ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 30 DE MAIG DE 2016
NÚM. PLE2016/6
Identificació sessió
Caràcter: ordinària
Data: 30 de maig de 2016
Horari: 19:00 h. a 19:50 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)
Regidors/es
Sr. Robert Garcia Gil (CIU)
Sr. José Parada Rafael (Junts per Sant Pol)
Sr. Daniel Comas Verdaguer (Junts per Sant Pol)
Sra. Verònica Martí Ceballos (Junts per Sant Pol)
Sr. Albert Font Lacambra (ERC)
Sr. Albert Zanca Brossa (ERC)
Sr. Bernat Ferrer Roura (ICV-EUIA-E)
Excusa la seva absència
Sr. Marta Romà Serra (CIU)
Secretària
M. Carme Solís Ferrer
A la sala de plens de la vila de Sant Pol de Mar, essent les 19:00 hores del dia 30 de
maig 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 6 del
Ple de la Corporació amb caràcter ordinària, 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.
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Ordre del dia
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR EXTRAORDINÀRIA DE DATA
28 D’ABRIL i EXTRAORDINÀRIA URGENT DE DATA 28 D’ABRIL DE 2016
2. PRESA DE POSSESSIÓ I JURAMENT/PROMESA DEL CÀRREC DE REGIDOR DE
L'AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR PER PART DEL SR. BERNAT FERRER
ROURA DEL GRUP MUNICIPAL INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA
UNIDA I ALTERNATIVA-ENTESA
3. SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS EN MOTIU DE LA
CELEBRACIÓ DE LES ELECCIONS GENERALS CONVOCADES PEL DIA 26 DE
JUNY DE 2016
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER A LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE
SITUADA A CALELLA ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE CALELLA, SANT POL DE
MAR I TORDERA.
5. MOCIÓ PER LA DEFENSA DE LA SOBIRANIA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA I
CONTRA ELS ATACS A LES LLEIS CATALANES
6. MOCIÓ EN RELACIÓ A LA SITUACIÓ DE LA CORPORACIÓ DE SALUT DEL
MARESME I LA SELVA
7. ASSUMPTES URGENTS
8. PRECS I PREGUNTES

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR EXTRAORDINÀRIA DE
DATA 28 D’ABRIL i EXTRAORDINÀRIA URGENT DE DATA 28 D’ABRIL DE 2016
S’aproven les actes de les sessions anteriors, extraordinària i extraordinària i urgent de
data 28 d’abril de 2016 per unanimitat de tots els assistents.
2. PRESA DE POSSESSIÓ I JURAMENT/PROMESA DEL CÀRREC DE REGIDOR
DE L'AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR PER PART DEL SR. BERNAT FERRR
ROURA DEL GRUP MUNICIPAL INICIATIVA PER CATALUNYA VERDSESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-ENTESA
El Sr. Manel Puig Borrell va presentar la renúncia al càrrec de Regidor de l’Ajuntament
de Sant Pol de Mar, donant-se compte al Ple ordinari de 4 d’abril de 2016.
En data 21 d’abril de 2016 s’ha expedit per part de la Junta Electoral Central la
corresponent credencial de regidor d’aquesta corporació en favor del Sr. Bernat Ferrer
Roura.
S’han complert els requisits legalment preceptius per a la pressa de possessió del nou
regidor, en especial la declaració d’interessos.
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D’acord amb la Llei orgànica del règim electoral general i en base als antecedents
consignats, EL PLE ACORDA:
ÚNIC.-Prendre raó i acceptar la credencial expedida per la Junta Electoral Central en
favor del regidor Bernat Ferrer Roura, de ICV-EUIA-E.
A continuació el Sr. Bernat Ferrer Roura formula el jurament/promesa d’acatament
constitucional següent:
“Per imperatiu legal prometo complir fidelment amb les obligacions del càrrec de
regidor d’aquesta corporació, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució,
com a norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut de Catalunya.”
