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ACTA  DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
 
Data: 4 d’agost de 2016 
Caràcter: ordinària 
Horari: de 19.00 a 21.25 h. 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
 
Hi assisteixen 
 
Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya – Can didatura de Progrés - PSC-CP 
 

Joan Mercader Carbó, Alcalde, que presideix l’acte. 
Albert Cuní Ridorsa 
Raquel Martín Cuenca, 3ª Tinent d’Alcalde 
Òliver Sánchez-Camacho García, 2n Tinent d’Alcalde 
Sònia Viñolas Mollfulleda 
Isabel Ortiz Vera, 4ª Tinent d’Alcalde 

 
Grup de Junts per Malgrat - JXM 
 

M. Carmen Ponsa Monge, 1ª Tinent d’Alcalde 
Miguel Ángel Ruiz Giménez 
Mireia Castellà Climent 

 
Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Mu nicipal - ERC-AM 
 

Ramir Roger Artigas 
Maria Ester Martínez Tarrés 

 
Grup de Convergència i Unió – CiU 

 
            Neus Serra i Bosch. 

Jofre Serret i Ballart 
 
Grup de Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu – CUP-PA 
 

Francisco Jesús Márquez Carvajal 
Núria Casajuana Vives 

 
Grup del PP 
 
           Ana Vega Raya 
 
Es fa constar que el Sr. Ricard Núñez Casanovas no assisteix, prèvia excusa. 
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Amb l’assistència del secretari Sr. Joan Carles Nonell i Sendrós, que dóna fe de l’acte i 
de l’interventor accidental, Sr. Jaume Marquès Ramos. 
 
Oberta la sessió per la Presidència, i després de comprovar l'existència de quòrum 
d'assistència necessària perquè pugui ésser iniciada, es procedeix a conèixer dels 
assumptes inclosos en el següent, 

  
 

Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió celebrada el dia 7 de juliol de 2016. 
 

2. Dació de compte informe de morositat segon trimestre 2016 
 

3. Determinació festes locals per a l’any 2017 
 

4. Modificació Plantilla, RLT i organigrama 
 

5. Moció del GPM CUP-PA en suport al “Sindicato Andaluz  de Trabajadores” i al 
seu militant empresonat, Andrés Bodalo, 

 
6. Moció del GPM d’ERC per impulsar a Malgrat de Mar una xarxa wifi, oberta i 

gratuïta en determinats espais físics. 
 

7. Moció del GPM d’ERC, de recolzament a la proposició de Llei de reparació 
jurídica de les víctimes del franquisme. 

 
8. Dació de compte dels decrets 1663 a 1981/2016 

 
9. Torn obert de paraules 

 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió celebrada el di a 7 de juliol de 2016. 
 
El Sr. Alcalde pregunta si algun membre del Ple de l’Ajuntament ha de formular 
alguna observació al contingut de l’acta de la sessió celebrada el dia 7 de juliol de 
2016,  còpia de la qual s’ha distribuït juntament amb la convocatòria. 
 
Sense cap observació, per assentiment dels setze me mbres assistents, es 
declara  aprovada l’acta de la sessió anterior, cel ebrada el dia 7 de juliol de 2016. 

El Sr. Serret  exposa que en nom del grup de Convergència,que ara es diu també 
Partit Demòcrata Català, juntament amb ERC i CUP-PA pretenen portar a debat i 
votació una moció de suport a la comissió d’estudi que va portar el procés constituent 
al Parlament de Catalunya, en sessió del dia 27/7, i va aprovar aquestes conclusions. 
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2.  Dació de compte informe de morositat segon trim estre 2016 
 
 
Vist l’informe emès per l’interventor municipal en data 1 de juliol de 2016, i que 
literalment diu. 
 
Primer.  
 
El present informe s’emet en compliment de l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol, de  modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, segons el qual: 
 
“Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar 
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei 
per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure 
necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals 
s’estigui incomplint el termini.” 
 
I, segons el punt 4 de l’esmentat article: 
 
“Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local, 
aquest informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri 
d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats 
autònomes que, d’acord amb els seus estatuts d’autonomia respectius, tinguin 
atribuïda la tutela financera de les entitats locals. Aquests òrgans poden igualment 
requerir la remissió dels informes esmentats 
 
 
Segon. Terminis de pagament  
 
De conformitat amb el que disposa l’article 3r de la Llei 15/2010, els terminis de 
pagament estan establerts en 30 dies . 
 
Tercer. Informació trimestral en relació als pagame nts realitzats en el segon 
trimestre de 2016. 
 
D’acord amb els registres comptables de l’Ajuntament la informació relativa als 
pagaments realitzats, durant el segon trimestre de 2016 és : 
 

Pagaments realitzats en el trimestre
 Període mitjà 
de pagament 

(dies) 

 Nombre de 
pagaments 

 Import total  % 

Pagaments realitzats durant el trimestre dins termini legal 18,78           1.347           1.787.471,47    99,8%
Pagaments fora termini 3                  2.823,66           0,2%
Pagaments totals 2n trimestre 18,78           1.350           1.790.295,13    100,0%  
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Quart. Interessos de demora satisfets  
 
S’informa que durant l’exercici no s’han satisfet interessos de demora per 
incompliment de terminis de pagament. 
 
Cinquè. Informació relativa a les factures pendents  de pagament a la finalització 
del trimestre : 
 
D’acord amb els registres comptables les factures o documents justificatius pendents 
de pagament a la finalització del trimestre són : 
 

Factures o documents justificatius pendents de 
pagament al final del trimestre

 Període mitjà 
de pagament 

(dies) 

 Nombre de 
pagaments 

 Import total  % 

Pendent pagament al final del trimestre dins termini legal 10,64           151              125.471,25       96,1%
Pendent pagament al final del trimestre fora termini legal 1                  5.082,00           3,9%
Pendent de pagament 2n trimestre 10,64           152              130.553,25       100,0%  
 
Sisè. Relació de factures respecte a les quals hagi n transcorregut més de tres 
mesos sense haver reconegut la despesa. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 5.4 de la Llei s’informa al Ple de la 
Corporació que no consta, d’acord amb el registre de factures, que s’hagi produït cap 
demora en la tramitació del reconeixement d’obligacions, respecte als quals hagin 
transcorregut mes de 3 mesos des de l’anotació en el registre de factures fins a la 
seva aprovació. 
 
Setè.  
 
De conformitat amb el que disposa l’article 4.4 aquest informe s’ha de remetre als 
òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit 
territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus estatuts 
d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals. 
 
.....” 
 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de  data 28 de juliol de 2016.  
 
 
Vista la proposta de la regidoria de Serveis Econòm ics, el Ple de l’Ajuntament 
pren raó de l’informe d’Intervenció de data 1 de ju liol de 2016, que s’ha donat per 
reproduït literalment a la part expositiva.   
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3. Determinació festes locals per a l’any 2017 
 
Antecedents 
 
Ordre TSF/137/2016, de 30 de maig, publicada al DOGC núm. 7135, de 06.06.2016, 
on s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2017  
 
L'article 2 d’aquesta ordre estableix: A més de les festes  esmentades, mitjançant una 
ordre d’aquest Departament, s’han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no 
recuperables, a proposta dels ajuntaments.  
 
Els dies proposats no podran escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap dels dies 
festius que s’indiquen a l'Ordre TSF/137/2016. 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de  data 28 de juliol de 2016.  
 
Vista la proposta de l’alcaldia, de 27 de juliol de  2016, el Ple, per assentiment 
dels setze membres assistents,  ACORDA: 
 
Primer. Proposar com a festes locals de Malgrat de Mar, per l'any 2017, els dies 
següents: 

16  d'agost i 
  7 de desembre 

 
Segon. Notificar els presents acords al Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, i a les seccions sindicals de l’Ajuntament de Malgrat de Mar. 
 
 
4. Modificació Plantilla, RLT i organigrama 
 
Antecedents 
 
Vista la Memòria realitzada pel departament de Recursos Humans, de data 25.07.2016 
i que literalment diu: 
 
L’Ajuntament de Malgrat de Mar ha iniciat un procés de reorganització de l’estructura 
de les àrees corporatives, i que continuarà a l’anualitat 2017. 
 
Per tal d’assolir els objectius de la reorganització per tal de dotar a l’Ajuntament d’un 
millor funcionament, l’equip de govern assessorat pel departament del Recursos 
Humans i la Diputació de Barcelona, s’ha basat en l’anàlisi de la situació actual 
utilitzant les eines existents: 
 

• Relació de Llocs de Treball 
• Valoració de llocs de treball de 2006 
• Plantilla 
• Estudi organització 
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A l’actualitat l’Ajuntament de Malgrat de Mar compta amb un organigrama basat en 
una estructura de 6 grans àrees.  
 
Es tracta d’una estructura força homogènia malgrat, existint  a nivell de responsabilitat  
dos nivells de Caps d’Àrea. 
 
- Cap d’àrea de serveis generals/secretari, Cap d’àrea de serveis 
econòmics/interventor, Cap d’àrea de serveis territorials i medi ambient/ enginyer. 
 
- Cap d’àrea de serveis a les persones, Inspector cap de la policia local, cap 
oficina d’habitatge i projectes urbans. 
 
Un cop realitzada l’anàlisi l’equip de govern ha detectat en l’actualitat la necessitat 
d’introduir algunes modificacions orientades a assolir més eficaçment els objectius.  
 
Aquesta necessitat es refereix a l’àmbit de Serveis  Territorials i, en concret, es 
considera prioritària la creació de dos nous llocs de treball que assumeixin, per una 
banda, la direcció de l’àrea i, per altra, tasques tècniques vinculades a activitats i medi 
ambient. Aquesta necessitat es concreta en la creació de dos llocs de treball a nivell 
organitzatiu i la modificació de funcions en altres llocs de treball, i que es relacionen tot 
seguit:  
 
A) Crear un lloc de funcionari, anomenat Director/a d’àrea de Territori i Sostenibilitat. 
Grup A1 amb les funcions, requisits i característiques establertes a la fitxa  105ST. 
 
B) Modificar el lloc de treball de Cap d’àrea de Territori i Sostenibilitat, Grup A1, com a 
resultat de la creació del lloc de Director d’Àrea, amb l’abast funcional que consta a la 
fitxa 99ST, el que comporta modificar el CD, en tant que no s’ha consolidat el grau, 
minorant aquest CD en 789,39 € anuals. 
 
C) Amortitzar el lloc de Cap de Secció d’Indústria i Medi Ambient, actualment vacant, 
Grup A1, nivell 26, fitxa 23, en no considerar necessària aquesta figura de 
comandament intermedi en la seva vessant de coordinació tècnica. 
 
D)  Crear un lloc de funcionari, anomenat Enginyer/a; Grup A1, nivell 24, amb les 
funcions, requisits i característiques establertes a la fitxa  106ST. 
 
