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ACTA ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
 
Data: 12 de novembre de 2015 
Caràcter: ordinària 
Horari: de 19.00 a 00.48 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 
Ricard Núñez Casanovas 

 
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 

 
 
No assisteix, prèvia excusa, la Sra. Ana Vega Raya 
 
Amb l’assistència del secretari Sr. Joan Carles Nonell i Sendrós, que dóna fe de l’acte i 
de l’interventor, Sr. Ramon Boada i Oliveras. 
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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 1 d’octubre de 2015 
 
2. Dació de compte de l'informe de la Intervenció municipal, de data 2.10.2015, sobre 
el compliment de les mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, corresponent al tercer trimestre de 2015. 
 
3. Modificació de les ordenances fiscals i de preus públics que hauran de regir durant 
l’exercici 2016. 
 
4. Aprovació del pressupost 2016 
 
5.. Aprovació de la plantilla orgànica de l’Ajuntament 2016 
 
6. Aprovació del catàleg de llocs de treball 2016 
 
7.- Modificació del conveni col·lectiu i del pacte de condicions laborals per incorporar 
les mesures en matèria de permisos i vacances regulats en el RD Llei 10/2015. 
 
8.- Aprovació del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar per la compra agregada del servei de 
telecomunicacions. 
 
9. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de l’ordenança reguladora de 
l’ubicació de clubs socials i associacions de cànnabis 
 
10.- Suspensió potestativa de tramitació de plans urbanístics derivats concrets, i de 
gestió urbanística, així com llicència en l'àmbit de les Mines de Can Palomeres i el seu 
entorn. 
 
11. Moció dels GPM d’ERC, CUP, CiU i JxM amb motiu del 75è aniversari de 
l’assassinat  del president Lluís Companys i Jover. Justícia universal i memòria 
històrica. 
 
12.- Moció del GPM d’ERC per la millora en la neteja i prevenció de pintades i tags a 
façanes, parets i mobiliari urbà públic i privat. 

13. Moció dels GPM CUP, JxM, ERC i CiU per ajuda d’emergència als camps de 
refugiats sahrauís per la catàstrofe humanitària que viuen després de les pluges 
torrencials d’aquest mes d’octubre, 
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14. Moció del GPM CUP de suport per exigir una nova llei reguladora del dret a 
l’habitatge que garanteixi les mesures de mínims per fer front a l’emergència 
habitacional. 

15.-Moció dels GPM PSC, JxM, ERC i CiU de suport a la creació de la prestació 
“Garantia + 55”, impulsada per la UGT de Catalunya 
 

16. - Dació de compte dels decrets 2905 a 3233/2015 
 
17.- Precs i preguntes 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1.- Aprovació de l'acta de la sessió celebrada el d ia 1 d'octubre de 2015. 
 
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 anterior, celebrada el dia 1 d’octubre de 
2015, 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 1 d’octubre de 
2015. 
 
 
2.- Dació de compte de l'informe de la Intervenció municipal, de data 2.10.2015, 
sobre el compliment de les mesures de lluita contra  la morositat en les 
operacions comercials, corresponent al tercer trime stre de 2015. 
 
 
Vist l’informe emès per l’interventor municipal en data 2 d’octubre de 2015, 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: 
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“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 tercer 
trimestre de 2015. 
 
D’acord amb els registres comptables de l’Ajuntament la informació relativa als 
pagaments realitzats, durant el tercer trimestre de 2015 és : 
 

Pagaments realitzats en el trimestre
 Període mitjà 
de pagament 

(dies) 

 Nombre de 
pagaments 

 Import total  % 

Pagaments realitzats durant el trimestre dins termini legal 1.162            2.020.408,17      99,7%
Pagaments fora termini 1                  6.092,50             0,3%
Pagaments totals 3r trimestre 24,28            1.163            2.026.500,67      100,0%  
 
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 217               610.807,35         99,5%
Pendent pagament al final del trimestre foras termini legal 4                  3.269,67             0,5%
Pagaments totals 3r trimestre 12,45            221               614.077,02         100,0%  
 
Cinquè. Relació de factures respecte a les quals ha gin 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 
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transcorregut mes de 3 mesos des de l’anotació en el registre de factures fins a la 
seva aprovació. 
 
Sisè.  
 
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. 
 
.....” 
 
 
Vista la proposta de la regidoria de Serveis Econòm ics, de 13 d’octubre de 2015, 
el Ple de l’Ajuntament pren raó de l’informe de la Intervenció municipal, de data 
2.10.2015, que s’ha donat per reproduït literalment  a la part expositiva.   
 