Seguidament el Sr. Bernat Ferrer Roura pren possessió del càrrec de regidor de
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, càrrec al qual s’incorpora immediatament.
INTERVENCIONS
L’Alcaldessa li dóna la benvinguda de nou.
3. SORTEIG MESES ELECTORALS ELECCIONS GENERALS 2016
DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 001 MESA: A
SALA POLIVALENT
PRESIDENT O PRESIDENTA - ALBERT HUMET BAXERIAS
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r -JUAN ALCARAZ BUENO
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n DAVID FREAN ALCOCER
VOCAL 1r - MARIA PILAR GUALLARTE ALIAS
VOCAL 1r SUPLENT 1r - JOAN BROSSA HORTA
VOCAL 1r SUPLENT 2n -JOAN CROS OLIVER
VOCAL 2n - ROSA FONT COT
VOCAL 2n SUPLENT 1r - ALBERT GOMEZ PINA
VOCAL 2n SUPLENT 2n - LOURDES GIMENEZ CISNEROS DE
DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 001 MESA: B
SALA POLIVALENT
PRESIDENT O PRESIDENTA - YOLANDA RODRIGUEZ MOLINA
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r - SARA MATEO HERRANZ
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n - FRANCISCO JAVIER ROCA GENOVA
VOCAL 1r - LAIA TIÓ VILAJELIU
VOCAL 1r SUPLENT 1r - MARC MARTINELL PEDEMONTE
VOCAL 1r SUPLENT 2n - MARC PUJOL LOBATO
VOCAL 2n - MARIA VERGARA CORRETJA
VOCAL 2n SUPLENT 1r - MARIA ANGELES OLMOS BARDES
VOCAL 2n SUPLENT 2n - FLORENCIO MARTIN PEREZ VILLARROEL
DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 002 MESA: A
FUNDACIO PERE COROMINES
PRESIDENT O PRESIDENTA - LAURA GONZALEZ ANTIGA
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r - EMILI GIRALT GUARRO
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PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n - EVA CABALLE GIRALT
VOCAL 1r - NÚRIA GUZMAN RUZAFA
VOCAL 1r SUPLENT 1r - MARIA CRISTINA GARCIA GONZALEZ
VOCAL 1r SUPLENT 2n - ALBERTO GONZALEZ LAZARO
VOCAL 2n - VIRGINIA JORBA JANE
VOCAL 2n SUPLENT 1r - OSCAR ADROHER GINESTA
VOCAL 2n SUPLENT 2n - MELCHOR CASTELLAR SOLER
DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 002 MESA: B
NOM DEL LOCAL ELECTORAL: FUNDACIO PERE COROMINES
PRESIDENT O PRESIDENTA - NURIA NUÑO GALAN
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r - AINHOA URRUTIA SUPERVIA
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n - MARIA PILAR MORLANS MOLINOS
VOCAL 1r - MARTA TALAMAS ROURA
VOCAL 1r SUPLENT 1r - MIGUEL ANGEL RIVA ORO
VOCAL 1r SUPLENT 2n - EULÀLIA TORRA BORRAS
VOCAL 2n - ISABEL LABRANDERO CORTINA
VOCAL 2n SUPLENT 1r - RAMON POMES VIVES
VOCAL 2n SUPLENT 2n - BIBIANA PUIGDEFABREGAS SAGRISTA
DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 003 MESA: U
SALA POLIVALENT
PRESIDENT O PRESIDENTA - GEMMA SALA PEDEMONTE
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r - MANUEL ANTONIO SOSA DULANTO-BADIOLA
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n - LAURA FONT LANZAS
VOCAL 1r - JOSE IGNACIO SANCHEZ RAMIREZ
VOCAL 1r SUPLENT 1r - ELVIRA SALAZAR SANTIAGO
VOCAL 1r SUPLENT 2n - MONTSERRAT SERVAT SALINAS
VOCAL 2n - M ANGELS SAGRISTA VILA
VOCAL 2n SUPLENT 1r - MERITXELL RIUS SANCLIMENS
VOCAL 2n SUPLENT 2n - ELISENDA BAS ROLDOS

VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 30
de maig de 2016, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

10 vots a favor: CIU (4), Junts (3), ERC (2), ICV (1)
0 vot en contra: cap
0 abstencions: cap

4. PROPOSTA DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DELS
SERVEIS RELATIUS A L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE SITUADA A CALELLA
ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE CALELLA, SANT POL DE MAR I TORDERA.