E) Altrament, es considera primordial el configurar un departament de Recursos 
Humans, per tot això a l’Àrea de Serveis Generals, es redistribueixen funcions, 
desplaçant les tasques de recursos humans, - llevat de la prevenció de riscos laborals 
-, fins ara assignades al tècnic auxiliar de RRHH (fitxa SG4), cap al lloc de treball de 
tècnic mig de gestió de serveis generals (fitxa SG97), el que fa necessària una 
reassignació de funcions entre aquests dos llocs de treball, en la forma que consta en 
les corresponents fitxes que passen a anomenar-se, respectivament: tècnic mig de 
recursos humans, transparència i participació (SG97) i tècnic auxiliar de serveis 
generals (SG4). 
 
F) A l’Àrea del Centre Cívic – Habitatge i Projectes urbans, es redistribueixen funcions, 
separant de les tasques fins ara assignades al cap de l’Àrea de Centre Cívic – 
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Habitatge i Projectes Urbans (fitxa OH91) que fa necessària una reassignació de 
funcions passant la fitxa OH91 a dir-se cap de l’Oficina d’Habitatge i Projectes Urbans, 
ja que únicament farà les tasques relacionades en aquesta fitxa de lloc de treball a 
modificar, i relacionades amb habitatge i projectes urbans.  
 
El personal de l’oficina d’Habitatge i Projectes Urbans passarà a dependre 
orgànicament de l’àrea de Serveis en el Territori. 
 
A més, els temes de gestió del Centre Cívic i activitats de joventut i cultura es 
reassignen a les fitxes de tècnica auxiliar de cultura i joventut (OH63) i tècnica auxiliar 
de joventut i cultura (OH104). 
 
Degut a l’anàlisi realitzat i seguint amb el Pla d’Igualtat aprovat per l’Ajuntament i els 
sindicats, s’ha detectat que el lloc de treball de tècnic/a de serveis informàtics té un 
complement de destí (20), inferior al dels llocs de treball de tècnic mig de recursos 
humans, transparència i participació i de tècnic mig de gestió tributària (24 en ambdós 
casos), quan tots tres llocs ostenten idèntica valoració (382 punts), en funció del seu 
grau de titulació, especialització, responsabilitat, competència i comandament, es creu 
convenient l’equiparació del complement de destí 
 
Vista  l’acta de la  Comissió de valoració de llocs de treball de data 27.07.2016. 
 
Vista l’acta de la Mesa de Negociació de data 27.07.2016. 
 
Fonaments jurídics 
 
L’art. 33 del Decret Legislatiu 1/1997, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels 
preceptes de determinats textos legals vigent a Catalunya en matèria de funció 
pública, determina que la valoració de cada lloc de treball s’efectua, atenent  als 
criteris de titulació,  especialització, responsabilitat, competència i comandament. 
 
L’art. 100.b) del mateix cos legal estableix que els llocs de treball que requereixen el 
mateix nivell de titulació i tenen el mateix grau de dificultat i de responsabilitat i unes 
condicions de treball semblants tindran el mateix nivell i, quan n’hi hagi, de 
complement específic, no existint, en aquest cas, cap justificació jurídica ni 
organitzativa que empari un tractament diferenciat, corresponent, resoldre aquesta 
distorsió funcional, equiparant, a efectes d’equitat interna, el lloc de treball de tècnic/a 
de serveis informàtics, el mateix nivell destinació (24) i el mateix complement específic 
que els llocs de treball de referència. 
 
L’art. 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals, disposa que la plantilla es pot modificar amb 
posterioritat a l'aprovació del pressupost durant l'any de la seva vigència, per 
respondre a criteris d'organització administrativa interna. 
 
Quan la despesa de la modificació per ampliació no es pugui compensar amb la 
despesa de la modificació per reducció, o per la disponibilitat de consignacions 
destinades a llocs vacants que no es pretenguin proveir en l'exercici, la modificació de 
la plantilla requerirà que s'aprovi l'expedient de modificació de crèdits del pressupost. 
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L’art. 126 del R.D. 781/1986, de 18 de abril, pel que s’aprova el text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local estableix que les plantilles 
podran ser ampliades quan l’increment de la despesa quedi compensada mitjançant la 
reducció d’altres unitats o capítols de despesa  corrent no ampliable, sens perjudici de 
les limitacions específiques contingudes en les lleis especials o cojunturals. La 
modificació de les plantilles durant la vigència del pressupost requerirà el compliment 
dels tràmits establerts per a la modificació d’aquell. 
 
Obert del torn d’intervencions:  
 
La Sra. Ponsa  exposa que a l’Ajuntament de Malgrat de Mar ha iniciat un procés de 
reorganització de l’estructura de les àrees corporatives per un millor funcionament, 
tasca que es dura a terme durant el que queda d’any 2017, indicant que, en un primer 
estudi, s’ha detectat la necessitat d’introduir algunes modificacions orientades a assolir 
més eficaçment els objectius en l’àrea de Serveis al Territori, on es considera 
prioritària la creació de dos nous llocs de treball que assumeixin, per una banda, la 
direcció de l’àrea i, per l’altra, tasques tècniques vinculades a activitats i medi ambient, 
recordant que, uns anys enrere, hi havia una persona que feia de coordinador de l’àrea 
i s’encarregava de gestionar-la, així com d’encapçalar els temes que afectaven al 
territori de forma transversal, considerant necessari implementar aquesta figura per 
millorar l’eficiència de l’àrea, el seu desenvolupament futur i dels projectes claus per 
Malgrat, apuntant que aquesta plaça es cobrirà per concurs de mèrits,  afegint que 
també es considera primordial configurar un departament de RRHH, per la qual cosa a 
Serveis generals es redistribueixen funcions, desplaçant les tasques de RRHH al 
tècnic mig de gestió de serveis generals, que passa a anomenar-se tècnic mig de 
RRHH, transparència i participació, mentre que l’àrea d’habitatge i projectes urbans 
passarà a dependre orgànicament de l’àrea de serveis al territori per un millor 
desenvolupament de les seves activitats, manifestant que, havent-se detectat una 
diferencia de complement de destí entre tècnics mitjos i seguint amb el pla d’igualtat, 
s’igualen aquests complements, destacant que aquest procés de reestructuració s’ha 
comunicat i n’ha participat la representació sindical, posant de manifest, per acabar, la 
introducció d’una petita esmena introduïda per tal de concretar la forma de provisió 
dels nous llocs de treball, consistent en fer constar, pel que fa al segon punt del 
paràgraf A: “assimilat retributivament als llocs de secretaria i intervenció. Forma de 
provisió: concurs de mèrits, i pel que fa al paràgraf D, que la forma  de provisió serà 
concurs oposició.  

El Sr. Roger  manifesta, que des d’ERC, els costa interpretar exactament els objectius 
que el govern pretén assolir, potenciant i creant dues places de funcionari, una d’elles 
de direcció i adscrita a l’àrea de territori i sostenibilitat, pel que s’exigeix un grau 
d’enginyer o equivalent i una altra plaça també d’enginyer, que s’adscriu a la mateixa 
àrea, apuntant que, analitzant les funcions d’aquests dos llocs de treball, podrien 
acceptar la necessitat de contractar un enginyer, ja que aquest podria tractar els 
projectes propis d’aquesta àrea i col·laborar en funcions medi ambientals, de residus, i 
totes les que li serien pròpies, evitant externalitzar projectes de cara al futur, però que 
no estan d’acord amb la creació de la plaça de director de serveis territorials, perquè 
suposarà una important despesa salarial, en un moment en que l’Ajuntament té 
mancances serioses a nivell de personal en àrees que afecten més directament a les 



 

9 

persones, com serveis socials, on manquen mans per atendre necessitats bàsiques 
dels més necessitats o també en temes educatius on es troba a faltar una educadora 
de carrer.  

La Sra. Serra  manifesta que els canvis que es pretenen introduir busquen que  
funcioni una àrea que, durant molts anys, ha liderat en bona mesura aquest Consistori 
i que, en els darrers anys, ha perdut pes, el que, en part, pot ser comprensible perquè 
el context econòmic ha fet que l’àrea de política territorial tingués un volum de feina 
diferent, però que també ha perdut pes en el lideratge perquè falta una figura com la 
que havia existit i que tenia capacitat per conduir projectes, marcar prioritats i establir 
agendes, el que costa molt trobar, indicant que, des la posició en que es troben, se’ls 
fa difícil saber què hi ha darrera de tots aquests canvis que es volen fer, sobre tot en la 
introducció d’aquesta figura que, en el  moment d’aprovar el ROM,  ja va portar un cert 
debat, havent pensat sempre que cal una figura que lideri i estructuri aquest 
Ajuntament, amb una preparació i un perfil molt determinat, dient que estarien d’acord 
en la creació d’aquest lloc i disposats a donar un vot de confiança a la proposta del 
govern sempre i quan obtinguin el compromís de que, quan es convoqui, se’ls 
permetrà participar en la redacció de les bases del concurs, per poder determinar entre 
tots el perfil més adequat, ja que es poden trobar moltes persones que presentin un 
currículum adequat per ocupar aquest lloc, però que cal que tinguin algun plus afegit, 
com, per exemple, coneixement del municipi i, sobre tot, del funcionament de la casa i 
l’equip, essent capaços d’involucrar-se d’alguna manera en el municipi.  

La Sra. Casajuana  manifesta que no han vist l’estudi al que s’ha referit la Sra. Ponsa i 
que els ha fet concloure que es necessita aquesta figura, apuntant que, a ultima hora, 
s’introdueix una esmena al dictamen de la comissió informativa dient que es proveirà 
per concurs de mèrits, el que els causa una indefensió impressionant, anunciant que 
presentaran al·legacions a aquesta forma de procedir, indicant que estan a favor de 
totes les modificacions, llevat de la creació d’un càrrec de comandament a serveis 
territorials, recordant que, en el Ple del mes de novembre de 2015, - cinc mesos 
després de les eleccions municipals -, l’equip de govern ja volia portar la contractació 
d’un director general, entenent que la necessitat d’aquest càrrec directiu no es podia 
valorar tan sols amb cinc mesos de govern, podent pensar que aquesta necessitat ja 
venia imposada de la legislatura anterior, en la que el senyor alcalde havia estat 
regidor d’obres, preguntant com és que, si estava tant clara aquesta necessitat, no la 
va incloure en el seu programa polític, dient que volien modificar l’organigrama 
municipal i contractar un director general, el cost del qual són 70.000€ i que  JxM, amb 
dues regidores que estaven a l’oposició, tampoc ho va incloure en el seu programa 
polític, resultant que, a dia d’avui, després un any i dos mesos de mandat, el govern 
segueix sense argumentar la necessitat d’aquesta figura, ni s’ha fet cap assemblea de 
treballadors perquè puguin opinar, considerant que el que caldria haver fet és analitzar 
i valorar els llocs de treball d’aquesta àrea, fer reunions setmanals de coordinació i 
escoltar als treballadors, definint clarament les línies a seguir i determinant les causes 
per les que no funciona, sense tremolar si algú hagués de resultar expedientat, 
entenent que la necessitat no està valorada, la decisió no està degudament motivada i 
que hi ha altres vies a explorar, apuntant que hi ha una altra manera de proveir 
aquesta plaça, que és per lliure designació.  
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La Sra. Vega manifesta que els consta que aquesta plaça d’enginyer és necessària 
però que els consta també que, en aquests moments, hi ha altres prioritats com són 
les ajudes a les persones, considerant que aquesta àrea durant molt temps ha estat 
sense l’enginyer i ha funcionat força bé, perquè els tècnics són adients i fan bé la seva 
tasca, entenent que no s’han fet els passos precisos per proposar actualment aquesta 
plaça, concloent que donaran un vot de confiança, tot esperant que s’ho repensin i, 
com a mínim, l’altra plaça no la presentin.  

