ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 4 D'ABRIL DE 2016
NÚM. PLE2016/3
Identificació sessió
Caràcter: ordinària
Data: 4 d'abril de 2016
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)
Sr. José Parada Rafael (Junts per Sant Pol)
Sr. Daniel Comas Verdaguer (Junts per Sant Pol)
Sra. Verònica Martí Ceballos (Junts per Sant Pol)
Sr. Albert Font Lacambra (ERC)
Sr. Albert Zanca Brossa (ERC)
Sr. 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 4
d'abril de 2016, es reuneixen sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Montserrat
Garrido Romera, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número
PLE2016/3 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 LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATA 27 DE GENER i 29
DE FEBRER DE 2016
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2.

PRESA DE POSSESSIÓ I JURAMENT/PROMESA DEL CÀRREC DE REGIDORA DE
L'AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR PER PART DE LA SRA. VERÒNICA MARTÍ
CEBALLOS, DEL GRUP MUNICIPAL JUNTS PER SANT POL

3.

DICTAMEN D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST 2016

4.

DONAR COMPTE DECRET D’ALCALDIA NÚM 119/2016

5.

PROPOSTA RELATIVA A LA RATIFICACIÓ DE L’AMPLIACIÓ DEL TERMINI D’ACREDITACIÓ
DE GESTIÓ DELS RESIDUS GENERATS PER LES INDÚSTRIES

6.

PETICIÓ DIRIGIDA A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA SOL·LICITANT QUE LES FUNCIONS
DE TRESORERIA DE L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR PASSIN A SER EXERCIDES
DE FORMA TRANSITÒRIA PELS FUNCIONARIS DE LA DIPUTACIÓ, EN EL MARC DE LA
DISPOSICIÓ FINAL SEGONA DE LA LLEI 18/2015, DE 9 DE JULIOL

7.

PROPOSTA RELATIVA A LA DELEGACIÓ DEL PLE A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE L’ESTABLIMENT, REGULACIÓ I MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS.

8.

PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT
DE SUBVENCIONS A ACTIVITATS QUE REALITZIN LES ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE
LUCRE DEL MUNICIPI DE SANT POL DE MAR PER A L’ANY 2016.

9.

MOCIÓ PRESENTADA A L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR, DE SUPORT A LES
MOBILITZACIONS I ACCIONS CONTRA EL PLA HIDROLÒGIC DE LA CONCA DE L’EBRE

10. PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA PRESENTADA PER MANEL PUIG BORRELL
11. ASSUMPTES URGENTS
12. PRECS I PREGUNTES

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Es retira aquest punt de l’ordre del dia de la sessió atès que erròniament han estat
trameses les actes de la Junta de Portaveus i no del ple.
2. PRESA DE POSSESSIÓ I JURAMENT/PROMESA DEL CÀRREC DE REGIDORA
DE L'AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR PER PART DE LA SRA. VERÒNICA
MARTÍ CEBALLOS DEL GRUP MUNICIPAL JUNTS PER SANT POL
En data 13 de gener de 2016 la Sra. Carme Pomés Codina va presentar la renúncia al
càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, donant-se compte al Ple
ordinari de 27 de gener de 2016.
En data 25 de febrer de 2016 s’ha expedit per part de la Junta Electoral Central la
corresponent credencial de regidora d’aquesta corporació en favor de la Sra. Verònica
Martí Ceballos.
S’han complert els requisits legalment preceptius per a la pressa de possessió del nou
regidor, en especial la declaració d’interessos.
D’acord amb la Llei orgànica del règim electoral general i en base als antecedents
consignats, EL PLE ACORDA:
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ÚNIC.-Prendre raó i acceptar la credencial expedida per la Junta Electoral Central en
favor de la regidora Verònica Martí Ceballos, de Junts per Sant Pol.
A continuació la Sra. Verònica Martí Ceballos formula la promesa d’acatament
constitucional següent:
“Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment amb les obligacions del
càrrec de regidor d’aquesta corporació, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la
Constitució, com a norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut de Catalunya.”
Seguidament la Sra. Verónica Martí Ceballos pren possessió del càrrec de regidora de
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, càrrec al qual s’incorpora immediatament.
L’Alcaldessa li dóna la benvinguda de nou a la Corporació
3. DICTAMEN DEL REGIDOR D’HISENDA
El Pressupost general de l’Ajuntament va ser aprovat inicialment pel Ple en la sessió
celebrada el dia 29 de febrer de 2016. El període d’exposició pública es va iniciar amb
la publicació en el BOP del dia 11 de març de 2016, finalitzant aquest el dia 31 de
març, inclòs. Durant el període d’exposició pública es va presentar una al·legació per
part del Regidor del grup municipal Junts per Sant Pol, Sr. Josep Parada Rafael.
El Govern Municipal ha valorat favorablement l’al·legació presentada. Per aquest motiu
ha modificat el pressupost per a l’exercici 2016, aprovat inicialment, incorporant la
plasmació pressupostària d’aquesta al·legació com segueix:
Pressupost
inicial