 
3.- Modificació de les ordenances fiscals i de preu s públics que hauran de regir 
durant l’exercici 2016 
 
L’Alcaldia-Presidència d’aquest Ajuntament sotmet a la consideració del Ple de la 
Corporació el projecte de modificació de les Ordenances Fiscals reguladores d’impostos i 
taxes vigents a l’exercici d’enguany que han de regir durant l’exercici 2016, amb aquest 
objecte exposa:  
 
De l’estudi elaborat amb aquest efecte sobre el sistema tributari establert pel text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, una vegada avaluat el probable rendiment dels impostos obligatoris i els 
voluntaris i les taxes que cal establir per la prestació de serveis o activitats, se’n 
segueix que, per a anivellar la previsió d’ingressos i despeses del pressupost de 
l’exercici 2016, és aconsellable proposar la modificació de les ordenances reguladores 
dels impostos i taxes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible 
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Així mateix i amb la finalitat de millorar la gestió i facilitar als contribuents la 
comprensió de les ordenances fiscals, cal introduir modificacions d’ordre tècnic en les 
ordenances. 
 
Les circumstàncies anteriors justifiquen que mitjançant la present proposta s’adoptin 
dos tipus d’acords amb rellevància a les ordenances que han de regir des de l’1 de 
gener de 2016. 
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a) Modificació de l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos 
de dret públic municipals. 

 
b) Modificació de les Ordenances fiscals reguladores de : 
 

• Impost sobre béns immobles 
• Impost sobre activitats econòmiques 
• Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
• Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
• Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 
• Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels 

ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació 
prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats. 

• Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local. 
• Taxa per la prestació de serveis mitjançant la utilització d’instal·lacions 

municipals. 
 
c) Modificació de les tarifes dels preus públics. 
 
 
Obert el torn d’intervencions 
 
La Sra. Ortiz exposa que en el projecte d’ordenances fiscals reguladores d’impostos i 
taxes per a l’exercici 2016, es verifica que, en relació a les taxes per prestació de 
serveis públics que s’imposen o modifiquen, l’import de recaptació estimat no excedeix 
en conjunt el seu cost previsible, conforme el que preveu la llei reguladora d’Hisendes 
locals, havent-se introduït modificacions d’ordre tècnic, amb la finalitat de millorar la 
gestió i facilitar als contribuents la comprensió de les ordenances, indicant que, en 
relació a l’impost sobre béns immobles, el seu tipus queda fixat en un 0,822%; que,  
quant a l’ordenança reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques, s’han 
modificat els índexs de situació dels carrers, en funció del volum de negoci dels 
mateixos; que, en relació als vehicles de tracció mecànica, els turismes, motocicletes i 
ciclomotors de més de 25 anys d’antiguitat gaudiran del 100% de bonificació en la 
quota de l’impost, sempre i quan tinguin l’assegurança i la inspecció tècnica de 
vehicles en vigor, bonificació que serà atorgada per la Junta de Govern local, amb 
efectes pel mateix exercici en que es sol·liciti, si és abans del 31 de gener; que, pel 
que fa a la taxa per la prestació de serveis administratius en les activitats dels 
ciutadans i empreses, prèvia llicencia o comunicació responsable, s’ha adaptat 
l’ordenança a la nova normativa; que , en relació a l’ordenança reguladora de l’impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres, s’ha fet una ampliació i classificació del 
tipus d’obra, revisant-se els preus dels mòduls per metre quadrat per tal que la base 
impositiva de l’impost sigui més equitativa; que, pel que fa a l’ordenança reguladora de 
la taxa per utilització  privativa del domini públic local, es modifica l’apartat d’ús públic 
amb taules i cadires, de forma que la taxa es pagarà per m2 ocupat, en lloc de per 
taula, establint-se tres zones: zona 1, 150€/m2; zona 2, 141,53€/m2 i zona 3, 
112,63€/m2, apuntant que, feta una comparativa entre la tarifa actual i l’anterior, surten 
beneficiats entre el 90 i el 95% dels establiments amb l’antiga tarifa, manifestant que 
l’Ajuntament s’ha acollit al procediment d’actualitzacions de valor cadastral, recordant 
que no s’havia fet des de l’any 2001, - quan es suggereix fer-se cada 10 anys -, 
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incrementant-se el valor cadastral un 10%, si bé, amb la voluntat de no pujar l’impost, 
s’ha optat per fixar el tipus en un 0,822, en lloc del 0,91 vigent, amb la qual cosa 
l’import a pagar pel contribuent serà exactament el mateix, congelant-se la resta 
d’impostos i preus públics, excepte els preus del complex esportiu Més Malgrat, que 
incrementa un 1% la quota dels abonats, el que representa uns 0,50€ per quota, així 
com la llista de preus de l’escola d’adults, que modifica el preu d’inscripció per les 
persones de més de 65 anys, passant de 10,60€ a 20,60€.  
 