La Sra. Ponsa  respon que ara han començat per aquesta àrea, sense tancar la porta a 
estudiar les altres, apuntant que aquesta plaça s’ha de veure com una inversió de futur 
i no pas com una despesa, considerant que un concurs de mèrits garanteix, de forma 
objectiva i no pas discrecional, obtenir la persona més idònia per cobrir-la, pensant en 
una persona d’alt nivell que tingui experiència a l’administració publica, pretenent 
construir una estructura sòlida que serveixi per tots.  

El Sr. Roger replica que pot ser que a l’àrea de territori pugui haver-hi una mancança, 
però no de la gravetat que han detectat a serveis socials i educació, manifestant que, 
si haguessin de començar per algun lloc, seria per aquests àmbits, perquè encara hi 
ha moltíssima gent que té dificultats i és on s’haurien d’abocar una major quantitat de 
recursos humans i econòmics, indicant que veuen bé la majoria de les altres propostes 
com la redistribució de funcions, en matèria de recursos humans, transparència i 
participació, entenent que es vol donar impuls a la participació, demanant si poden 
explicar una mica els canvis que es produeixen en habitatge i projectes urbans,  
cultura i joventut.  

La Sra. Casajuana  manifesta que el concurs de mèrits no és la única manera de cobrir 
la plaça de manera objectiva, ja que també es pot fer per lliure designació, consistint la 
diferència en que, en aquest cas, podria ser revocat, apuntant que a l’Ajuntament de 
Berga, a la memòria sobre els llocs de treball i l’organigrama, conclouen que els 
comandaments tindran caràcter provisional, amb lliure designació i revocació, llevat 
que s’hagués proveït el lloc amb una convocatòria pública o sistema ordinari amb 
anterioritat, pensant que així ha de ser, perquè es garanteix la idoneïtat i objectivitat en 
la seva designació i si el càrrec no es desenvolupa correctament, se’l pot revocar, 
considerant que, en un futur no massa llunyà, les persones que conformin l’equip de 
govern poden ser persones més formades, tant políticament com acadèmicament, i 
que, si això passa, el càrrec de directiu ja no serà necessari perquè serà el polític qui 
farà aquesta tasca de coordinació i control, constituint una aberració pròpia d’una greu 
manca de coneixement, pretendre imposar de manera indefinida un càrrec que farà 
tasques que son pròpies de la feina política, passant tot seguit a referir funcions que 
incorpora la fitxa del lloc, com:  assessorar des del punt de vista tècnic les decisions 
polítiques; informar periòdicament als responsables polítics de la gestió que es porta a 
terme; exercir el comandament del personal; establir estratègies per l’assoliment dels 
objectius establerts políticament; estudiar i avaluar noves propostes en relació a la 
gestió d’equipaments; coordinar i col·laborar en l’elaboració i execució dels projectes 
transversals; assessorar a la corporació en general proposant objectius als òrgans de 
direcció política; participar en l’elaboració del pla d’actuació municipal i d’altres eines 
de gestió estratègica, dirigint el seu seguiment, informant regularment a l’equip de 
govern, preguntant què faran doncs els polítics. Pel que fa a l’anterior figura de 
l’enginyer municipal que, a més a més, desenvolupava tasques de direcció, i que, en 
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petit comitè, no hi havia problema en admetre que feia tasques i prenia decisions de 
caire polític que, probablement, eren més que encertades, atenent als seus 
coneixements en relació als que mancaven a l’equip directiu d’aquell moment, 
pregunta si el que és vol és un director general triat que faci d’alcalde, posant de 
manifest que ja sona un nom per cobrir aquesta plaça, el que els sembla absolutament 
indigne, sense tenir res contra les treballadores i professionals triats o no, sinó contra 
la política menystinguda i els polítics carregats d’irresponsabilitats, arribant a la 
conclusió de que aquest equip de govern no en sap i per això necessita un director 
general, demanant que, si això finalment passa, els regidors del òrgans de govern es 
rebaixin el salari en més d’un 50% o dimiteixin, matisant que són conscients que  el Sr. 
Sánchez-Camacho és una de les persones que treballa més hores a l’ajuntament, si 
bé, potser li manca el perfil de comandament per intentar que les coses funcionin, 
considerant que això no és un problema només d’aquesta àrea, sinó de tots els polítics 
i la seva manca d’empatia i solidaritat envers la feina dels altres companys que potser 
tenen una àrea més complicada, concloent que els agradaria que l’equip de govern 
decidís, coordinés, gestionés i tracés les línies a seguir dels treballadors i treballadores 
d’aquest ajuntament, oferint la col·laboració de tota l’oposició per treballar i tirar 
endavant el poble i la seva gent.  

La Sra. Vega replica a la Sra. Casajuana, dient que ella formava part de l’anterior 
govern i li pot assegurar que no es va pensar, en cap moment, en crear aquesta plaça.  

La Sra. Casajuana  respon que és la seva versió, però que ells ha parlat amb la 
persona que va ser cridada. 

La Sra. Ponsa  respon al Sr. Roger que ja s’està treballant a l’àrea de serveis socials i 
que, de moment, ja hi ha una altra treballadora social i que, al pressupost del 2017 
també es mirarà de millorar aquesta àrea, fent esment a un conveni amb el Consell 
Comarcal del Maresme, contestant a la Sra. Casajuana que estan obsessionats en 
que volen una persona determinada o que s’ha parlat amb una persona determinada, 
quan el que volen és una persona valida pel municipi, el que es pot aconseguir amb un 
concurs de mèrits. 

El Sr. Mercader,  per al·lusions, manifesta que s’han reunit alguns cops per parlar 
d’això, fent esment a que existeix una memòria on s’argumenta i que, personalment, 
també ho han argumentat, essent una altra cosa que aquesta argumentació els 
satisfaci o no, considerant que cadascú ha de fer la seva feina, l’alcalde i els regidors 
han de fer de polítics i els tècnics han de fer de tècnics, cadascun amb el seu rol 
diferenciat, destacant que no volen ni un càrrec de confiança ni una persona de lliure 
designació, sinó que, a través d’un procediment públic i obert, es pugui presentar qui 
vulgui i que guanyi el millor, considerant, pel que fa a la referència directa que s’ha fet 
a la falta de comandament d’un membre de l’equip de govern, que no té cap 
mancança en aquest sentit ni en cap altra i que la feina política s’està fent molt bé, tant 
abans com actualment, entenent que el que haurà de fer aquest director d’àrea serà 
posar ordre a nivell tècnic. 

La Sra. Serra  manifesta que, si està ben estructurada, una Administració té tres 
nivells: polític, directiu i tècnic i que el que no toca és que els càrrecs electes, que han 
de exercir el lideratge polític que els exigeix la ciutadania, es posin a fer funcions 
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directives, ocupant espais de treballadors o tècnics, havent-se de separar la direcció 
política de la direcció tècnica, considerant que en aquest Consistori hi ha un cert 
“stand by”, que no ve d’aquesta mandat, perquè un municipi funciona quan l’àrea de 
política territorial funciona, en esser la generadora de projectes, d’oportunitats, 
d’urbanisme i de molts aspectes que tenen un component econòmic, resultant que,  
quan funciona, completa la resta d’àrees i, quan no funciona, la resta poden anar fent, 
però els falta el motor, destacant que una cosa bonica que té la democràcia és que per 
ser regidor ningú demana un títol específic, estant molt bé aportar coneixements i, 
certament, els equips cada vegada més estan integrats per persones amb formació, 
que poden aportar experiència i coneixements, si bé, no es pot demanar que els 
regidors es posin a fer d’enginyers, existint una certa capacitat d’organització i de 
direcció que l’ha de fer qui l’ha de fer.  

El Sr. Sánchez-Camacho,  per al·lusions, manifesta que l’àrea de territori i 
sostenibilitat, funciona, per bé que podria funcionar millor, com tot a la vida, essent 
això el que es pretén recuperant el lideratge d’aquest motor, compartint la reflexió de la 
Sra. Serra en el sentit de que no ha vingut a fer de tècnic, per molt que tingui una 
titulació o una altra a nivell de formació, ja que, altrament, es presentaria a unes 
oposicions, estant aquí per intentar fer la tasca política el millor que pugui i sàpiga, 
gràcies als ciutadans que han votat, en aquest cas, al PSC, intentant fer millor les 
coses cada dia, apuntant que, en la conversa que va mantenir amb la Sra. Casajuana 
va ser prou sincer i prou clar sobre aquest tema i sap que no son qüestions de 
lideratge polític.  

El Sr. Cuní contesta al Sr. Roger que han buscat alinear una mica les tasques de les 
persones i han cregut que, per tal de que la regidoria, tant d’habitatge com de cultura, 
siguin més eficients i no  es solapin temes, el millor era diferenciar-ho. 

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de  data 28 de juliol de 2016.  
 
Vista la proposta de la regidoria de Recursos Human s, de 28 de juliol de 2016, 
amb l’esmena incorporada en el decurs del debat, el  Ple, per dotze vots a favor 
(PSC, JxM, CiU i PP) i quatre vots en contra (ERC i  CUP),  ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la valoració dels llocs de treball que han de ser objecte de creació o 
que han modificat substancialment les seves funcions en la vigent relació de llocs de 
treball, amb la proposta retributiva resultant, amb efectes a 04.08.2016, de conformitat 
amb l'acta que com annex s'adjunta al present acord a tots els efectes legals, i d’acord 
amb el següent: 
 

Lloc de treball A11 A12 A2 A3
Total 

A
B1 B2

Total 

B
C1 C2 C3

Total 

C
Total CF D1 D2 D3

Total 

D
E

Total 

E
Total CT TOTAL

Cap àrea SSTT 5 3 3 2 528 4 3 201 3 1 4 100 829 829

Enginyer/a 5 2 1 2 264 3 3 87 3 1 3 76 427 427

Riscos PossiblesCompetència
Solució de 

Problemes
Responsabilitat Penalitat

 
 
Segon . Modificar l’organigrama, la relació de llocs de treball i la plantilla de 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar, any 2016, en el sentit de: 
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A) Crear un lloc de funcionari, anomenat Director/a d’àrea de Territori i Sostenibilitat. 
Grup A1 amb les funcions, requisits i característiques establertes a la fitxa  105ST, 
assimilat retributivament als llocs de secretaria i intervenció. Forma de provisió: 
concurs de mèrits. 
 
