ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 27 DE GENER DE 2016
NÚM. PLE2016/1
Identificació sessió
Caràcter: ordinària
Data: 27 de gener de 2016
Horari: 19:00 h. a 20:00 h.
Lloc: sala de plens
Assisteixen:
Alcaldessa- Presidenta
Sra. Montserrat Garrido Romera (CIU)
Tinents d’Alcalde
Sr. Xavier Catarineu Hernández (CIU)
Sr. Marta Romà Serra (CIU)
Regidors/es
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)
Justifica la seva absència
Sr. Ferran Xumetra Subirana (CIU)
Secretària
M. Carme Solís Ferrer
A la despatx de l'alcaldia de la vila de Sant Pol de Mar, essent les 19:00 hores del dia
27 de gener 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 1 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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Abans d’iniciar la sessió plenària, a instàncies de l’Alcaldessa, es realitza un minut
de silenci recordant “in memoriam” a Bruno Pomés Codina assassinat el passat
divendres.
Acabat, la Sra. Alcaldessa disculpa al regidor Sr. Ferran Xumetra per raons de salut.
Actuarà com a portaveu de CIU ella mateixa.
Ordre del dia
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 30 DE NOVEMBRE
DE 2015
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI A FORMALITZAR ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR SOBRE LES
OBRES D’EIXAMPLAMENT DEL PONT SOBRE LA RIERA DE SANT POL A LA
CRTA. B-603 P.K. 0,290-0,360.
3. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 21 DE
DESEMBRE DE 2015
4. MOCIÓ PER DONAR SUPORT ALS AFECTATS PER LA FIBROMIALGIA I LA FATIGA
CRÒNICA
5. PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA PRESENTADA PER CARME POMÉS
CODINA
6. ASSUMPTES URGENTS
7. PRECS I PREGUNTES

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 30 DE
NOVEMBRE DE 2015
S’aprova l’acta de la sessió anterior de data 30 de novembre de 2015 per unanimitat
de tots els assistents.
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI A FORMALITZAR ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR SOBRE
LES OBRES D’EIXAMPLAMENT DEL PONT SOBRE LA RIERA DE SANT POL A
LA CRTA. B-603 P.K. 0,290-0,360.
La Diputació de Barcelona ha redactat el “Projecte constructiu d’eixamplament del pont
sobre la riera de Sant Pol a la carretera B.603. Tm Sant Pol de Mar”. Serà la pròpia
Diputació qui, a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat,
es farà càrrec de la contractació i execució de l’actuació.
Així mateix l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures de la
Diputació de Barcelona ha formulat un informe tècnic en el qual s’estableix una
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proposta de clàusules tècniques a incloure en un conveni de col.laboració a formalitzar
entre ambdues Administracions Públiques que conté les obligacions que assumeixen
les dues en ordre a la definició de les respectives obligacions d’execució i de
conservació i manteniment de les obres una vegada finalitzades.
Atès el que disposen els articles 300 i següents del Reglament d’Obres, activitats i
serveis aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
EL PLE ACORDA:
PRIMER.-Aprovar la proposta de Conveni a formalitzar entre la Diputació de Barcelona
i l’Ajuntament de Sant Pol de Mar sobre les obres d’eixamplament del pont sobre la
Riera de Sant Pol a la Crta. B-603 pk0,290-0,360.
SEGON.-Facultar a l’Alcaldessa per a la seva signatura.
INTERVENCIONS
El regidor d’Urbanisme exposa als presents els termes del Conveni que és objecte
d’aprovació. Així, de la redacció i tramitació del projecte se’n farà càrrec la Diputació i
l’Ajuntament se’n farà del posterior manteniment.
El Sr. Parada pregunta quan està prevista la seva execució. L’Alcaldessa respon que
durant aquest any 2016, s’intentarà que en el moment en què hi hagi menys trànsit.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 27
gener 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

3. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 21
DE DESEMBRE DE 2015
ANTECEDENTS
Mitjançant acord la Junta de Govern Local de data 21 de desembre de 2015 es va
resoldre l’Acord d’aprovació de la xifra oficial de població a 1 de gener de 2015.
Per tot això a proposta de l’alcaldessa, EL PLE ACORDA:
PRIMER I ÚNIC. Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 21 de desembre
de 2015, que es transcriu literalment a continuació:
“ACORD D’APROVACIÓ DE LA XIFRA OFICIAL DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2015
Relació de fets
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1- L’Ajuntament va aprovar en sessió ordinària de la Junta de Govern Local el dia 7 d’abril de
2005 la delegació de la gestió informatitzada del padró d’habitants a la Diputació de Barcelona
que desenvolupa aquesta tasca, que, per raons d’economia i de gestió tècnica, es fa difícil per
als Ajuntaments el seu manteniment informatitzat.
2- Una de les funcions assumides amb la gestió del Padró és facilitar la informació necessària
per aprovar la xifra de població resultant de la gestió, per tal d’endegar els tràmits necessaris
per l’aprovació de la xifra oficial de població del municipi a 1 de gener d’aquest any 2015.
3- En compliment del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les entitats locals,
aprovat pel RD 1690/1986, s’aixeca per l’aprovació del plenari el número de persones que hi
resulta de les dades del padró municipal, a data d’1 de gener de 2014 que és de 5.013
habitants.
Fonaments de dret
- Art. 17.1 de Llei 7/1985, de Bases i de règim local.
- Art. 81 Reglament estatal de Població i Demarcació Territorial de les entitats locals, aprovat
pel RD 1690/1986.
ES PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL L’ADOPCIÓ DELS SEGÜENTS ACORDS:
PRIMER I ÚNIC. Aprovar com a resultat de la gestió del padró municipal de Sant Pol de Mar, la
xifra de població de 5.013, amb referència a 1 de gener de 2015
Sant Pol de Mar, 14 de desembre de 2015”

VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 27
gener 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. MOCIÓ PER DONAR SUPORT ALS AFECTATS PER LA FIBROMIALGIA I LA
FATIGA CRÒNICA
La Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica són malalties orgàniques
caracteritzades pel dolor i la fatiga. La fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica són
malalties diferents però tenen una forma de presentació i símptomes molt similars. El
diagnòstic diferencial entre ambdues i descartar altres possibles causes de dolor i
fatiga, és fonamental per un enfocament correcte en la seva teràpia. Al voltant de
250.000 persones estan afectats per aquestes malalties a Catalunya.
És una malaltia que afecta majoritàriament a les dones, l'impacte del problema abasta,
no només en l'àmbit social, familiar i econòmic sinó que va més enllà de la pròpia
malaltia que es trasllada als diferents rols de la dona, com a treballadora, mare i
"cuidadora" de les famílies. Per tant, l'impacte social no és tan sols individual sinó
també col·lectiu.
Avui en dia però sabem que aquesta malaltia afecta a homes i també a persones
grans i joves.
Tot això comporta un greu perjudici a la vida familiar, per la inactivitat laboral del
pacient i les pèrdues econòmiques que comporta, a més de les que suposa les
despeses de la pròpia malaltia. Les persones afectades de Fibromiàlgia i Síndrome de
Fatiga Crònica es senten desprotegides per part de la societat, que posa en dubte el
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seu estat i les seves dolències, motiu pel qual poden ser desateses pels propis serveis
sanitaris i socials que haurien d'emparar-les.
La Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica són malalties complexes que afecten
significativament la salut i la qualitat de vida de les persones que les pateixen, tenen
un gran impacte social i econòmic; i la seva prevalença malgrat ser prou elevada, molt
especialment entre les dones, reflecteix un desconeixement a l'hora de la detecció,
diagnòstic i tractament. El poc coneixement mèdic sobre l'etiologia d'ambdues
malalties, així com les dificultats en la seva diagnosi, fan que les persones afectades
trobin moltes dificultats per veure reconeguda la seva malaltia i beneficiar-se així d'un
tractament i, si és el cas, una incapacitació laboral que els permetin adequar la seva
vida i la seva activitat diària al decurs de la seva malaltia.
Tan mateix es tracta d'una malaltia menysvalorada per la societat que requereix d'un
abordatge integral no tan sols a l'àmbit sanitari, també requereix de la implicació de
l'administració pública per tal de donar a conèixer la realitat que viuen les persones
malaltes que pateixen aquestes malalties.
És per aquest motiu que a instància de l'Associació d'afectats de fibromiàlgia i fatiga
crònica d'Arenys de Mar EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Promoure la visibilitat i el coneixement de la Fibromiàlgia i de la Síndrome
de Fatiga Crònica entre la població, per tal d'aconseguir la sensibilització d'aquesta
malaltia i la plena integració social, econòmica i laboral dels afectats.
SEGON.- Impulsar accions transversals entre l'àmbit sanitari, educatiu, laboral i social
per tal de millorar la integració, l'autonomia i la qualitat de vida de les persones
afectades i les seves famílies. En aquest sentit l’Ajuntament impulsarà les mesures
necessàries per, quan s’escaigui, adaptar el llocs de treball als malalts de fibromiàlgia.
TERCER.- Instar a les autoritats competents per tal que es reconegui la fibromialgia i
la fatiga crònica com a malalties i es tinguin en compte en els barems de dependència,
discapacitat i incapacitat .
QUART.- Manifestar tot el nostre suport per la labor que duen a terme les associacions
i els familiars dels afectats i afectades per aquesta malaltia i notificar aquest acord a
l'Associació d'afectats de fibromiàlgia i fatiga crònica d'Arenys de Mar.
CINQUÈ.- Comunicar aquests acords al Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya i al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 27
gener 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