El Sr. Roger posa de manifest que, durant aquest exercici 2015, el govern sortint del 
PSC i del PP, va anunciar que 200.000€ del que es recaptava per l’IBI s’utilitzaria per 
bonificar el pagament d’aquest impost a aquelles persones que més ho necessitessin, 
si bé la realitat ha estat tota una altra, ja que a conseqüència de les condicions 
imposades per part de l’Ajuntament, no hi ha hagut pràcticament bonificacions i aquest 
fons es troba pràcticament intacte, passant a formar part del superàvit del 2015 quan 
es tanqui l’exercici, demanant que aquesta part del superàvit es destini a finalitats 
socials que serveixin per pal·liar les necessitats d’aquells que es troben en risc 
d’exclusió social, indicant que en les ordenances que presenten pel 2016 esperaven 
trobar-hi noves iniciatives que permetessin augmentar els ingressos de l’Ajuntament, 
resultant que les modificacions introduïdes, en bona part tècniques i legals, i la 
congelació dels impostos i taxes més rellevants, fan que les xifres siguin molt 
semblants a l’exercici del 2015, considerant que hi ha noves iniciatives que es podrien 
estudiar com el cobrament d’una petita quantitat, un euro o dos, per l’accés al parc 
Francesc Macià, que s’està massificant i cada vegada requereix més manteniment, 
que s’aplicaria als acompanyants dels infants que no siguin de Malgrat, o també 
aplicar un preu assequible, com 0,30€/hora, en els aparcaments de la Plaça Catalunya 
i de Can Rierola, als vehicles que no paguen l’impost a Malgrat, destinant aquests 
recursos al manteniment i la senyalització d’aquestes zones, continuant la gent del 
municipi amb els rellotges horaris i gratuïtament, com fins ara, entenent, pel que fa a 
l’IBI, que ha estat una bona decisió rebaixar el tipus de gravamen, compensant la 
pujada per la revisió cadastral, el que pot ajudar a l’economia de les famílies del poble, 
manifestant, en relació al canvi introduït en el tema de taules i cadires, que caldrà 
veure, un cop implementada l’ordenança que ho ha d’ordenar, quin resultat dóna, 
pensant, a priori, que pot ser una bona mesura perquè en zones del poble on hi ha 
establiments que fins ara no han fet el pas de sortir al carrer perquè les quotes, sobre 
tot en època estival, eren altes, es poden reactivar, concloent que les altres 
modificacions econòmicament no són massa rellevants, si bé, en termes de 
simplificació i adaptació administrativa, poden tenir el seu valor, anunciant que el seu 
grup s’abstindrà en la votació. 
 
La Sra. Ortiz manifesta que no s’han plantejat aplicar cap taxa per entrar al parc 
Francesc Macià ni tampoc cobrar per aparcar els vehicles per la gent que vingui de 
fora del municipi, ja que si es vol que la gent vingui a Malgrat, tenir aparcament de 
pagament resulta dissuasiu, considerant que hi ha altres maneres per incrementar els 
ingressos del municipi que caldria estudiar més profundament, cobrint, de moment, el 
manteniment del parc Francesc Macià amb els tributs de tots els malgratencs.  
 
El Sr. Mercader  intervé dient que, a dia d’avui, no es plantegen augmentar ingressos 
implantant la zona blava, manifestant, pel que fa al parc Francesc Macià, que el 
manteniment s’està fent a la part antiga, inaugurada l’any 2001, resultant lògic haver-lo 
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de fer, tenint en compte que la vida útil dels jocs són 8 o 10 anys, indicant que cobrar 
entrada, representaria posar a concessió la gestió d’un parc públic, considerant que 
els parcs públics han d’estar a disposició de tothom i que les persones que vulguin fer 
aniversaris o festes, que normalment no poden fer a altres llocs perquè han de pagar, 
ho puguin fer, reconeixent, pel que fa a la bonificació dels 200.000€, que hi ha 
condicionants tècnics, que han fet difícil poder-la atorgar, encara que alguns, com no 
tenir deutes amb l’Ajuntament, són de tipus legal, recordant que va ser una alternativa 
a la proposta dels partits a l’oposició, que pretenia destinar un 5% de bonificació als 
rebuts domiciliats, beneficiant a tot tipus de persones, també les grans empreses, 
apuntant que sembla que només hi ha hagut 40 o 50 persones que s’hi han pogut 
acollir, indicant que quedarà en el superàvit i que està clar a què anirà destinat, 
avançant que en el pressupost s’han ampliat les partides de serveis socials, sens 
perjudici que, com sempre s’ha dit, si cal ampliar-les, serà prioritari fer-ho per donar 
resposta a les necessitats dels ciutadans.  
 
El Sr. Roger replica que si, en aquell moment, es va fer una proposta alternativa, de 
dedicar 200.000€ a bonificar l’IBI, ja havien de ser coneixedors de les dificultats que 
podien haver en la seva aplicació. 
 
El Sr. Mercader  contesta que tots els partits hi van estar d’acord i que, fins que no es 
desenvolupa la mesura, no es pot saber si les persones tenen deutes o no. 
 
