ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 13 DE JUNY DE 2015
NÚM. PLE2015/6
Identificació sessió
Caràcter: extraordinària
Data: 13 de juny de 2015
Horari: 12:00 h. a 12:45 h.
Lloc: sala polivalent
Assisteixen:
Sra. Montserrat Garrido Romera (CIU)
Sr. Ferran Xumetra Subirana (CIU)
Sr. Xavier Catarineu Hernández (CIU)
Sra. Anna Romà Serra
Sr. Robert Garcia Gil (CIU)
Sra. Maria Carme Pomés Codina (Junts per Sant Pol)
Sr. José Parada Rafael (Junts per Sant Pol)
Sr. Daniel Comas Verdaguer (Junts per Sant Pol)
Sr. Albert Font Lacambra (ERC)
Sr. Albert Zanca Brossa (ERC)
Sr. Manel Puig Borrell (ICV)
Secretària
M. Carme Solís Ferrer
A la sala polivalent de la vila de Sant Pol de Mar, essent les 12:00 hores del dia 13 de
juny de 2015, es reuneixen per tal de celebrar de constitució de l’Ajuntament els
senyors i senyores més amunt esmentats.

CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT
S’inicia l’acte amb la lectura per part de la secretaria de l’acta de proclamació de
candidats tramesa per la Junta Electoral de Zona.
A continuació la Sra. M. Carme Solís crida en veu alta els Regidors electes de major i
menor edat (Sra. Montserrat Garrido Romera i Sr. Xavier Catarineu Hernández
respectivament) per tal de constituir la Mesa d'Edat prevista en la Llei orgànica del
Règim Electoral General, en la qual actuarà com a Secretària la de la Corporació, i
com a Presidenta, la Sra. Montserrat Garrido Romera i com a vocal, el regidor de
menor edat, Sr. Xavier Catarineu Hernández.
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CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ
Constituïda la Mesa d'edat, la Presidenta declara oberta la sessió i la Secretària crida
en veu alta i individualment a cadascun del Regidors electes per ordre de llista més
votada a menys votada, i per l'ordre en què cadascun figuri en la llista corresponent.
Sra. Montserrat Garrido Romera, Sr. Ferran Xumetra Subirana, Sr. Xavier Catarineu.
Hernández, Sra. Marta Romà Serra, Sr. Robert Garcia Gil, Sra. M. Carme Pomés
Codina, Sr. José Parada Rafael, Sr. Daniel Comas Verdaguer, Sr. Albert Font
Lacambra, Sr. Albert Zanca Brossa i Sr. Manel Puig Borrell.
Els Regidors electes acrediten la seva personalitat mitjançant l'exhibició del Document
Nacional d'Identitat davant de la Mesa d'Edat, que té en poder seu les certificacions
trameses per la Junta Electoral de Zona.
Es procedeix a la formulació del jurament o promesa d'acatament a la Constitució, de
conformitat amb l'article 108-8 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, en
relació amb el Reial Decret 707/79, de 5 d'abril.
La Presidenta de la Mesa convida els Regidors a posar-se drets i els demana que
contestin a la fórmula de jurament o promesa, demanant a la Secretària que en doni
lectura.
Amb caràcter previ la Sra. Garrido manifesta que molt al seu pesar i donada la carta
que ha tramès la Delegada del Govern a Catalunya no utilitzarà la fórmula de l’AMI.
La Secretària llegeix la fórmula, establerta al Reial Decret 707/1979:
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de Regidor de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar, amb
lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya."
A continuació, la secretària nomena en veu alta a cadascun dels regidors electes els
quals responen:
Sra. Montserrat Garrido Romera
Sí prometo, per imperatiu legal, però això no farà
que deixi de treballar per aconseguir la llibertat de Catalunya.
Sr. Ferran Xumetra Subirana

Sí, prometo per imperatiu legal”

Sr. Xavier Catarineu Hernández

Si, prometo per imperatiu legal

Sra. Marta Romà Serra
Sí, prometo per imperatiu legal i per expressió
democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou
Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de
les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre
poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat català, lliure i
sobirà.
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Sr. Robert Garcia Gil
Sant Pol de Mar

