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Ajuntament de Sant Pol de Mar

El nou cartipàs municipal

Composició del nou govern
per a la legislatura 2011-2015
L’Ajuntament de Sant Pol aprova el nou cartipàs municipal per als propers quatre anys
Ferran Xumetra Subirana
(CiU) Primer Tinent d’Alcalde

Montserrat Garrido Romera
(CiU)
Alcadessa de Sant Pol de Mar

Responsabilitats:
- Governació i Mobilitat
- Serveis Municipals
- Hisenda
- Noves Tecnologies
- Comunicació

Responsabilitats:
- Urbanisme
- Règim Intern
- Ensenyament

Anna Pera
Bermúdez (CiU)

Xavier Catarineu
Hernández (CiU)

Raimon Vidal
Serra (CiU)

Segona Tinent
d’Alcalde

Tercer Tinent d’Alcalde

Quart Tinent d’Alcalde

Responsabilitats:
- Joventut
- Cultura
- Festes
- Esports

Responsabilitats:
- Turisme
- Promoció Econòmica
- Serveis Socials i
Gent Gran

Responsabilitats:
- Medi Ambient
- Salut i Consum

Joan Vigatà Minguet
(Junts) Regidor

Daniel Comas Verdaguer
(Junts) Regidor

Verònica Martí Ceballos
(Junts) Regidora

José Parada Rafael
(Junts) Regidor

Manel Puig Borrell
(ICV-EUiA-E) Regidor

Bernat Ferrer Roura
(ICV-EUiA-E) Regidor

Albert Font Lacambra
(Esquerra-AM) Regidor

Isaac-Ivan Martín i
Salvà (P.P.) Regidor
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Només tres membres del nou
govern cobraran per dedicació
El ple acorda les noves retribucions amb vots favorables d’Esquerra i PP

Fotografia del ple d’investidura amb la nova composició.
El ple municipal va acordar a
la sessió del passat dia 27 de
juny les noves retribucions per
a aquesta legislatura, que
estableixen dues dedicacions
exclusives per a l’alcaldessa i
el primer tinent d’alcalde, i una
de parcial per al regidor de
Cultura, Festes, Joventut i
Esports Xavier Catarineu. La
proposta es va aprovar amb
els vots favorables de l’equip
de govern, Esquerra i P.P, i en
contra de Junts i ICV.
L’alcaldessa Montserrat Garrido va explicar que els sous
s’havien establert agafant el

mínim que marcava l’ACM, i
aquesta quantitat encara s’havia rebaixat un 7%. També va
recalcar que no s’agafaria cap
càrrec de confiança.
D’aquesta manera, Montserrat
Garrido i Ferran Xumetra cobraran per dedicació exclusiva
41.755 i 35.492 euros bruts
l’any respectivament, i Xavier
Catarineu 15.971 per una
dedicació del 45%. Aquesta és
l’única assignació que rebran,
ja que no tindran remuneració
per assistències. La resta de
regidors, tant del govern com
de l’oposició, rebran per assis-

tència a plens i juntes de govern local 170 euros, i 50 per
assistir a les diferents comissions, juntes de portaveus i
altres òrgans col·legiats.
El portaveu de Junts, Joan
Vigatà, es va mostrar contrari
a les dedicacions exclusives i
va criticar que amb les noves
retribucions aprovades augmentaria substancialment la
partida per a càrrecs electes
que es tenia pressupostada.
En la mateixa línia es va manifestar Manel Puig (ICV), que
va demanar la retirada del
punt de l’ordre del dia per
revisar aquestes retribucions a
la baixa, en consonància amb
els temps que corren. La retirada no va prosperar.
Tot i que Albert Font va demanar que el govern tingués en
consideració la demanda
d’ICV, finalment Esquerra va
donar suport a la proposta de
CiU. Isaac Martín (P.P.) també
s’hi va mostrar favorable, entenent que ja s’havien fet retallades i apel·lant a la responsabilitat.
El primer tinent d’alcalde,
Ferran Xumetra va aclarir que
la partida pressupostària havia
augmentat perquè l’anterior

Retribucions

Per dedicació exclusiva
Montserrat Garrido:
2.195 euros nets al mes
Ferran Xumetra:
1.967 euros nets al mes
Per dedicació parcial
Xavier Catarineu:
875 euros nets al mes per
dedicació d’un 45%
Per assistència a plens i
JGL
170
per regidor (excepte els que tenen dedicació exclusiva o parcial)
Per assistència a les
diferents comissions i
junta de portaveus
50 per regidor (excepte
els que tenen dedicació
exclusiva o parcial)
Retribucions als partits
50 mensuals per cada
regidor electe i 50 més
per cada grup municipal.

alcalde no tenia retribució
assignada, sinó que només
cobrava per assistències.
També va assegurar que cap
regidor del govern havia deixat
la feina, sinó que estaven en
excedència, i que si arribava el
moment no tenien cap problema per tornar al seu anterior
lloc de treball.

Acords del ple
Plens municipals
La periodicitat dels plens serà mensual.
Se celebraran l’últim dilluns de mes a les
8 del vespre a la Sala Polivalent.
Juntes de Govern Local (JGL)
Membres: Montserrat Garrido (presidenta), Ferran Xumetra, Anna Pera,
Xavier Catarineu i Raimon Vidal. Tindran
lloc cada dimecres a les 6 de la tarda.
Comissió Especial de Comptes
El president de la comissió serà Ferran
Xumetra, i els diferents representants:
Per CiU, Montserrat Garrido, per Junts
Josep Parada, per ICV Bernat Ferrer,

per Esquerra Albert Font i pel P.P. IsaacIvan Martín.
Comissions informatives
Els portaveus seran: Ferran Xumetra
per CiU, Joan Vigatà per Junts, Manel
Puig per ICV, Albert Font per Esquerra i
Isaac-Ivan Martín pel P.P. Es faran el
penúltim dilluns de mes a les 9 del matí.
Representants de la corporació a
consorcis
El representant de l’Ajuntament al
Consorci de Promoció Turística Costa
del Maresme serà Raimon Vidal. Al
Consorci pel Tractament de Residus
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Sòlids Urbans del Maresme, representarà el consistori Anna Pera, que també
serà representant a la Xarxa de Ciutats i
Pobles cap a la Sostenibilitat i a
l’Associació de Defensa Forestal de la
Vallalta. Montserrat Garrido serà qui representarà la corporació a la Junta de
compensació del pla parcial del sector n.
3 “March Pastor” del PGOM i a la Junta
de compensació del pla parcial del subsector A “Llevant” del sector 10 “La
Rajoleria” del PGOM.
Tresoreria
Com a tresorer de l’Ajuntament, va ser
nomenat el regidor Ferran Xumetra.