El Sr. Roger manifesta que ho havien de dir, tot fent el prec de que aquest superàvit 
vagi a ajudar als qui més ho necessitin, dient, tornant al parc Francesc Macià, que els  
malgratencs, quan surten de Malgrat, de vegades s’han de gratar la butxaca per deixar 
el vehicle  i per altres coses, recordant que, a la part antiga, s’ha fet manteniment 
intens més d’una vegada, considerant, en definitiva, que es poden trobar altres 
propostes que puguin ser encertades, apuntant que a les afores hi ha aparcaments 
grans que s’omplen de tota mena de vehicles, concloent que, no estaria fora de lloc 
plantejar-se els aparcaments a les zones cèntriques del municipi. 
 
La Sra. Serra avança que aprovaran aquestes ordenances tot i que no presenten cap 
novetat destacable, destacant que inclouen una proposta que van portar al plenari, 
com és la bonificació de l’impost als vehicles antics i que és acceptable el càlcul que 
s’ha fet perquè no s’incrementi el rebut de l’IBI, baixant-ne el tipus, indicant que els ha 
vingut de nou que el tema de les taules s’hagi inclòs en aquestes ordenances, quan és 
una proposta que es va estudiar en el passat mandat i va quedar sobre la taula, 
considerant que potser no s’ha fet el debat pertinent sobre aquest tema, discrepant de 
l’afirmació que ha fet la senyora Ortiz, quan ha dit que el fet de pagar aparcament 
dissuadeix de visitar un municipi, ja que es paga a la majoria de municipis del voltant, 
no essent partidaris de que es faci pagar per anar al parc Francesc Macià, perquè el 
fet que vinguin visitants al parc és una promoció pel municipi, que el dóna a conèixer i 
el distingeix, dient, quant l’aparcament a l’entorn d’aquest parc, que no hi ha cap mena 
d’estudi per saber realment en que repercutiria la recaptació de l’Ajuntament, apuntant 
que potser la despesa seria major que els ingressos, coincidint amb el portaveu d’ERC 
que és bastant greu el que ha passat amb la bossa de 200.000€ d’ajuts per a famílies 
que no poguessin pagar l’IBI, recordant que això tenia  uns antecedents i venia d’una 
apujada de l’IBI per part de l’Ajuntament que va coincidir amb una apujada del govern 
espanyol, el que va donar lloc a una moció d’Iniciativa en la que demanava que 
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aquesta puja es retornés al ciutadà en forma de bonificació, bonificant a tothom que 
tingués els rebuts domiciliats, proposta que es va haver de canviar perquè el govern 
municipal mai la va acollir i hi van haver-hi histories molt lletges, fins que, al final, es va 
trobar un punt de consens creant aquesta bossa d’ajuts, destacant que les regles les 
va fixar el govern i no l’oposició que ja va advertir que eren molt restrictives, indicant 
que el resultat a la vista està: 2700€ en ajudes, considerant vergonyós que un 
Ajuntament que, en el seu dia, es va afanyar a penjar un comunicat de premsa dient 
que donaria ajudes a les famílies, després acabi donant 2700€, tement que ara 
aquests 200.000€ no repercuteixin en ajuts socials, perquè el superàvit, per llei, només 
es pot destinar a dos coses: eixugar endeutament o a inversions sostenibles, essent 
lamentable que sigui així  perquè aquesta ajuda es va proposar amb molt bona fe, 
demanant que s’intenti que aquests diners vagin a fins socials, com era la voluntat del 
plenari que va aprovar aquella proposta. 
 
La Sra. Ortiz reitera que haver de pagar per aparcar frena als visitants, preguntant si 
fer aparcaments de pagament servirà per promocionar el comerç, indicant, pel que fa a 
les taules i cadires, que han recollit manifestacions que ha fet la gent dels bars, dient 
que la taxa que es pagava era excessiva, observant, a la vista de la redistribució dels 
coeficients dels carrers, que n’hi havia alguns que no es corresponien, classificant les 
zones per volum econòmic per fer-ho més equitatiu, indicant, respecte a l’IBI, que 
aquests diners tornaran al pressupost de l’Ajuntament i continuaran anant a ajudes 
socials, com es veurà en tractar el punt del pressupost.  
 
El Sr. Mercader  manifesta que el  tema de taules i cadires, efectivament, s’havia 
treballat de molt abans i que ara s’ha creat una nova comissió tècnica que l’ha  
desenvolupat, incorporant a les ordenances aquest canvi de zones i el pagament per 
m2, apuntant que caldrà canviar l’ordenança de taules, cadires i via publica, 
modificació que s’exposarà a tots els grups de l’oposició, per tal que hi  puguin fer 
aportacions, de forma que, quan s’aprovi, es podrà aplicar aquest preu per m2, 
recordant que el govern municipal va pujar l’IBI un 6% i que, al cap de dos mesos, el 
govern central va fer la pujada del 10%, sense que existís cap previsió de que això 
hagués de ser així, circumstància amb la que es van trobar molts ajuntaments, 
ocasionant-los, fins i tot, pujades més fortes, essent la proposta del govern que, enlloc 
d’un 5% de bonificació per tothom domiciliat, donar-li un  caràcter més social, ja que, 
normalment, les persones que tenen dificultats per pagar l’IBI, no tenen el rebut 
domiciliat, reiterant, que  aquests diners aniran a ajuts socials. 
 