L’Ajuntament de Calella, Tordera i Sant Pol de Mar tenen interès en dur a terme la
gestió conjunta de l’Oficina d’Habitatge de l’Alt Maresme ubicada en la població de
Calella per tal de poder oferir als ciutadans i ciutadanes els serveis d’informació i
assessorament general sobre l’habitatge, assessorament i gestió en matèria de borsa
d’habitatges de lloguer social i jove i tramitació dels ajuts al pagament del lloguer, a la
rehabilitació d’habitatges i edificis i al control de l’habitabilitat.
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Els serveis que es duen a terme des de l’Oficina d’Habitatge són:
a) La informació i l’assessorament a la ciutadania en totes les matèries relacionades amb
l’habitatge, d’acord amb el desplegament de la Llei del dret a l’habitatge i també les
línies d’ajuts del Pla per al dret a l’habitatge.
b) El registre d’entrada de les sol.licituds relatives als programes i línies d’ajuts que
gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, això com de la documentació annexa
que es presenta amb les sol.licituds
c) La comprovació i revisió de la documentació presentada a l’Oficina amb la informació
als sol.licitants dels requeriments o deficiències documentals.
d) El trasllat de sol.licituds i documents als serveis competents de l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya
e) L’assessorament i l’atenció ciutadana en l’àmbit de les inscripcions al Registre de
sol.licitants d’habitatges amb protecció oficial
f) L’atenció ciutadana en l’assessorament en el deute hipotecari i altres problemàtiques
generades per la pèrdua de l’habitatge
g) La gestió de sol.licituds de cèdules d’habitabilitat fins la proposta de resolució, amb les
inspeccions tècniques sobre les condicions d’habitabilitat que siguin planificades amb la
Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge i el compromís
d’implementar o mantenir en l’Oficina els sistemes de gestió de qualitat del procés
reconegut.
h) La gestió i avaluació dels estudis o informes tècnics previs a les obres de rehabilitació
d’edificis o habitatges, per a les quals es sol.licitin ajuts (ITEs/III)
i) La gestió de sol.licituds d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i
d’habitatges, que inclou l’assessorament sobre els projectes i solucions tècniques,
l’impuls i el seguiment de les actuacions de rehabilitació, l’elaboració, si s’escau, i
valoració dels informes tècnics, com també les inspeccions tècniques inicials i finals.

Vist el contingut del Conveni de col.laboració redactat per l’Ajuntament de Calella.
Atès el que disposen els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, EL PLE
ACORDA:
PRIMER.-Aprovar el Conveni de col.laboració per a la prestació dels serveis relatius a
l’Oficina Local d’habitatge situada a Calella entre els Ajuntaments de Calella, Sant Pol
de Mar i Tordera.
SEGON.-Facultar a la Sra. Alcaldessa, Sra. Montserrat Garrido Romera, per a la
signatura d’aquest acord
TERCER.-Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Calella i Tordera als efectes
oportuns.
INTERVENCIONS
L’Alcaldessa explica que des de l’Oficina d’Habitatge de Calella s’oferiran als
ciutadans i ciutadanes de Sant Pol els serveis d’informació i assessorament sobre
habitatges, lloguers, tramitació d’ajuts....... Considera que l’Oficina de Calella està
més a prop i que l’atenció serà més personalitzada atès que el número d’usuaris serà
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menor que al Consell Comarcal. Es farà una aportació econòmica anual a l’Ajuntament
de Calella que permetrà donar aquest servei.
