
 
 
 
 

  
  
 

 
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

EN DATA DE 12 DE FEBRER DE 2016. 

 

Identificació de la sessió: 

 

Sessió número 01 

Caràcter: Extraordinari 

Lloc: Sala de Plens 

Dia: 12 de febrer de 2016 

Hora:  20:00 hores 

 

ASSISTENTS: 

Sr. Antoni Ventura i Lluvià, Alcalde-president. 

Sr. Joan Lluís Climent i Manresa, 1r Tinent d’Alcalde i Regidor portantveu del grup 

municipal d’ERC. 

Sr. Pere Cano i Miret, 2n Tinent d’Alcalde i Regidor portantveu del grup municipal MS-

CP 

Sra. Àngels Rus i Sánchez, Regidora del grup municipal AM-CUP-PA. 

Sr. Albert Tort i Pugibet, Regidor portanveu suplent del grup municipal MS-CP. 

Sr. Manel Romanos i Suberviola, Regidor portantveu suplent del grup municipal d’ERC. 

Sr. Ramon Carbó i Vert,  Regidor portantveu del grup municipal de CIU. 

Sr. Josep Olivella i Almirall,  Regidor portantveu suplent primer del grup municipal de 

CIU . 

Sr. Francesc Puche i Escofet, Regidor portantveu suplent segon del grup municipal de 

CIU. 

Sra. Laia Farré i Busqué,  Regidora del grup municipal de CIU. 

Sra. Ma  Àngels Vallès i Bou, Regidora del grup municipal de CIU. 

 

 

Sra. Assumpta Suriol Ametller, Secretària - Accidental de la Corporació que certifica. 

 

 

ORDRE DEL DIA:   

 

 

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS CELEBRADES PEL PLE EN 

DATES 22-12-2015 I 28-12-2015.  

 



 
 
 
 

  
  
 

 
 

 

2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA (EXP. 

21/2016). 

 

3.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL (EXP. 22/2016). 

  

4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A 

ENTITATS DE L’EXERCICI 2016. (EXP. 19/2016-S). 

 

5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE 

LA FINCA CAL FUSTER ROCA AL BARRI LA BLEDA. (EXP. 31/2014-U). 

 

6.- APROVACIÓ, SI S´ESCAU, DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI 

CATALÀ DE TRÀNSIT I L´AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ SARROCA SOBRE 

L´ASSUMPCIÓ DE LES FACULTATS DE DENÚNCIA I SANCIÓ PER INFRACCIONS A 

NORMES DE CIRCULACIÓ EN VIES URBANES. EXP. 32/16-S 

 

7.-MOCIÓ DE SUPORT A LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE L’EBRE (PDE) I A LA 

LLUITA CONTRA EL PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL EBRO PRESENTADA 

PER ELS GRUPS MUNICIPALS DE LA CUP, ERC I GRUP SOCIALISTA-MOVEM SANT 

MARTÍ (EXP. 35/2016-S). 

 

8.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICPALS DE CUP, ERC I GRUP 

SOCIALISTA-MOVEM SANT MARTÍ RELATIVA A LA DECLARACIÓ DE MUNICIPI 

OPOSAT A L'APLICACIÓ  DE L'ACORD TRANSATLÀNTIC DE COMERÇ I INVERSIÓ 

(TTIP),(EXP. 36/2016-S). 

 

9.- PROPOSTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU, PER TAL DE 

PROMOURE JUNTAMENT AMB LA SOCIETAT DE CAÇADORS, LA CAÇA EN 

BATUDA DEL PORC SENGLAR. (EXP. 34/2016-S) 

 

10.- PRECS I PREGUNTES. 

 

A Sant Martí Sarroca, el dia dotze de febrer de l’any dos mil setze, en la sala d'actes de 

la Casa Consistorial es reuneix el PLE MUNICIPAL, en sessió extraordinària, presidida pel 

Sr. Alcalde - President i amb l'assistència dels Srs. Regidors assenyalats més amunt, 

assistits per la Secretària - Accidental de la Corporació Sra. Assumpta Suriol Ametller, la 

qual certifica. 



 
 
 
 

  
  
 

 
 

 

 

Un cop comprovada l’existència del quòrum suficient el Sr. Alcalde - President obre la 

sessió a les  20:00 hores. A continuació, es procedeix a conèixer els punts inclosos a 

l’ordre del dia. 

 

 

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS CELEBRADES PEL PLE EN 

DATES 22-12-2015 I 28-12-2015.  

Sotmeses les actes a consideració del plenari resten sotmeses per la unanimitat dels 

presents. 

 

 

2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA (EXP. 

21/2016). 

Es dóna compte de les resolucions dictades per l’Alcaldia des de la número 44 de 14 de 

desembre a la número 46 de 22 de desembre, ambdues incloses. 

 

 

3.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL (EXP. 22/2016).  

Es dóna compte de les resolucions dictades per la Junta de Govern Local a través de les 

actes de les seves sessions, des de la de 19 de novembre de 2015 a la de 26 de gener 

de 2016, ambdues incloses. 

 

 

4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A 

ENTITATS DE L’EXERCICI 2016. (EXP. 19/2016-S). 

 

Vist que aquest Ajuntament realitza accions de foment que beneficien a la pràctica 

totalitat de les entitats culturals, esportives, d'esbarjo i d'altra naturalesa del municipi. 

 

Vist que aquestes accions consisteixen bàsicament en l'atorgament de subvencions 

pròpies que tenen per objecte la disposició gratuïta de fons públics atorgades a 

persones o entitats públiques o privades per fomentar una activitat d'utilitat o interès 

social o per promoure la consecució d'un fi públic i vist el text de les bases per la seva 

concessió  

 



 
 
 
 

  
  
 

 
 

 

Atès el que estableixen l'article 124.3 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual 

s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, la Llei 38/2007, de 17 

de novembre, General de Subvencions, el RD 887/2006, de 21 de juliol, mitjançant el 

qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 

 

Atès l´article 22.2c) de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de bases de règim local, 

l´òrgan competent per a l´aprovació del present text refós és el Ple municipal 

 

D´acord amb l´exposat, es proposa al Ple municipal l´adopció dels següents  

 

ACORDS: 

 

PRIMER.- APROVAR la convocatòria de subvencions a les entitats culturals, esportives, 

socials, mediambientals i educatives del municipi que realitzin activitats d'interès 

municipal o local durant l'any 2016 d'acord amb les bases reguladores següents: 

 

BASES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A ENTITATS I ASSOCIACIONS 

SENSE ÀNIM DE LUCRE DEL MUNICIPI DE SANT MARTÍ SARROCA. 

 

CAPITOL I.- DISPOSICIONS GENERALS. 

El fonament legal d'aquestes bases s'empara en el que disposen els articles 239 a 241 del 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei municipal règim local de 

Catalunya, en concordança amb els articles 118 a 129 del Decret 179/95, de 13 de juny, 

pel qual s'aprova el Reglament d'obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya. 

 

CAPITOL II.- DISPOSICIONS MODALS. 

ARTICLE I.- OBJECTE. 

 

A.- Podrà ser objecte de convocatòria l'atorgament de subvencions consistents en una 

atribució efectiva, dinerària o en espècie, avaluable econòmicament en una quantia 

d’acord amb els crèdits pressupostaris de les partides següents: 

 

- 231.480.00  Atencions Benèfiques i assistencials   8.000€  

- 323.480.02 Altres transferències APA, Escola, Institut  2.850€  

- 338.226.09 Activitats i Festes Populars    3.000€ 

- 334.480.03 Transferències per activitats culturals i esportives     31.000€  

- 170.480.06 Subvenció Entitats Mediambiental    3.500€ 

- 135.480.12 Protecció Civil       1.500€ 



 
 
 
 

  
  
 

 
 

 

 

B.- Són activitats subvencionables les de caràcter cultural, social, artístic, esportiu, 

mediambiental i anàlegs d'interès públic que promoguin la consecució d'un fi públic o 

fer viables les activitats que supleixen o complementen serveis decompetència 

municipal o d'interès local. 

 

ARTICLE II.- CARACTER I QUANTIA 

 

A.- Les subvencions no es podran atorgar de forma arbitrària i en cap cas respondran a 

criteris de mera liberalitat. 

 

B.- Tenen caràcter voluntari i eventual, essent revocades i reduïbles, sense que puguin 

ser invocades com a precedent. 

 

CAPITOL III.- DISPOSICIONS PROCEDIMENTALS. 

 

ARTICLE I.- TIPUS DE BENEFICIARIS. 

 

A.- Podran ser beneficiaris de les subvencions les persones físiques i jurídiques que 

realitzin sense ànim de lucre alguna o algunes de les activitats descrites en l'apartat B 

de l'article I del Capítol II. 

 

ARTICLE II.- ACREDITACIO. 

 

A.- Les sol·licituds de subvenció es formalitzaran en el model normalitzat que 

constitueix l'annex I d'aquestes bases i que inclou: 

1.- Descripció de les activitats objecte de sol·licitud de subvenció, amb la valoració 

econòmica del cost i quantia de subvenció que se sol·licita. 

 

2.- Declaració que l'activitat subvencionable és d'interès local o municipal i que no te 

caràcter lucratiu. 

 

El model emplenat de sol·licitud haurà d’anar acompanyat de: 

 

1.- Acreditació fehacent de la personalitat, i si s'escau de la representació. 

 

2.- Acreditació d’estar al corrent de les seves obligacions fiscals amb la Corporació. 