La Sra. Serra manifesta que el tema de taules i cadires, els ha sorprès perquè el 
passat mandat es va fer una convocatòria i no se’ls va dir res més ni es va portar a 
aprovació, dient, quant als aparcaments, que no defensa que s’hagi de pagar, però 
que, si per anar algun lloc on hi ha una bona oferta s’ha de pagar, això no la frena i 
paga, entenent que en el parc el fet de pagar tampoc seria dissuasiu, perquè és un 
equipament important, reiterant que no han estat mai per la via de fer pagar per 
accedir-hi, discriminant a la gent de fora, concloent que comportaria una mà de feina 
per una cosa que al capdevall seria testimonial. 
 
El Sr. Màrquez manifesta que l’IBI és l’impost pel que més es recapta (IBI rústic 
17.000€ i IBI urbà 6.463.050€), essent el més redistributiu, ja que qui més té, més ha 
de pagar, apuntant que enguany s’ha baixat perquè els contribuents no notin 
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l’increment del valor cadastral de les seves finques, de forma que acabaran pagant el 
mateix, destacant que amb les ordenances fiscals també es fa un tipus de política i 
que l’IBI permet fer increments a qui més té, utilitzant un coeficients, aspecte que no 
s’ha plantejat en aquest punt, fent esment a que la llei també permet establir un 
recàrrec d’un 50% als habitatges desocupats de manera permanent, que afectaria als 
pisos de bancs i caixes, llei que lamentablement l’estat espanyol no ha acabat de 
desenvolupar i que podria ser una  molt bona oportunitat per pujar aquest impost als 
pisos desocupats i que floreixin d’una vegada, indicant, pel que fa a l’IAE, que només 
paguen les empreses que generen més d’un milió d’euros i tenen seu a Malgrat, que 
s’ha fet una modificació dels coeficients dels llocs i carrers que, segurament, està molt 
vinculada a la modificació de la taxa de taules i cadires i ocupació via publica, 
assenyalant que s’ingressaran 550.000€ en aquest concepte, que el solen pagar 
empreses com Boehringer, Spontex, bancs, caixes i poques empreses més, si bé, com 
que feta la llei, feta la trampa, probablement hi hagi activitats econòmiques que 
haurien de pagar IAE, però que es divideixen en diferents empreses, pel tal de no 
arribar al milió, de forma que qui més té no paga més perquè té més facilitat en fer 
enginyeria fiscal, recordant que, d’uns anys ençà, es va deixar de recaptar més IAE, 
pel fet de que la Henkel va marxar del municipi. En relació al impost de vehicles de 
tracció mecànica, manifesta que s’estaven recaptant uns 950.000€ i que ara es pretén 
recaptar 900.000€, essent potser un dels motius la modificació de la bonificació sobre 
els vehicles de més de 25 anys, degut a una moció aprovada per tots els grups, 
excepte la CUP, resultant que a  la mateixa ordenança fiscal es bonifica amb un 75% 
els vehicles ecològics que no contaminen i amb un 100% els vehicles de més de 25 
anys que potser siguin els que més contaminen, havent només de tenir passada la ITV 
i l’assegurança, com qualsevol altre vehicle, sense cap criteri ni històric ni  clàssic, 
trobant encertat que a l’ordenança reguladora sobre l’impost de construccions, 
instal·lacions i obres hi hagi tot un desglossament de conceptes que abans no hi eren i 
que, segurament, faran florir una forma d’economia submergida, instant a que 
s’acompanyi aquesta ordenança, amb més mitjans de control, trobant curiós que 
aquest impost que afectarà a economies mitges o petites, es redacti a consciència, 
mentre que l’IBI o l’IAE no es revisin amb consciència social, considerant que la  
modificació de l’impost de la plusvàlua perquè les famílies que han estat desnonades 
no tinguin que pagar-lo, arriba tard, perquè clama al cel que a més que et desnonen de 
casa teva, tinguis que pagar una plusvàlua, apuntant que, quant a la taxa de taules i 
cadires, per m2, caldrà veure que passa, alertant que,  si no hi ha un control clar, 
potser tampoc acabi funcionant, considerant que cal fer molta pedagogia amb el 
contribuent perquè vegi que els seus impostos van a parar allà on realment creuen que 
han d’anar a parar, concloent que es passa de puntetes per l’IBI i l’IAE, que poden 
generar més recaptació, insistint en que qui més té, més ha de pagar i en que tothom 
ha de complir amb les seves obligacions si es volen tenir serveis, entenent que 
aquestes ordenances fiscals són poc justes, poc redistributives i continuistes amb un 
sistema caducat, per la qual cosa hi votaran en contra. 
 
