament fem un plantejament de solidaritat
entre les diverses generacions que coexisteixen en la nostra societat europea, amb la
finalitat de trobar un equilibri i una cohesió social essencial per mantenir el benestar i
nivell de vida aconseguit durant els darrers anys d'esforços.
Per últim, ens trobem davant de reptes importants com el canvi climàtic, l’esgotament
del model energètic actual, els problemes de sostenibilitat del model social, la pèrdua
de pes polític i econòmic davant dels Estats emergents en l’escenari internacional o el
paper que li pertoca a Europa com a actor global.
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S’ha afegit a aquests desafiaments les crisis del nord d’Àfrica i l’Orient mitjà, que ens
afecten plenament i que exigeixen a Europa respostes geoestratègiques d’estabilitat i,
al mateix temps, solucions coherents amb la nostra concepció dels drets humans i els
valors de la democràcia.
Reptes que caldrà resoldre amb certa rapidesa per no perdre definitivament un tren en
el qual ja comencem a fer tard. Reptes que requereixen cada cop més unitat i voluntat
política per dur a terme l’esforç coordinat de les institucions comunitàries, dels Estats
Membres de la UE, i de les seves regions i municipis, així com també dels agents
socials i del conjunt de la societat civil europea.
No obstant les dificultats i les desavinences puntuals, Europa té la ferma voluntat de
buscar solucions als problemes de forma conjunta. És en aquest context que la
Unió Europea ha aprovat l'estratègia socioeconòmica EUROPA 2020 per a un
creixement intel·ligent, sostenible i integrador.
EL PLE ACORDA:
PRIMER. Reconèixer que la pertinença a la Unió Europea ens han ajudat a
transformar la nostra societat de forma positiva, ens han permès modernitzar els
nostres pobles i ciutats, i ens han posicionat en l'escenari internacional.
SEGON. Aquest 2012, any europeu de l'envelliment actiu i de la solidaritat
intergeneracional, volem dedicar una especial atenció a un envelliment actiu que
alhora sigui productiu i a una solidaritat entre les diferents generacions europees que
ens han d’ aportar aquest equilibri social de benestar per a tothom.
TERCER. L'estratègia socioeconòmica EUROPA 2020 ens ha de servir per que la
Unió Europea trobi solucions basades en el consens social i polític per avançar en un
model de desenvolupament més intel·ligent, sostenible i integrador socialment.
QUART. Hem d’ impulsar la promoció d’una economia basada en el coneixement i la
innovació que són cabdals per garantir el nostre creixement, així com incrementar la
cooperació público-privada i la responsabilitat social de les empreses.
CINQUÈ. Avançar vers una política energètica comuna a l’interior dels estats membres
i projectada a l’exterior. Una política energètica eficient pel que fa al consum
sostenible, pel que fa al cost i com a part de la lluita contra el canvi climàtic, tenint
cura i respecte pels recursos naturals.
SISÈ. Compartir els valors de solidaritat, justícia i inclusió social que són propis de la
societat democràtica europea i aplicar-los a la nostra comunitat. Ens hem de
comprometre des de tots els àmbits de responsabilitat a lluitar més eficaçment contra
la pobresa i l’exclusió social que actualment afecten a quasi un 20% de la població de
la Unió Europea.
SETÈ. Formar amb les capacitacions adequades els nous llocs de treball, garantint un
nou model social europeu més just i igualitari, que ens permeti lluitar contra l’increment
de l’atur a la Unió Europea i aconseguir crear més i millors llocs de treball amb
l'objectiu d'aconseguir una millor cohesió social en el territori.
VUITÈ. Desenvolupar amb més rapidesa tot el potencial que encara té el Tractat de
Lisboa, per poder avançar vers una Europa més democràtica, propera, transparent, i
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amb unes institucions més eficaces i eficients, a fi de reforçar el lideratge de la Unió
Europea, tant en l'àmbit interior com amb la resta del món.
NOVÈ. Actuar de forma més decidida en la política exterior de la Unió Europea per
donar respostes més eficaces als conflictes internacionals, alhora que cal
desenvolupar el servei diplomàtic europeu de forma ràpida, efectiva i amb credibilitat.
DESÈ. Treballar per construir una ciutadania europea forta, que comparteixi valors,
drets i deures vinculats a un projecte comú, ja que aquesta serà la millor garantia del
nostre futur. És imprescindible, per tant, el seu impuls i la seva consolidació.
ONZÈ. Traslladar aquest acord al Consell Català del Moviment Europeu.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 30
d’abril de 2012, ES APROVADA MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

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

11.4 MOCIÓ PER LA RESTITUCIÓ I DOTACIÓ DEL FONS PER LA INTEGRACIÓ,
ACOLLIDA I REFORÇ EDUCATIU DELS IMMIGRANTS ALS PRESSUPOSTOS
GENERALS DE L’ESTAT PER A 2012
ANTECEDENTS
Atès que els darrers anys Catalunya ha esdevingut un dels principals territoris
d’arribada de població estrangera d’Europa, que la població d’origen immigrant ha
passat del 3% al 16% en poc més d’una dècada, que aquesta és present al 98% dels
947 municipis de Catalunya, i que 115 dels quals compten amb més d’un 20% de
presència de població estrangera al seu terme municipal.
Atès que la nova immigració ha transformat el país i ha comportat un nou repte per als
ens locals catalans, en especial degut a l’absència de recursos i capacitat d’actuació
per part dels municipis a l’hora de donar resposta al ràpid creixement de la població
nouvinguda, la transformació de ciutats i pobles i l’increment de les necessitats de
serveis a les persones.
Atès que el municipi ha estat l’administració de primera recepció de la població
nouvinguda en matèria d’estrangeria, participació política i gestió de la diversitat; que
l’empadronament ha representat per molts immigrants la primera forma de
documentació i accés a determinats serveis socials, i que els informes d’inserció social
i d’habitatge adequat han jugat també un paper fonamental en els processos de
regularització via arrelament i reagrupament familiar.
Atès que l’Administració General de l’Estat no ha dotat els ajuntaments de les
capacitats i els mitjans necessaris per fer front a aquesta situació fins l’any 2005 amb
la creació del Fons per a la Integració, Acollida i Reforç Educatiu dels Immigrants, a
instància de la Generalitat de Catalunya
29