 



 
 
 
 

  
  
 

 
 

 

Addicionalment, es podrà afegir documentació d’interès que pugui aportar més 

elements de valoració de les activitats. 

 

 

ARTICLE III.- TERMINI. 

 

Les sol·licituds es presentaran en el Registre General de la Corporació, en el termini de 

30 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria de 

concurs públic. 

 

 

ARTICLE IV.- CONTROL I ATORGAMENT. 

 

A.- Rebuda la sol·licitud, aquesta serà objecte d'anàlisi i verificació pel tècnic 

corresponent i el regidor de l'àrea afectada, d'acord amb la distribució de matèries 

fixada en l'organigrama municipal, segons el tipus d'activitat de que es tracti. 

 

B.- Si s'observessin deficiències en la documentació presentada, o és considerés 

necessària l'aportació de documentació complementària, es requerirà al sol·licitant 

perquè l'esmeni o presenti, en un termini màxim de 10 dies, amb d'advertiment que en 

cas contrari, es declararà la caducitat de la instància i l'arxiu de les actuacions sense cap 

altre tràmit. 

 

C.- Per l'atorgament de les subvencions es valoraran els següents criteris: 

 

 C.1.-Interès general de l'activitat per al municipi. 

 

 C.2.-Nombre de participants, veïns del municipi. 

 

 C.3.-Per l'exclusivitat d'activitat anàloga en el municipi.  

 

 C.4.-Pel caràcter innovador de l’activitat. 

 

 C.5.-Per impossibilitat de sol·licitud d'altres fons de finançament. 

 

 

D.- Per la valoració d'aquests criteris es constituirà una Comissió de selecció (Art. 125 I 

ROAS) integrada pels següents membres: 



 
 
 
 

  
  
 

 
 

 

 

  * Alcalde-president de la Corporació, que actuarà com a president. 

* Membres de la Junta de Govern Local   

 

Aquesta Comissió de selecció formularà proposta a la Junta de Govern en el termini de 

quinze dies hàbils, comptats des de l'expiració del termini de presentació de sol·licituds. 

 

E.- El termini màxim per a l'adopció de l'acord corresponent per la Junta de Govern serà 

de tres mesos des de la data d'entrada de la sol·licitud al registre general de 

l'Ajuntament. 

 

Transcorregut aquest termini sense haver-se resolt, les sol·licituds s'entendran 

desestimades, d'acord amb l'article 124.1.f del ROAS. 

 

F.-Un cop atorgada la subvenció es liquidarà un 50 % de l’import concedit a favor de 

l’entitat i el 50 % restant de la subvenció un cop l’activitat estigui justificada. Si un cop 

entregat el 50 % de l’import de la subvenció concedida l’entitat renunciés o li resultés 

impossible realitzar l’activitat en qüestió, haurà de retornar a l’Ajuntament la quantitat 

pagada. En cas contrari, l’entitat quedarà inhabilitada per poder ser beneficiària de 

subvencions i/o aportacions municipals. 

 

G. Excepcionalment, l’Ajuntament podrà atorgar avançaments de la subvenció prevista 

a les entitats per aquell exercici quan raons d’interès municipal ho requereixin. 

 

 

CAPITOL IV.- GARANTIES D'INTERES PUBLIC 

 

ARTICLE I.- REVISIÓ 

 

A.- L'Ajuntament podrà en qualsevol moment verificar l'adequació de l'activitat 

subvencionada a les finalitats declarades pel beneficiari. 

 

B.- L'oposició injustificada a facilitar l'activitat de control o la falsedat en les dades 

facilitades pel beneficiari, donaran lloc a la resolució de l'acte d'atorgament de la 

subvenció i a l'obligació de reintegrar les bestretes percebudes. 

 

ARTICLE II.- DRETS I DEURES DELS BENEFICIARIS. 

 



 
 
 
 

  
  
 

 
 

 

A.- Son DRETS dels beneficiaris, percebre la subvenció atorgada per l'Ajuntament de 

Sant Martí Sarroca en les condicions fixades en l'acord de concessió, sense perjudici de 

les facultats que aquest Ajuntament es reserva per al fraccionament i/o ajornament del 

lliurament. 

 

B.- Són DEURES dels beneficiaris. 

 

 b.1) Aplicar estrictament la subvenció a la finalitat objecte de l'ajut. 

 

 b.2) Un cop aprovada i entregat el 50% de la subvenció a què es refereix l’article 

IV F, la persona perceptora de la mateixa haurà de justificar l'aplicació dels fons rebuts 

mitjançant una declaració jurada de l'aplicació de la subvenció i compte detallat 

seguint el model inclòs a l’ANNEX II. També s'aportaran les factures i altres documents 

que acrediten la inversió, l'adquisició de material, la prestació de serveis o l'activitat en 

la finalitat per la que va ésser concedida o que per part de la corporació es tingui 

constància fefaent de la realització de l’activitat amb les condicions en que va ser 

demanada la subvenció. La declaració i compte haurà de rendir-se abans del 30 de 

novembre, excepte aquelles despeses que es generin entre l’1 i el 31 de desembre, que 

es podran rendir fins el 31 de desembre de l’any en curs davant l’Interventor de la 

Corporació. 

En cas que la subvenció no s’arribés a justificar d’acord amb la present normativa i en el 

termini previst, l’entitat corresponent no tindrà dret al cobrament de la part pendent. 

 

 b.3) Fer constar la col·laboració o patrocini de l'Ajuntament en tota la 

documentació impresa de l'activitat que se subvencioni, fent constar la col·laboració de 

l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca,  així com el  logotip de l’Ajuntament, segons la guia 

d’estil descrita a l’ANNEX III. 

 

CAPITOL V.- DISPOSICIÓ FINAL. 

 

Aquestes bases entraran en vigor l'endemà de la seva publicació íntegra en el Butlletí 

Oficial de la Província i continuaran vigents fins que no s'acordi de forma expressa la 

seva modificació o derogació. 

 

 

Subvencions a entitats i associacions sense ànim de lucre 

ANNEX I. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 

 



 
 
 
 

  
  
 

 
 

 

En/Na      , amb domicili a       al carrer      i telèfon       actuant 

en representació de      segons acredita amb la documentació adjunta. 

 

EXPOSO 

 

1er.- Que l’entitat       té previst realitzar les activitats que es relacionen: 

 

OMPLIR LES DADES D’ALMENYS UNA ACTIVITAT 

 

Activitat 1  

 

Títol de l’activitat 

Nom de l’activitat:       

 

Descriu breument l’activitat (què s’hi farà, etc.) 

Descripció:       

 

Despeses previstes: 

 

Descripció despesa Import previst (en EUROS) 

            

            

            

            

            

TOTAL PREVIST       

 

Explica aquí a qui va dirigida l’activitat 

A qui va dirigida:       

 

Especifica quan es preveu realitzar l’activitat 

Data prevista:       

 

Especifica el nombre previst d’assistents 

Nombre previst d’assistents:      

 

Especifica altres fonts de finançament 

Altres fonts de finançament:      



 
 
 
 

  
  
 

 
 

 

 

 

Activitat 2 

 

Títol de l’activitat 

Nom de l’activitat:       

 

Descriu breument l’activitat (què s’hi farà, etc.) 

Descripció:       

 

Despeses previstes: 

 

Descripció despesa Import previst (en EUROS) 

            

            

            

            

            

TOTAL PREVIST       

 

Explica aquí a qui va dirigida l’activitat 

A qui va dirigida:       

 

Especifica quan es preveu realitzar l’activitat 

Data prevista:       

 

Especifica el nombre previst d’assistents 

Nombre previst d’assistents:      

 

Especifica altres fonts de finançament 

Altres fonts de finançament:      

 

Activitat 3 

 

Títol de l’activitat 

Nom de l’activitat:       

 

Descriu breument l’activitat (què s’hi farà, etc.) 



 
 
 
 

  
  
 

 
 

 

Descripció:       

 

Despeses previstes: 

 

Descripció despesa Import previst (en EUROS) 

            

            

            

            

            

            

TOTAL PREVIST       

 

 

Explica aquí a qui va dirigida l’activitat 

A qui va dirigida:       

 

Especifica quan es preveu realitzar l’activitat 

Data prevista:       

 

Especifica el nombre previst d’assistents 

Nombre previst d’assistents:      

 

Especifica altres fonts de finançament 

Altres fonts de finançament:      

 

Activitat 4 

 

Títol de l’activitat 

Nom de l’activitat:       

 

Descriu breument l’activitat (què s’hi farà, etc.) 

Descripció:       

 

Despeses previstes: 

 

Descripció despesa Import previst (en EUROS) 



 
 
 
 

  
  
 

 
 

 

            

            

            

            

            

TOTAL PREVIST       

 

Explica aquí a qui va dirigida l’activitat 

A qui va dirigida:       

 

Especifica quan es preveu realitzar l’activitat 

Data prevista:       

 

Especifica el nombre previst d’assistents 

Nombre previst d’assistents:      

 

Especifica altres fonts de finançament 

Altres fonts de finançament:      

 

2on.- Que considera que totes elles són d’interès públic local o municipal pels següents 

motius: 

 

Activitat 1 

Justificació d’interès públic:       

 

Activitat 2 

Justificació d’interès públic:       

 

Activitat 3 

Justificació d’interès públic:       

 

Activitat 4 

Justificació d’interès públic:       

 

 

3er.- Que acompanya la següent documentació: 

 Fotocòpia del NIF de l’entitat 

 Memòria explicativa de les activitats 



 
 
 
 

  
  
 

 
 

 

 

4rt.- Que declara: 

  Estar al corrent de les obligacions fiscals amb la Corporació. 