Modificació
proposada
0

Pressupost
definitiu

01

23100 4800018 CARITAS

+1485,47

1.485,47

02

I LLARG TERMINI -1485,47
01100 3100000 INTERESSOS DELS PRÉSTECS A MIG
84.000,00

82.514,53

EL PLE ACORDA:
1. Modificar el Pressupost inicialment aprovat en la sessió del Ple de data 29 de
febrer de 2016, per la valoració favorable de l’ al·legació presentada pel
Regidor del grup municipal de Junts pel Sí Sr.Josep Parada Rafael, realitzant la
següent modificació a les partides pressupostàries de despesa següents:
Pressupost
inicial

Modificació
proposada
0

Pressupost
definitiu

01

23100 4800018 CARITAS

+1485,47

1.485,47

02

I LLARG TERMINI -1485,47
01100 3100000 INTERESSOS DELS PRÉSTECS A MIG
84.000,00

82.514,53
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2. Aprovar definitivament el Pressupost general de l’Ajuntament de Sant Pol de
Mar per a l’any 2016, amb el següent detall:

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

4.075.000,00
45.000,00
1.477.600,00
1.281.616,00
147.800,00
7.027.016,00

Capítol IX

Passius financers
Subtotal pressupost capital
TOTAL PRESSUPOST

515.283,54
515.283,54
7.542.299,54

Despeses
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V

Despeses de personal
Béns i serveis corrents
Despeses financeres
Transferències corrents

3.494.739,11
2.571.560,00
83.514,53
200.185,90
Fons de contingència i altres imprevistos
0,00
Subtotal pressupost corrent
6.349.999,54

Capítol VI
Capítol IX

Inversions
Passius financers
Subtotal pressupost capital
TOTAL PRESSUPOST

614.800,00
577.500,00
1.192.300,00
7.542.299,54

3. Ordenar la publicació en el BOP del Pressupost general de l’Ajuntament per a
l’exercici 2016, resumit per capítols, d’acord amb el que estableix l’article 169.3
del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals.
4. Trametre còpia del pressupost aprovat a la Generalitat de Catalunya i a la
Delegació d’Hisenda de Barcelona, d’acord amb el que disposa l’article 169.4
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
INTERVENCIONS
El Sr. Parada explica als regidors que es vol signar un conveni amb Càritas que inclou
una subvenció nominativa a aquesta entitat, per la qual cosa és necessari s’inclogui
d’aquesta forma al pressupost municipal. Per aquesta raó va formular al.legacions a
l’aprovació inicial. Remarca que el pressupost no es veu incrementat.
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El portaveu d’ERC manifesta que donat que es tracta de l’aprovació definitiva del
pressupost per coherència s’abstindran tal i com ho varen fer en l’aprovació inicial. Així
mateix demana que es corregeixi en la proposta enviada l’error relatiu el grup al que
pertany el Sr. Parada (no és Junts pel sí, sinó Junts per Sant Pol).
En el mateix sentit, el Sr. Puig, d’ICV expressa que el seu vot serà contrari a
l’aprovació definitiva del pressupost perquè així va votar en la proposta de l’aprovació
inicial
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió extraordinària de
data 4 d’abril de 2016, ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

