
DOCUMENT D'ACORD DE GOVERN A L'AJUNTAMENT
DE SANT POL DE MAR PEL MANDAT 2007 - 2011, SIG-
NAT ENTRE CiU (Convergència i Unió), ICV-EUiA-EPM
(Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa-Entesa de Progrés Municipal) i ERC
(Esquerra Republicana de Catalunya)
Les eleccions del passat dia 27 de maig de 2007 han
concretat la representativitat de les forces polítiques de
Sant Pol de Mar a l'Ajuntament; els sotasignants, en nom
dels partits politics de Convergència i Unió, Iniciativa per
Catalunya Verds i Esquerra Republicana de Catalunya,
degudament representats, un cop analitzats els resultats de
les Eleccions Municipals del 27 de maig de 2007 i els
respectius programes i compromisos electorals, hem arri-
bat a l'ACORD DE GOVERN A SANT POL DE MAR sobre
les següents bases:

1. Els resultats electorals de les passades eleccions
expressen la voluntat de la ciutadania de formar el govern
municipal des de la pluralitat. Des del convenciment de que
cal articular una majoria estable de govern a Sant Pol de
Mar per afrontar els reptes que el poble i la ciutadania
demanda, i amb el compromís de passar pàgina a unes
èpoques convulses en la governabilitat de Sant Pol de Mar,
les forces polítiques signen aquest acord de govern.
2. Una nova etapa política a San Pol de Mar basada en el
diàleg i el respecte a tothom, i que prioritzi en l'acció del
govern les preocupacions i aspiracions majoritàries de la
ciutadania santpolenca, enfortint amb els processos de par-
ticipació la relació entre els seus governants i les persones.
3. Una nova etapa on les forces polítiques sotasignants ens
comprometem a vetllar per que les relacions institucionals i
polítiques amb la resta de grups municipals es desen-
volupin amb correcció i respecte mutu.
4. Un acord de govern basat en els compromisos i prioritats
del programa de govern que es concreta en aquest docu-
ment d'acord, fruit del debat i consens entorn al que han
estat els programes electorals de les forces signants  i les
propostes programàtiques de les corresponents forces polí-
tiques en la campanya electoral i que s'expressa en la cor-
responsabilitat política en la priorització dels objectius a
assolir.
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En el marc general d'aquest acord i pel seu seguiment i
compliment s'aplicaran els següents criteris:
El present acord programàtic es debatrà i concretarà anual-
ment en els programes d'actuació municipal, a través dels
òrgans de govern i amb els processos participatius adients.
El primer programa d'actuació municipal es formularà
abans d'acabar l'any 2007 i servirà de base pels pressu-
postos municipals del 2008.
Els partits polítics signants d'aquest acord es correspon-
sabilitzen en les decisions preses pels òrgans de govern.
Cada partit polític mantindrà la possibilitat d'explicació dels
posicionaments previs respectius en els temes de govern
municipal i d'explicació del vot.
En les matèries de caràcter general externes a les com-
petències del govern i de política general, cada força políti-
ca mantindrà la seva independència de criteri i ho podrà
expressar públicament de forma diferenciada.
S'estableix constituir una Comissió de Seguiment per a la
interpretació, discussió i seguiment de l'Acord de Govern a
Sant Pol de Mar 2007-2011, en els temes que sigui con-
venient i més enllà dels normals canals que ha de compor-
tar el Govern Municipal. Estarà formada per un represen-
tant i un regidor de cada grup polític. Es fixarà un calendari
de reunions cada 4 mesos ordinàriament i es podrà reunir
de forma excepcional a petició de dos dels partits signants
de l'acord.
Excepcionalment i en el cas de no poder arribar a acords
en temes importants de govern i una vegada exhaurides les
vies de diàleg establertes, cada partit polític podrà explicitar
el seu posicionament polític.
En el cas que durant el mandat 2007-2011 es produís un
canvi de l'encapçalament de les llistes signants de l'acord,
aquest haurà de ser renovat o ratificat de nou.
Aquest pacte queda obert a noves incorporacions de grups
politics municipals que vulguin treballar amb el mateix sen-

tit que estableix el pacte. Aquestes incorporacions hauran
de ser valorades per la Comissió de Seguiment i admeses
per unanimitat de tots els seus membres. 
Sant Pol de Mar, 15 de juny de 2007

Per CiU
Joan Xumetra i Pujol
Manolo Mombiela i Simon
Ramon Llastarry i Canadell 
Per ICV-EUiA-EPM 
David Bernal i Gallegos
Manel Puig i Borrell
Llibertat Estel Parés i Bardajil
Per ERC
Joan Arnés i Trull
Albert Font i Lacambra
Mª Rosa Puig i Cruells

Moment en què Manuel Mombiela rep la vara d�alcalde de mans
del regidor Raül Trabal.