B) Modificar el lloc de treball de Cap d’àrea de Territori i Sostenibilitat, Grup A1, com a 
resultat de la creació del lloc de Director d’Àrea, amb l’abast funcional que consta a la 
fitxa 99ST, el que comporta modificar el CD, en tant que no s’ha consolidat el grau, 
minorant aquest CD en 789,39 € anuals. 
 
C) Amortitzar el lloc de Cap de Secció d’Indústria i Medi Ambient, actualment vacant, 
Grup A1, nivell 26, fitxa 23, en no considerar necessària aquesta figura de 
comandament intermedi en la seva vessant de coordinació tècnica. 
 
D)  Crear un lloc de funcionari, anomenat Enginyer/a; Grup A1, nivell 24, amb les 
funcions, requisits i característiques establertes a la fitxa  106ST. Forma de provisió: 
concurs-oposició. 
 
E) A l’Àrea de Serveis Generals, es redistribueixen funcions, desplaçant les tasques de 
recursos humans, - llevat de la prevenció de riscos laborals -, fins ara assignades al 
tècnic auxiliar de RRHH (fitxa SG4), cap al lloc de treball de tècnic mig de gestió de 
serveis generals (fitxa SG97), el que fa necessària una reassignació de funcions entre 
aquests dos llocs de treball, en la forma que consta en les corresponents fitxes que 
passen a anomenar-se, respectivament: tècnic mig de recursos humans, transparència 
i participació (SG97) i tècnic auxiliar de serveis generals (SG4). 
 
F) Regularitzar el complement de destí del lloc de treball de Tècnic/a Serveis 
Informàtics, passant de 20 a 24, amb efectes retroactius des de la data 01.01.2016.  
 
G) A l’Àrea del Centre Cívic – Habitatge i Projectes urbans, es redistribueixen funcions, 
separant de les tasques fins ara assignades al cap de l’Àrea de Centre Cívic – 
Habitatge i Projectes Urbans (fitxa OH91) que fa necessària una reassignació de 
funcions passant la fitxa OH91 a dir-se cap de l’Oficina d’Habitatge i Projectes Urbans, 
ja que únicament farà les tasques relacionades en aquesta fitxa de lloc de treball a 
modificar, i relacionades amb habitatge i projectes urbans.  
 
El personal de l’oficina d’Habitatge i Projectes Urbans passarà a dependre 
orgànicament de l’àrea de Serveis en el Territori. 
 
A més, els temes de gestió del Centre Cívic i activitats de joventut i cultura es 
reassignen a les fitxes de tècnica auxiliar de cultura i joventut (OH63)i tècnica auxiliar 
de joventut i cultura (OH104). 
 
Tercer.  Sotmetre la modificació de plantilla a informació pública, per un termini de 
quinze dies, d’acord amb el que estableix l’art. 126 del RD Legislatiu 781/1986, de 18 
d’abril, pel que s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local, a comptar a partir de l’endemà de l’última publicació al BOPB o al DOGC, 
transcorreguts els quals sense que hi hagi reclamacions, la plantilla s’entendrà 
modificada definitivament. 
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Quart . Notificar els presents acords a l’àrea de Serveis Econòmics als efectes de 
regularització dels imports escaients. 
 
 
 
5. Moció del GPM CUP-PA en suport al “Sindicato And aluz  de 
Trabajadores i al seu militant empresonat, Andrés B odalo, 
 
 
Exposició de motius  
 
Durant aquests darrers llargs 7 anys que portem de “crisi” són moltes les persones, 
famílies i col·lectius que han estat castigats amb retallades de drets socials, estafats 
amb contractes hipotecaris, desnonats, milions de treballadores han estat expulsades 
del món laboral, i milers de joves han hagut d’abandonar el país per recuperar el seu 
projecte de vida. 
Amb aquest devastador “paisatge”, comencen a sortir a la llum un gran nombre de 
casos de corrupció que no deixa lliure cap dels estaments i institucions de l’Estat 
Espanyol; aquesta és la realitat amb la que esmorzem cada matí.  
Davant d’aquesta situació, ja des del mateix any 2008, diferents col·lectius i societat 
civil, s’organitzen per a poder frenar totes aquestes polítiques que malmeten greument 
el feble “estat del benestar” que els nostres més grans van aconseguir amb anys de 
lluita social, alhora que s’intenta posar damunt la taula la greu mancança de 
democràcia social i política que hi ha a l’estat espanyol.  
 
En aquest sentit, Andrés Bódalo , regidor de l’Ajuntament de Jaén i dirigent del 
“Sindicato Andaluz de Trabajadores” (SAT), com centenars d’andalusos i andaluses ha 
estat al carrer defensant principalment el món rural a la província de Jaèn i al conjunt 
d’Andalusia. On milers de jornaleres viuen en una greu situació de precarietat i 
pobresa, ja que l’accés a la terra és impossible (el 50% de la terra cultivable es troba 
en mans del 2% de propietaris cacics) el fet que se li suma l’explotació laboral en els 
“tajos”, a tot això cal afegir la quasi impossibilitat d’accedir durant molts anys de mala 
collita, al subsidi agrari per no poder ajuntar l’injust requisit de les peonades. Això fa 
que centenars de jornaleres i jornalers s’agenollin davant els patrons i alcaldes per 
poder aconseguir les peonades suficients per accedir a l’almoina del subsidi agrari.  
 
L’any 2012 va ser un d’aquests anys de collita molt dolenta on el SAT va exigir la 
retirada del requisit de les “peonades”, i es va realitzar una campanya de mobilització. 
Quasi mig centenar de Jornalers/es es van tancar en la casa de la cultura de Jódar per 
exigir la retirada del requisit i un pla especial de feina rural. La resposta de 
l’Ajuntament de Jódar va ser enviar la Guàrdia civil per al seu desallotjament malgrat 
les reiterades peticions de reunió realitzades pels jornalers/es a l’equip de govern de 
Jódar. Després del desallotjament les jornaleres van anar a les portes de l’ajuntament 
a seguir la seva protesta i es va produir una topada pacífica, on en cap moment hi va 
haver cap agressió, mesos després Andrés Bódalo va ser denunciat pel PSOE de 
Jódar per agressió al tinent d’alcalde, un fet rotundament fals, corroborat per centenars 
de testimonis i pel mateix atestat de la Guàrdia Civil.  
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Andrés Bódalo, pare de tres fills/es i avi, es troba ara mateix empresonat injustament i 
fa front a una condemna de tres anys i mig de presó, en un nou intent de criminalitzar 
la protesta social, per l’únic delicte de defensar els seus companys i companyes i 
defensar els drets de milers de jornaleres d’Andalusia. Si toquen a un ens toquen a 
totes. 
 
Obert el torn d’intervencions:  
 
El Sr. Màrquez   dóna lectura a la part expositiva de la moció, concloent amb una 
poesia de Miguel Hernández:  

Andaluces de Jaén, 
aceituneros altivos, 
decidme en el alma, ¿quién, 
quién levantó los olivos?  

No los levantó la nada, 
ni el dinero, ni el señor, 
sino la tierra callada, 
el trabajo y el sudor. 
 
Unidos al agua pura 
y a los planetas unidos, 
los tres dieron la hermosura 
de los troncos retorcidos. 
 
Levántate, olivo cano, 
dijeron al pie del viento. 
Y el olivo alzó una mano 
poderosa de cimiento. 
 
Andaluces de Jaén, 
aceituneros altivos, 
decidme en el alma ¿quién 
quién amamantó los olivos? 
 
Vuestra sangre, vuestra vida, 
no la del explotador 
que se enriqueció en la herida 
generosa del sudor. 
 
No la del terrateniente 
que os sepultó en la pobreza, 
que os pisoteó la frente, 
que os redujo la cabeza. 
 
Árboles que vuestro afán 
consagró al centro del día 
eran principio de un pan 
que sólo el otro comía. 
 
¡Cuántos siglos de aceituna, 
los pies y las manos presos, 
sol a sol y luna a luna, 
pesan sobre vuestros huesos! 
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Andaluces de Jaén, 
aceituneros altivos, 
pregunta mi alma: ¿de quién, 
de quién son estos olivos? 
 
Jaén, levántate brava 
sobre tus piedras lunares, 
no vayas a ser esclava 
con todos tus olivares. 

I una frase d’Eduardo Galeano: “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, 
haciendo coses pequeñas, pueden cambiar el mundo”.  

El Sr. Roger  manifesta que, en aquest cas, els hagués agradat escoltar primer el 
posicionament del PSC, entenent que mai es pot coartar la llibertat de les persones 
que en aquest cas són sindicalistes, que treballen per una societat més justa i 
igualitària, no podent fer altra cosa que defensar aquests valors votant favorablement 
en aquesta moció. 

El Sr. Serret  avança que, per una qüestió d’humanitat, de solidaritat, de justícia social i 
del dret a l’expressió, donaran suport a aquesta moció, tal com han fet els companys 
de JxS al Parlament. 

 

La Sra. Ponsa  manifesta que donaran suport a la moció. 

El Sr. Mercader  avança que votaran en contra d’aquesta moció, tenint en compte la 
sentencia que hi va haver, on s’explica que fou condemnat com a autor d’un delicte 
d’atemptat amb l’agreujant de reincidència i com a responsable d’una falta de lesions 
per agredir a l’ex tinent alcalde de Jodar, del PSOE, a una pena de tres anys i mig de 
presó, mentre que, en el cas dels tres altres encausats, la pena no és superior a un 
any, apuntant que, en el seu cas, ja acumulava quatre sentencies per actituds 
violentes, puntualitzant que la sentencia diu: “se abalanzaron sobre el concejal, 
arrinconándole contra la pared, siendo golpeado con los puños por Andrés Bódalo y 
Francisco Javier Angulo, y recibiendo varias patadas” i que l’ex tinent alcalde “sufrió 
lesiones, que lo tuvieron 4 días de baja, igual que otros dos policías locales y dos 
manifestantes. En el auto no se condena la protesta sino la agresión al edil socialista.”, 
entenent  que el Ple de l’Ajuntament de Malgrat no és el lloc de parlar d’això, perquè hi 
ha hagut una denuncia a Andalusia, hi ha hagut una sentencia, i aquesta s'ha de 
complir. 