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

4. DONAR COMPTE DECRET D’ALCALDIA NÚM 119/2016
“DECRET 119/2016, de 8 de març
Per decret de l’Alcaldia núm. 310/2015 de 18 de juny vaig resoldre conferir al Sr.
Xavier Catarineu Hernández delegació en l’àmbit d’actuació d’esports (Àrea de Serveis
a les persones) que inclou, entre d’altres coses, la gestió de les activitats físico
esportives, cursos d’educació esportiva, gestió dels equipaments municipals, relacions
amb entitats públiques i privades en l’àmbit de la seva competència, el suport als clubs
i les associacions esportives legalment constituïdes i la promoció de l’esport en edat
escolar.
En el mateix decret vaig resoldre també conferir al Sr. Robert Garcia Gil delegació en
la matèria específica de dinamització de la gent gran (Área de Serveis a les Persones)
que inclou la gestió del servei de dinamització de la gent gran, ocupant-me jo mateixa
de l’àmbit d’actuació de Serveis Socials (serveis socials d’atenció primària, serveis
d’atenció domiciliària, serveis de menjador, servei de teleassistència, urgències
socials, marginació i situacions de necessitat social, relacions amb entitats públiques i
privades en l’àmbit de la seva competència.
Els grups municipals de CIU i de Junts per Sant Pol han subscrit en data 4 de març de
2016 un acord de governabilitat amb l’objecte de contribuir a una millor qualitat de vida
dels ciutadans i reforçar l’acció del govern municipal. En virtut de l’esmentat acord els
regidors de la formació independent entren a formar part de l’equip de govern, la qual
cosa requereix d’una nova remodelació del cartipàs municipal.
Es, per això que en qualitat d’Alcaldessa i de les facultats que m’atorga la legislació
vigent en concret els articles 53 i 56 del Dlg 2/2003 de 28 d’abril, RESOLC
PRIMER.-DELEGAR en el regidor Sr. Josep Parada Rafael de Junts per Sant Pol
les matèries específiques de Serveis Socials (Area d’Alcaldia i Coordinació de
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Govern) i de dinamització de la gent gran (Àrea de Serveis a les persones), amb
facultats de gestió, direcció interna, inspecció i política dels serveis corresponents,
documents de tràmit, escrits, anuncis, potestat de signar propostes de despesa i
propostes d’acord, llevat de la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que
afectin a tercers, els quals hauran d’esser adoptats pels òrgans resolutoris de la
Corporació, prèvia proposta de resolució del regidor.
SEGON.-DELEGAR en el regidor Sr. Daniel Comas Verdaguer de Junts per Sant
Pol la matèria específica d’Esports,(Área de Serveis a les Persones) amb facultats de
gestió, direcció interna, inspecció i política dels serveis corresponents, documents de
tràmits, escrits, anuncis, potestat de signar propostes de despesa i propostes d’acord,
llevat de la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers,
els quals hauran de ser adoptats pels òrgans resolutoris de la Corporació, prèvia
proposta de resolució del regidor.
TERCER.-Els regidors-delegats hauran d’informar periòdicament al President de
l’Àrea, així com a l’Alcaldessa de la gestió de les delegacions respectives i
especialment en qualsevol moment dels actes o incidències que, per qualsevol motiu,
puguin afectar de manera rellevant al funcionament dels serveis i de les activitats de la
Corporació i els seus interessos i la bona imatge pública de l’Ajuntament, els drets o
interessos legítims de tercers i la relació amb d’altres Administracions Públiques.
QUART.-La durada de la delegació serà durant l’exercici del mandat, si bé aquesta
Alcaldia es reserva la facultat d’avocar competències en els termes de l’article 116 del
RD 2568/86 de 28 de novembre.
CINQUÈ.-Aquesta resolució tindrà efectes des del dia següent a la data de la firma.
Sant Pol de Mar, 8 de març de 2016.”
Els regidors es donen per assabentats
5. PROPOSTA RELATIVA A LA AMPLIACIÓ DEL TERMINI D’ACREDITACIÓ DE
GESTIÓ DELS RESIDUS GENERATS PER LES INDÚSTRIES.
L’article 9.2 de l’ordenança Fiscal núm. 29 per a la prestació del servei de gestió de
residus municipals, disposa:
“2 A aquests efectes, els titulars d’ activitats que generin residus comercials o
domèstics generats per les indústries que desitgin utilitzar un sistema de gestió dels
residus diferent del establert per l’ Ajuntament, estan obligats a acreditar que tenen
contractat amb un gestor autoritzat la gestió dels residus que produeixi l’activitat
corresponent. Aquest acreditament s’haurà d’efectuar, en el termini d’un mes,
comptador des de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, si ja s’estava portant a
terme l’activitat, o des de l’inici de l’activitat generadora del residu, si aquest ha tingut
lloc amb posterioritat a dita entrada en vigor.
Per a exercicis successius, aquest acreditament s’haurà d’efectuar abans de l’1 de
febrer de cada any.
3. Cas que no es porti a terme l’esmentat acreditament en el termini indicat,
l’Ajuntament considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests residus
comercials i domèstics generats per les indústries s’acull al sistema de recollida,
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transport i tractament que té establert la Corporació i per tant, tindrà aquest la condició
de subjecte passiu de la taxa aquí regulada.”
Atès que són vàries les peticions d’ampliar el termini per a presentar l’acreditació.
Atès que aquestes empreses no han presentat l’acreditament però no s’està realitzant
la recollida de cap fracció.
Vist l’informe formulat per a tècnica de Medi Ambient respecte a la ampliació
sol·licitada.
EL PLE ACORDA:
ÚNIC: Ratificar el contingut del decret d’alcaldia 64/2016.
INTERVENCIONS
L’Alcaldessa explica el perquè de la proposta.
El portaveu d’ICV demana que atès que aquest tema s’ha reiterat en diverses ocasions
es prevegi per l’any vinent un termini d’acreditació més ampli amb l’objecte de no tenir
que ampliar-lo.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió extraordinària de
data 4 d’abril de 2016, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