Manuel Mombiela és escollit alcalde
de Sant Pol per al mandat 2007-2011
El passat dissabte 16 de juny es va celebrar l'acte de cons-
titució de la corporació del poble de Sant Pol de Mar que,
després de les eleccions del passat 27 de maig, va quedar
de la següent manera: 
- Per Junts per Sant Pol: Joan Vigatá Minguet, Juan
Antonio Piqueras Rigau, Enrique Abad Fernandez,
Veronica Marti Ceballos
- Per CiU: Manuel Mombiela Simón, Ramon Llastarry
Canadell, Bartomeu Arqué Blanco, Raul Trabal Tallón
- Per ICV-EUiA-EPM: David Bernal Gallegos
- Per ERC-AM: Joan Arnés i Trull
- Per PSC-PM: Maria Piedad Jiménez Polanco
Durant aquest acte Manuel Mombiela i Simón (CiU) va
resultar escollit alcalde de Sant Pol de Mar pel mandat
2007-2011, amb el suport dels regidors de CiU, ICV i ERC.
A continuació reproduïm íntegre l'acord de govern que han
signat aquests tres partits per als propers 4 anys.

El document de l�acord
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PRIORITATS DEL PROGRAMA DE GOVERN
1. Consolidar l'equip bàsic de serveis socials. Treballar
per aconseguir un conveni que garanteixi un educador
social i una treballadora familiar a servei complert. Dotar
de l'espai necessari per a l'atenció del servei.
2. Fer una valoració dels llocs de treball de l'Ajuntament
(racionalització dels recursos humans). Engegar pro-
grames de formació continuada als treballadors munici-
pals.
3. Crear l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.
4. Estudiar la creació de la figura del defensor del vilatà.
5. Flexibilitzar els horaris d'atenció al ciutadà.
6. Potenciar el web i millorar l'oferta de serveis a través
de l'increment de  tràmits burocràtics "on line". 
7. Aprovar el Reglament Orgànic Municipal i el
Reglament de Participació Ciutadana. 
8. Potenciar els Consells de Participació Ciutadana en
totes les àrees possibles, posant èmfasi en el Consell
Municipal d'Educació. 
9. Estudiar la possibilitat de mancomunar un centre de
dia per gent gran amb Sant Cebrià de Vallalta.
10. Prioritzar el trasllat i la construcció de la nova biblio-
teca.
11. Revisar el POUM mitjançant un nou encàrrec a l'e-
quip redactor amb directrius polítiques més acords a la
resposta participativa ciutadana. Fer un estudi per
establir un criteri clar de creixement que correspongui a
la realitat del poble.
12. Elaborar un pla d'equipaments, de sanejament i
d'abast d'aigua potable previs al POUM. 
13. Fer un pla d'habitatge local (que incentivi el lloguer,
l'habitatge de protecció  i els convenis supramunicipals).
14. Vetllar per l'associació d'empreses del Polígon
Industrial. Garantir una zona industrial amb criteris de
minimització ambiental.
15. Treballar per la declaració del nucli urbà com a zona
de prioritat invertida. Avançar cap un sistema de
peatonalització del centre del poble més exigent, modern
i eficaç. 
16. Estudiar la connexió entre Els Garrofers i el centre. 
17. Treballar per potenciar circuits naturals cap a la
Vallalta, prioritzant la creació d'una via peatonal directa
entre Sant Pol i Sant Cebrià.

