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Memòria 1er any de legislatura 2015 – 2019 

Introducció 

Benvolguts conciutadans, complint amb la nostre promesa de la passada campanya electoral, 

volem fer-vos arribar el nostre modest i parcial resum del primer any de la legislatura municipal  

2015 -2019.  

De què us parlarem?, totes les candidatures que es presenten a les eleccions “en principi” 

presenten en forma de programa electoral, el seu model de gestió, projectes, prioritats, etc. que 

creuen que millorarà la qualitat de vida dels seus veïns. 

Com sabeu els resultats electorals no varen fer possible que tinguéssim la capacitat de poder 

aplicar el nostre programa. Ens varem trobar amb un govern en minoria amb un escenari que 

permetia varies opcions; 

1- un pacte de govern amb CiU en el que haguéssim defensat TOTS els nostres compromisos 

electorals i un nou model d’organigrama de gestió municipal. 

2- pactes puntuals amb CiU a canvi de negociar els grans punts del nostre programa  

però  finalment ens trobarem en un tercer escenari, en el que convergència s’assegura una 

majoria absoluta signant un pacte de govern amb Junts per Sant Pol a canvi de..... “poca cosa”. 

Continuem esperant notícies. 

Però mentre esperem noticies seguirem vetllant pels vostre interessos, i pels compromisos 

electorals amb que ens vàrem presentar a les eleccions municipals. 

Compliment de programa electoral 

La situació política municipal no ha fet possible dur a terme, durant el primer any de legislatura, 

cap de les accions que portava el nostre programa electoral. Des de la oposició hem fet confiança 

al govern en aquelles coses que hi hem estat d’acord i hem estat crítics en allò que no hem estat 

d’acord. Creiem en una manera de fer política positiva, que suma, col·laborativa, però sense ser 

permissius en allò que creiem que no es fa bé.  

Activitat plenària 

Hem classificat l’activitat plenària en diferents temàtiques: 

Àrea Econòmica 

 En el Ple del dia 29 de juny de 2015, ens abstenim en el règim de dedicació i retribucions del 

govern ja que considerem que no s’ajusten a la realitat. 

 En el Ple del dia 28 de setembre de 2015, per una major transparència es reclama l’auditoria 

dels comptes generals a inici de legislatura, ja que al final de l’anterior ja no va ser possible. 

 En el Ple del dia 28 de febrer de 2016, ens abstenim en la votació dels pressupostos per no 

existir una bona planificació d’inversions, ja que el govern es gasta en els capítols corrents la 

pràctica totalitat del pressupost. 

 En el Ple del dia 28 d’abril de 2016, es vota en contra a la nova proposta de retribucions del 

nou govern atès que incrementa la despesa i es produeixen desequilibris entre els sous i 

retribucions i les indemnitzacions. 
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 En el Ple del dia 30 de Maig de 2016, per tal de fer un seguiment dels proveïdors i el seu 

volum de facturació amb l’ajuntament es demana el model 347 del 2015 presentat per la 

corporació. 

 En el Ple del dia 27 de Juny de 2016, ens abstenim en la proposta de modificació de crèdit del 

pressupost de l’exercici 2016 donat que no aprovem la manera de fer econòmica del govern, 

que està caient en el conservadorisme. Pensem que aquest hauria de ser més atrevit en 

elaborar els pressupostos atès que la legislació actual penalitza als governs conservadors, en 

obligar-los a que el romanent de tresoreria amortitzi deute. Som del parer que caldria ser més 

curós al calcular el pressupost d’ingressos al principi i aplicar el que realment es pot gastar per 

executar inversions i, després, fer modificacions només per ajustar. A més, trobem a faltar un 

pla d’inversions en equipaments. 

Funcionament corporació 

 Des de ERC creiem que la comunicació entre grups municipals i entre govern i oposició ha de 

ser fluïda i en el Ple del dia 29 de juny de 2015, es presenta esmena a la proposta de govern 

d’establir un màxim de 10 sessions plenàries a l’any. La nostra proposta és establir un mínim 

de 10 sessions a l’any. 