El Sr. Mercader  respon que sembla ser que la proposta és de pujar impostos als que 
més tenen i que hi ha ganes de pujar els ingressos, manifestant que el govern els vol 
mantenir perquè, en el cas de l’IAE, encara que es tracti de grans industries, s’ha de 
tenir en compte que no estan passant pel seu millor moment i que cal ser prudents, 
apuntant que, en el cas de l’IBI, quants més metres quadrats té la casa o més valor té, 
més paga d’IBI, entenent que, en el moment que s’està, el més prudent és congelar 
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els impostos, apuntant, en relació als vehicles, que es passaria de recaptar 928.000€ a 
recaptar-ne 900.000€, en el supòsit de que tots els cotxes demanessin la bonificació, 
amb una repercussió de com a màxim 20.000€, reiterant que es rebaixa la taxa de  
taules i cadires a bars i restaurants. 
 
El Sr. Màrquez respon que tècnicament es poden treballar més els conceptes de l’IBI, 
posant com exemple l’Ajuntament de Berga, on hi governa la CUP, destacant que, en 
el moment actual, el 10% de la població que més té, té el mateix que el 90% restant, 
entenent que l’Administració pública s’ha d’encarregar de reequilibrar aquest 
desequilibri perquè no es vagi fent més gran, essent les ordenances fiscals un 
instrument per intentar solucionar-ho, suggerint que es podria mirar quin és el 10% 
d’indústria que més paga i aplicar la pujada d’IBI només  a aquest 10% segons aquest 
coeficient, incloent-hi hotels, càmpings, caixes, bancs, instal·lacions esportives, 
comerços grans i solars, comprenent que és una mesura poc popular, però que faria 
que la riquesa del poble estigués més redistribuïda.  
 
El Sr. Mercader  respon que aquestes persones ja estan pagant aquest impost i que 
mantenir-lo és suficient. 
 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de  data 5 de novembre de 2015.  
 
Vista la proposta de l’alcaldia, de data 30 d’octub re de 2015, el Ple, per onze vots 
a favor (PSC, JxM i CiU), dos vots en contra (CUP) i tres abstencions (ERC), 
ACORDA: 
 
Primer.  Aprovar provisionalment la modificació  de l’ordenança general de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
Segon.  Aprovar provisionalment la modificació dels articles de les Ordenances Fiscals 
vigents,  en els termes que es contenen en el text annex,  que tindran efectes a partir 
de l’1 de gener de 2016,  que es detallen a continuació : 
 

• Impost sobre béns immobles 
• Impost sobre activitats econòmiques 
• Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
• Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
• Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 
• Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels 

ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació 
prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats. 

• Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local. 
• Taxa per la prestació de serveis mitjançant la utilització d’instal·lacions 

municipals. 
 
Tercer.  Aprovar la modificació de les tarifes dels preus públics, les quals resten afectades 
d’acord a l’annex adjunt al present expedient. 



12 

Quart. Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2014, seran objecte de publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província sota els criteris següents: 
 

1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer 
cop. 
 
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria 
per part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model 
proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona. 
 

 
Cinquè.  Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de 
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
 
4.- Aprovació del pressupost exercici 2016 
 
 
Vist l’expedient de tramitació de pressupostos, corresponents a l’exercici de 2016 
 
Vist el que disposen els articles 162 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei reguladora d'Hisendes Locals.  
 
Vistos els informes emesos  per l’Interventor de Fons, de data 28 d’octubre de 2015. 
 