Sí, prometo per imperatiu legal i per al poble de

Sra. M. Carme Pomés Codina

Sí, prometo per imperatiu legal

Sr. José Parada Rafael
Sí, prometo per imperatiu legal i per expressió
democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou
Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de
les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre
poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat català, lliure i
sobirà.
Sr. Daniel Comas Verdaguer

Sí, prometo per imperatiu legal

Sr. Albert Font Lacambra
Sí prometo per imperatiu legal i per expressió
democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou
Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de
les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre
poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat català, lliure i
sobirà.
Sr. Albert Zanca Brossa
Sí prometo per imperatiu legal i per expressió
democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou
Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de
les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre
poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat català, lliure i
sobirà.
Sr. Manel Puig Borrell

Si prometo per imperatiu legal”

Seguidament, la Presidenta de la Mesa d’Edat anuncia que en haver pres possessió
dels seus càrrecs tots els membres electes del consistori, es declara constituït
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar per al mandat corporatiu 2015-2019.
ELECCIÓ D’ALCALDE/SSA
A continuació es procedeix a l’elecció de l’alcalde/ssa de l’Ajuntament. La presidenta
sol·licita a la Secretària que expliqui el procediment d'elecció previst per l'article 196 de
la Legislació Electoral, i que expliqui el procediment de votació:
“Seguidament es procedeix a l'elecció del nou Alcalde/ssa, de conformitat amb el
procediment previst per l'article 196 de la Llei orgànica del Règim Electoral General,
mitjançant el procediment de votació secreta, és a dir, mitjançant la formulació de
votació amb paperetes per cada Regidor, que es dipositaran en la urna, sent escollit
Alcalde/ssa el candidat que obtingui la majoria absoluta en la primera votació o, si no
n’hi ha, el qui encapçali la llista més votada en les passades eleccions.
Poden ser candidats o candidates tots els Regidors que encapçalin les corresponents
llistes.”
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La presidenta dóna la paraula als caps de llista per ordre de resultats, (Convergència i
Unió, Junts per Sant Pol, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal i
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa per tal que anunciïn i si
s'escau presentin el seu candidat/ta a l’alcaldia:
— El portaveu de Convergència i Unió presenta la Sra. Montserrat Garrido Romera
— El Portaveu de JUNTS per Sant Pol presenta a M. Carme Pomés Codina
— El Portaveu de Esquerra Republicana de Catalunya presenta a Albert Font
Lacambra
— El Portaveu d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i AlternativaEntesa presenta a Manel Puig Borrell
La Presidenta de la Mesa d'edat proclama les candidatures existents:
•
•
•
•

Montserrat Garrido Romera
M. Carme Pomés Codina
Albert Font Lacambra
Manel Puig Borrell

Seguidament cada un dels regidors/es dipositen el seu vot a l’urna.
La Mesa procedeix a l’escrutini i el president anuncia el resultat següent: 11 vots vàlids
distribuïts en la forma següent:
Candidats
Montserrat Garrido Romera
M. Carme Pomés Codina
Albert Font Lacambra
Manel Puig Borrell

Vots obtinguts
5
3
2
1

Donat que no s’ha obtingut la majoria absoluta d’acord amb l’article 196 de la LOREG
és escollit alcalde/ssa aquell/lla que encapçali la llista més votada. Per tant és
proclamada Alcaldessa la Sra. Montserrat Garrido Romera.
A continuació el regidor Xavier Catarineu Hernández formula la següent pregunta:
“Accepta vostè el càrrec d'Alcaldessa del poble de Sant Pol de Mar?” Si accepto.
Seguidament la senyora Secretària dóna lectura a la formula de promesa/jurament
d’acatament a la Constitució :
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions
del càrrec d’alcaldessa de Sant Pol de Mar amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la
Constitució i l’Estatut d’Autonomia com a normes fonamentals de l’Estat i de
Catalunya?”
La Sra. Montserrat Garrido Romera contesta: “Per imperatiu legal, ho prometo. I juro
complir amb el que surti al 27 de setembre al Parlament de Catalunya i treballar per a
independència del país.”
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El senyor Xavier Catarineu fa el lliurament a la Sra. Garrido de la vara d’alcaldessa.
La Sra. alcaldessa cedeix la paraula als portaveus dels diferents Grups polítics amb
representació Municipal, per ordre creixent del nombre de Regidors que disposen:
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa, Esquerra
Republicana de Catalunya-Acords Municipal,
Junts per Sant Pol, Convergència i
Unió.
-