 

El Sr. Màrquez  manifesta que hi ha un vídeo que corre per YouTube que és molt 
explícit, que potser se l’haurien de mirar, perquè es veu clarament com no està fent 
cap acte violent, apuntant que el PSOE porta gairebé des que va començar la 
democràcia governant a Andalusia i s’ha tornat un partit corrupte, existint molts casos 
que van sortint i que l’esquitxen, indicant que, quan un jornaler treballa des dels 9 anys 
al camp, - com és el cas de molts andalusos que han vingut a treballar a Malgrat -, 
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l’únic dret que els hi queda és el dret a reclamar i a estar davant d’allò que consideren 
injust, destacant que, durant aquest procés, es van cometre irregularitats, perquè 
l’Andrés Bódalo no va poder portar els requeriments que se li demanaven per falta de 
temps i que la mateixa Guàrdia Civil diu que no va ser l’Andrés Bódalo qui va actuar, 
essent l’atestat de la policia local, que depèn de l’Ajuntament, l’únic que s’accepta, 
considerant que el partit socialista el que té és por de la gent del carrer que ha 
defensat sempre els drets de les persones i dels treballadors i les treballadores, i que  
el fet de que hi hagi algú, com l’Andrés Bódalo, que ho estigui fent, els incomoda, 
perquè demostra que a Andalusia hi ha una altra esquerra, que és el Sindicato 
Andaluz de Trabajadores, recordant que l’Andrés Bódalo va venir aquí i el coneixen de 
primera mà, com una persona activa i enèrgica, perquè els drets dels treballadors/es 
s’han de defensar amb energia, essent això el que demana ser un partit d’esquerres, 
defensar als de sota amb mà de ferro, davant dels que estan guanyant els diners a 
costa del treball dels altres, essent per això que l’han tancat, com estan intentant 
tancar a molts dissidents que estan posant el dit a la nafra dels que estan al poder.  

El Sr. Mercader  respon que, si el PSOE porta guanyant des de sempre a Andalusia, 
és perquè la classe obrera d’Andalusia vota el PSOE, indicant que els polítics que hi 
ha al PSOE també venen de la classe obrera. 

El Sr. Màrquez  replica que el PSOE ha anat perdent vots a Andalusia per tots els 
costats, com està perdent vots a tot el territori de l’estat espanyol i com ha perdut 
milers de vots a Catalunya, i tenen por perquè està venint una esquerra amb molta 
força, recordant que a Andalusia estan governant amb C’s, i que tenen alcaldies amb 
Podemos, perquè és l’única manera que tenen de governar, insistint en que a l’Andrés 
Bódalo se’l tanca per pensar d’una manera diferent, concloent que la gent pot pensar 
com vulgui, però que el sentiment i les ideologies obreres només les estan mantenint 
els partits que estan a sota, com el que defensa l’Andrés Bódalo, la CUP i altres 
partits, considerant que el PSOE la ideologia obrera fa temps que la va perdre.  

 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de  data 28 de juliol de 2016.  
 
 
Vista la moció del GPM CUP-PA, de 21 de juliol de 2 016, el Ple, per nou vots a 
favor (CUP, ERC, CiU i JxM) i set vots en contra (P SC i PP),  ACORDA: 
 
 
Primer. El Ple de l’Ajuntament de Malgrat de Mar manifesta el seu rebuig a la 
condemna imposada per l’Audiència Provincial de Jaén contra el regidor Andrés 
Bódalo Pastrana. Per desproporcionada, injusta i plena d’anomalies jurídiques. Cal 
recordar que se’l condemna a 3 anys i mig de presó.  
 
Segon. El Ple de l’Ajuntament de Malgrat de Mar insta a l’Audiència Provincial de Jaén 
a deixar lliure de càrrecs i en llibertat al regidor Andrés Bódalo Pastrana. 
 
Tercer. Que es notifiqui la resolució del Ple d’aquest Ajuntament a Andrés Bódalo 
Pastrana, al Sindicat Andalús de Treballadors (SAT), a l’Ajuntament de Jódar (Jaén), 
al Parlament Andalús, i al Govern d’Espanya.   
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6.- Moció del GPM d’ERC per impulsar a Malgrat de M ar una xarxa wifi, oberta i 
gratuïta en determinats espais físics. 
 
 
Fets i antecedents 
 
Una societat que vulgui avançar i millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans ha 
d’aspirar a garantir el dret universal d’accés a Internet. Sense l’accés de tots els 
ciutadans a la informació digital en igualtat de condicions, no és possible construir una 
societat més justa i més igualitària.  La necessitat de rebre informació sobre cursos o 
esdeveniments, així com la de difondre opinions o continguts, requereix d’aquets 
accés. 
 
A banda dels problemes de cobertura que es puguin tenir, sobretot en llocs puntuals o 
interior de recintes, una de les principals causes que dificulten l’accés a Internet són 
raons econòmiques pel context de recessió que afecta a moltes famílies i obliga a 
haver de renunciar a la connexió de la banda ampla, perdent així oportunitats i 
renunciant als beneficis potencials que ofereix la Xarxa. Aquest fet contribueix a fer 
més gran l’anomenada bretxa digital que suposa la diferència d'oportunitats entre les 
persones que disposen d'accés a Internet o a les noves tecnologies i les que no. 
 
 
Una mesura de lluita contra la bretxa digital és ampliar les connexions gratuïtes a 
Internet (que actualment son majoritàriament de caràcter privat) i és en aquest sentit 
que les administracions locals podem tenir un paper important, mitjançant la promoció 
d’espais públics d'accés a Internet. 
 
Per últim i no menys important, preveient una possible evolució futura al model de 
Smart City i com a complement als tòtems informatius, creiem necessari oferir aquest 
servei (en el context de poble turístic) i fer accessible la xarxa pública de WiFi a qui 
ens visita, especialment a l’estiu. 
 
Atès que sense l’accés de tots els ciutadans a la informació digital en igualtat de 
condicions, no és possible construir una societat més justa i més igualitària. 
 
Atès que des de les institucions hem de treballar per lluitar contra la bretxa digital que 
suposa la diferència d'oportunitats entre les persones que disposen d'accés a Internet 
o a les noves tecnologies i les que no. 
 
Atès que els drets dels ciutadans generen un deure en l’administració (Administració 
electrònica). 
 
Amb el compromís de vetllar pels principis de neutralitat, transparència i no 
discriminació i en relació als antecedents exposats, el Grup d’Esquerra Republicana de 
Catalunya a l’Ajuntament de Malgrat de Mar, proposa l’adopció dels següents 
ACORDS 
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Primer.  Instal·lar progressivament una xarxa pública WiFi d’accés a internet, amb 
capacitat suficient en número de connexions i cobertura adequada de l’espai, en 
aquests punts determinats del nostre municipi: 
 

• Ambdós pavellons esportius. 
• Camp de Futbol. 
• Piscina Municipal. 
• Ajuntament i Peixateries Velles. 
• Biblioteca  
• Arxiu municipal i jardins de la torre de la vídua Sala. 
• Centre Cívic. 
• Centre Cultural. 
• Plaça de Ca l’Arnau, oficina d’informació i capella de l’antic Hospital. 
• Amfiteatre del Parc Francesc Macià. 
• Punt d’informació i turisme al final de la riera. 
• Qualsevol espai públic que es consideri adient (Actuals i futures instal.lacions 

municipals, Plaça de l’església, Plaça Anselm Clavé, Can Campassol, torre del 
parc del castell i plaça Xesco Boix, per exemple). 

 
Segon.  Dotar dels recursos econòmics adients en el pressupost del 2017 per una 
prova pilot en els següents punts: 
-Ajuntament  
-Peixeteries velles 
-Biblioteca (planta baixa) 
-Qualsevol altre espai obert dels relacionats al punt primer d’aquests acords. 
 
Tercer.  Implementació definitiva de la totalitat de la xarxa pública WiFi  d’accés a 
Internet projectada dins el segon semestre de 2018. 
 
Quart.   Publicitar aquest acord als mitjans de comunicació de titularitat municipal. 
 
Obert el torn obert d’intervencions:  
 
La Sra. Martínez  dona lectura a la part expositiva de la moció, afegint que, segons la 
llei 11/2097, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, els 
ciutadans no només tenen dret a relacionar-se amb l’Administració per mitjans 
electrònics, sinó que aquesta ha de facilitar l’accés per mitjans electrònics al ciutadans, 
a la informació i al procediment administratiu, amb especial atenció a les barreres que 
limitin aquest accés, ja que, mentre existeixi la bretxa digital i alguns ciutadans no 
tinguin connexió a internet és impossible parlar d'un dret d’aquells per a utilitzar 
l’administració electrònica, de forma que, en aquest sentit el servei Wifi és d’alguna 
manera un servei accessori a  l’Administració electrònica, indicant que aquest accés 
ha de ser diferent al que virtualment es disposa a casa, essent l’objectiu d’aquests 
punts Wifi oferir un accés a la informació i realització de gestions, treballs, estudis, i  
Administració pública, sense que, en cap cas, aquest tipus de connexió, que és 
limitada a determinades localitzacions, continguts accessibles en volum i temps de 
consulta, pugui substituir a les connexions domestiques, destacant que l’Ajuntament 
de Malgrat compta amb espais municipals destinats a la trobada dels ciutadans a 
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través d’activitats culturals i socials per fomentar el desenvolupament integral de la 
persona, incrementar la participació dels veïns i les seves associacions a la vida del 
poble, essent per això que demanen una xarxa d’accés a internet pública, que 
compleixi amb les garanties de limitació geogràfica als espais definits, l’accés limitat 
tant a les pàgines amb contingut que pugui constituir delicte, com poden ser 
pornografia, apologia del terrorisme, xenofòbia, etc, com a programes de descàrregues 
de fitxers, descarrega de pel·lícules, la limitació en l’ampla de banda, la gestió de la 
contrasenya, a més a més dels altres requeriments o limitacions que durant el 
desenvolupament del projecte s’estimin necessàries, sempre amb el compromís de 
vetllar pels principis de neutralitat, transparència i no discriminació en relació als fets 
exposats. 

El Sr. Serret  manifesta que sempre s’han posicionat en tenir un municipi 2.0 que 
treballi per la millora  del nivell de modernitat i que, en tant que Internet i Wifi és una 
nova manera de treballar i de fer les coses, Malgrat no pot quedar enrere, matisant 
que, si s’aposta per aquesta nova manera de fer les coses, s’ha de fer ben fet i de 
forma que tothom tingui clar com evolucionarà progressivament, apuntant que no 
veuen prou clar el pressupost econòmic que pot comportar la implementació de la 
totalitat de la xarxa, tal com diu el tercer punt, perquè han consultat altres ajuntaments 
i la part econòmica és força elevada, aspecte que, abans de votar els agradaria 
conèixer i que, en tot cas, si no se sap, afegir un punt que contempli un estudi 
econòmic, reiterant que la xarxa pública WiFi és necessària, en punts concrets del 
municipi, com els que s’apunten a la moció, dient que també els obririen a la zona 
turística. 

La Sra. Vega manifesta que cal estar a l’ordre del dia a nivell de les xarxes, en tant 
que són necessàries en tots els sentits, però tocant de peus a terra, pensant quin és el 
seu cost, indicant que, sense saber-ho, no disposen d’una base sòlida per saber els 
avantatges i els desavantatges, avançant que votaran en contra. 