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

6. PETICIÓ DIRIGIDA A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA SOL.LICITANT QUE LES
FUNCIONS DE TRESORERIA DE L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
PASSIN A SER EXERCIDES DE FORMA TRANSITÒRIA PELS FUNCIONARIS DE
LA DIPUTACIÓ, EN EL MARC DE LA DISPOSICIÓ FINAL SEGONA DE LA LLEI
18/2015, DE 9 DE JULIOL
Les funcions de tresoreria de l’Ajuntament de sant Pol de Mar s’estan desenvolupant
de forma transitòria i fins el dia 30-6-2016 per la Secretària-Interventora de
l’Ajuntament de conformitat amb l’acord plenari adoptat el passat 29 de febrer.
Aquestes funcions, essencials pel correcte funcionament de la Corporació requereixen
d’un nivell de dedicació i de capacitació que no és possible obtenir amb mitjans propis.
No sent possible la cobertura del lloc de treball per funcionari d’habilitació nacional
pertanyent a la subescala intervenció-tresoreria, en aplicació de la Llei 27/2013 de
racionalització i sostenibilitat local, al no estar classificat el lloc de treball com
d’habilitació nacional, i fins que no es cobreixi el lloc de treball a través del sistema
legalment establert, es constata una situació excepcional de risc que no permet
demora.
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Per altre banda es dóna el requisit de població superior a 5000 habitants (modificació
de l’article 92 bis de la Llei reguladora de les Bases de Règim Local per l’article 3 del
R. Decret Llei 10/2015, d’11 de setembre), i inferior a 20.000 habitants.
Es per això, que en compliment de la Disposició Final Segona de la Llei 18/2015, de 9
de juliol, que modifica la DT 7a de la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local es sol.licita, dins de la competència de la Diputació de cooperació
i assistència al municipi establerta en l’article 35 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, es sol.licita que les funcions de Tresoreria de l’Ajuntament de
Sant Pol de Mar siguin assumides, de forma transitòria i mentre no es cobreixi
degudament el lloc de treball, per personal funcionari de la Diputació de Barcelona .
Per tot això EL PLE ACORDA:
PRIMER.-Sol.licitar que les funcions de tresoreria de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar
passin a ser exercides de forma transitòria pels funcionaris de la Diputació de
Barcelona en el marc de la DF 2a de la Llei 18/2015, de 9 de juliol, que modifica la DT
7a de la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i fins a
la deguda cobertura del lloc de treball.
SEGON.-Notificar aquest acord a la Presidència de la Diputació de Barcelona.
INTERVENCIONS
L’Alcaldessa explica les raons de la proposta
El portaveu de ICV justifica el vot contrari del seu grup municipal per entendre que
aquesta norma no és coherent. No s’entén com en d’altres instàncies s’ha de exigir qui
és el tresorer. Es tracta d’un vot polític.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió extraordinària de
data 4 d’abril de 2016, ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