El Sr. Font, d’ERC, manifesta que el seu grup votarà favorablement perquè el govern
els hi ha explicat que té intenció de dotar pressupostàriament per portar a terme
polítiques d’habitatge, cosa que celebren. Fa el prec de sol.licitar la memòria anual de
l’Oficina per valorar si el cost de gestió compensa el cost del que s’ha gestionat. Fa
confiança al govern aquest any.
El Sr. Ferrer, d’ICV, avança la seva abstenció perquè, en no haver estat convocats a
la Junta de Portaveus, no han tingut temps de debatre-ho en assemblea.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 30
de maig de 2016, ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

9 vots a favor: CIU (4), Junts (3), ERC (2)
0 vot en contra: cap
1 abstencions: ICV (1)

5. MOCIÓ PER LA DEFENSA DE LA SOBIRANIA DEL PARLAMENT DE
CATALUNYA I CONTRA ELS ATACS A LES LLEIS CATALANES
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Catalunya es troba davant d’una nova ofensiva del govern espanyol en funcions de
judicialitzar la política i de recórrer davant el Tribunal Constitucional normes que
afecten els drets bàsics de la ciutadania i que atempten contra la sobirania del
Parlament de Catalunya. Des de principis d’any, hem assistit a la suspensió de
diverses lleis catalanes a partir de recursos presentats pel govern en funcions davant
un tribunal mancant de legitimitat.
Les lleis recentment suspeses en els àmbits de l’accés l’habitatge, les professions
esportives, la igualtat efectiva entre dones i homes o el codi de consum tenen un fort
impacte social. Els embats judicials també s’han dirigit a les institucions catalanes com
la suspensió de la Conselleria d’Afers Exteriors i la suspensió de la llei de governs
locals. Altres resolucions com la que ha declarat inconstitucional la prohibició de la
pràctica del fracking o la suspensió de l’impost sobre la producció nuclear atempten
directament contra el model de país acordat a la cambra legislativa catalana.
Els recursos de l’Estat al Tribunal Constitucional de les darreres setmanes afecten
directament aquelles persones que més estan patint els efectes de la crisi econòmica i
que es troben en situació d’emergència social. En aquest sentit, la ràpida resposta per
a la coordinació entre els Ajuntaments, el Govern de la Generalitat i el Parlament que
pretén mitigar l’impacte del recurs contra la llei 24/2015 de mesures urgents per
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica és essencial per
a la cohesió social del nostre país. El món local juga un paper clau en la resposta a les
persones que es troben en situació d’emergència residencial i de pobresa energètica
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així com també és essencial la responsabilitat de les entitats bancàries i la seva
disposició a col·laborar amb els poders públics.
Atès que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit i ha declarat inconstitucionals
lleis que afecten directament els drets de la ciutadania de Catalunya, l’actuació les
seves institucions i del model territorial fent que aquestes quedin en suspens.
Atès que el Parlament de Catalunya representa el poble català, exerceix la potestat
legislativa i és la seu on s’expressa el pluralisme i es fa públic el debat polític.
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 9 de novembre Resolució
1/XI sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats
electorals del 27 de setembre de 2015 que estableix que “el Parlament de Catalunya,
com a dipositari de la sobirania i com a expressió del poder constituent, reitera que
aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de l’Estat espanyol no se
supeditaran a les decisions de les institucions de l'Estat espanyol”.
Per tots aquests motius, EL PLE ACORDA:
PRIMER. Donar suport al Parlament de Catalunya en les iniciatives legislatives que
refermin la voluntat de donar resposta a les emergències socials.
SEGON. Donar suport al Govern de la Generalitat en el desplegament normatiu i
reglamentari al que s'ha compromès i propiciar la seva aplicació.