18. Crear la Regidoria d'Agricultura, associada a Medi
Ambient per consolidar el Pla Estratègic del Sector
Agrari i desenvolupament del medi rural dels municipis
d'Arenys de Munt, Sant Cebrià de Vallalta i Sant Pol de
Mar i protegir el sector de la seva desaparició.
19. Fer campanyes periòdiques per educar, incentivar i
sensibilitzar amb l'objectiu de fer un Sant Pol més
sostenible.
20. Potenciar l'Agenda 21 com a instrument de planifi-
cació integral, implementant el Pla d'Acció Local cap a la
Sostenibilitat (PALS), a tots els nivells i àmbits munici-
pals, ambientals, socials i econòmics.
21. Estudiar el sistema de recollida de brossa domèstica
i comercial amb l'objectiu de canviar-lo per un sistema
més ecològic i sostenible. 
22. Potenciar l'ús de la nova deixalleria i estudiar la
implantació d'una deixalleria mòbil.
23. Habilitar la nova ubicació del mercat municipal.
24. Creació del servei de la ràdio.
25. Treballar per la reforma del Centre Cultural.
26. Consolidar l'escola de música i treballar per trobar-li
l'emplaçament definitiu.
27. Nova ubicació per a les dependències de la Policia
Local.
28. Cedir el terreny per a la construcció del segon CEIP
i l'IES de la Vallalta.
29. Crear el Patronat de Preservació del Litoral.

DISTRIBUCIÓ DE LES ÀREES DE GOVERN
L'objectiu del present acord és formar un govern amb la
intenció de que sigui fort, estable i que reculli el sentir d'una
part important de la població, però que al mateix temps la
representi a tota. 
S'acorda que l'alcaldia l'assumeixi el cap de llista de CiU,
senyor Manuel Mombiela i Simón.
L'estructura de govern queda configurada en alcaldia i tres
grans àrees, per tal de reforçar la transversalitat en la
gestió, que coordinaran cadascun dels tinents d'alcalde i
que comprenen: 

Serveis a les Persones,  coordinat pel senyor Ramon
Llastarry (CiU), amb la primera tinença d'alcaldia, que
inclou els següents serveis:

- Educació
- Salut i Consum
- Cultura i festes
- Esports
- Joventut
- Serveis socials
- Comunicació
- Participació ciutadana
- Promoció econòmica
- Turisme

Territori, coordinat pel senyor David Bernal (ICV), amb
la segona tinença d'alcaldia, i que inclou els següents
serveis: 

- Urbanisme
- Agricultura i Medi Ambient
- Habitatge
- Serveis Municipals

Administració Municipal, coordinat pel senyor Joan
Arnés (ERC), amb la tercera tinença d'alcaldia, i que inclou
els següents serveis:

- Hisenda
- Règim Intern
- Noves Tecnologies
- Seguretat Ciutadana

FUNCIONAMENT DEL GOVERN MUNICIPAL
· Els regidors delegats presidiran els Consells de
Participació adscrits a cada regidoria.
· Les àrees, seran dirigides pel corresponent president de
la mateixa i amb estreta relació, col·laboració i coordinació
dels regidors/es amb responsabilitats delegades de govern.
· El Govern es dotarà d'una Comissió de Treball, sota la
presidència de l'Alcalde i formada per tots els regidors de
l'Equip de Govern. Es reunirà setmanalment, estipulant-se
un dia fix; i sempre que es consideri oportú.
· El Govern també és dotarà d'una Comissió d'Urbanisme,
sota la presidència de l'Alcalde i formada pels Tinents
d'Alcalde. Es reunirà setmanalment amb l'objectiu de revi-
sar els expedients urbanístics prèviament a la Junta de
Govern Local.
· Les decisions de la Comissió de Treball sempre han de
ser preses per consens, evitant la votació. Ens tocarà fer
esforços per arribar a acords i sols en casos de carrerons
sense sortida decidir en votació. 
· Les àrees es podran dotar d'un tècnic assessor de confi-
ança proposat pel coordinador de l'àrea i acceptat per con-
sens.

DISTRIBUCIÓ DEL CARTIPÀS MUNICIPAL

Manuel
Mombiela:  

Alcaldia i Serveis
Municipals.

Bartomeu
Arqué: 

Educació, Esports,
Promoció Econòmica i
Turisme.

Raül
Trabal: 

Joventut i Seguretat
Ciutadana.

Ramon
Llastarry: 

Salut i Consum, Cultura i
Festes, Comunicació i
Participació Ciutadana.

Joan
Arnés: 

Hisenda, Règim Intern,
Noves Tecnologies i Serveis
Socials.

David
Bernal:

Urbanisme, Agricultura i
Medi Ambient, Habitatge.