 Conèixer les bases per a l’atorgament de subvencions aprovades per la Corporació, 

comprometent-se a complir estrictament el procediment administratiu establert. 

 

Per la qual cosa, 

 

SOL·LICITO: L’atorgament d’una subvenció de       EUROS equivalent al      % del 

cost total de l’activitat. 

 

 

Signat:  

 

IL.LTRE SR. ALCALDE-PRESIDENT DE SANT MARTÍ SARROCA 

 

Subvencions a entitats i associacions sense ànim de lucre 

ANNEX II. JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ 

 

En/Na      , amb domicili a       al carrer      i telèfon       actuant 

en representació de      segons acredita amb la documentació adjunta. 

 

EXPOSO 

 

1er.- Que l’entitat       ha realitzat les següents activitats: 

 

Activitat 1  

 

Títol de l’activitat 

Nom de l’activitat:       

 

Justificació de despeses 

Descripció despesa Import (en 

EUROS) 

Documentació 

             S’aporta factura 

             S’aporta factura 

             S’aporta factura 

             S’aporta factura 



 
 
 
 

  
  
 

 
 

 

             S’aporta factura 

             S’aporta factura 

 

 

  S’adjunta fotocòpia o original de documentació impresa de l’activitat en què 

consta la col·laboració o patrocini de l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca 

 

Activitat 2 

 

Títol de l’activitat 

Nom de l’activitat:       

 

Justificació de despeses 

Descripció despesa Import (en 

EUROS) 

Documentació 

             S’aporta factura 

             S’aporta factura 

             S’aporta factura 

             S’aporta factura 

             S’aporta factura 

             S’aporta factura 

 

 

  S’adjunta fotocòpia o original de documentació impresa de l’activitat en què 

consta la col·laboració o patrocini de l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca 

 

Activitat 3 

 

Títol de l’activitat 

Nom de l’activitat:       

 

Justificació de despeses 

Descripció despesa Import (en 

EUROS) 

Documentació 

             S’aporta factura 

             S’aporta factura 

             S’aporta factura 



 
 
 
 

  
  
 

 
 

 

             S’aporta factura 

             S’aporta factura 

             S’aporta factura 

 

 

  S’adjunta fotocòpia o original de documentació impresa de l’activitat en què 

consta la col·laboració o patrocini de l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca 

 

Activitat 4  

 

Títol de l’activitat 

Nom de l’activitat:       

 

Justificació de despeses 

Descripció despesa Import (en 

EUROS) 

Documentació 

             S’aporta factura 

             S’aporta factura 

             S’aporta factura 

             S’aporta factura 

             S’aporta factura 

             S’aporta factura 

 

 

  S’adjunta fotocòpia o original de documentació impresa de l’activitat en què 

consta la col·laboració o patrocini de l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca 

Per la qual cosa, 

 

SOL·LICITO: L’atorgament de       EUROS corresponent al 50% restant de la 

subvenció concedida. 

 

Signat:  

 

 

IL.LTRE SR. ALCALDE-PRESIDENT DE SANT MARTÍ SARROCA 

 

Subvencions a entitats i associacions sense ànim de lucre 



 
 
 
 

  
  
 

 
 

 

ANNEX III. GUIA D’ÚS DEL LOGOTIP DE L’AJUNTAMENT 

 

 

1. Com obtenir el logotip de l’Ajuntament? 

 

El podeu obtenir descarregant-lo a través dels següents enllaços: 

 

LOGOTIP EN COLOR 

 

 
 

Format PNG sense fons: 

http://gestiona-t.santmartisarroca.cat/logotip/logocolortransparent.png 

 

Format JPG amb fons blanc: 

http://gestiona-t.santmartisarroca.cat/logotip/logocolor.jpg 

 

LOGOTIP EN BLANC I NEGRE 

 

 
 

Format PNG sense fons: 

http://gestiona-t.santmartisarroca.cat/logotip/logobntransparent.png 

 

 

Format JPG amb fons blanc: 

http://gestiona-t.santmartisarroca.cat/logotip/logonoubn.jpg 

 

http://gestiona-t.santmartisarroca.cat/logotip/logocolortransparent.png
http://gestiona-t.santmartisarroca.cat/logotip/logocolor.jpg
http://gestiona-t.santmartisarroca.cat/logotip/logobntransparent.png
http://gestiona-t.santmartisarroca.cat/logotip/logonoubn.jpg


 
 
 
 

  
  
 

 
 

 

2. Com posar-lo en les publicacions? 

 

 No es poden modificar les proporcions d’alçada/amplada del logotip per no 

distorsionar-lo. 

 

 

 
 

 

 En fons blanc/clar, es pot posar el logotip sense cap marc. Opcionalment, ’hi pot 

afegir el nom de la regidoria/es a sota. Per exemple: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En un fons fosc, es pot posar un marc blanc i el logotip a dins. S’hi pot afegir el 

nom de la regidoria/es a sota. Per exemple: 

 

 
Col·labora: 
 

 

 
Col·labora: 
 

 

Regidoria de Cultura i Festes 



 
 
 
 

  
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGON.- EXPOSAR al públic aquestes bases 

a un període d’informació pública com a mínim  

 

 

SEGON.- EXPOSAR al públic aquestes bases a un període d’informació pública 

com a mínim de 20 dies, publicant-la al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 

en l´e-tauler i en el tauler d’anuncis de la Corporació. Publicar una referència 

d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 

SIMULTÀNIAMENT obrir un període de convocatòria de concurs públic per tal 

que els interessats puguin presentar les sol·licituds d’acord amb el que estableix 

l’art. 3 del capítol tercer de les bases, en el termini màxim de 30 dies hàbils des de 

la darrera publicació.” 

 

El Regidor de Cultura, senyor Albert Tort, indica que s'ha de fer una esmena pel que fa 

a les partides del pressupost donat que, per error, s'havien fet constar les de l'exercici 

anterior. Aquestes bases regulen la forma de sol·licitar i justificar les subvencions que, 

en el seu cas, siguin atorgades i destaquen per la seva agilitat en la tramitació de la 

documentació que, en gran part, es podrà fer electrònicament, afavorint en tot cas la 

transparència de la gestió. 

 
Col·labora: 
 

 

 
Col·labora: 
 

 

Regidoria de Cultura i Festes 



 
 
 
 

  
  
 

 
 

 

 

El portantveu del grup municipal de CIU, senyor Ramon Carbó, sol·licita que consti en 

acta expressament que la partida 334.480.03 està dotada amb 31.000 euros i la 

170.480.06 amb 3.500 euros, a fi de garantir la seguretat jurídica de l'expedient . No 

obstant, el seu grup s'abstindrà per la rebaixa considerable de la subvenció a l'ADF i en 

considerar-la injustificada. 

  

Sotmesa la proposta a consideració del plenari resta aprovada per la majoria absoluta 

dels sis (6) vots a favor dels Regidors presents dels grups municipals d'AM-CUP, MS-CP 

i d'ERC, amb cinc (5) abstencions per part dels membres presents del grup municipal de 

CIU. 

 

 

5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE 

LA FINCA CAL FUSTER ROCA, AL BARRI LA BLEDA. (EXP. 31/2014-U). 

 

Vist que després de la tramitació municipal la Comissió Territorial d'Urbanisme de 

Barcelona en data 10 de juny de 2015 va acordar la suspensió de l'aprovació definitiva 

del pla especial urbanístic de la finca de Cal Fuster Roca al barri La Bleda, fins que no 

s'incorporessin una sèrie de prescripcions a través d'un text refós; 

 

Vist que en data 7 de gener de 2016 i número de registre d'entrada 7 els promotors 

aporten el text refós i un cop examinat per l'arquitecte municipal en data 12 de gener 

de 2016 conclou que el document incorpora les prescripcions establertes per la 

Comissió Territorial d'Urbanisme i s'adapta a la normativa i la legislació vigent; 

 

Atès l'article 22.2c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases de règim local, 

l'òrgan competent per a l'aprovació del present text refós és el Ple municipal; 

 

Atès el que estableix l'art. 47 de la Llei 7/1985, no es requereix cap quòrum especial per 

aquesta aprovació; 

 

D'acord amb l'exposat, es proposa al Ple municipal l'adopció dels següents  

 

ACORDS: 

 



 
 
 
 

  
  
 

 
 

 

PRIMER.- APROVAR el text refós del pla especial urbanístic de la finca Cal Fuster Roca 

al barri La Bleda que incorpora les prescripcions de la Comissió Territorial d'Urbanisme 

de 10 de juny de 2015. 

 

SEGON.- TRAMETRE el document a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona a 

fi d'aprovar-lo definitivament. 

 

L'Alcalde explica la tramitació d'aquest Pla Especial adaptat a la legalitat vigent i al 

POUM municipal. 

 

El portantveu del grup municipal de CIU, senyor Ramon Carbó, pregunta si s'han reunit 

a Urbanisme per tal de garantir que la documentació presentada pel veí serà acceptada 

i, en conseqüència, el Pla Especial serà aprovar per la Comissió. 

 

L'Alcalde respon que d'aquest tema s'ha parlat amb els tècnics d'Urbanisme i que, en 

principi, no hauria d'haver cap problema doncs s'ha fet seguint les seves directrius. 