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

7. PROPOSTA RELATIVA A LA DELEGACIÓ DEL PLE A FAVOR DE LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL DE L’ESTABLIMENT, REGULACIÓ I MODIFICACIÓ DELS
PREUS PÚBLICS
Els regidors Srs. Font (ERC) i Sr. Puig sol.liciten la retirada d’aquest punt de l’ordre
del dia en no haver estat explicat prèviament a la Junta de Portaveus.
A continuació es procedeix per unanimitat dels assistents a la retirada del punt de la
delegació de preus públics amb l’objecte de tractar-lo en la propera sessió.
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8. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER A
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS QUE REALITZIN LES
ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE DEL MUNICIPI DE SANT POL DE MAR
PER L’ANY 2016
Atès que un dels objectius de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar és el foment i el suport
al desenvolupament d’activitats culturals, educatives, socials, artístiques, i/o de
promoció econòmica organitzades per entitats, associacions sense ànim de lucre, que
es desenvolupin al terme municipal de Sant Pol de Mar i tinguin interès social.
Atès que el suport econòmic que l’Ajuntament de Sant Pol de Mar destina a donar
suport a les activitats descrites es regula mitjançant l’ordenança municipal reguladora
de les bases per a l’atorgament de Subvencions a entitats, Associacions i/o Col·lectius
sense ànim de lucre del municipi de Sant Pol de Mar (BOP núm. 14 de data 17 de
gener de 2006)
Atès que en l’art. 3 de l’Ordenança Municipal reguladora de les Bases per a
l’atorgament de subvencions a entitats, associacions i/o col·lectius sense ànim de lucre
del Municipi de Sant Pol de Mar publicada en el butlletí Oficial de la Província de
Barcelona en data 17 de gener de 2006 s’estableix que les subvencions s’atorgaran
mitjançant convocatòria de concurs públic.
Atesa l’existència d’aplicació pressupostària per un import total de 17.000 euros, amb
càrrec a les aplicacions pressupostàries 3 33400 4800000 del pressupost municipal de
l’exercici 2016.
Atès el que disposen els artícles 118 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
D’acord amb els anteriors arguments EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Aprovar inicialment les bases específiques que s’annexen al present acord
per a l’atorgament de subvencions per a activitats que realitzin les associacions sense
ànim de lucre del municipi de Sant Pol de Mar per l’any 2016.
SEGON.- Exposar al públic les presents bases per termini de 20 dies mitjançant
anunci inserit al BOP, al web de l’Ajuntament i al Tauler d’anuncis i fent una referència
d’aquest anunci en el DOGC.
TERCER.- Delegar en favor de la Junta de Govern Local l’adopció dels actes
necessaris per a la tramitació d’aquest acord i en especial l’aprovació definitiva de les
presents bases.
QUART.- Publicar aquesta delegació en el BOPB en compliment de la legislació
vigent.
INTERVENCIONS
El regidor de l’àrea explica que la competència d’aprovació de les bases correspon al
plenari municipal. Les bases són pràcticament les mateixes, només que aquest any
l’Ajuntament aposta per la major col·laboració en activitats de les entitats municipals
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SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió extraordinària de
data 4 d’abril de 2016, ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