 En el Ple del dia 4  d’abril de 2016, es pregunta al govern i a Junta per Sant Pol quin és el 

contingut i detalls del pacte de govern que han signat. No es dóna cap explicació detallada de 

l’acord per part de cap dels dos grups. 

 En el Ple del dia 28 d’abril de 2016, ens abstenim en la proposta del govern de delegació a la 

Junta de Govern Local de l’establiment, regulació i modificació dels preus públics. Es va 

demanar que s’elaborés una llista complerta i es portés al ple, però el govern es va excusar 

dient que no totes les excursions es cobren pels mateixos preus públics i que es necessitaria un 

estudi previ. 

Àmbit Municipal 

 En el Ple del dia 30 de Maig de 2016 es dóna suport al conveni de col·laboració amb 

l’Ajuntament de Calella pels serveis de l’Oficina Local d’Habitatge i es fa el prec de disposar de 

la memòria anual de l’Oficina per tal de valorar si el cost de la gestió compensa el cost del que 

s’ha gestionat. 

 En el Ple del dia 30 de Maig de 2016, es demana al govern que expliqui el contingut de la 

reunió de mobilitat que es farà als veïns del Carrer de Mar, Nou, Ferrocarril i Dr. Furest. El 

govern respon que es traurà la pilona i s’instal·larà un lector de matrícules. Un cop implantat el 

sistema ‘ha demanat valoració i dades de canvis de matricula i volum de denuncies. Estem a 

l’espera de rebre aquesta informació.  

Mocions 

Es dóna suport a les següents mocions: 

 En el Ple del dia 29 de Juliol de 2015, es dóna suport a la moció per la preservació del litoral 

del Maresma. Felicitem a la societat civil que pren aquesta iniciativa i esperonem al govern 

perquè hi mostri més interès. 

 En el Ple del dia 28 de Setembre de 2015, es dóna suport a la moció per l’acollida de població 

refugiada víctimes dels conflictes al mediterrani. 

 En el Ple del dia 28 de Setembre de 2015, es dóna suport a la moció del Correllengua 2015. 

 En el Ple del dia 30 de Novembre de 2015, es dóna suport a la moció de suport a Mas, Ortega i 

Rigau per la seva imputació per l’organització del 9N. 



Secció Local Sant Pol de Mar 

3 
 

 En el Ple del dia 30 de Novembre de 2015, es dóna suport a la moció de suport a la resolució 

1/XI del Parlament de Catalunya. 

 En el Ple del dia 27 de Gener de 2016, es dóna suport a la moció per donar suport als afectats 

per la fibromiàlgia i la fatiga crònica. 

 En el Ple del dia 4  d’abril de 2016, es dóna suport a la moció per a la mobilització i accions 

contra el pla hidrològic de la Conca de l’Ebre. 

 En el Ple del dia 30 de Maig de 2016, es dóna suport a la moció per la defensa de la sobirania 

del Parlament de Catalunya i contra els atacs a les lleis catalanes. 

 En el Ple del dia 27 de Juny de 2016, es dóna suport a la moció del món local en defensa de 

l’acollida de les persones refugiades. 

Ens abstenim en la següent moció, 

 En el Ple del dia 30 de Maig de 2016, ens abstenim en la moció presentada per CDC en relació 

a la situació de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Aquesta moció consta de 8 

punts, 7 dels quals hi estem d’acord i a més ja s’estan realitzant les tasques necessàries per 

portar-los a terme. El 8è punt demanen que es retiri de la moció ja que considerem que s’està 

produint un acte de deslleialtat política important. En aquest punt es denuncia un suposat 

infrafinançament del consorci. Aquesta denuncia es fa ara que la Conselleria de Salut està en 

mans d’ERC quant durant els darrers 5 anys ha estat mans de CIU. 

Activitats Secció Local 

Maig 2015 

 Projecció – col·loqui de la pel·lícula “L’endemà” amb la presència de la seva directora, Isona 

Passola. 

Setembre 2015 

 Campanya electoral eleccions autonòmiques. 

Desembre 2015 

 Campanya electoral eleccions espanyoles. 

Abril 2016 

 Organització de calçotada popular. 

 Parada informativa per Sant Jordi. 

Juny 2016 

 Campanya electoral eleccions espanyoles. 