 

Intervé la Regidora d'Hisenda, senyora Àngels Rus, per aclarir que a l'expedient hi 

consta l'informe de l'arquitecte municipal que avala que la documentació presentada 

pel promotor és correcta. 

 

El senyor Carbó indica que no posa en dubte la tramitació però que, de vegades, tot i 

seguir la tramitació la Comissió d'Urbanisme no ho aprova perquè en ella hi ha 

representació de diferents sectors. 

 

Sotmesa la proposta a consideració del plenari resta aprovada per la unanimitat dels 

Regidors presents. 

 

 

6.- APROVACIÓ, SI S´ESCAU, DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI 

CATALÀ DE TRÀNSIT I L´AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ SARROCA SOBRE 

L´ASSUMPCIÓ DE LES FACULTATS DE DENÚNCIA I SANCIÓ PER INFRACCIONS A 

NORMES DE CIRCULACIÓ EN VIES URBANES. EXP. 32/16-S 

Vist el conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'ajuntament de Sant 

Martí Sarroca relatiu a l'assumpció de facultats de denúncia i sanció per infraccions a 

normes de circulació en vies urbanes que es transcriu a continuació: 

 



 
 
 
 

  
  
 

 
 

 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I 

L'AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ SARROCA SOBRE L'ASSUMPCIÓ DE LES 

FACULTATS DE DENÚNCIA I SANCIÓ PER INFRACCIONS A NORMES DE 

CIRCULACIÓ EN VIES URBANES.                            

 

Barcelona, ... de febrer  de 2016 

 

REUNITS 

 

D'una part, la il·lustríssima senyora Eugenia Domènech Moral directora del 

Servei Català de Trànsit. 

 

I de l’altra, el senyor Antoni Ventura i Lluvià, alcalde de l'Ajuntament de Sant 

Martí Sarroca. 

 

ACTUEN 

 

El primer, en representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de 

caràcter administratiu, adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de 

Catalunya, per autorització de signatura de l’honorable senyor Jordi Jané i 

Guasch, conseller d’Interior i president del Servei Català de Trànsit, en virtut de 

la resolució de 28 de juliol de 2015. 

 

El segon, en representació de l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca, en virtut de 

l'acord adoptat pel ple de la Corporació de 13 de juny de 2015, amb el vot 

favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, 

per aplicació de l'article 114.3.e) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 

qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i de 

l'article 309.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 

pel Decret 179/1995, de 13 de juny.  

 

EXPOSEN 

 

Primer.- Com a conseqüència de les funcions atribuïdes a la Generalitat en 

matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, d’acord amb la Llei 

orgànica 6/1997, de 15 de desembre, de transferència de competències 

executives en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor a la Generalitat 

de Catalunya, es va crear, per la Llei del Parlament de Catalunya, 14/1997, de 24 



 
 
 
 

  
  
 

 
 

 

de desembre, el Servei Català de Trànsit, el qual exerceix juntament amb altres 

òrgans del Departament d’Interior, les competències en aquesta matèria. 

 

Segon.- En l'àmbit de les funcions relatives a l’exercici de la potestat 

sancionadora, l'article 11.1 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, abans 

esmentada, atribueix a la persona que ocupa la direcció del Servei Català de 

Trànsit, la competència per a imposar multes i sancions en matèria de trànsit, 

circulació de vehicles i seguretat viària, sens perjudici de les competències 

municipals. 

 

Així mateix, l'article 2.2 de la Llei de creació del Servei Català de Trànsit preveu la 

possibilitat que tant el Departament d’Interior com el Servei Català de Trànsit 

puguin establir convenis de col·laboració amb els ens locals, en el marc de les 

seves respectives competències. 

 

Tercer.- L'article 7 del text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de 

motor i seguretat viària -LSV- aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 

d’octubre, en concordança amb els articles 25.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

reguladora de les bases del règim local, i 66.3.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 

28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de 

Catalunya, fixa les competències que els municipis tenen atribuïdes en matèria 

de trànsit. En aquest sentit, correspon als municipis la regulació, ordenació, 

gestió, vigilància i disciplina del trànsit en les vies urbanes de la seva titularitat, 

així com també la denúncia per mitjà d’agents propis de les infraccions que s’hi 

cometin a les vies esmentades i la sanció d’aquelles quan no estigui 

expressament atribuïda a una altra Administració. 

 

L’article 1.2 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, estableix que 

els municipis que no disposin de policia local es podran dotar de vigilants 

perquè exerceixin les funcions a què es refereix l’article 13. En aquest sentit, 

l’article 13.b) de la Llei esmentada atorga als vigilants la facultat d’ordenar i 

regular el trànsit dins el nucli urbà, d’acord amb les normes de circulació.  

 

Quart.- D’altra banda, l’article 84.4 de la LSV estableix que la sanció per 

infraccions a normes de circulació comeses en vies urbanes correspondrà als 

respectius alcaldes. 

 

No obstant això, l’article 11.4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, disposa 



 
 
 
 

  
  
 

 
 

 

que el director o directora del Servei Català de Trànsit pot assumir la 

competència sancionadora per infraccions de normes de circulació en vies 

urbanes que corresponen als alcaldes, sempre que hi hagi conveni subscrit en 

aquesta matèria entre l'Ajuntament afectat i el Servei Català de Trànsit. 

En desenvolupament d’aquesta previsió es confereix al director o directora del 

Servei Català de Trànsit la facultat de resoldre els expedients sancionadors que 

s’incoïn per infraccions comeses en vies urbanes d’aquells municipis que hagin 

signat conveni d’acord amb l’article 11.4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, 

esmentada. 

 

Cinquè.- D’acord amb el que s'ha exposat, es considera convenient establir el 

marc de col·laboració amb aquells municipis que vulguin acollir-se a allò que 

preveu l'article 11.4 de l'esmentada Llei 14/1997, de 24 de desembre, mitjançant 

la subscripció del corresponent conveni. 

 

Per tot l'exposat, ambdues parts convenen la subscripció d’aquest conveni de 

col·laboració, d'acord amb els següents  

 

PACTES 

 

1. Objecte 

 

Aquest conveni té per objecte regular els termes de la col·laboració en matèria 

d'infraccions de normes de circulació entre el Servei Català de Trànsit i 

l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca, pel que fa a l'assumpció de les 

competències sancionadores atribuïdes a l'alcalde en vies urbanes per part de la 

directora del Servei Català de Trànsit, d'acord amb l'article 11.4 de la Llei 

14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit. 

 

 

2. Potestat sancionadora 

 

L'Ajuntament de Sant Martí Sarroca i el Servei Català de Trànsit acorden que la 

directora del Servei Català de Trànsit assumeixi la competència sancionadora 

que correspon a l'alcalde, per infraccions a les normes de circulació comeses en 

vies urbanes del municipi de Sant Martí Sarroca, denunciades pels agents del 

cos de vigilants, en els termes i condicions previstos en els pactes d'aquest 

conveni. 



 
 
 
 

  
  
 

 
 

 

 

3. Continguts de la col·laboració 

 

La col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament Sant Martí 

Sarroca, en la matèria objecte d'aquest conveni, es durà a terme d'acord amb els 

apartats següents: 

 

a) Inici del procediment sancionador  

 

El procediment sancionador que tramitarà el Servei Català de Trànsit s'iniciarà 

com a conseqüència de les denúncies de caràcter obligatori formulades pels 

agents del cos de vigilants, en funcions de vigilància del trànsit, contra 

infraccions comeses en les vies urbanes del municipi de Sant Martí Sarroca, de 

conformitat amb l’article 87.1 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre. 

 

A aquests efectes, els agents del cos de vigilants de Sant Martí Sarroca han 

d’utilitzar les butlletes de denúncia pròpies del Servei Català de Trànsit i han 

d’aplicar el Catàleg d’Infraccions d’aquest organisme. 

 

b) Instrucció del procediment sancionador 

 

D’acord amb allò que preveu l’article 12.1.e) del Decret 53/2015, de 14 d’abril, 

de reestructuració del Servei Català de Trànsit, el Servei Territorial de Trànsit de 

Barcelona ha d’instruir els expedients sancionadors incoats per les denúncies 

formulades pels agents del cos de vigilants en l'exercici de les funcions de 

vigilància del trànsit en les vies urbanes de Sant Martí Sarroca. 

 

 

c) Resolució de l'expedient sancionador 

 

La persona que ocupa la direcció del Servei Català de Trànsit resoldrà 

l’expedient sancionador i imposarà, si escau, la sanció per les infraccions 

denunciades pels agents del cos de vigilants en les vies urbanes de Sant Martí 

Sarroca. 

 

d) Cobrament de la sanció pecuniària 

 

El Servei Català de Trànsit gestionarà i ingressarà el cobrament de les sancions 



 
 
 
 

  
  
 

 
 

 

derivades dels expedients sancionadors a què fan referència els apartats 

anteriors. 

 

L'import de les multes i sancions derivades de les denúncies a què es refereix el 

present conveni pot ésser exigit pel Servei Català de Trànsit per la via de 

constrenyiment. 

 

e) Règim de recursos 

 

Contra les resolucions sancionadores dictades per la directora del Servei Català 

de Trànsit que es derivin de les denúncies que són objecte d'aquest conveni, es 

pot interposar recurs potestatiu de reposició,davant aquest mateix òrgan, que 

és el competent per a resoldre’l. 