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

9. MOCIÓ PRESENTADA A L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR, DE SUPORT
A LES MOBILITZACIONS I ACCIONS CONTRA EL PLA HIDROLÒGIC DE LA
CONCA DE L’EBRE
El Consell de Ministres espanyol, el 8 de gener de 2016, va aprovar dos decrets que
inclouen un total de 16 plans hidrològics de conca (per al període 2015-2021) entre els
quals es troba el de l’Ebre. Aquest pla ha tingut el rebuig de quatre de les nou
comunitats autònomes que rega el riu Ebre (Catalunya, el País Basc, Navarra i el País
Valencià).
Durant el procés seguit per elaborar aquest pla de conca de l’Ebre, ni la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre ni el govern espanyol han tingut en compte les al·legacions que
diverses associacions, entitats, partits i institucions van presentar per denunciar
l’impacte negatiu i la greu amenaça que representava el pla, tant per a la sostenibilitat
del tram final del riu i el delta de l’Ebre com per a les activitats econòmiques, agrícoles
i pesqueres que s’hi desenvolupen.
El 25 de juny de 2015, la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre
aprovava amb el vot favorable de gairebé tots els membres, una proposta de cabals
per al tram final del riu Ebre i el Delta amb tres propostes diferenciades; per a anys
secs, normals i humits. Així, segons les conclusions dels estudis presentats, el cabal
ecològic per a un any sec hauria de ser de 5.871 hm3/anuals; per a un any normal
hauria de ser de 7.732 hm3/anuals i per a un any humit, de 9.907 hm3/anuals. A més,
s’incorporava una proposta de cabal mínim d’excepcionalitat per a casos de sequera
prolongada amb 3.518 hm3/anuals. Aquesta proposta de cabals ambientals que
garantia la subsistència del Delta, el manteniment de l’activitat pesquera i el gran
ecosistema del Delta, va ser presentada en forma d’al·legacions per la Generalitat de
Catalunya perquè s’inclogués en el nou pla hidrològic de la conca de l’Ebre, però no va
ser atesa.
En canvi, el cabal del riu fixat per al nou pla de conca és de 3.100 hm3/anuals (sense
diferenciar anys secs o humits) és a dir, 5.000 hm3/anuals menys, que els proposats
per la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre. Així que, en cas que
s’implementi, tindrà un impacte equivalent a 2,5 transvasaments dels planificats pel
Ministre Arias Cañete al PlanHidrológico Nacional. Mentre que algun altre pla de conca
ha fixat els cabals ecològics en el cent per cent de les masses d'aigua, el de l'Ebre
estableix únicament un vuit per cent del total de les masses de l'aigua.
Aquest pla fixa un repartiment del cabal del riu, que augmenta les concessions de
nous regadius en 450.000 hectàrees quan el total del nou regadiu de tots els plans de
l’estat espanyol és de 700.000 hectàrees. La majoria d’aquestes hectàrees no tenen
concessions i van lligades a 56 noves infraestructures de regulació (embassaments).
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La Plataforma en Defensa de l’Ebre, durant la tramitació del pla de conca, va presentar
més de 4.030 al·legacions particulars basades en requeriments que havia fet la
Comissió Europea al govern espanyol que no van ser acceptades. La Comissió va
constatar que mancava molta informació als diversos plans de conca espanyols per
adaptar-se a les normatives europees, i va requerir al govern espanyol que ho
modifiqués. La Comissió va adreçar preguntes molt concretes al govern sobre el
contingut del pla de conca de l’Ebre; de fet, va assenyalar 32 discrepàncies, 10 de les
quals eren idèntiques a les dela queixa que va fer arribar la Plataforma en Defensa de
l’Ebre.
Davant l’amenaça que suposa aquest nou pla hidrològic de conca per al futur
socioeconòmic i mediambiental del delta de l’Ebre i els seus pobles, es proposa al ple
l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. MANIFESTAR al govern de l’estat espanyol el rebuig de l’Ajuntament de
Sant Pol a l’aprovació definitiva del pla hidrològic de la conca de l’Ebre que va tenir lloc
en Consell de Ministres el passat 8 de gener de 2016.
SEGON. DONAR suport a les accions, iniciatives i mobilitzacions socials que es facin
contra el pla hidrològic de la conca de l’Ebre.
TERCER. DEMANAR al govern de la Generalitat que convoqui de forma urgent la
Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre per valorar el contingut del pla i
liderar una resposta institucional unitària.
QUART. DONAR suport a les accions que el govern de Catalunya, els ajuntaments,
així com altres institucions i entitats socials, presentin davant la Comissió Europea i
altres organismes de caràcter estatal i internacional amb l’objectiu de defensar els
cabals ecològics aprovats per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre.
CINQUÈ. DEMANAR a la Comissió de Medi Ambient europea que vetlli per
l’adequació i el compliment del pla hidrològic de conca de l’Ebre a les directives
europees d’Aigua, Aus i Hàbitats.
SISÈ. EXIGIR el manteniment de tots els projectes i inversions proposats per Comissió
per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre de millora ambiental i econòmica, vinculats
al riu, al delta i als pobles riberencs.
SETÈ. EXIGIR el compliment dels acords de la Comissió per la Sostenibilitat de les
Terres de l'Ebre, respecte als cabals ecològics d'una manera especial.
VUITÈ. COMUNICAR aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la
Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la conselleria
d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de
Catalunya, al Govern espanyol, a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i a la
Plataforma en Defensa de l’Ebre.
INTERVENCIONS
El portaveu d’ICV, grup que inicialment va presentar la moció a la qual s’hi ha afegit la
resta de grups, la defensa tot dient que hagués agraït que s’hagués llegit íntegra. En
definitiva, considera que es tracta d’una Moció en contra d’un nou pla hidrològic.
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VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió extraordinària de
data 4 d’abril de 2016, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