Atès que gràcies al Fons per a la Integració, Acollida i Reforç Educatiu dels Immigrants
s’han implementat les aules d’acollida i els plans educatius d’entorn del Departament
d’Educació i la creació de la convocatòria de subvencions de la Secretaria per la
Immigració de la Generalitat de Catalunya als ens locals.
Atès que els ajuntaments han esdevingut la primera administració on s’han dissenyat i
posat en pràctica les primeres iniciatives, programes i polítiques d’acollida i cohesió, i
que han generat els primers espais de participació política amb la creació de consells
locals de participació de les persones immigrants, així com els primers plans
d’interculturalitat i diversitat.
Atès que, segons el resum dels acords de l’Executiu de l’Estat per als pressupostos
generals per a 2012, el Consell de Ministres ha acordat reduir en un cent per cent la
partida del Fons per a la Integració, Acollida i Reforç Educatiu dels Immigrants, adscrit
al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, passant dels 67 milions d’€ del 2011 a 0€
per a 2012, liquidant de facto la partida creada perquè les comunitats autònomes
recolzessin els programes encaminats a aquestes polítiques d'integració.
EL PLE ACORDA:
PRIMER. Instar al Govern de l’Estat la dotació de la partida del Fons per a la
Integració, Acollida i Reforç Educatiu dels Immigrants als Pressupostos Generals de
l’Estat per a 2012 de, com a mínim, els mateixos recursos destinats el 2011, que
permetin finançar les actuacions que desenvolupen els ens locals en aquest àmbit
SEGON. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que exigeixi al Govern de
l’Estat la dotació de la partida del Fons per a la Integració, Acollida i Reforç Educatiu
dels Immigrants als Pressupostos Generals de l’Estat per a 2012 de, com a mínim, els
mateixos recursos destinats el 2011, que permetin finançar les actuacions que
desenvolupen els ens locals en aquest àmbit.
TERCER. Instar als Grups parlamentaris al Congrés dels Diputats que durant el tràmit
parlamentari de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2012 facin esmenes
per a la dotació de la partida del Fons per a la Integració, Acollida i Reforç Educatiu
dels Immigrants de, com a mínim, els mateixos recursos destinats el 2011, que
permetin finançar les actuacions que desenvolupen els ens locals en aquest àmbit
QUART. Trametre aquest acord a la Secretaria General d’Immigració i Emigració, a
la Direcció General per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya i als Grups
parlamentaris al Congrés dels Diputats.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 30
d’abril de 2012, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

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

30

12. PRECS I PREGUNTES
Preguntes de Junts per Sant Pol
Sr. Vigatà.- Pregunta què invertim en el col.lectiu d’immigrants. Quines partides del
pressupost es destinen a aquesta finalitat. Així mateix pregunta si tenim aules
d’integració.
L’Alcaldessa respon que no tenim aules d’integració i que buscarà dades necessàries
per a donar resposta a les altres qüestions plantejades.
Sra. Verònica Martí.- Demana si l’Ajuntament pot mediar amb l’ACA per tal que es
canviï el diàmetre d’un tub. Es tracta d’un problema que es va posar de manifest en
l’últim Consell de Medi Ambient i que afecta a un pagès d’aquest poble.
L’Alcaldessa respon que veu difícil que l’ACA canviï res donats els problemes
econòmics existents.
Sr. Vigatà.-Pregunta si s’ha estudiat el que va plantejar en l’anterior ple –canviar la
prioritat en el carrer Ferrocarril amb confluència amb Pujada St. Pau.
El Sr. Xumetra respon que s’ha desestimat la proposta.
El Sr. Vigatà demana que la desestimació i la motivació d’aquesta se li faci arribar per
escrit.
Sr. Parada.-Mostra la seva disconformitat amb que es discuteixin mocions que afecten
a temes de política general. Considera que seria més convenient que es discutissin
qüestions que afecten al municipi.
Preguntes del Sr. Puig
Formula un prec adreçat a l’Alcaldia respecte a l’ordre a seguir en plantejar i contestar
precs i preguntes. Demana es compleixi el ROM.
Demana que se li reenviï amb format electrònic, si es possible, l’avantprojecte
d’arranjament de les antigues escoles.
Preguntes del Sr. Font
•
•

Demana que es doni trasllat als regidors dels decrets de més transcendència
Manifesta que el qualificatiu que Junts utilitza quan manifesta que el seu àmbit
d’actuació es local no hauria de ser municipalista, sinó un altre.

Sr. Vigatà.- Agraeix la crítica que prové del portaveu d’ERC, que considera un regal.
Explica que sigui quin sigui el qualificatiu, només els interessa Sant Pol, perquè, per
fer política de més alt nivell, hi ha d’altres canals.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les
22:30 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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