La Sra. Ponsa, parlant en nom del PSC i JxM, manifesta que estan d’acord amb 
l’essència de la moció, perquè hi ha una necessitat de la xarxa Wifi en instal·lacions 
municipals, matisant, però, que s’ha d’estudiar bé, sense uns terminis tan encorsetats, 
de forma que per decantar el seu vot,  els agradaria que en el punt segon de la moció 
es canviés el text i es posés “estudiar la viabilitat econòmica d’aquesta proposta i si 
s’escau, dotar els recursos econòmics adients per portar-ho a terme” i que es treies el 
punt 3, considerant que cal fer un estudi previ per saber de quines quantitats s’està 
parlant i en quins terminis es podrà fer, tenint en compte la disponibilitat 
pressupostaria. 

La Sra. Martinez reconeix que, quan van preparar aquesta moció, els tempos sí que 
estaven molt encorsetats, i que, sense tenir un estudi econòmic previ, demanar posar 
wifi a tots aquests llocs, potser sí que es sortia de mare, decidint, per tant, fer aquesta 
prova pilot durant l’any 2017, demanant Wifi a la biblioteca, que ja hi és, fent-lo arribar 
també a la planta baixa, a l’Ajuntament, les Peixateries Velles, i un altre espai que  
l’equip de govern triés, partint de la base que ja hi ha molts espais públics al poble que 
tenen Wifi, com els pavellons o les escoles, si bé no estan posats a l’abast del públic, 
apuntant que la persona que només té internet a casa seva i que, quan surt no té 
dades perquè no s’ho pot permetre, quan vagi a un acte públic, podrà utilitzar les 
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dades que li pugui proporcionar el servei que l’Ajuntament doni als seus vilatans, 
concloent, pel que fa al tercer punt, que han allargat un any més, pel que no troben 
exagerada la demanda.  

El Sr. Serret manifesta que el segon punt és molt correcte, en parlar de dotar els 
recursos econòmics en els pressupostos del 2017 per fer una prova pilot en els punts 
exposats, però que en el punt tercer faltaria un afegitó que hauria d’estar supeditat a la 
prova pilot, ja que altrament s’estarà fent un brindis al sol, sense saber quin impacte 
econòmic tindrà.  

La Sra. Vega manifesta que ningú està en contra de tirar això endavant, però que el 
problema és que no se sap exactament l’import que puja, per la qual cosa tal com està 
plantejat ara, no hi podran votar a favor. 

El Sr. Mercader intervé dient que cada grup ha fet una proposta i ERC ha de decidir 
quina agafa.  

La Sra. Martínez manifesta que entén que el tercer punt estaria supeditat a com anés 
la prova pilot,  i, fins aquí, es podria acceptar, mentre que el fet de no tenir la voluntat 
de fer la prova pilot, és falta de voluntat política per fer-ho.  

El Sr. Serret  diu que, si el problema per part de l’equip de govern és el punt del segon 
semestre del 2018, i s’ha de modificar, no hi tenen cap problema, ja que, per part seva, 
només volen que quedi clar que aquesta xarxa ha d’estar regulada amb una prova pilot 
i un estudi econòmic, sense que els tempos els facin votar en contra o a favor de la 
moció.  

La Sra. Martínez  pregunta si el PSC està en desacord amb el tercer punt. 

El Sr. Mercader respon que el tercer punt l’eliminarien. 

La Sra. Martínez manifesta que el problema de no posar tempos, és que, moltes 
vegades, s’aproven mocions que després no es porten a terme, per la qual cosa no 
trauran el tercer punt i, com a molt, afegirien que estigui supeditat a com funcioni la 
prova pilot. 

El Sr. Secretari manifesta que, així doncs, la moció queda amb la versió que han 
presentat, afegint al punt tercer que aquesta implementació definitiva del semestre del 
2018 quedaria supeditat a la prova pilot.  

El Sr. Roger pregunta si amb aquest redactat s’hi està d’acord. 

El Sr. Mercader reitera que el tercer punt s’ha d’eliminar. 

El Sr. Roger  respon que estan d’acord amb que s’afegeixin les premisses que calguin 
amb el tema econòmic, però que s’està parlant d’un servei que s’està donant a infinitat 
de municipis i que el que s’intenta és posar-se al dia en una qüestió en relació amb la 
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que es porten bastants anys endarrerits, concloent que amb la versió que ha dit el 
senyor Secretari es pot posar a votació.  

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de  data 28 de juliol de 2016.  
 
 
Vista la moció del GPM ERC, de 28 de juliol de 2016 , amb el text alternatiu 
resultant del debat, el Ple, per sis vots a favor ( ERC, CiU i CUP) i deu vots en 
contra (PSC, JxM i  PP),  ACORDA no aprovar la moci ó. 
 
 
7.Moció del GPM d’ERC, de recolzament a la proposic ió de Llei de 
reparació jurídica de les víctimes del franquisme. 
 
 
Antecedents 
 
El proppassat 20 de novembre de 2015 es van complir 40 anys de la mort del dictador 
Francisco Franco, el qual va protagonitzar el cop d'estat militar de 18 de juliol de 1936 
contra la legalitat democràtica republicana i va instaurar per la força un règim 
dictatorial de caràcter feixista i nacional-catòlic fins al 1978. 
 
Durant la dictadura, el règim franquista va cometre tota mena de crims contra les 
llibertats personals i col·lectives de caràcter polític, social i nacional, duent a terme una 
persecució sistemàtica contra particulars, institucions, associacions, sindicats i entitats 
culturals. 
 
Entre els crims comesos, tenen especial rellevància els consells de guerra 
sumaríssims que es van realitzar sense cap legitimitat per motius polítics a Catalunya 
entre els anys 1938 i 1975. Aquests consells de guerra van comportar penes de presó, 
reclusions en camps de concentració, camps de treball forçats, i fins i tot execucions. 
 
L’Estat espanyol continua sense declarar nuls aquells processos il·legals. 
 
L’11 de maig de 2016 la Comissió de la Dignitat, amb el suport de les següents entitats 
memorialistes: Associació Pro-memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya, 
Associació de Víctimes de la Repressió Franquista a Tarragona (AVRFT), Associació 
Catalana d’Ex-presos polítics del Franquisme, Òmnium Cultural, Col·lectiu Republicà 
del Baix Llobregat, Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de 
Catalunya (ARMHC), Associació d’Antics Guerrillers d’Espanya a França, Associació 
de Memòria de Terrassa, Associació Ateos y Republicanos, Associació per la 
Recuperació de la Memòria Històrica de l'Exili Republicà (ARMHER), Plataforma pel 
Dret a Decidir, i Associació del Banc de l’ADN de familiars desapareguts de la Guerra 
Civil i Postguerra, van presentar a la consideració de tots els grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya una proposició de llei per tal que el Parlament anul·li els 
consells de guerra duts a terme per motius polítics a Catalunya pel franquisme des del 
1938 al 1975. 
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Com a conseqüència d’aquesta iniciativa diversos grups parlamentaris de la cambra 
catalana van assumir aquesta Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes 
del franquisme que actualment està en tràmit al Parlament de Catalunya (202-
00029/11). 
 
Aquesta proposició de llei estableix que: “Es declaren nuls i sense cap efecte jurídic 
tots els consells de guerra sumaríssims i les corresponents sentències, instruïts per 
causes polítiques a Catalunya pel règim franquista d’acord amb el Ban de 28 de juliol 
de 1936, el Decret de 31 d’agost de 1936, el Decret número 55 d’1 de novembre de 
1936, la Llei de 2 de març de 1943, la Llei de 18 d’abril de 1947, el Decret 1794/60, de 
21 de setembre, i el Decret Llei 10/75, de 26 d’agost.” 
 
Així mateix, un cop la llei sigui aprovada, el Departament de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya, emetrà a sol·licitud dels processats o dels seus familiars, una certificació 
de la nul·litat del procediment i sentència corresponents. 

Obert el torn d’intervencions:  

El Sr. Roger  exposa que recollint les demandes que han portat al Parlament tota una 
sèrie d’associacions per la memòria de les víctimes del franquisme, presenten aquesta 
moció per donar suport a aquesta proposició de llei que pretén reparar a aquestes 
persones que varen ser víctimes del franquisme, recordant que la bota militar 
franquista va trepitjar per primer cop Catalunya el 26/3/1938, després de vint mesos de 
guerra i que els territoris catalans foren sotmesos per un exercit que  
s’autodenominava d’ocupació, experimentant ràpidament el que significava estar sota 
el control dels ja considerats vencedors, començant a produir-se, a partir d’aquest 
moment, les primeres denúncies i detencions indiscriminades, els primers 
empresonaments i els primers consells de guerra amb les penes de mort i 
afusellaments consegüents, apuntant que aquesta primera repressió franquista fou 
extremadament dura, resultant que l’ocupació de localitats era seguida immediatament 
per la implantació de l’aparell legal dels organismes repressius i de les institucions del 
règim franquista, els ajuntaments eren nomenats per l’exèrcit i la vida quotidiana es 
regulava a partir dels bans militars, essent milers de catalans els que, a partir del 39, 
foren eliminats perquè eren considerats culpables dels fets violents produïts a les viles 
a partir del 19/07/1936 o perquè eren considerats enemics del nou règim i desenes de 
milers els catalans els que patiren privació de llibertat en diferents centres, com ara 
camps de concentració, batallons de treball forçats o presó, pel sol fet d’haver lluitat a 
les files de l’exèrcit republicà de manera voluntària, d’haver estat afiliats a algun partit 
d’esquerres catalanista o sindicat o d’haver participat d’alguna manera en la vida 
política del país durant la Segona República o la Guerra Civil, indicant que la  
propaganda franquista havia manifestat de forma constant i reiterada que res no havia 
de témer qui no tingués les mans brutes de sang, essent aquesta crida un reclam per 
centenars i milers de persones que no es sentien responsables de cap malifeta, 
violència o fet d’aquesta mena que hagués pogut produir-se a la seva població, mentre 
que els qui, per raons de més consciència política copsaven la ideologia franquista i el 
regim que pretenia instaurar, els que temien la repressió franquista per por a les 
denuncies o els qui per la seva actuació durant la revolució i la guerra s’havien 
significat, van tenir tot el temps del món per exiliar-se, de forma que, des de finals de 
març del 38 fins el 10 de febrer del 39, totes les persones que a Catalunya tenien por 



24 

de les represàlies van poder fugir camí de l’exili, si bé no pogueren escapar-se de 
l’abast franquista els qui foren fets presoners als camps de batalla, sorgint aleshores la 
pregunta de que com és que tantes persones, finalment afusellades, no van 
emprendre el camí de l’exili com ho va fer de forma massiva mig milió de persones, 
essent la resposta perquè no temien la repressió, en no sentir-se ni esser culpables de 
les acusacions que se’ls feren després, el que porta a concloure que la repressió va 
aplicar-se a persones innocents, fet que encara crea un greuge més condemnatori a la 
repressió franquista, que va castigar els que es van quedar, perquè no van poder 
castigar als que se n’anaren.  

El Sr. Serret avança que, com no pot ser d’una altra manera, el grup municipal de 
Convergència dona suport a aquesta moció que comparteixen plenament i fins i tot 
podrien subscriure i que ho fan per justícia i perquè és realment trist, preocupant i molt 
poc democràtic que, a dia d’avui, encara no s’hagin anul·lat tots aquests consells de 
guerra que es varen fer per motius polítics a Catalunya, en els anys de la dictadura, 
deixant constància de que condemnen fermament la dictadura franquista i els crims 
comesos per aquest règim totalitari.  