 

 

4. Vigència i extinció 

 

Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una vigència 

d’un any natural comptador des de la data d’entrada en vigor. Això no obstant, 

es prorrogarà automàticament anualment, llevat que es resolgui  per alguna de 

les causes següents: 

 

a) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 

 

b) Denúncia d'una de les parts, feta amb una antelació de tres mesos. 

 

c) Incompliment per qualsevol de les parts dels pactes del conveni. 

 

 

5. Publicitat del Conveni 

 

L'Ajuntament de Sant Martí Sarroca es compromet a donar publicitat al 

contingut d’aquest conveni per tal de garantir, d'acord amb el principi de 

seguretat jurídica, el seu coneixement per part dels habitants del municipi, a 

través de la seva exposició al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Sant Martí 

Sarroca, i així mateix per qualsevol altre mitjà que aquest consideri oportú. 

6. Interpretació i jurisdicció 

 



 
 
 
 

  
  
 

 
 

 

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o aplicació d’aquest 

conveni, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

 

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat 

exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data assenyalats a l’encapçalament. 

 

 

Pel Servei Català de Trànsit, Per l’Ajuntament de Sant 

Martí Sarroca, 

 

El conseller d’Interior i 

president del Servei Català de Trànsit  Alcalde - President 

 

 

 

 

Per autorització de ... de ... de 20.. 

...        

Director/a del Servei Català de Trànsit”   

 

Atès l'article 6 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del 

Procediment Administratiu Comú, les Administracions Públiques poden celebrar 

conveni de col·laboració en l'àmbit de les seves respectives competències; 

 

Atès l'art. 25.2 el municipi exercirà competències en els termes de la legislació de l'Estat 

i de les Comunitats Autònomes , entre d'altres, en matèria d'ordenació del trànsit de 

vehicles i de les persones en les vies urbanes; 

 

D'acord amb l'exposat, es proposa al Ple municipal l´adopció dels següents  

 

ACORDS: 

 

PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració, transcrit anteriorment, entre el Servei 

Català de Trànsit i l'ajuntament de Sant Martí Sarroca relatiu a l'assumpció de facultats 

de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes. 

 



 
 
 
 

  
  
 

 
 

 

SEGON.- FACULTAR l'Alcalde-president per a la signatura de quanta documentació 

sigui necessària per a la formalització del present conveni. 

 

TERCER.- DONAR PUBLICITAT de la present resolució als efectes de seguretat jurídica 

i COMUNICAR aquesta aprovació al Servei Territorial de Trànsit de Barcelona. 

 

 

La Regidora d'Hisenda, senyora Àngels Rus, explica que amb  aquest conveni s'amplia 

la delegació de la competència sancionadora en matèria de trànsit perquè  sigui el 

Servei Territorial el que tramiti i imposi les sancions derivades de les denúncies 

efectuades pel vigilant municipal. Es tracta d'una de les mesures de la campanya de 

sensibilització al civisme que l'equip de govern vol portar a terme i, a la vegada, posar 

de manifest que en cap cas s'ha deixat caducar cap expedient en matèria d'infraccions 

de trànsit com algú ha volgut fer creure, doncs està vigent des de 2007. 

 

El portantveu del grup municipal de CIU, senyor Ramon Carbó, manifesta el seu acord a 

l'ampliació del conveni per infraccions de trànsit i indica que després de la signatura els 

convenis s'han de fer complir. 

 

Sotmesa la proposta a consideració del plenari resta aprovada per la unanimitat dels 

Regidors presents. 

 

 

7.-MOCIÓ DE SUPORT A LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE L’EBRE (PDE) I A LA 

LLUITA CONTRA EL PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL EBRO PRESENTADA 

PER ELS GRUPS MUNICIPALS DE LA CUP, ERC I GRUP SOCIALISTA-MOVEM SANT 

MARTÍ. (EXP. 35/2016-S). 

 

El passat 8 de gener, el Consejo de Ministrosdel Gobierno de España, va aprovar el Plan 

Hidrológio de la Cuenca del Ebro 2015-2021. Aquest nou Pla de Conca inicialment havia 

de revisar els greus errors del Pla anterior aprovat encara no fa dos anys, per l'avui 

Comissari europeu, Miguel Arias Cañete. 

 

Aquest Pla, aprovat a corre-cuita per un govern en funcions, amb la clara intenció de no 

perdre el finançament europeu, té greus perjudicis per al riu Ebre i el seu Delta. 

 

Com ja es va denunciar en el Pla aprovat per Arias Cañete el 2014, aquest Pla “regala” 

l’aigua del riu Ebre a les Comunitats de Regants, que podran vendre aquest recurs a 



 
 
 
 

  
  
 

 
 

 

altres comunitats de regants del Mediterrani, mentre deixa uns minsos  cabals ecològics 

per als rius catalans, des del Segre, a les Nogueres, passant pel tram baix de l’Ebre i  fins 

la desembocadura. 

 

Des de les Terres de l’Ebre, l’any 2007, es va aprovar una proposta de cabals ecològics 

per al tram final del riu que permetia assegurar la supervivència del Delta, espai d’alt 

valor estratègic en les migracions d’aus entre Europa i Àfrica. La proposta va ser 

revisada, per adequar-la a la Instrucció de Planificació Hidrològica aquest 2015, pels 

mateixos experts que ja van fer la primera proposta dins del marc de la Comissió de 

Sostenibilitat. 

 

Aquesta proposta compta amb un ampli suport al territori, tant d’experts com de 

consens polític i social, tanmateix, primer des de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre 

i posteriorment pel Ministeri d’Agricultura, ha estat menyspreada i reduïda fins a uns 

cabals irrisoris inferiors a 100 m3/s que ens porten a èpoques passades, com l’antic 

Plan Hidrológico Nacional d’Aznar i el transvasament de l’Ebre cap a València, Múrcia, 

Almeria i Barcelona. 

 

La Plataforma en Defensa de l’Ebre, moviment social del territori amb un ample 

bagatge en la lluita per la defensa de l’Ebre, ha denunciat que aquests minsos cabals 

ecològics, unit a l’apropiació de l’aigua del riu per part dels regants en forma de 

concessions de regadiu, no obeeix a la intenció de posar en marxa les 465.000 

hectàrees noves de regadiu que diu el Pla, sinó a la clara intenció de vendre els drets 

d’aigua associats a aquestes hectàrees, a altres usuaris, especialment usuaris urbanístics 

i recreatius d’altres conques. 

 

En definitiva, els antics transvasaments impulsats pel govern d’Aznar, ara es camuflaran 

en un mercadeig d’aigua entre regants i usuaris en forma de bancs d’aigua o figures 

similars. Per tal de tirar endavant dit mercadeig serà necessària la construcció de més 

de 56 infraestructures de regulació entre preses i embassaments al llarg de la conca. 

Entre aquests destaca el recreixement de l’embassament de Yesa (Navarra), la més gran 

de totes aquestes obres i que compta amb una forta oposició entre els pobles afectats. 

 

Una vegada més, s’enganya la pagesia local creant  falses esperances en uns regadius 

que mai no arribaran (i que la major part de cops són inviables per ells mateixos), 

mentre la terra i els drets de l’aigua passen a mans de les grans corporacions 

agroindustrials, i les constructores s’omplen les butxaques amb grans obres de formigó 

que només serveixen per enterrar diners i altres favors. Aquests són els veritables 



 
 
 
 

  
  
 

 
 

 

beneficiats d’aquest pla, el caciquisme més recalcitrant de les cúpules de les comunitats 

de regants, les grans corporacions agroindustrials que mercadejaran amb els nostres 

recursos naturals i les constructores. 

 

La Plataforma en Defensa de l’Ebre ha iniciat una campanya contra aquest Plan de 

Cuenca des de tres vessants: la jurídica, dins l’Estat espanyol, amb una denúncia al 

Tribunal Suprem; l’europea, amb una queixa a la Comissió de medi ambient perquè obri 

un procediment d’infracció a l’Estat espanyol per incompliment de les normatives 

comunitàries; i la lluita al carrer, en forma de mobilitzacions que començaran el proper 

7 de febrer amb una manifestació massiva a Amposta. 

 

Per tot això, proposem l’adopció dels següents acords: 

 

1. Donar públicament suport a la Plataforma en Defensa de l’Ebre i oferir suport 

als actes que s'organitzin al municipi/comarca/comarques per difondre la seva 

tasca. 

 

2. Manifestar al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient el rebuig de 

l’Ajuntament/ Consell Comarcal/ Diputació de xxxxx al Pla hidrològic de la 

Demarcació Hidrogràfica de l’Ebre aprovat pel govern espanyol. 

 

3. Ratificar la necessitats de cabals ecològics suficients per les zones humides dels 

nostres rius, Nogueres, Segre, Siurana i Ebre que eviti el seu deteriorament i els 

permeti recuperar l’equilibri natural i el bon estat ecològic. 

 

4. Ratificar que com marca la Directiva Marc de l’Aigua, l’aigua és un patrimoni que 

no pot estar en mans d’interessos privats i ser una eina d’especulació i 

mercadeig entre falsos usuaris. 

 

5. Fer arribar aquests acords al govern de la Generalitat de Catalunya, a la 

Plataforma en Defensa de l’Ebre (C/Enric d’Ossó, 23 (Tortosa, 43500) i al 

Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente. 

  

El portantveu del grup municipal Movem Sant Martí, senyor Pere Cano, explica que 

aquest és un problema recurrent des de fa anys i ara es tracta de rebutjar el pla 

hidrològic que ha aprovat recentment el PP. 

