ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’EXCM.
AJUNTAMENT DE CAMARLES.
Número de la sessió : 2/ 2016
Data: 1-02-2016
Hora d’inici: 13:00 hores
Hora finalització: 13:30 hores
Lloc: ajuntament de Camarles Sala d’actes
ASSISTENTS
President :

En Ramón Brull Melich

Regidors:
Na Sandra Zaragoza Vallés
Na Maria Lluïsa Esmel Cardona
En Elies Bonet Cervera
En Jordi Bonet Curto
Na Bàrbara Curto Camisón
En Josep Antoni Navarro Serra
Na Laura Bonet Iborra
En Estanislau Martínez Puig
Secretaria :

Na Teresa Roca Castell

Van excusar la seva assistència els següents regidors d’ERC En Llorenç Also Gas i
Na Joana Fortuño Aguiló.
01.- Aprovació acta anterior de data 20 de gener de 2016
Seguidament per secretaria es dona compte de l’acta de data 20 de gener de 2016
que es aprovada per unanimitat .
02.-Aprovació moció de suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla
Hidrològic de la Conca de l’Ebre, presentada pel grup municipal d’ERC.

MOCIÓ 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 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 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 Plan Hidrológico 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).
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 de la 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 tram final del riu Ebre, el delta de l’Ebre i els seus
pobles, el Grup municipal d’Esquerra de Camarles proposa al Ple l’adopció dels
següents:
ACORDS
1. Manifestar al Govern de l’Estat espanyol el rebuig de l’Ajuntament de
Camarles 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.
2. Donar suport a les accions, iniciatives i mobilitzacions socials que es facin
contra el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre.

3. 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.
4. 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.
4. 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.
Moció que va ser aprovada per la unanimitat dels nou membres assistents a la sessió
representants de tots els grups municipals.
El representant del grup d’ERC, Sr. Navarro desitja la màxima mobilització de la gent i
veïns del poble el proper dia 7 de febrer, demanant a l’equip de govern si s’ha previst
fer una pancarta , en la que aparegui el nom de Camarles, per anar a la manifestació.
Contestant l’Alcalde que sí que està previst i que aquesta pancarta estarà
encapçalada pels representants municipals.
La representant del grup municipal de CIU, Sra Zaragoza va argumentar el vot
favorable a la moció, ja que era la mateixa que s’havia presentat al Consell Comarcal.

03.- Aprovació Moció grup municipal socialista sobre els acords de la
conferència sobre el canvi climàtic de Paris 2015.

Els passats dies 30 de novembre fins 1'11 de desembre la Convenció Marc de les
Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, va celebrar a París, la XXI Conferència
Internacional sobre Canvi Climàtic i la 11 a Conferència de les Parts en qualitat de
reunió de les Parts en el Protocol de Kyoto.
L'objectiu de la Conferència ha estat cercar un acord mundial de tots els països de les
Nacions Unides per reduir de forma significativa les seves emissions de gasos d'efecte
hivernacle.
En l'actualitat, tot i les resistències de determinades economies, ja ningú no posa en
dubte que l'actual creixement econòmic està posant en perill el futur del planeta, si no
s'adopten les mesures necessàries perquè aquest creixement econòmic esdevingui en
un veritable desenvolupament sostenible.
Per això calen canvis, integrar en els nostres hàbits quotidians noves formes de
producció i consum. Uns canvis que han de fer-se a totes les escales, la mundial però
també a escala local i fins i tot a escala domèstica.
L'escala local esdevé un vàlua important de tot el procés de desenvolupament
sostenible i és en aquest camp on les accions promogudes per l’administració local

assoleixen un punt clau en l'objectiu de reduir les emissions de gasos d'efecte
hivernacle.
Davant el nou repte que suposa els nous acords de la Conferència Internacional sobre
el Canvi Climàtic, el grup Socialista municipal proposa al Ple l'adopció dels següents
acords:
1)
Donar suport a la Declaració de París de la Climate Summit for leaders
(Una contribució decisiva dels municipis i les regions a la COP 21) i avançarnos als objectius previstos en l'acord de París de 2015 de la COP 21 en tota
l'extensió de les nostres autoritats.
2) Creació del PLA ESTRATÈGIC MUNICIPAL per donar suport als municipis en la
implantació dels acords Paris 2015.
3) En el marc d'aquest Pla Estratègic, promoure ¡donar suport a accions i iniciatives
fent especial atenció en el desenvolupament de projectes lligats a:
a) Projectes d'economia verda i social per a la creació de nova ocupació
b) Projectes d’autosuficiència energètica amb èmfasi especial en l'estalvi
d’eficiència i eficàcia i rehabilitació energètica, d'infraestructures
domèstiques, de serveis i industrials
c) Mobilitat i transport
d) Participació i educació
4) Instar l'Administració de l'Estat i la Generalitat de Catalunya a impulsar polítiques
de suport i ajut als municipis per tal d'assolir conjuntament els objectius establerts
en la Conferència Internacional sobre el Canvi Climàtici especialment la Declaració
de París de la Climate Summit for leaders (Una contribució decisiva dels municipis i
les regions a la COP 21)
5) Instar a la Generalitat de Catalunya a reprendre els treballs per a l’aprovació de la
llei de canvi climàtic de Catalunya per afrontar els reptes energètics i climàtics, la
regulació a llarg termini a nivell d’adaptació i mitigació i la transició vers una la
descarbonització de l’economia catalana i a la protecció social i ambiental,
ambiciosa i concreta
6) Traslladar aquests acords als municipis de la província de Barcelona, a les entitats
municipalistes, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l'Estat
Espanyol.
Proposta que va ser aprovada per unanimitat de tost els grups municipals.
En el torn d’explicació de vot el Sr. Navarro (ERC), respecte al ,punt 2 preguntà si es
tractava d’un pla estratègic per a tots els municipis o cada municipi crearia el seu.
Contestant l’Alcalde que cada municipi crearia el seu, afegint la Sra. Zaragoza (CIU)
que cada municipi pot tenir peculiaritats diferents d’altres ens locals així per exemple
els municipis amb centrals nuclears .
La regidora Sra Zaragoza, al respecte del punt 6è manifesta que quan es parla de
traslladar l’acord als municipis de la província de Barcelona, es canviï el text dient que
es notifiqui l’acord a tots els municipis, a través de l’ACM.

04.- Informes de l’Alcaldia.
No n’hi varen haver.
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde, aixecà la sessió a les tretze trenta
hores.
Vist i Plau

La Secretaria

L’Alcalde

Ramón Brull Melich

Teresa Roca Castell