TERCER. Impulsar des de l’Ajuntament les iniciatives previstes en la llei 24/2015, de
mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa
energètica, llei que és fruit d'una iniciativa legislativa popular i que va ser aprovada pel
Parlament de Catalunya el 23 de juliol de 2015, per unanimitat.
QUART. Continuar impulsant accions per evitar desnonaments per impagament
d’hipoteca o de lloguer, així com buscar mecanismes de segona oportunitat per
cancel·lar deutes contrets per habitatge habitual.
CINQUÈ. Traslladar a les entitats del tercer sector la voluntat de l’Ajuntament de
continuar treballant per les persones que més ho necessiten.
SISÈ. Participar de les accions que es puguin organitzar en rebuig de la suspensió de
les lleis catalanes i a favor de la sobirania del Parlament de Catalunya.
SETÈ. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de
Municipis de Catalunya.
INTERVENCIONS
Manifesta l’Alcaldessa que és una Moció que presenten conjuntament CIU, Junts per
Sant Pol i ERC. Així mateix considera que és lamentable que s’hagi de presentar una
moció d’aquest tipus. Pensa que amb la força de tots els partits es podran tirar
endavant les lleis sense que el Constitucional tombi el que aprova el Parlament de
Catalunya
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Sr. Parada, per Junts per Sant Pol, està totalment d’acord perquè, malgrat ser un
partit municipalista, té com a compromís la independència de Catalunya. I això és el
que es necessita per arribar-hi.
Sr. Font, per ERC, manifesta que l’esperit de la moció, mentre que no s’arribi a la
independència –el camí segurament serà llarg-, és que Tribunals polititzats, com el
Constitucional, no trepitgin els drets que es legislen en Parlaments escollits per
procediments democràtics. No n’hi ha prou en dir que es va amb la llei quan els
tribunals que la interpreten és evident que no són ni democràtics ni tribunals.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 30
de maig de 2016, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

10 vots a favor: CIU (4), Junts (3), ERC (2), ICV (1)
0 vot en contra: cap
0 abstencions: cap

6. MOCIÓ EN RELACIÓ A LA SITUACIÓ DE LA CORPORACIÓ DE SALUT DEL
MARESME I LA SELVA
L’aplicació de les directives europees en matèria econòmica durant els darrers anys
per tal de fer front a una crisi generalitzada ha perjudicat greument l’estructura de
l’estat del benestar que havien manat construint en les darreres dècades. L’austeritat
com a prioritat d’aquestes polítiques econòmiques ha portat a la sanitat pública a una
situació d’asfíxia pressupostària que ha fet trontollar tot el sistema, ja que la manca
de recursos ha impedit aprofundir en l’aplicació de noves tècniques sanitàries, en
renovar els aparells mèdics obsolets i en arranjar les deficiències de les instal·lacions
algunes amb un grau d’envelliment preocupant.
La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, i més concretament l’Hospital Sant
Jaume de Calella, ha patit durant els darrers tres anys una manca d’ingressos
adequats a les despeses generades per l’activitat hospitalària,havent d’utilitzar la
partida d’amortitzacions, aproximadament 1,8 milions d’euros al 2015, per tal
d’equilibrar el seu pressupost. Aquesta situació ha provocat un endarreriment en les
inversions necessàries en instal·lacions,maquinàries i en els equipaments
assistencials.
Som conscients que aquesta situació repercuteix directament o indirectament en el
servei, i per tant, en els pacients del nostre territori. De la mateixa manera,sabem
que els professionals de la Corporació han fet un esforç important per disminuir la
incidència sobre els pacients més enllà dels requeriments propis de la seva
professió. Agraïm aquesta dedicació que els han convertit en peça clau per sostenir
el nostre model sanitari malgrat el deteriorament de les seves condicions laborals .
Caldrà un sobreesforç de les administracions públiques per tal de retornar aquesta
aplicació del personal sanitari en la manera i forma més adequada.