 



 
 
 
 

  
  
 

 
 

 

El portantveu del grup municipal de CIU, senyor Ramon Carbó, discrepa no sobre el 

fons de la moció sinó sobre la forma: no està d'acord en titllar de cacics els pagesos de 

Lleida. S'hauria de trobar un terme mig entre el cabal mig ecològic de les Terres de 

l'Ebre i els regants de Lleida, cosa que amb el pla actual no es garanteix. 

 

El senyor Cano recull amb satisfacció la posició del grup municipal de CIU i per això 

proposa l'esmena del tercer paràgraf eliminant la redacció "d'antics cacics de l'aigua". 

 

Sotmesa la proposta a consideració del plenari resta aprovada per la unanimitat dels 

Regidors presents. 

 

 

8.-MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICPALS DE CUP, ERC I GRUP 

SOCIALISTA-MOVEM SANT MARTÍ RELATIVA A LA DECLARACIÓ DE MUNICIPI 

OPOSAT A L'APLICACIÓ  DE L'ACORD TRANSATLÀNTIC DE COMERÇ I INVERSIÓ 

(TTIP). (EXP. 36/2016-S). 

 

<TTIP> Són les sigles en angles del Transatlantic Trade and Investment Partnership, un 

acord que està negociant la UE amb els EUA amb l'objectiu d'aprovar una nova 

regulació del comerç i les finances a ambdues bandes de l'Atlàntic que unifiqui criteris, i 

que efectaria la població en diversos àmbits: 

 

- Agricultura i consum. Es pretén garantir sense cap control l'entrada a la UE dels 

aliments transgènics (OGM), la carn de vedella i el porc tractats hormonalment amb 

químics nocius per a la salut humana i fins i tot cancerígens, com ara la Somatotropine 

Bovina Recombinant o el Clorhidrat de Ractopamine, o el pollastres esterelitzat amb 

clor, que actualment són legals a EEUU però no a Europa. A més a més, es vol regular la 

reducció o eliminació dels aranzels, la qual cosa portarà als agricultors europeus a una 

competència injusta i desequilibrada per part de les grans corporacions agroindustrials 

americanes. És a dir, perdríem encara més sobirania alimentària. 

 

- Drets laborals i política social. Enaquesta matèria la "harmonització" reglamentària 

passa per malmenar en extrem el "model social i dret laboral europeu" i equipara-la 

amb la nord-americana , molt més precària i, en alguns casos, inexistent. Els EUA no 

tenen ratificades sis de les vuit normes fonamentals del treball de l'Organització 

Internacional del Treball (OIT), inclosa la Convenció sobre la llibertat sindical i el dret de 

negociació col·lectiva, i si es signa el TTIP a Europa passaríem a estar al mateix nivell. 

 



 
 
 
 

  
  
 

 
 

 

- Desprotecció mediambiental. Eliminar algunes normes i regulacions en nom de la 

pretesa "harmonització" d'estàndards, és a dir, des regular més els mercats. Està en 

perill el principi de precaució europeu, clau per la política europea mediambiental, amb 

greus conseqüències sobre la salut i la seguretat de les persones i el medi ambient. 

Aquí afectarà clarament amb la "lliure pràctica" de les prospeccions petrolieres. 

 

- Privatització de la sanitat i la salut. Les negociacions van en el sentit d'obrir la 

contractació pública a l'engròs de serveis de la salut a la inversió privada i a la 

competència estrangera. A més a més incrementaran els preus de les medicines i els 

serveis de salut, fent-los menys assequibles a la ciutadania. 

 

- Cultura. La protecció de l'excepció cultural ha fet que la indústria audiovisual sigui un 

pilar de la identitat europea. No obstant això, el fet que no s'inclogui l'excepció cultural 

en els esborranys TTIP, podria perjudicar seriosament a la indústria del cinema i a la 

cultura en general. 

 

- Acords comercial bilaterals. El TTIP promouria la carrera mundial d'acords 

comercials bilaterals de profund abast, dels quals la UE ha estat una força impulsora 

des de l'any 2005, soscavant el multilateralisme comercial. Podria suposar la formació 

de blocs econòmics rivals, sotmetent als països més febles i més pobres a normes en 

les quals no han tingut cap manera d'influir, amenaçant a la cooperació mundial i 

afeblint les iniciatives globals comuns, especialment el canvi climàtic i la protecció del 

medi ambient. 

 

- Instauració d'un tribunal privat per resoldre les controvèrsies inversora-estat, que 

no tindria en compte les lleis pròpies del país on hi ha la demanda. Per exemple un 

touroperador podria demandar al govern si es decidís implantar un impost 

mediambiental, i exigir una indemnització milionària. Això limitaria la llibertat 

democràtica per legislar sobre assumptes ambientals, de salut i financers, entre altres. 

Aquest tipus de mecanismes ja existeixes en altres acords comercials i els resultat han 

estat desastrosos: sancions milionàries a Austràlia per la seva legislació antitabac, 

sancions a Argentina per impostos sobre l'energia, a Canadà per una moratòria al 

fracking, a Alemanya per la seva política energètica, a Eslovàquia per paralitzar 

privatitzacions d'hospitals. Exemples que demostres que és un pseudo tribunal format 

per defensors dels interessos de les empreses, no defensor de la llei i la pròpia 

democràcia. 

 



 
 
 
 

  
  
 

 
 

 

- El consell de Cooperació Regulatòria. El concepte bàsic que persegueix aquest 

organisme és simple: abans d'elaborar la nova legislació (en alguna de les matèries 

afectades pel TTIP, com la matèria ambiental o de consum, drets laborals o 

preocupacions agrícoles, etc) un organisme bilateral dels governs dels EUA i la UE i de 

representants d'empreses, tindran l'oportunitat d'"analitzar" prèviament possibles 

impactes d'aquesta legislació en els interessos dels seus negocis. Els lobbies 

empresarials, per tant, podran coordinar estratègies per bloquejar els esforços 

legislatius, fins i tot abans que s'engeguin. 

 

Per tot això, presentem aquesta moció al ple de l'Ajuntament amb la intenció 

d'aprovar-la, si procedeix, la següent proposta: 

 

ACORDS: 

 

Primer.- Instar el Consell Comarcal i la Generalitat de Catalunya perquè facin una 

declaració de rebuig a l'Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió entre la 

Unió europea i Estats Units. 

 

Segon.- Instar el Govern de l'Estat espanyol a mostrar formalment davant la Comissió 

Europea i el Consell els seu rebuig a l'actual text de proposta d'Associació 

Transatlàntica per al Comerç i la Inversió entre la Unió europea i Estats Units, remarcant 

el rebuig a la implantació de tribunals d'arbitratge privat en la resolució de les 

diferències entre el sector públic i les empreses privades. 

 

Tercer.- Instar el Govern de l'Estat a enviar als grups parlamentaris els diferents 

esborranys negociats en cada ronda i a celebrar un ple monogràfic sobre el contingut 

de l'Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió i l'estat de les negociacions. 

 

Quart.- Traslladar aquest acords al Consell Comarcal, al Governs de la Generalitat, al 

Ministeri d'Afers Exteriors, i als grups parlamentàries del Congrés i el Senat de l'Estat 

espanyol i del Parlament Europeu, a la Defensora del Poble Europeu, Sra. Emily O'Reilly, 

i a la Comissió Europea. 

 

Cinquè.- Instar a les autoritats competents a desplegar un ampli debat a tots els nivells, 

comptant amb les organitzacions sindicals, professionals, i de les ciutadanes i 

ciutadans. 

 



 
 
 
 

  
  
 

 
 

 

El Regidor del grup municipal MS-CP, senyor Albert Tort, indica que és una moció per 

alertar que aquest acord transatlàntic no afecta només al comerç perquè afecta als 

drets econòmics i socials, que podrien córrer risc, donat que Europa i EEUU no estan al 

mateix nivell en aquest sentit. També s'exigeix major transparència en les negociacions 

en tant que afecta a temes socials. 

 

El portantveu del grup municipal de CIU, senyor Ramon Carbó, explica que el redactat 

de la moció no va en la línia del que s'expressa. Les afirmacions fetes són alarmistes i 

no s'ajusten a l'estat de les negociacions. Hi ha una gran part de producció europea 

que depèn de les exportacions a EEUU i al Penedès hi ha clars exemples. Quan es fa 

alarmisme sense causa el que s'està fent és pura demagògia amb una visió anacrònica 

del comerç a nivell mundial. 

 

El  senyor Tort insisteix que la moció no fa incidència a les vendes sinó a les qüestions 

socials. Els riscos s'han de posar sobre la taula i s'han de valorar les incerteses. Entén 

que el grup de CIU no pugui recolzar aquesta moció en tant que defensa un model 

econòmic de dretes. 

 

El senyor Carbó contesta que no es tracta de dretes ni esquerres, sinó que l'important 

és la creació de llocs de treball i precisament les polítiques d'esquerre no en creen. 

Repeteix que el tractat no posa en qüestió les legislacions de cap Estat d'Europa. No 

està d'acord doncs en aquesta alerta injustificada. 

 

El senyor Tort conclou que tota discussió és estèril quan es pressuposa que polítiques 

d'esquerra és igual a demagògia.  

 

Sotmesa la proposta a consideració del plenari resta aprovada per la majoria absoluta 

de sis (6) vots a favor dels membres presents dels grups municipals d'AM-CUP, MS-CP i 

d'ERC, amb cinc (5) vots en contra per part dels membres presents del grup municipal 

de CIU. 