5

5. PROPOSTA RELATIVA A LA PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA
PRESENTADA PER CARME POMÉS CODINA
Es dóna lectura de la renúncia al càrrec de regidora presentada per la regidora de
Junts per Sant Pol, Sra. Carme Pomés Codina:
“Per motius personals, en aquest moment no puc dedicar el temps que el nostre
consistori es mereix”
Atès el que disposen els articles 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
Règim Electoral General i l’article 9 del R.D. 2568/1986, de novembre pel que s’aprova
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, i la
Instrucció de 10 de juliol de 2003 de la Junta Electoral Central sobre substitució de
càrrecs,
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Prendre coneixement de la renúncia de la regidora de Junts per Sant Pol,
Sra. Carme Pomés Codina.
SEGON.-Indicar que, d’acord amb el resultat de les eleccions municipals celebrades el
dia 24 de maig de 2015, la persona a qui correspon ocupar el càrrec vacant de
regidora d’aquest Ajuntament és la Sra. Verònica Martí Ceballos atenent l’ordre de
col·locació en la candidatura presentada per Junts per Sant Pol .
TERCER.- Remetre certificat d’aquest acord a la Junta Electoral Central perquè
expedeixi i remeti la corresponent credencial.
INTERVENCIONS
La Sra. Pomés explica que abans que succeís la tràgica mort del seu germà ja havia
pres la decisió de renunciar al càrrec de regidora. Ho deixa per motius estrictament
personals i amb el convenciment que la regidora que la substituirà, la Sra. Verònica
Martí, podrà dedicar-li un temps del qual ella no disposa.
El Sr. Parada, portaveu de Junts, agraeix la seva empenta durant aquests mesos, tot
dient-li que sap que malgrat que renunciï al càrrec, el grup municipal podrà comptar
amb ella, igual que ella sap que podrà comptar amb els seus companys de grup.
El Sr. Font, en nom d’ERC, manifesta que han estat molt contents de treballar amb
ella, que han trobat en ella empatia, una persona dialogant i amb ganes de treballar
per Sant Pol i estan segurs de que aquesta decisió l’ha presa en benefici del municipi i
de les seves circumstàncies personals i espera que sigui transitòria i que molt
properament la tornin a veure a primera línia política. Li desitja tota la sort del món i
pensa que es retrobaran en el futur.
El Sr. Puig, manifesta que poc a afegir en tot el que ja han dit la resta de regidors en
les intervencions dels quals es ratifica. Li desitja molta sort en el que vindrà d’ara
endavant.
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L’Alcaldessa finalitza la intervenció adherint-se a tot el que han dit la resta de regidors
i desitjant-li que sigui curt i que tingui molta força per tirar endavant.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 27
gener 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. ASSUMPTES URGENTS
Es proposa, d’acord amb l’article 103.3 del D.lg 2/2003 de 28 d’abril, l’ampliació de
l’ordre del dia amb el punt de l’aprovació de la “proposta de nomenament del mirador
Bruno Pomés i Codina en el carrer Pau Simó”.
La urgència ve justificada per la necessitat d’actual ràpidament davant el tràgic
esdeveniment succeït.
SOTMESA LA URGÈNCIA DE LA INCLUSIÓ D’AQUEST PUNT A VOTACIÓ, per
l’aprovació de la sessió ordinària de data 27 de gener ÉS APROVADA PER
UNANIMITAT
•
•
•

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

PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL MIRADOR BRUNO POMÉS i CODINA EN EL
CARRER PAU SIMÓ
Vista la instància presentada per la Sra. Ma Pilar Marqués Garriga en data 26 de gener
de 2016, R.E. 2016/324, i vista la proposta popular que sol·licita retre un homenatge a
la memòria del Sr. Bruno Pomés i Codina tot posant el seu nom al mirador on
malauradament va deixar-nos.
Atès que El Reglament d’Honors i Distincions de Sant Pol de Mar, aprovat pel Ple de
l’Ajuntament en data 30 de setembre de 2008 i modificat posteriorment en data 14 de
gener de 2009, preveu el reconeixement a ciutadans, entitats i institucions amb
vinculació al municipi.
Vist el procediment per al seu atorgament que es troba previst en els articles 13 al 15
de l’esmentat reglament.
D’acord amb els anteriors arguments EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Iniciar l’expedient pel nomenament del mirador Bruno Pomés i Codina en el
carrer Pau Simó.
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SEGON.- Designar als regidors de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, el senyor Robert
Garcia Gil i Sr. Xavier Catarineu Hernánez com a instructors de l’expedient i sol·licitarlos la redacció d’un informe-proposta per tal de determinar els mèrits i/o
circumstàncies que aconsellin aquesta concessió.
INTERVENCIONS
EL Sr. Parada, portaveu de Junts per Sant Pol, dóna les gràcies per aquest acord.
Sabia que l’Ajuntament va prendre una decisió al respecte, el que passa és que el seu
fill es va avançar en la iniciativa a través de les xarxes socials, iniciativa que va tenir un
gran ressò. Agrair a la gent que es va adherir i demanar disculpes si no s’ha dut a
terme pels canals reglamentaris. El seu fill està molt satisfet perquè la seva iniciativa
ha arribat a bon port; volia fer alguna cosa i això és el que se li va ocórrer. També
pregunta si arranjaran el mirador, convertint-lo en un indret digne que, sens dubte,
tots portarem al cor.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 27
gener 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

7. PRECS I PREGUNTES
Donades les circumstàncies, els grups municipals de l’oposició declinen fer precs i
preguntes en aquesta sessió.
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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