 
Obert el torn d’intervencions 
 
La Sra. Ortiz exposa que els pressupostos venen marcats un any més per donar 
compliment a la normativa d’estabilitat pressupostària i es presenten a l’aprovació 
formalment equilibrats, havent-se confeccionat amb criteris d’austeritat i prudència 
suficients a fi i efecte de mantenir les partides, despeses i inversions reals que en 
aquests moments s’han considerat prioritàries, essent el seu import de 18.935.175€, 
indicant, pel que fa als ingressos, que, - a banda d’haver-se calculat amb un criteri de 
prudència, per tal que a la finalització de l’exercici no es produeixi un tancament amb 
dèficit i després de fer-se un anàlisi financer del pressupost-, els ingressos ordinaris es 
mantenen estables amb un lleuger increment del 2,8%, incrementant la despesa 
corrent un 1,35%, generant un estalvi brut de 1.860.000€ que permet pagar el deute 
anual pressupostat, de 1.090.000€ i generar un estalvi net de 760.000€, que evidencia 
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l’essència de la política econòmica que ha dut a terme l’Ajuntament de Malgrat de Mar 
els darrers mandats i que l’equip de govern pensa continuar fent, aplicant prudència a 
l’hora de preveure els ingressos i d’incrementar la despesa, sense sobrepassar la taxa 
de referència del creixement marcat per l’Administració central pel que fa a  despesa 
corrent i amb capacitat de generar estalvi brut que permet pagar el deute financer i de 
generar estalvi net que permet tornar deute o finançar inversions, sense recórrer a 
deute, així com pagar als proveïdors dintre del termini de 30 dies que marca la llei, 
que, actualment, es compleix sobradament en pagar en una mitjana de 20-22 dies, 
plantejant una política financera responsable, fent una bona gestió del diner públic i 
sense posar en risc l’economia dels malgratencs i malgratenques, destacant que el 
percentatge d’endeutament de l’Ajuntament, a 31/12/2015, serà 4.591.300,21€, el que 
significa un 24,25% del pressupost, complint els ratis previstos a l’article 53 del RD. 
2/2004, posant de relleu que, any rere any, l’equip de govern està reduint el deute, ja 
que a l’any 2012 era de 8.218.269,60€. (441€ per habitant), un 46% menys que l’any 
2011; l’any 2013 de 6.955.141€, (373 € per habitant), un 15 % menys que al 2012; 
l’any 2014, 5.762.777€, (309,34€ per habitant), un 17,14% menys que al 2013 i l’any 
2015, 4.591,300,21€, (349,20€/habitant), un 19,44% menys que al 2014, el que ha fet 
que l’Ajuntament tingui un bon estat de salut econòmica i permet mantenir  serveis i 
competències locals de qualitat i afegir o avançar diners per cobrir subvencions o 
competències que no son pròpies sinó d’altres institucions supramunicipals, recordant 
que, actualment, el deute de les administracions superiors amb l’Ajuntament és 
2.098.844€, podent, a més, seguir fent inversions per millorar el benestar de la 
població, apuntant que el capítol d’inversions té un import de 1.921.000€, citant com a 
més rellevants: equipaments de radio, 35.000€; equipaments per tractament 
d’informació, 35.000€; aplicacions informàtiques, 58.500€; projectes tècnics, 12.000€; 
primer tram urbanització de l’avinguda Barcelona, 1.000.000€; segon tram pel 2017, 
1.500.000€; millores urbanes 250.000€; rehabilitació del pont del carrer Passada 
100.000€; Pla integral del barri del Castell 60.000€; millores poliesportiu Germans 
Maragall 125.000€; vehicles brigades 45.000€; enllumenat de l’avinguda dels Pins 
135.000€; que es preveuen finançar a través de la Generalitat 60.000€ de la llei de 
Barris; autofinançament 770.000€ i endeutament 1.090.000€, manifestant que s'ha 
dotat una nova partida d’informació municipal, per valor de 43.000€, que es destinaran: 
a la publicació d’un butlletí municipal cada tres mesos, amb un cost és 24.000€, a 
contractar una empresa per fer vídeos que es publicaran a través d’internet amb la 
finalitat de promocionar els esdeveniments d’interès que tinguin lloc a la població, amb 
un cost de 16.000€ i 3000€ per la subscripció d’un diari, dotant a la regidoria de 
promoció econòmica amb una partida en concepte de subvenció a comerços i 
primeres oportunitats per un valor de 25.000€,  amb la finalitat d’incentivar el comerç i 
l’emprenedoria; a la regidoria d’habitatge, amb una partida de 20.000€, en concepte de 
subvencions, accés i permanència a l’habitatge, amb la finalitat d’estimular la rebaixa 
dels lloguers dels pisos adscrits a la borsa de la xarxa de mediadors de lloguer social i 
la creació d’un ajut per l’adequació d’habitatges per a facilitar el seu lloguer, indicant 
que, a la regidoria de serveis a la persona, s’ha incrementat la partida de serveis 
d’ajuda domiciliaria, en 36.000€ (un 22%) i s’ha dotat una nova partida de 20.000€, 
anomenada horts urbans socials, que té com a objectiu l’adequació d’uns terrenys 
propietat de l’Ajuntament, per tal d’oferir-los a un col·lectiu determinat per al seu 
conreu i aprofitament, incorporant també al pressupost una nova regidoria d’igualtat de 
gènere, solidaritat i gent gran, dotada amb una partida de 20.000€ per dur a terme les 
seves activitats, destinant-se, en total, a la partida de serveis socials 450.000€ que es 
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desglossen: subministrament d’aliments, 28.000€ (133% més que l’any anterior); 
servei d’ajuda domiciliària, 200.000€ (22% d’increment); ajudes a la infància, 50.000€ 
(43% més); conveni amb Càrites 40.000€;  Aspronis 19.950€; ajudes a famílies per 
deutes de lloguer 5000€; ajudes a famílies per deutes subministrament, 20.000€; 
ajudes a famílies amb despeses bàsiques 24.000€ i horts socials urbans 20.000€, 
destinant a la partida d’ensenyament 160.000€, desglossada en: ajuts al menjador 
escolar, 80.000€ (33,3% més que l’any anterior); projecte GR 43.000€ (5,2% més); 
activitats al casal d’estiu 11.725€; activitats escola d’adults 14.000€ i transferència 
àrea d’ensenyament 9.675€, destinant a la partida d’igualtat, solidaritat i gent gran, a 
més a més dels 20.000€ dotats per la seva obertura, 44.000€ a activitats de 
cooperació i solidaritat, seguint mantenint la majoria de partides pressupostaries del 
mandat anterior que garanteixen el manteniment de serveis, sense cap mena de 
retallada i, a la vegada, tirant endavant projectes importants pel municipi com  
l’obertura de l’Avinguda Barcelona i dotant de noves subvencions per donar facilitats i 
noves oportunitats als problemes del dia a dia dels ciutadans com serveis socials, 
educació, habitatge social, promoció de comerços i emprenedors.  
 