Intervenció Sr. Manel Puig Borrell

Les darreres eleccions han deixat un escenari municipal similar al mandat anterior,
però amb lleugeres diferències que li agradaria destacar breument. Seguim amb un
ple majoritàriament conservador ja que només són 3 regidors d’esquerres. Així mateix
pensa que les eleccions han estat fortament influenciades pel debat nacional i el
procés cap a la independència. Així, les dues forces que han pujat més en nombre de
vots han estat ERC i CIU. A nivell local, a nivell de grup, manifesta que estan enfadats
perquè han perdut uns 40 vots, la qual cosa ha significat la pèrdua d’un regidor. Fent
autocrítica pensa que no han sabut explicar la feina que han fet durant aquests quatre
anys; estaven més pendents de treballar per afavorir que determinats projectes
importants tiressin endavant que no pas de fer campanya constant al carrer; potser
han tolerat determinades accions del govern que no havien d’haver tolerat, pren nota
perquè això no torni a passar; i avisa que serà beligerant i estricte en l’exigència del
compliment dels acords presos i de la gestió ordinària del govern. La presència d’ICV
en el plenari es ferma i la veu de l’esquerra alternativa quedarà reflectida alta i clara en
els propers plens. Està content perquè han complert amb l’objectiu de que cap grup
disposi de majoria absoluta. Per aquests motius i després dels resultats electorals i de
moltes deliberacions internes amb l’Assemblea local varen decidir que davant de tots
els escenaris que s’obrien descartaven d’inici el pacte amb CIU per coherència amb el
discurs d’ICV i amb el programa i amb la campanya i així ho van fer palès en la
primera trobada conjunta. Van considerar que l’escenari més probable de pacte era un
pacte de CIU i Junts o de CIU i ERC. Seguiran la seva feina des de l’oposició com han
estat fent durant aquests anys. Serà beligerant i estricte en el compliment de la seva
feina. Felicita a l’Alcaldessa per la seva elecció i a CIU per haver guanyat les
eleccions.
-Intervenció Sr. Albert Font Lacambra
Felicita, així mateix a l’Alcaldessa; agraeix als regidors i regidores que han treballat
pel municipi però que per diverses raons ja no ho faran aquest mandat. Dóna la
benvinguda i desitja sort als nous regidors. Agraeix també als votants que els han fet
confiança i que han fet que aquest mandat siguin dos regidors enlloc d’un. Es evident
que a Sant Pol ara com ara no hi ha cap pacte d’investidura entre els diferents grups,
ERC treballarà per complir amb el programa electoral ja sigui des del govern o des de
l’oposició.
-Intervenció Sra. M. Carme Pomés Codina
Dóna les gràcies als votants, i espera que sigui una legislatura amb pau i en el que
sigui possible la participació de tots ja que es tracta de treballar i lluitar per Sant Pol.
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-Intervenció Sra. Montserrat Garrido Romera
Personalment no puc més que sentir-me enormement satisfeta i, no ho puc amagar,
també profundament compromesa amb el futur del municipi. Per una banda sento la
satisfacció de constatar el reconeixement ciutadà a la feina feta a través d’un important
creixement dels vots obtinguts per al projecte que represento. Si no existís una
percepció positiva al treball municipal de la passada legislatura, difícilment s’hauria
aconseguit aquest suport. Han estat uns anys difícils, tant per Sant Pol com per al
conjunt de municipis. És habitual que en les èpoques de crisi els governs perdin més
fàcilment la confiança de la ciutadania. El fet de que aquest no hagi estat el cas em fa
valorar doblement els resultats assolits.
Però més enllà de sentir que hem acomplert amb el que reclamava la ciutadania de
Sant Pol, ens esperona el sentiment de confiança en el projecte de futur que esperem
poder desenvolupar des d’aquest ajuntament. Confio plenament en que el conjunt de
representants municipals sabrem estar a l’alçada del que la població ens ha demanat a
través de les urnes. Si més no, aquesta és la meva primera voluntat.
L’actuació del govern ha de seguir la línia dels darrers anys, prioritzant:
-