El Sr. Màrquez  manifesta que també podrien encapçalar perfectament aquesta moció, 
agraint a ERC que la porti en aquest Ple, perquè aquí també hi va haver represaliats 
del franquisme i cal fer memòria perquè no torni mai més a repetir-se de cap manera, 
recordant que aquest plenari va aprovar una moció per posar a un carrer o plaça el 
nom del president Companys, esperant que el proper carrer, plaça o espai públic que 
s’inauguri pugui portar el nom d’aquest honorable president que fou  encausat per un 
consell de guerra.  

El Sr. Roger  manifesta que el règim franquista va organitzar, des del primer moment, 
tot un entramat jurídic per tal de donar aparença legal a la repressió a gran escala que 
va dur a terme, amb l’adaptació del codi de justícia militar als seus interessos de 
venjança, desencadenant una persecució sistemàtica contra aquells que havien actuat 
a favor de la causa republicana, abans i durant la guerra, essent els tres poders 
encarregats d’exercir la repressió a tots els nivells: la Falange, la Guàrdia Civil i els 
ajuntaments, informant en totes les causes militars que es donaren a totes les 
poblacions catalanes, essent els seus informes essencials per sentenciar les persones 
jutjades d’una manera o altra, destacant que aquests tres organismes foren els 
protagonistes actius de la repressió, gracies als quals la maquinària repressiva va 
poder funcionar d’una manera eficient, utilitzant acusacions imprecises i sense cap 
mena de proves, recolzades, en la majoria dels casos, en rumors, en creences o 
conviccions dels acusadors que serviren per iniciar el procés, manifestant que la  
utilització del rumor fou una forma senzilla per denunciar a una persona, tractant-se  
d’una apreciació col·lectiva que la comunitat emprà amb la finalitat de protegir-se d’allò 
que ella mateixa prèviament havia establert com a nociu, constituint un comportament 
col·lectiu irracional sustentat sempre en la ideologia imperant, que fou utilitzat com una 
autentica arma perversa a disposició d’uns elements polítics exaltats i que, fora de 
l’àmbit legal, en la vida quotidiana, també causà la marginació i l’exclusió social d’un 
percentatge elevat de la població, apuntant que, en els judicis celebrats, no es volien  
esbrinar els successos passats, sinó castigar una sèrie de personal que havia destacat 
per la seva participació en els fets revolucionaris o que s’havia significa políticament 
amb la República i Catalunya, essent pocs els condemnats a mort que ho fossin amb 
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proves irrefutables de que tenien les mans tacades de sang, servint la jurisdicció 
franquista d’aquells primers anys com instrument repressiu per tota aquella gent que 
reclamava venjança pels fets esdevinguts a la rereguarda catalana durant la guerra i 
per portar a terme revenges personals, demanant, per acabar, el compromís del PSC 
en relació al que es va aprovar, fa pocs plenaris, per tirar endavant els bancs d’ADN i 
sobre el que no s’ha fet cap cosa, instant a que les mocions que s’aproven 
democràticament, siguin del caire que siguin, tinguin a bé complir-les, com a 
demòcrates que entenen que són. 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de  data 28 de juliol de 2016.  
 
Vista la moció del GPM ERC, de 23 de juliol de 2016 , el Ple, per quinze vots a 
favor (ERC, CiU, CUP, PSC i JxM) i una abstenció (P P),  ACORDA:  
 
Primer.  Realitzar una condemna ferma i contundent de la dictadura franquista i dels 
crims comesos per aquest règim.  
 
Segon.  Recolzar la Proposició de llei de reparació jurídica de les víc times del 
franquisme , que està en tràmit al Parlament de Catalunya. 
 
Tercer.  Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics 
del Parlament de Catalunya, al Govern de l’Estat, a les Corts espanyoles, al Parlament 
Europeu, al Comitè de Drets Humans de l’ONU, i a les associacions de recuperació de 
la memòria. 
 
Quart.  Publicitar aquest acord als mitjans de comunicació  de titularitat municipal. 
 
8.- Dació de compte dels decrets 1663 a 1981/2016 
 
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets dictats per l’Alcaldia, des del 1663 al 
1981/2016. 
 
ASSUMPTE  D’URGÈNCIA  
 

Moció del GPM CiU, ERC i CUP-PA de suport al procés  constituent. 

La Sra. Vega exposa que el PP, com no reconeix les votacions del 9N, no votarà ni a 
favor ni en contra de la urgència.  

El Sr. Serret justifica la urgència pel fet que aquest punt es va votar al Parlament, en 
sessió plenària el 27/07/2016, per la qual cosa, a nivell de dates no els permetia, en 
l’engranatge de l’Ajuntament, presentar aquesta moció perquè fos elevada a la 
comissió informativa, entenen que no pot esperar al proper plenari del mes de 
setembre, perquè aquesta aprovació del Parlament ja ha provocat un seguit de 
respostes per part del govern espanyol i del Tribunal Constitucional i per tant creiem 
que havia de ser aprovada aquest mes d’agost, presentant aquesta moció en format 
d’urgència.  



26 

El Sr. Secretari  fa esment a que, com és conegut, respecte aquesta resolució hi ha un 
incident d’execució de sentencia del Tribunal Constitucional que s’ha publicat en el 
BOE del 2 d’agost.  

El Sr. Mercader  manifesta que, tal com van fer al Parlament de Catalunya, també 
s’abstindran de votar, tant la urgència com la proposta.  

El Sr. Serret indica que, segons el ROM, l’absència de votació correspon a l’abstenció 
i que, si un regidor s’absenta del plenari o no vota, és com si fes una abstenció i hauria 
de constar així en acta, encara que, visualment no votin.  

La Sra. Vega manifesta que el seu partit no reconeix aquesta moció i no pot votar el 
que no reconeixen. 

El Sr. Carvajal  recorda que el seu grup s’hi va trobar en el darrer Ple, en que no volien 
votar el primer punt d’una proposta perquè havien demanat que es retirés i a l’acta  
anterior apareixen com a vots d’abstenció.  

El Sr. Secretari  procedeix a la lectura de l’art. 23.3 del ROM: “El vot és personal i 
indelegable i es pot emetre en sentit afirmatiu o negatiu. Els membres de l’òrgan 
també podran abstenir-se. L’abstenció és obligatòria en els supòsits de l’article 76-6 
LBRL. L’absència del membre a l’hemicicle en el moment de la votació equival a 
efectes del còmput corresponent, a l’abstenció. L’emissió del vot en qualsevol altre 
sentit que no sigui afirmatiu ni negatiu, equival sempre a l’abstenció.  

La Sra. Vega manifesta que la seva intenció era la de no votar, perquè no reconeix les 
votacions del 9-N, però que, davant la interpretació del ROM, que portaria a considerar 
com abstenció el fet de no votar, votarà en contra. 

El Sr. Mercader  manifesta que el seu grup farà el mateix, pel mateix motiu.  

Es passa a votar la urgència que resulta acceptada per nou vots a favor (CiU, 
ERC, CUP-PA i JxM) i set vots en contra (PSC i PP),  d’acord amb allò establert 
als articles 91.4 i 83 del RD 2568/86 de 28 de nove mbre.   
 
Fets 
 
El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 27 de juliol de 2016, va aprovar 
les següents conclusions extretes de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent 
 
RESOLUCIÓ 
 
Primer. Actualment, no hi ha cap marge d'acció per al reconeixement del dret a decidir 
del poble català dins el marc jurídic constitucional i legal espanyol. L'única manera 
posible d'exercir aquest dret és per la via de la desconnexió i l'activació d'un procés 
constituent propi.  
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Segon. El poble de Catalunya té la legitimitat per a començar un procés constituent 
propi, democràtic, de base ciutadana, transversal, participatiu i vinculant, amb el 
reconeixement, el suport i l'aval de les institucions catalanes. Tercer. Les experiències 
comparades d'altres països avalen el camí emprès per Catalunya per a anar construint 
un model singular de procés constituent, ateses les circumstàncies socials, culturals, 
polítiques i econòmiques que ens són pròpies. 
 
Quart. Cal vetllar perquè el marc metodològic del procés constituent sigui consensuat, 
públic, transparent i compartit amb tota la societat i amb les institucions que l'avalen. El 
procés constituent ha de tenir la capacitat d'encabir totes les sensibilitats ideològiques i 
socials des del primer moment, també a l'hora de fixar-ne els indicadors, el calendari i 
totes les altres qüestions que afectin el mètode emprat per a fer avançar el procés. 
Cinquè. El procés constituent ha de constar de tres fases: una primera fase de procés 
participatiu, una segona fase de desconnexió amb l'Estat espanyol i convocatòria 
d'eleccions constituents per a formar una assemblea constituent, que haurà de 
redactar un projecte de constitució, i una tercera fase per a la ratificació popular de la 
constitució per mitjà de referèndum. 
 
Sisè. El procés participatiu previ ha de tenir com a òrgan principal un Fòrum Social 
Constituent format per representants de la societat civil organitzada i dels partits 
polítics. El Fòrum Social Constituent ha de debatre i formular un conjunt de preguntes 
sobre continguts concrets de la futura constitució, que hauran d'ésser resoltes per la 
ciutadania mitjançant un procés de participació ciutadana. El resultat d’aquesta 
participació ciutadana constituirà un mandat vinculant per als integrants de l’assemblea 
constituent, que els hauran d’incorporar al text del 
projecte de constitució. Setè. Després de la fase de participació ciutadana, es 
completarà la desconnexió amb la legalitat de l'Estat espanyol per mitjà de l'aprovació 
de les lleis de desconnexió per part del Parlament de Catalunya i d'un mecanisme 
unilateral d'exercici democràtic que servirà per activar la convocatòria de l'Assemblea 
Constituent. Les lleis de desconnexió no són susceptibles de control, suspensió o 
impugnació per part de cap altre poder, jutjat o tribunal. 
 
Vuitè. El Parlament de Catalunya empara el procés constituent que s'ha de dur a 
terme a Catalunya. A aquest efecte, el Parlament insta el Govern a posar a disposició 
de la ciutadania els recursos que calguin per a aconseguir un debat constituent de 
base social, transversal, plural, democràtic i obert. Amb aquest objectiu, el Parlament 
de Catalunya haurà de crear una comissió de seguiment del procés constituent. 
 
Novè. L'Assemblea Constituent, una vegada convocada, elegida i constituïda, 
disposarà de plens poders. Les decisions d'aquesta assemblea seran de compliment 
obligatori per a la resta de poders públics i per a totes les persones físiques i 
jurídiques. Cap de les decisions de l'assemblea no serà tampoc susceptible de control, 
suspensió o impugnació per cap altre poder, jutjat o tribunal. L'Assemblea Constituent 
haurà d'establir mecanismes per a garantir la participació directa, activa i democràtica 
de les persones i de la societat civil organitzada en el procés de discussió i elaboració 
de propostes per al projecte de constitució. 
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Desè. Una vegada l'Assemblea Constituent haurà aprovat el projecte de constitució, 
s'haurà de convocar un referèndum constitucional perquè el poble de Catalunya aprovi 
o rebutgi d'una Manera pacífica i democràtica el text de la nova Constitució. 
 