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

10. PROPOSTA RELATIVA A LA PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA
PRESENTADA PER MANEL PUIG BORRELL
Es dóna lectura de la renúncia al càrrec de regidor presentada pel regidor d’ICV, Sr.
Manel Puig Borrell:
“després de vuit anys he decidit de manera ferma, pausada i meditada presentar la
meva renúncia a l’acta de regidor, per motius laborals i familiars”
Atès el que disposen els articles 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
Règim Electoral General i l’article 9 del R.D. 2568/1986, de novembre pel que s’aprova
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, i la
Instrucció de 10 de juliol de 2003 de la Junta Electoral Central sobre substitució de
càrrecs,
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Prendre coneixement de la renúncia de regidor presentada pel regidor
d’ICV, Sr. Manel Puig Borrell.
SEGON.-Indicar que, d’acord amb el resultat de les eleccions municipals celebrades el
dia 24 de maig de 2015, la persona a qui correspon ocupar el càrrec vacant de regidor
d’aquest Ajuntament és el Sr. Bernat Ferrer Roura atenent l’ordre de col·locació en la
candidatura presentada per ICV.
TERCER.- Remetre certificat d’aquest acord a la Junta Electoral Central perquè
expedeixi i remeti la corresponent credencial.
INTERVENCIONS
El Sr. Puig llegeix en veu alta el e-mail carta de renúncia que va enviar als portaveus
dels grups municipals:
Alcaldessa, companys regidors:
“Escric per comunicar-vos que després de 8 anys com a regidor-portaveu del grup
municipal l’ICV de Sant Pol de Mar, he decidit de manera ferma, pausada i meditada
presentar la meva renúncia a l’acta de regidor, per motius laborals i familiars.
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Aquesta renúncia no suposa una retirada, més aviat el contrari. A partir de demà
assumiré la tasca de coordinació de l’agrupació local per començar a construir el
projecte que ens ha de portar d’aquí a 3 anys a presentar-nos a les properes
municipals amb una candidatura potent, àmplia, liderada per ICV però oberta a
qualsevol grup, partit o col·lectiu afí a les nostres idees, que ens doni garanties
d’esdevenir una alternativa real de govern.
Aquesta renúncia la faig des de la tranquil·litat de saber que l’acta la recollirà el
següent de la llista electoral, en Bernat Ferrer, qui ja té experiència plenària, i qui es
troba en plenes condicions per ocupar càrrec, tant a nivell de preparació com de
disponibilitat.
Gràcies a tots per el suport mostrat durant aquests 8 anys.”
Continua dient que no hi ha res a amagar; que fa 8 anys, quan va començar, la seva
situació era diferent i ara la seva vida ha canviat, ja no és assalariat i té família. Reitera
que no marxa i que està molt tranquil perquè es canvien les cares, però no el projecte.
Assumeix, d’ara endavant, una tasca més organitzativa dins la formació. Agraeix el
respecte que ha tingut per part de tothom. Recorda bons i mals moments. Feia
recompte pel matí i diu que ha compartit plenari amb, almenys, 26 càrrecs electes,
guardant bon record de la majoria (remarca que dels actuals regidors guarda de tots
bon record). També dels tècnics municipals. Insisteix en que només fa un pas al
costat, però, en el seu cas, voluntari.
El Sr. Parada manifesta que ha sigut un plaer treballar amb el Sr. Puig. Li dóna les
gràcies per haver-lo acompanyat i li desitja sort.
El Sr. Font li assegura que seguiran parlant, però que ho faran de costat. Li desitja
salut i sort.
El portaveu de CIU, Sr. Xumetra, li manifesta que ell només recorda bons moments i