Els grups polítics de CDC i de Junts per Sant Pol de l’Ajuntament de Sant Pol de
Mar, preocupats especialment per la situació de l’ hospital Sant Jaume de Calella per
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raó de proximitat i de vincle històric, però també inquiets pel futur de la Corporació de
Salut del Maresme i la Selva que realitza la seva activitat en 14 edificis en el territori
entre Canet de Mar i Tossa de Mar amb una cartera de Serveis que comprèn els
hospitals de Calella i de Blanes, sis centres d’atenció primària i quatre centres
d’atenció sociosanitària, EL PLE ACORDA:
1. Redactar un pla d’inversions urgent a curt termini que compensi el
deteriorament de l’instrumental obsolet i l’equipament assistencial i resolgui
les mancances de manteniment dels edificis,especialment de les
instal·lacions bàsiques.
2. Realitzar de forma immediata el pla director de reforma i ampliació de
l’Hospital Comarcal de Sant Jaume de Calella per tal de poder resoldre els
greus problemes
estructurals i de manca de capacitat que a quest centre té, el que permetria
augmentar i millorar la capacitat productiva de la Corporació.
3. Canviar el mix de llits del Centre Sociosanitari de Calella, passant llits de
llarga estada i mitja estada a polivalents aguts com a mesura de millora.
4. A Blanes, passar els llits de mitja estada polivalent de l’hospital a la l’Asil de
Sant Jaume, col·locant-los a l’espai que actualment està buit fent a banda
unes obres de remodelació d’aquest espai.
5. Dedicar els llits de mitja estada polivalent de l’Hospital Comarcal de Blanes a
subaguts i
a aguts.
6. Fer dos quiròfans més a Blanes per poder reduir els pacients en llistes
d’espera, alguns dels quals s’ha d’enviar a altres centres per ser intervinguts.
7. Canviar el mòdul prefabricat del CAP Malgrat perquè ha arribat al final de la
seva vida útil.
8. Acordar amb la Corporació un finançament suficient i just que garanteixi
la
sostenibilitat de l’assistència sanitària al territori d’influència de la Corporació.
9. Transmetre aquests acords a la Conselleria de Salut de la Generalitat de
Catalunya,al Consorci : Corporació de Salut del Maresme i la Selva , al
CATSALUT, als grups parlamentaris del parlament de Catalunya, als
Ajuntaments de l’Alt Maresme i als Ajuntaments de Blanes, Lloret i Tossa de
Mar.
INTERVENCIONS
L’Alcaldessa defensa la moció dient que recull el que des de fa molt temps demanden
els hospitals de Calella i Blanes; uns hospitals que es col.lapsen donat l’augment de
població dels municipis als quals presten servei. Ara s’ha arribat a un moment que ni
l’esforç dels treballadors pot pal.liar les mancances existents als hospitals. D’aquí
aquesta moció.
Sr. Font per ERC, manifesta que haguessin agraït que una moció d’aquest tipus
hagués començat dient que venim d’un període de mancances pressupostàries molt
greus que estan pagant els nostres serveis assistencials i d’educació i que, el primer
que s’ha de fer, és donar les gràcies al col.lectiu dels treballadors d’aquests sectors
per l’esforç que estan duent a terme amb equipaments no renovats i de vegades
obsolets.
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Aquesta conselleria –continua dient el regidor d’ERC- la portava fa sis mesos un
conseller de CIU i la va portar durant 5 anys i, ara, des de fa 6 mesos, la porta un
d’ERC i és justament quan els ajuntaments del Maresme li presentem aquestes
mocions. Insisteix que totes les demandes que consten a la moció s’estan tirant
endavant atès que ja estaven en el pla de govern de la Conselleria. Demana la retirada
del punt 8, perquè sembla donar entendre que el Consorci del que estem parlant està
infrafinançat envers els altres, la qual cosa no és així, perquè els Consorcis es
financen tots d’acord amb uns barems aprovats. No veu el perquè el Consorci del
nostre àmbit territorial, que a més es troba intervingut a causa del deute que té, ha de
rebre un tracte diferent a la resta. Si ens ofeguen econòmicament ho paguen els
nostres serveis i les mancances les hem de suportar entre tots. En principi s’abstindran
i demanen la retirada del punt 8.
