ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA AMB URGÈNCIA DEL PLE
DE DATA 28 D'ABRIL DE 2016
NÚM. PLE2016/5
Identificació sessió
Caràcter: extraordinària amb urgència
Data: 28 d'abril de 2016
Horari: 20:00 h. a 20:10 h.
Lloc: sala de plens
Assisteixen:
Alcaldessa- Presidenta
Sra. Montserrat Garrido Romera (CIU)
Tinents d’Alcalde
Sr. Ferran Xumetra Subirana (CIU)
Sr. Xavier Catarineu Hernández (CIU)
Sr. Marta Romà Serra (CIU)
Regidors/es
Sr. Robert Garcia Gil (CIU)
Sr. José Parada Rafael (Junts per Sant Pol)
Sra. Verònica Martí Ceballos (Junts per Sant Pol)
Sr. Daniel Comas Verdaguer (Junts per Sant Pol)
Sr. Albert Font Lacambra (ERC)
Sr. Albert Zanca Brossa (ERC)
Secretària
M. Carme Solís Ferrer
A la sala de plens de la vila de Sant Pol de Mar, essent les 20:00 hores del dia 28
d'abril de 2016, es reuneixen sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Montserrat
Garrido Romera, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número 5 del
Ple de la Corporació amb caràcter extraordinària amb urgència, els senyors i senyores
més amunt esmentats.
Declara oberta la sessió la Sra. Alcaldessa i un cop comprovat el quòrum d’assistència
necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els assumptes
inclosos a l’ordre del dia que tot seguit es relacionen.
Ordre del dia
1. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA
2. APROVACIÓ DEL CONTRACTE DE CESSIÓ EN COMODAT DE LA COL·LECCIÓ
DE PERGAMINS EN PAPER ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA
GENERALITAT DE CULTURA, EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME I
L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
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1. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA
L’Alcaldessa explica als presents que ha convocat aquest ple extraordinari perquè no
és possible en les sessions extraordinàries l’ampliació de l’ordre del dia per assumptes
urgents.
L’aprovació de la cessió en comodat dels pergamins resulta urgent atès que està
previst de fer un acte de signatura unitari amb diversos Ajuntament i la Generalitat. Si
no s’ha inclòs a l’ordre del dia de la sessió anterior ha estat perquè el Departament de
Cultura ens ho va dir un cop tramesa la convocatòria plenària.
2. APROVACIÓ PEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL CONTRACTE DE CESSIÓ EN
COMODAT DE LA COL·LECCIÓ DE PERGAMINS EN PAPER ENTRE EL
DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EL
CONSELL COMARCAL DEL MARESME I L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
1.- Que l'Ajuntament de Sant Pol de Mar és propietari de dues col·leccions de
pergamins. Una originaria del monestir medieval de Sant Pau i l’altra originaria de
l’antiga universitat de Sant Pol, que comprenen un total de vint pergamins datats entre
els segles XI-XVIII i dos documents en paper datats entre els segles XVI i XVIII, els
quals formen part del patrimoni documental català.
2.- Que l'Ajuntament de Sant Pol, conscient de l’interès públic col·lectiu de la
documentació esmentada, manifesta la seva voluntat de cedir en comodat a la
Generalitat de Catalunya la col·lecció de pergamins i documents en paper per tal que
l’ingressi a l’Arxiu Comarcal del Maresme a fi de conservar-lo i fer-lo accessible als
investigadors.
3.- Que la Generalitat de Catalunya reconeix el valor històric i cultural per a la
investigació de la col·lecció de Sant Pol objecte de la present cessió en comodat i està
d’acord a rebre’l.
D’acord amb el que disposen els articles 1741 a 1752 del Codi Civil i la normativa
vigent en matèria de propietat intel·lectual EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la cessió en comodat de la col·lecció documental esmentada, per
part de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar a la Generalitat de Catalunya, per tal que sigui
destinada a l’Arxiu Comarcal del Maresme.
SEGON.- Facultar l’alcaldessa, Montserrat Garrido Romera, tan àmpliament com en
dret sigui possible, per a l’execució d’aquest acord i en particular per a la signatura del
contracte de cessió.
TERCER.- Notificar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya i al Consell Comarcal del Maresme, per al seu coneixement i als efectes
pertinents.
La ratificació de la convocatòria extraordinària i urgent és aprovada per majoria
absoluta dels assistents amb l’abstenció d’ERC
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INTERVENCIONS
L’Alcaldessa explica breument en que consisteix la cessió en comodat dels pergamins
a l’Arxiu Comarcal.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió extraordinària i
urgent de data 28 d’abril de 2016, ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

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

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les
hores, estenent-se la present acta per a la deguda constància de tot allò acordat,
signant-la l’Alcaldessa, juntament amb mi, la Secretària, qui dono fe.

ALCALDESSA

Montserrat Garrido Romera

SECRETÀRIA

M. Carme Solís Ferrer
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