que el considera un amic. Està content per ell desitjant-li sort pel futur.
La Sra. Martí, li adreça unes paraules dient que ambdós han tingut una relació d’amorodi. Volien coincidir i semblava que així era, però al final no arribaven mai a acord.
L’Alcaldessa tanca la ronda d’acomiadaments dient que ell fa un canvi per poder-se
dedicar a la seva feina i a la seva família i desitjant-li sort.
11. PRECS I PREGUNTES
Preguntes escrites formulades pel Grup Municipal d’ICV
1. Al darrer ple extraordinari se’ns va negar el dret de presentar mocions i precs i
preguntes. Quin article de quina lleu o reglament de règim local prohibeix la
presentació de mocions i de precs i preguntes en un ple extraordinari?
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2. Qui se n’encarrega de les tasques de planificació de la gestió i jardins
municipals? Per què s’enjardinen nous espais quan no es poden mantenir els
existents?
3. Ja fa mesos que vam aprovar una moció en suport als refugiats i vam declararnos poble d’acollida. Quants refugiats hem acollit a dia d’avui?
4. Té previst el govern retirar les figures dels gegants dels garrofers, pel seu nul
valor tant estètic com funcional?
Preguntes d’ERC
El Sr. Font dóna la benvinguda a la Sra. Martí i al recentment incorporat després de la
seva baixa per malaltia, Sr. Xumetra, i en relació amb el pacte de governabilitat
subscrit per CIU i Junts per Sant Pol, demana al Portaveu de Junts que li faci cinc
cèntims del seu contingut, concretament què és el què Junts per Sant Pol li demana al
govern, es a dir, en què es notarà el canvi. Al portaveu de CIU li pregunta quines han
estat les cessions efectuades per CIU amb l’objecte d’arribar al pacte.
RESPOSTES
A les preguntes de ICV,
1. Respon l’Alcaldessa, dient que els articles són el 98 e) de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya i el 105.2 del mateix text legal. Enlloc diu
expressament que a les sessions extraordinàries no es puguin formular precs,
però sí que es diu que només resulta d’obligació als ordinaris.
2. Li sorprèn la pregunta donat que els ciutadans han expressat la seva
satisfacció de l’estat actual dels espais enjardinats. No es veritat que no es
puguin mantenir els existents. S’encarrega l’àrea de Serveis municipals qui per
prestar aquest servei ha contractat més jardiners.
3. Es coneguda per la premsa la posició del govern de l’Estat sobre aquesta
qüestió i les dificultats existents per fer l’acolliment. No consta que s’hagi acollit
refugiats hores d’ara. Tampoc ningú ha fet oferiments seriosos.
4. No ho té previst i a més no està d’acord en l’afirmació del nul valor estètic i
funcional dels gegants. Sempre que hi passa veu a nens que s’hi enfilen.
A les preguntes d’ERC
Respon el Sr. Parada, portaveu de Junts per Sant Pol, a la primera pregunta afirmant
que sí que formen part del govern atès que se’ls hi ha conferit delegacions. No formen
part com a membres de la JG però si que hi assisteixen sense vot, però amb veu. El
fet de no tenir vot no és per a ells important ja que ha vist que en el funcionament de
les sessions de les juntes s’adopten els acords per unanimitat i tothom hi participa.
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Pensa que des de l’oposició no aconseguien res i que en el govern podran dur a terme
més propostes.
En relació amb les concessions efectuades, l’Alcaldessa expressa que ha estat un
acord dialogat i que no hi ha hagut peticions concretes
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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