L’Alcaldessa replica que la impulsora de la moció és l’Alcaldessa de Calella que
forma equip amb el Conseller d’ERC, Sr. Comin. A més, la Sra. Candini forma part
també de la Comissió de l’Hospital de Calella i de l’Alt Maresme. Diu que ho ha parlat i
CIU considera que no s’ha de retirar el punt 8, raó per la qual cosa els grups
municipals de CIU i de Junts per Sant Pol la presenten íntegra.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 30
de maig de 2016, ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

7 vots a favor: CIU (4), Junts (3)
0 vot en contra: cap
3 abstencions: ERC (2), ICV (1)

9. ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha
10. PRECS I PREGUNTES
El Sr. Font per ERC, demana que se li expliqui el contingut de la reunió sobre
mobilitat que està convocada per al proper divendres. Si hi haurà canvis o no.
L’Alcaldessa explica que està previst retirar les barreres físiques per substituir-les per
un lector de matrícules. Es treu la pilona.
Demana el model 347 del 2015 presentat per l’Ajuntament
PREGUNTES ESCRITES D’ICV
1. A la regidoria d’Ensenyament.
Se’ns ha informat recentment que l’Escola de Dansa es tancarà. Quines accions
concretes s’ha pres aquests darrers anys per donar-la a conèixer i potenciar-la?
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Respon el Sr. Catarineu, atès que la regidora d’Ensenyament es troba absent. Ell
coneix el tema perquè abans portava la regidoria de Cultura, però és la Sra. Romà qui
podria contestar abastament la qüestió plantejada. Respon que en l’actualitat es du a
terme la gestió indirecte del servei d’escola de dansa (abans la gestió es feia
directament per part de l’Ajuntament). Es va aplicar una fórmula que es va considerar
l’adient per tal de permetre el seu manteniment. El primer any va anar be, el segon va
haver-hi una davallada important de gent cap a Calella i la veritat és que, avui per avui,
no es pot sostenir econòmicament.
2.-Creu que ha ajudat a aturar el degoteig constant de baixes el no donar
resposta a la instància presentada el dia 31 de març (R.e. 2016/970) de recollida
de signatures on els usuaris de l’escola de dansa feien palesa la precarietat de
les instal.lacions.
El Sr. Catarineu pensa que no és per les mancances que la gent ha causat baixa del
servei. Tot i que estan anotades. Reconeix que no s’ha donat resposta a la instància
en tant que en una de les mancances que es denuncia –la dels lavabos- s’hi està
treballant. Hi ha un projecte sobre la taula, però al tractar-se d’un edifici catalogat, cal
informe previ de la Junta de patrimoni, que es reuneix de tant en tant. S’estava
esperant per donar resposta completa a la instància al resultat de la sessió de la Junta
de patrimoni que es reuneix demà.
3.-A la regidoria de medi Ambient.
Per quin motiu s’han esporgat d’una manera tan dràstica i fora de temps els
plataners del tram final del Passeig dels Plataners? S’ha demanat informe
preceptiu a la Junta de Patrimoni Arquitectònic, Ambiental i d’Elements de Sant
Pol?
Respon el Sr. Xumetra dient que no es va fer al gener, que és quan pertocava. Ens
han dit que malgrat que no és la millor època, no resulta perjudicial fer-ho ara. Tot i
així, s’intentarà fer la poda en la millor època de l’any per fer-la. No s’ha demanat
informe a la Junta de Patrimoni perquè no és preceptiu ni s’ha fet mai.