 

9.- PROPOSTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU, PER TAL DE 

PROMOURE JUNTAMENT AMB LA SOCIETAT DE CAÇADORS, LA CAÇA EN 

BATUDA DEL PORC SENGLAR. (EXP. 34/2016-S) 

 

Vista la greu problemàtica que representa per la seguretat viària i també per la 

preservació d’alguns conreus en el nostre municipi la proliferació i la gran quantitat de 

porcs senglars, instem a l’Equip de Govern i especialment al seu Alcalde Sr. Antoni 



 
 
 
 

  
  
 

 
 

 

Ventura, que, en col·laboració estreta amb la Societat de Caçadors de Sant Martí 

Sarroca, promoguin conjuntament la realització de batudes de caça per tal de reduir 

substancialment el nombre de porcs senglars al nostre municipi. 

 

Seria del tot convenient posar-se en contacte amb el Departament de Medi Ambient, 

de manera que, sota la seva autorització i supervisió es puguin porta a terme en llocs 

on habitualment sense aquesta autorització no estaria permesa aquesta activitat. 

 

El portantveu del grup municipal de CIU, senyor Ramon Carbó, explica que amb 

aquesta moció s'intenta que l'equip de govern posi seny. En l'acta de la sessió anterior 

consta que un Regidor de l'equip de govern va dir que la decisió, sobre la manca 

d'autorització per fer batudes, va ser unilateral de l'Alcalde sense informar a l'equip de 

govern. L'únic poble de tot Catalunya i Espanya que té coto i prohibeix la caça és Sant 

Martí. Entén que les batudes no són la solució al cent per cent del problema dels 

senglars però el que es fa és coartar la llibertat d'exercici d'una activitat legal i reglada. 

El que passa ara és que fan batudes als municipis col·lindants i els animals venen al 

nostre municipi, segons paraules dels caçadors. Aprovant aquesta moció l'equip de 

govern pot rectificar i deixar de fer el ridícul. 

 

L'Alcalde critica la manca de rigor de la moció en tant que els ajuntaments no són els 

que organitzen batudes. Tallar camins sí que és competència de l'Alcalde i va prendre la 

decisió que va considerar més ètica i respectuosa, però no de forma arbitrària. S'ha 

posat en contacte amb la Generalitat per demanar dades i s'arriba a la conclusió que no 

hi ha superpoblació de senglars al municipi. La causa de la proliferació de senglars està 

en l'absència de depredadors, l'augment de sotabosc, la hibridació i l'excés de menjar 

fàcil. Hi ha diferents maneres d'actuar davant una superpoblació no només l'activitat 

cinegètica. No s'està prohibint res donat que és obligatori senyalar la caça però no és 

obligatori tallar els camins. Sobre aquest tema s'està molt a sobre, s'està molt 

sensibilitzat intentant buscar solucions a llarg termini. La solució fàcil és que allò que 

molesta s'ha de matar. L'oposició no té interès en el tema sinó que ha trobat una 

esquerda per dinamitar l'equip de govern, res més. Si hagués interès en el problema 

s'aportarien solucions per atacar la causa i no només els símptomes. 

 

El senyor Carbó titlla de demagògic l'Alcalde perquè afirma que no prohibeix la caça 

sinó que prohibeix tallar camins. Demana que es pregunti als pagesos i caçadors. Si 

vostè llegeix El Cargol una de les propostes d'Unió de Pagesos és derogar l'antiga llei 

de caça per permetre la seva intensificació en algunes espècies com ara els senglars. 



 
 
 
 

  
  
 

 
 

 

Permeti la caça a aquelles persones que tenen el seu dret a exercir-la i, a la vegada, faci 

altres mesures complementàries.  

 

L'Alcalde respon que hi ha molts estudis que indiquen que l'alta pressió de la caça pot 

produir un més alt número de femelles primerenques disposades a parir i que 

avançarien el seus períodes de gestació per parir abans. La matança d'animals pel 

control del seu número ha de ser una opció. La caça produeix contaminació del medi 

ambient, accidents de trànsit, entorns més destrossats i el número de llicències de caça 

està disminuint en tant que la ciutadania accepta cada vegada menys aquesta activitat. 

Està utilitzant els pagesos i els caçadors per atacar el govern i crear una esquerda.  

 

El senyor Carbó diu que és curiós que l'activitat més antiga de l'ésser humà sigui la que 

més contamina. El seu govern es dinamita sol. 

 

El Regidor del grup municipal d'ERC, senyor Manel Romanos, considera que s'hauria de 

fer un pla de camins on quedés clar quan es pot tallar un camí i que no es torni a 

produir aquesta situació. S'entén la sensibilització de l'Alcalde però també s'ha 

d'entendre als caçadors, per això s'ha de tenir regulat. 

 

L'Alcalde es mostra totalment d'acord en fer un pla de camins. 

 

Sotmesa la proposta a consideració del plenari resta rebutjada per sis (6) vots en contra 

per part dels membres presents dels grups municipals d'AM-CUP, MS-CP i d'ERC, 

davant de cinc (5) vots a favor per part dels membres presents del grup municipal de 

CIU. 

 

10.- PRECS I PREGUNTES. 

 

El portantveu del grup municipal de CIU, senyor Ramon Carbó, demana que es faci 

lectura de la resposta que l'Alcalde ha donat per escrit a les preguntes que va efectuar 

un Regidor d'ERC durant el plenari passat, tal i com consta en acta. Continua 

preguntant: 

 

1. Quan pensa la CUP demanar disculpes per la utilització partidista de la institució de 

l'Ajuntament per defensar un condemnat per apologia del terrorisme? 

 

2. Com està el tema de les hores extres del conserge del pavelló? 

 



 
 
 
 

  
  
 

 
 

 

3. Pregunta per la subvenció dels camins de l'ADF. 

 

4. En relació incivisme indica llocs per fer fotografies i penjar-les a la web: mobiliari 

urbà trencat, a 40 m de l'ajuntament hi ha una zona degradada i el mobiliari urbà dintre 

la riera, 10 m més un fanal amb tapa trencada, fils penjats i ara se li ha posat zona 

aïllant; la màquina de begudes del castell ha estat arreglada per qui va provocar els 

desperfectes. Pregunta l'horari del cementiri perquè un dia estava obert a les 06:30 del 

matí. Considera que aquesta obertura del cementiri ha provocat desperfectes a nínxols, 

per això pregunta si s'han arreglat o s'han avisat al propietaris. 

 

5. Hi ha una factura de més de 6.000 € de manteniment de camins tot i que 

l'ajuntament disposa de tractor i personal per efectuar aquesta tasca. 

 

6. Respecte al reciclatge manifesta que hi ha contenidors que fa temps que estan 

trencats i sense tapa. Cada contenidor indica què és el que s'ha de posar a dins i ara 

s'han gastat més 3.000 € per fer cartells que indiquin el mateix. 

 

7. Factura de 1.887 € per solucions arquitectòniques dins el nucli quan la Diputació ja 

està fent l'estudi de tot el municipi. 

 

8. Factura de 4.400 € d'un tècnic extern per fer un estudi del Pla Parcial de la Serra de 

Baix, quan ja tenim tècnics interns als que paguem. Demana si no confien en els tècnics 

interns o és que volen un informe que defensi uns interessos concrets i no generals? En 

la darrera sessió l'Alcalde va indicar que s'havia reunit amb la Junta de Compensació de 

la Serra de Baix i no era cert. 

 

9. D'altra banda, l'equip de govern dóna 3.000 € pels refugiats de Síria i en canvi 

deneguen 100 € a la Fundació l'Espiga, a on va gent de Sant Martí, per manca d'un 

document. 

 

10. Cada any per Nadal es feia un berenar amb pa amb tomàquet al que assistien tots 

els grups polítics menys els de la CUP perquè ho consideraven una despesa 

innecessària. En canvi, el primer any que governen van al restaurant. 

 

11. Demana informació sobre la tramitació de la llicència d'obres a la Micronatural. 

 



 
 
 
 

  
  
 

 
 

 

12. Pregunta si la persona que fa cursos d'àrab a dependències municipals disposa de 

qualificació pertinent per impartir-los per tal que no es converteixi en un 

adoctrinament. 

 

13. Pregunta quantes persones van participar en la enquesta de participació ciutadana 

per decidir projectes del pressupost i quin és el projecte que s'ha triat per incloure al 

pressupost. 

 

14. A l'estiu es va informar sobre preus i horaris de l'escola esportiva municipal i a 1 de 

gener s'han aplicat els nous preus de la ordenança. Considera que tot el curs hauria de 

tenir el mateix preu. 

 

15. La llar o l'escola han tingut una inspecció de sanitat? 

 

16. Quan van entrar a l'ajuntament van trobar un projecte de restauració del castell 

aprovat per Patrimoni i amb una subvenció del FEDER del 50 per cent. També van 

trobar projecte instal·lació elèctrica amb una subvenció de 50.000 € de la Diputació. En 

comptes d'això, han optat per fer un projecte museístic i han executat la fase més 

costosa suposo per donar cobertura a la subvenció de FEDER.  La realitat és que han 

comprat material elèctric a proveïdors de fora del municipi i, a més, han executat abans 

d'haver aprovat el projecte. Ho denuncia  com una mala gestió de fons públics però no 

ho comunicaran perquè saben que és motiu de retirada de la subvenció.  

 

 17. Pregunta al Regidor senyor Joan Lluís Climent si té alguna relació laboral o 

professional amb l'empresa d'inserció Mas Albornà. 