Onzè. El procés constituent ha d'incorporar des de l'inici la perspectiva de gènere, 
d'una manera transversal i amb una estratègia dual, amb l'objectiu de trencar les 
inèrcies històriques de la nostra societat i fer un procés constituent que ho sigui també 
per a totes les persones.  
 
Atès el mandat democràtic sorgit de les eleccions del 27 de setembre de 2015 on es 
va configurar una majoria clara a favor de la construcció d’un nou Estat dins la Unió 
Europea Atès que el Parlament de Catalunya ha de complir amb les seves 
responsabilitats i actuar d’acord amb la voluntat popular. 
 
Obert el torn d’intervencions:  

El Sr. Serret  manifesta que faran la presentació de la moció els tres portaveus de 
forma conjunta, demanant que el minutatge de l’exposició contempli cinc minuts per 
portaveu, per tant quinze minuts, procedint el Sr. Serret, la Sra. Martínez i la Sra. 
Casajuana a la lectura de la moció. 

La Sra. Ponsa manifesta que donaran suport a la moció. 

El Sr. Roger  manifesta que aquest precedent de no acceptar la urgència per part 
d’alguns grups, la interpreta en el sentit de que hi ha hagut certa gent que s’ha passat 
molts anys dient que sense violència es podia parlar i debatre de tot i que ha estat un 
engany.  

La Sra. Casajuana  exposa que el procés constituent que s’ha aprovat al Parlament és 
un procés des de baix, popular, que res té a veure amb aquesta Constitució espanyola 
que tanca i encotilla, recordant que, quan estudiava dret va quedar una mica 
esparverada de veure a la Constitució espanyola molts drets que no es complien, així 
com que la Constitució espanyola, igual que la monarquia, eren dos qüestions  
dirigides a preservar la unitat que avui volen guardar els partits unionistes, deixant molt 
clar que la CUP no juga a la divisió Espanya - Catalunya, sinó a la unitat de la gent,  
apuntant que no els agrada una Espanya on es suspèn la llei de pobresa energètica i 
es suspèn la llei que grava fiscalment els dipòsits bancaris, destacant que, avui mateix, 
s’ha presentat una moció de recolzament a Andrés Bódalo, un company d’Andalusia i 
que qui ha votat a favor han estat precisament els partits catalans, desitjant que altres 
comunitats iniciïn un procés constituent, s’empoderin, s’aixequin i diguin que ja n’hi ha 
prou d’aquesta perversió que fa pensar més en èpoques passades que no pas amb un 
país que vol avançar, deixant molt clar que no es tracta de dividir, sinó d’unir i 
fraternitat amb tots els pobles d’Espanya. 

El Sr. Serret manifesta que aquesta és una moció que resulta del mandat democràtic, 
sorgit a les urnes el 27/09 i és fruit d’un treball que està fent el govern de JxS amb el 
suport de la CUP i que, si avui hi ha aquest document sobre la taula, és perquè aquest 
mandat democràtic tira endavant i va de veritat, partint de les bases i de la ciutadania 
que es reflexa en els polítics valents que hi ha al capdavant del govern, liderant la 
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mesa del Parlament, i que mereixen tot el suport perquè aquest mandat democràtic tiri 
endavant i el procés constituent culmini. 

La Sra. Vega replica dient que se sent espanyola i catalana, i no està d’acord amb la  
independència, reiterant que no volia participar en aquesta votació, si no hagués estat 
pel sorprenent redactat del ROM, afegint que valents ho són tots, defensant cadascun 
la seva postura. 
 
 
Vista la moció dels GPM CiU, ERC i CUP-PA, de data 4 d’agost de 2016, el Ple, 
per nou vots a favor (CiU, ERC, CUP i JxM) i set vo ts en contra (PSC i PP), 
ACORDA: 
 
 
Primer.  Manifestar el ple suport de l’Ajuntament de Malgrat de Mar a l’aprovació de les 
conclusions de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent en el Ple del Parlament 
celebrat el passat dia 27 de juliol de 2016.  
 
Segon.  Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de Catalunya, 
al president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la 
Independencia (AMI), a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i a la Federació de 
Municipis de Catalunya (FMC)  
 
 
10. Precs i preguntes 

10-A.- El Sr. Roger manifesta  que hi  ha molta gent del municipi que pregunta pel 
tema del butlletí municipal i pel tema de la festa major, havent-los arribat que hi ha mig 
poble, pràcticament, que no té a casa seva el programa de la festa major, preguntant 
si hi ha hagut algun problema, tenint en compte l’antecedent del primer butlletí que va 
patir un problema de repartiment al coincidir amb el període electoral i ara venen dos  
butlletins a l’hora, apuntant que demà s’enceta la festa major,acaba el dia 16 i  mig 
poble encara està sense el programa.  

El Sr. Mercader  respon que avui ha parlat amb l’empresa que ho distribueix, perquè li 
ha arribat aquesta queixa, havent-li assegurat que demà al migdia arribarà allà on falta 
i quedarà totalment repartit, esperant que serveixi d’experiència de cara a l’any que ve,  
sobre tot pel programa de festa major, ja que altres butlletins si arriben una setmana 
abans o després és igual.  

10-B.- El Sr. Roger  es refereix al tema de la plaça Catalunya, on es van treure els 
contenidors que hi havia en superfície i es van soterrar, i sobre el que els van dir que 
estaven meditant a veure quina actuació valdria la pena fer allà, apuntant que 
continuen reben queixes de veïns, preguntant si ja ha acabat la meditació i s’ha decidit 
alguna actuació. 

El Sr. Sánchez-Camacho  respon que continua la meditació i que, en aplicació del 
ROM, li contestarà en el proper ple. 
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10-C.- La Sra. Martínez  manifesta que ha vist al butlletí d’agost un article sobre els 4,5 
km de platges que té el municipi, posant de manifest que els han arribat queixes per la 
dificultat de visualitzar, segons la zona, les banderes de senyalització de l’estat del 
mar, efectuant un prec en el sentit de que aquesta senyalització pogués estar a les 
cadires  on hi ha els socorristes, i un segon prec, demanant que la màquina del servei 
de neteja s’acosti el més possible al trencall on es posa normalment la gent, que és on 
hi ha la brutícia, ja que la màquina passa, - amb un cost de 101.000€ l’any -, però 
sembla que remogui els residus i no els tregui del tot, afegint que, si no és possible 
passar pel trencall, s’estudiï. en vistes a l’any que ve, una manera de poder netejar 
aquesta platja i arribar a l’excel·lència.  

El Sr. Sánchez-Camacho  respon que la bandera blava ja és un indicador 
d’excel·lència segons els criteris d’un organisme reconegut oficialment, afegint que 
pren nota dels precs i que li contestarà en la propera sessió plenària.  

10-D.- La Sra. Martínez  en referència als tòtems que estan posats, manifesta que, en 
general, els semblen molt bé, observant que estan en català i castellà, trobant a faltar, 
però, altres idiomes, preguntant si hi haurà altres idiomes als tòtems i si hi haurà un 
control d’utilització dels mateixos. 

El Sr. Mercader respon que traslladarà el seu prec per poder-li contestat, apuntant que 
li sembla que està previst que estiguin en més idiomes.  

10-E.- La Sra. Serra  es refereix al rellotge que controla el temps de les intervencions, 
apuntant que avui a la portaveu de la CUP li ha passat el mateix que li va passar a ella 
en el Ple anterior, quan se li va acabar el temps sense poder acabar el seu argument, 
manifestant que aquetes situacions li semblen injustes i que, amb cortesia, es poden 
esmenar, apuntant que al Parlament, normalment, qui modera avisa quan queda poc 
temps per acabar, el que permet ajustar la intervenció, suggerint que, o bé s’opti per la 
cortesia d’instar a anar acabant o que d’alguna manera es pugui avisar, fen esment, 
per altra banda, de que molta gent se’ls ha queixat de que, darrerament, als plens 
s’aproven coses que són incomprensibles d’entendre pel que escolta, com avui ha 
passat en un punt, sobre el que hagués fet referència als seus antecedents, però que 
no ho ha pogut fer perquè s’hauria menjant el temps, el que fa que el debat sigui fred i 
superficial i que no convidi a la gent a seguir un plenari que es fa molt ensopit, perquè 
no sap què s’està aprovant o de què s’està parlant, si no s’està al dia del què passa al 
Consistori.  

El Sr. Mercader  respon que el rellotge és suficientment visual, perquè no s’hagi 
d’avisar que queda un minut, resultant, a més, que als últims cinc segons fa un sorollet 
que avisa de quan queda, apuntant que aquest sistema no el tenen al Parlament, 
destacant que es tracta d’una aplicació gratuïta que, amb tot, es pot intentar millorar, 
indicant que ha rebut felicitacions perquè els plens resulten una mica més àgils, per bé 
que certament en certs punts cal definir molt millor el resum i que el missatge sigui 
més clar.  

10-F.- La Sra. Serra  es refereix a una notícia apareguda a la web de l’Ajuntament 
relativa a la constitució de la taula de grafits, manifestant que el tractament de la 
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notícia no els va agradar, perquè en aquesta taula hi participa molta gent 
voluntàriament i només s’ha donat protagonisme a una empresa que hi participa en 
igualtat de condicions que la resta, entenent que totes les persones que hi participen 
mereixen el mateix tractament, siguin d’una plataforma d’artistes o no, considerant que 
fer entrevistes a una persona de determinada empresa o plataforma no és gaire 
congruent amb l’esperit que havia de tenir aquesta taula, concloent que els agradaria 
que tothom es pugui sentir en igualtat de condicions amb la resta de gent que hi 
participa. 

El Sr. Mercader respon que recull el prec. 

10-G.- La Sra. Serra  es refereix al pàrquing de caravanes de la Henkel, ja que van 
llegir una noticia en la que es deia que es tancava perquè faltaven uns permisos, 
recordant que, en el mandat passat, el seu grup va ser molt crític, perquè s’estava 
consentint un ús que no era l’idoni en un sòl industrial i que està destinat a un altre 
tipus d’activitat, sorprenent que ara es digui que faltaven permisos de seguretat,  
preguntant en quina situació es troba, què pensen fer i quin futur té aquesta activitat. 

El Sr. Mercader respon que, com és un expedient llarg de dos anys endarrere, 
contestarà en el següent Ple amb tota mena de detalls.  

El Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari estenc aquesta acta. 
 
 
 

Vist i plau 
[Firma02-01]      [Firma01-01] 
 
 
 
 
Joan Mercader i Carbó    Joan Carles Nonell i Sendrós 
Alcalde      Secretari General 
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