4. A govern en general (CIU i Junts).
Al darrer ENS, CIU deia en el seu espai per a grups municipals en referència al
pacte de govern amb Junts que a part de tenir “un model compartit de poble”,
els dos principals compromisos eren “executar un pla d’acció de mandat” i
treballar per la independència. Quan se’n presentarà aquest pla? Quin és el
model de poble que comparteixen i quan temps fa que el comparteixen?
Respon el Sr. Parada dient que el pacte subscrit entre Junts i CIU no oculta res. No hi
ha res d’amagat darrere del pacte. Es el que es va publicar. Ningú no ha cedit res.
Només s’han posat d’acord. El model compartit de poble havia estat sempre el mateix.
Junts no té un altre interès més que Sant Pol. El model sempre ha estat el mateix. Si
no s’havia arribat abans a l’acord és perquè els protagonistes potser no estaven en el
seu moment. Fins el moment estan xuclant informació i aportant i aplicant les seves
idees que estaven dins del seu programa electoral.
El Sr. Ferrer diu que no hi havia mala fe a la pregunta, volien saber si es mantindrà
allò que Junts demandava des de l’oposició.
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El Sr. Parada replica que el que es reclamava des que s’estava a l’oposició, poc a poc
s’anirà aconseguint.
5.-Transparència és la paraula que més han utilitzat CIU i Junts per justificar el
seu pacte. Ens poden definir aquesta paraula per saber tots del que estem
parlant? La transparència té alguna cosa a veure amb la versió populista de
“l’alcaldessa respon”? O amb la versió esbiaixada i manipulada dels plens que
es reprodueixen al flamant nou portal media?
Respon l’Alcaldessa dient que sincerament, li sembla una vergonya que li facin
aquesta pregunta, no només el tema de “l’Alcaldessa respon”, perquè “l’Alcaldessa
respon” ja es feia a la ràdio. Des de que funciona el nou sistema hi ha hagut només
una “Alcaldessa respon”. No el necessita –manifesta- ja que el seu dia a dia és trobarse amb la gent del carrer, amb els nens de l’escola que la pregunten i amb la gent que
li demana coses o que li porten un llistat amb tot el que necessiten. La seva funció és
aquesta: estar al servei dels veïns del Sant Pol, sense que importi el seu color polític.
En relació amb la versió esbiaixada i manipulada dels plens, avui ha preguntat a la
tècnica de comunicació si s’han donat a l’empresa que grava els plens alguna
instrucció o directriu perquè ho fessin com o fan. Li ha dit que no. Que ells graven i
editen com professionalment els sembla que ho han de fer. Per a ella la transparència
és això, deixar que els tècnics treballin en la forma que considerin que s’ha de fer la
feina.
Pel que fa al pacte subscrit amb Junts per Sant Pol, en efecte han fet un pacte en el
que s’han repartit les regidories. I ells han entrat a treballar a l’ajuntament disposant de
tots els tècnics, amb totes les portes obertes i amb totes les explicacions que calen. A
més, quan fan les reunions, les fan tots plegats i, a vegades hi ha desacords, però al
final s’arriba a un consens. Per a ella, això, és transparència i donar les informacions i
explicacions que demani qualsevol. Evidentment que es poden fer les preguntes que
es vulguin, però pensa que hi ha d’altres coses potser més importants, i que no cal
entrar aquestes amb les paraules entrecomillades que sembla que pensin que
s’amaga alguna cosa. Aquí no s’amaga res.
El Sr. Ferrer, diu que com a grup municipal que són, són sobirans per preguntar el que
vulguin. Pensa que el Ple està per respondre preguntes sobretot de caire polític. Quan
a la transparència, ell l’entén, no només amb els companys de govern, sinó també
amb l’oposició i amb tot el poble.
Finalment el Sr. Font intervé per comentar que li agradaria que algú llegís les
preguntes escrites presentades atès que si no és difícil seguir el debat.
L’Alcaldessa li dóna la raó i diu que en podien haver tingut còpia si s’haguessin
presentat en temps, cosa que no ha estat així.
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les
19:50 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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