 

Comença el torn de respostes la Regidora del grup municipal d'AM-CUP, senyora 

Àngels Rus, dient que els Regidors de la CUP sempre han renunciat als privilegis que es 

donaven als Regidors durant l'anterior legislatura, com ara els carnets de la piscina i 

coses semblants. El sopar de Nadal de l'Ajuntament aquest any s'ha fet en un 

restaurant o és que considera que els treballadors d'aquesta casa es mereixen menys?  

Sobre la Serra de Baix reconeix que s'ha fet un informe que era necessari per al 

procediment judicial sense cap interès, ni desconfiança en concret. Es tracta d'una 

acusació que efectuada amb mala fe, d'igual forma que utilitza la mala fe per denunciar 

el tema de l'escola esportiva. S'ha de tenir en compte que s'ha posat de manifest el 

problema de l'escola esportiva a través d'un escrit redactat i signat per un familiar 

directe del senyor Carbó. En el 2011 el senyor Carbó va fer el mateix que s'ha fet ara i 

està publicat. L'aplicació de les normes no depèn de l'equip de govern, hi ha una 



 
 
 
 

  
  
 

 
 

 

normativa que regeix. A més qui contracta al mes de setembre no se li canvia el preu, 

s'aplica la nova ordenança a la gent que entra de nou. 

 

L'Alcalde indica que les preguntes efectuades pel Regidor en la darrera sessió ja han 

estat contestades de paraula a l'interessat. El senyor Carbó insisteix en conèixer el sentit 

de la resposta donat que a l'acta consta que es donaria resposta per escrit. L'Alcalde 

respon que la CUP no demanarà perdó, que no hi ha cap problema amb les hores 

extres del conserge del pavelló i respecte als camins de la subvenció de l'ADF, s'han 

seguit els criteris dels tècnics municipals i de la Diputació. El senyor Carbó indica que 

amb aquest tipus de respostes sembla que les preguntes que fa el Regidor siguin 

absurdes. L'Alcalde contesta que aquesta és una apreciació seva, que l'única cosa que 

pretén és convertir el plenari en un circ i desacreditar la seva persona però que ell 

donarà resposta a tot el que se li pregunti i que si ara desconeix la resposta, 

s'assessorarà amb els tècnics, per donar la resposta adequada més tard. 

 

El Regidor del grup municipal MS-CP, senyor Albert Tort, recrimina l'actitud vergonyosa 

del senyor Carbó durant el plenari. Amb els recursos de la subvenció del FEDER, entre 

d'altres coses, s'ha encarregat el projecte executiu de la 2a fase del castell sense el qual 

no es pot portar a terme l'obra i, per tant, resultava del tot impossible tenir-ho a punt 

abans de 31 de desembre. Per completar la instal·lació elèctrica també s'han utilitzat 

recursos del FEDER. El que s'intenta és ridiculitzar la inversió que s'ha fet en el conjunt 

monumental quan, en realitat, el que s'ha fet és començar a executar el projecte 

museístic i això no són "quatre papers". No només tenen valor els "totxos" sinó que la 

cultura i el patrimoni significa entendre l'experiència, la història i la interpretació que 

se'n fa de tot això. Demana una mica de rigor i respecte per la feina feta per persones 

especialitzades i no per quatre arreplegats com es vol fer creure.  

Sobre la Fundació l'Espiga, se li va requerir documentació i ells mateixos van renunciar 

a part de la subvenció. Els  comentaris que fa el senyor Carbó sobre els refugiats 

demostra la falta de respecte i sensibilitat envers aquestes persones. De tot això 

s'informa a les comissions informatives però es prefereix fer l'espectacle en el ple en 

comptes d'utilitzar les vies ordinàries. 

Finalment, sap greu que continuï ridiculitzant la dinamització, la vida del municipi i la 

cultura; demana que comenci a canviar el to. 

 

Intervé el Regidor del grup municipal d'ERC, senyor Joan Lluís Climent, en relació a les 

inspeccions a la llar i l'escola dient que s'està posant fil a l'agulla a diversos 

requeriments previs que s'havien fet des de sanitat i que encara no s'havien resolt. 



 
 
 
 

  
  
 

 
 

 

Respecte a l'al·lusió a Mas Albornà manifesta que coneix molt aquesta fundació però 

que no té cap relació laboral ni professional amb ella. 

 

El Regidor del grup municipal MS-CP, senyor Pere Cano,  explica que l'Ajuntament 

cedeix un espai a una associació per què desenvolupi una activitat, no hi intervé. La 

intervenció del senyor Carbó en relació a aquest col·lectiu denota una cert aire xenòfob 

i ranci. 

Sobre el tema de la participació ciutadana en els pressupostos hi han hagut unes 113 

respostes que han prioritzar el tema de supressió de barreres arquitectòniques al carrer 

Verge Montserrat. S'està donant format a aquestes dates i properament es presentaran. 

En relació als 3.000€ d'aportació als refugiats, explica que s'han canalitzat a través de 

Metges sense Fronteres, organització que actua en el territori. Les autoritats estatals 

encara no han sigut capaces d'actuar en aquest tema. Entén que el grup municipal de 

CIU no comparteixi aquesta actuació, donat que el que s'ha fet és recuperar la partida 

d'ajuda a la cooperació que havia estat suprimida pel grup de CIU. 

 

L'Alcalde explica que va mantenir contacte amb la junta de la Serra de Baix donat que li 

va requerir una documentació que hores d'ara s'està esperant. Pel que fa a la 

Micronatural s'ha seguit el procediment establert i s'està a l'espera de la resolució de la 

Comissió d'Urbanisme. 

 

El senyor Carbó insisteix que vagin a fer fotos als desperfectes del mobiliari urbà. Indica 

que no li han contestat a les preguntes del cementiri, ni de manteniment de camins, si 

la Diputació està fent pla de supressió de barreres arquitectòniques... Poden dir el que 

vulguin però a la Serra de Baix s'han gastat diners perquè no confien en els tècnics 

municipals i perquè volen que el dictamen vagi en una línia determinada. Sobre els 

refugiats l'única cosa que fa és la comparativa amb d'altres entitats, no nega que la 

causa sigui justa. En relació als cursos d'àrab, únicament ha demanat si aquest persona 

té qualificació per impartir classes d'idioma; en cas contrari, es pot córrer el risc que 

sigui lloc d'adoctrinament. Sobre el carrer Verge de Montserrat tothom sap per què es 

fa aquesta acció: per donar compliment a unes reivindicacions concretes. 

Sobre l'escola esportiva municipal, manifesta que una cosa és quan s'aprova 

l'ordenança i una altra quan s'aplica. La carta de rebuig està signada per moltes 

persones, hi ha descontentament per la mesura i la matriculació ha baixat.  

Pel que fa el castell, explica que es podia haver fet el tancament de l'espai i després la 

museïtzació. Insisteix que el que s'ha fet dista molt de ser un projecte museístic i que es 

van fer les actuacions de forma irregular, abans de tenir aprovat el projecte 

corresponent. 



 
 
 
 

  
  
 

 
 

 

Pregunta al senyor Climent si té cap relació amb una bugaderia de Bellvei gestionada 

per Mas Albornà i el senyor Climent ho desmenteix. 

 

El senyor Tort repeteix que amb la Fundació l'Espiga ja es van posar en contacte i 

l'entitat va manifestar que hi renunciava. Pel que fa la projecte museístic s'ha fet tenint 

en compte com és ara el castell i com serà a mitjà i llarg termini. Tot això, més allà de 

les pedres, és el principal valor del castell i si no ho entén és difícil mantenir un diàleg al 

respecte. 

Sobre el desperfectes manifesta que no es fan fotos, que simplement s'arreglen. 

 

La senyora Rus intervé dient que el senyor Carbó no entén les coses o no les vol 

entendre perquè les necessita per fer soroll. El senyor Carbó va fer el mateix en relació 

a l'escola esportiva en els anys 2011-2012 i està publicat. L'equip de govern ha tingut la 

sensibilitat de parlar amb la gent que es pot veure afectada pels preus de l'escola 

esportiva. Tothom que tingui dificultats per accedir-hi pot anar a parlar a serveis socials 

de la seva situació i serà atesa correctament. 

 

Intervé el Regidor senyor Francesc Puche per dir que durant el seu mandat com a 

Regidor d'Ensenyament en cap moment va tenir coneixement dels desperfectes de 

l'escola que s'han citat. Si hagués tingut coneixement, sense cap mena de dubte, ho 

hagués reparat. 

 

L'Alcalde dóna per finalitzada la sessió informant que ha finalitzat el termini d'exposició 

pública de La Bleda i que en breu es donarà resposta a les al·legacions presentades. 

També durant el mes de febrer acabaran les obres de Cal Sisplau. 

 

El senyor Tort explica que a la pàgina web de l'ajuntament es poden trobar les 

percepcions econòmiques rebudes el 2015 pels Regidors per tal de donar compliment 

a la Llei de Transparència, així com les declaracions de béns. Finalment dóna  les gràcies 

a tots els participants en l'organització del Carnaval. 

                                                                                                                             

 

I sense més assumptes a tractar es dóna per acabada la sessió a les 22:15  hores, de la 

qual, jo la Secretària acctal. aixeco la present acta amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde –

President. 

 

 

                                  Vist i plau 



 
 
 
 

  
  
 

 
 

 

 

 

 

 

Assumpta Suriol Ametller                                           Antoni Ventura i Lluvià 

Secretària – Accidental                                    Alcalde – President 