La cohesió social i el suport a les famílies

-

El desenvolupament econòmic basat en la creativitat, la innovació i la
creació d’ocupació

-

Seguir millorant la qualitat dels serveis i equipaments públics: centres
educatius, espais culturals, instal·lacions esportives

-

Continuar amb el manteniment i millora dels carrers i espais públics

-

Millorar la seguretat i la convivència cívica a través de la Policia de
proximitat i els programes de civisme.

-

Seguirem treballant, col·laborant amb les entitats i associacions, amb els
col·lectius de persones que treballen , per un Sant Pol millor.

-

I la col·laboració, per suposat, entre les diferents forces polítiques que
formem aquest ajuntament. Per desenvolupar les propostes més raonables,
amb més sentit comú, que permetin donar solucions als problemes de la
gent, millorant les oportunitats de futur i garantir una bona convivència.

-

Em comprometo a seguir lluitant per la conservació del nostre patrimoni,
així com del privilegiat entorn natural que ens envolta, tant el marítim com el
de muntanya.

Sant Pol és la vila dels meus fills a on han nascut i dels meus nets que també hi han
nascut, on estan creixent, on són feliços i a on vull que tinguin oportunitats per
aprendre, estudiar, gaudir i viure amb plenitud. Per això, Sant Pol ha de mirar al futur
sense oblidar els valors del passat.
Aquests quatre anys com alcaldessa, el centre de la meva acció han estat les
persones, la gent i Catalunya. I ara, ho seguiran sent. Perquè la política municipal
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assoleix tot el seu sentit quan dóna resposta a les necessitats dels ciutadans i
ciutadanes, quan s’està al seu costat, se’ls escolta, s’hi parla, i es construeix
conjuntament, la vila que tots volem.
També vull deixar molt clar que jo sóc nacionalista. El meu és un nacionalisme obert
que no va contra cap altra nació: només vull que es respecti la meva cultura, la meva
llengua i el dret a decidir del meu poble. I em comprometo a treballar per la
independència de Catalunya al costat del Govern de la Generalitat.
Aquest govern que des d’avui encapçalo de nou està format per gent preparada, amb
capacitat i formació per fer una bona gestió i decidida a treballar amb eficàcia i
eficiència per fer una bona feina i assolir l’excel·lència en el nostre model de poble.
Fa quatre anys vaig arribar a aquesta casa amb la voluntat de servir els meus
conciutadans i conciutadanes. Amb esperit positiu, amb exigència, amb proximitat i
amb ganes de fer la feina ben feta.
Amb aquesta mateix esperit i una il·lusió renovada, assumeixo el càrrec amb
respecte, responsabilitat i honestedat. Només us diré que, com sabeu, estic oberta a
tots, sóc al vostre servei, ho estic i així ho considero. Continuaré essent una
alcaldessa que escolta, que actua i que treballa.
No vull acabar aquestes paraules d’investidura sense donar una ben afectuosa
benvinguda al regidors i regidores que avui passen a composar aquest nou consistori,
als veterans i als novells. Estic segura que el vostre treball serà digne del lloc i la
responsabilitat que ocupareu, que sereu distingits entre els conciutadans per la vostra
senzillesa, proximitat, honradesa i vocació de servei. A partir d’avui no sou electes dels
partits dels partits que us han elegit sinó regidors i regidores de la vila de Sant Pol.
També voldria agrair als regidors que han format parta la passada legislatura, tant de
l’equip de govern com de la oposició, tot el temps dedicat a millorar la nostra vila.
Senyores i senyors regidors, ciutadans que heu volgut acompanyar-nos, gràcies per la
confiança que m’heu atorgat. Em comprometo a fer tot el que estigui a les meves
mans per a ser-ne mereixedora.
Seré una alcaldessa que escolta, que actua i que treballa. Moltes gràcies
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió essent les 12:45
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

SECRETÀRIA

Montserrat Garrido Romera

M. Carme Solís Ferrer
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