El Sr. Roger  manifesta que tenien esperances de veure incorporades a aquest 
pressupost dotacions que fomentessin la participació, però que no hi han trobat cap 
partida que faci referència directa a la participació dels ciutadans en aquells aspectes 
públics municipals en els que poden estar interessats, la qual cosa és una greu 
mancança, entenent que un pressupost té unes obligacions fixes, com poden ser 
partides de personal i moltes altres, però que sempre hi ha d’haver una part del 
pressupost destinat a allò que els ciutadans de manera participada considerin una 
prioritat per millorar el seu municipi, dient que, analitzant les despeses, observen un 
increment de 110.000€ assignats a les funcions d’alcaldia, dels quals 80.000€  
corresponen a assignacions i Seguretat Social dels càrrecs electes i 35.000€ a  
equipaments de la ràdio municipal, que suposen que faran que Ona Malgrat pugui 
sortir al carrer i transformar-se en una emissora més propera a la població, desitjant 
que els 60.000€ de la partida per aplicacions informàtiques permeti que el programari 
dels ordinadors sigui en català, considerant que la dels horts socials és una bona 
iniciativa, esperant que es posi aviat en marxa, demanant, respecte l’Avinguda 
Barcelona, si es pot aclarir la quantia corresponent a 2017, ja que algunes fonts 
informants no parlen de 1.500.000€ sinó de 1.350.000€, entenent que la inversió que 
es farà enguany és necessària, ja que a mig/llarg termini ha de permetre materialitzar 
la remodelació del passeig Marítim, trobant també adequat introduir 135.000€ per 
enllumenar l’avinguda dels Pins, després que en el darrer Ple s’hagués de destinar  
aquesta partida pel clavegueram d’alguns carrers de la Verneda, valorant  
positivament la nova partida que ha de servir per subvencionar l’accés i la 
permanència a l’habitatge de persones amb dificultats econòmiques, si bé, 
malauradament, 20.000€ seran insuficients per atendre a tothom que ho necessiti, 
demanant que es concreti el destí dels 250.000€ previstos a la zona de l’auditori, 
indicant que hi ha qüestions en les que no poden estar d’acord, com són els 100.000€ 
que es destinen al pont del carrer Passada, ja que no han vist el projecte, i en que no 
es vulgui fer front al pagament de la quota de l’AMI, ja que s’hi inclou una partida que 
fa esment a la FMC, l’ACM i a altres entitats que agrupin municipis, per cobrir-se les 
espatlles i no haver-la de pagar realment, manifestant que si el Sr. alcalde no vol fer 
front a aquest pagament, ho ha de portar al plenari i sotmetre-ho a votació, acabant 
amb aquesta història d’una manera democràtica.  
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La Sra. Ortiz  respon que la quantitat que es destina als serveis informàtics, no té res a 
veure amb que el programari no estigui en català, ja que tots els programes estan 
adaptats al català, essent Word potser l’únic en que surt tot en castellà, indicant que 
només es pot solucionar canviant les llicències, apuntant que això no ha estat cap 
mena de problema ni objecte de suggeriment per part del departament d’informàtica ni 
de cap treballador, contestant que els 250.000€ serien: 200.000€ per asfaltar el terreny 
i 50.000€ per arreglar una plaça.  
 
El Sr. Mercader manifesta que el tema de pressupostos participatius es vol fer bé, a 
partir d’un reglament de participació ciutadana, on es reguli el funcionament de tots els 
consells, consensuat amb tots els partits polítics, i, de cara al proper pressupost, 
decidir quants diners s’han de destinar, de quina manera s’han de presentar els 
projectes respecte als quals la gent podrà participar, el nombre de vots, si s’ha de fer 
campanya informativa, etc.., per tal de fer una cosa amb cara i ulls i no només per 
cobrir l’expedient per dir que es fa un pressupost participatiu, indicant que òrgans de 
govern i comunicació ha pujat un 20% respecte l’any passat, tenint en compte que hi 
ha un regidor més al govern i que, quan es parla d’òrgans de govern, s’hi contemplen 
tots els 17 regidors i no només els de govern, destacant que la partida puja perquè 
també hi ha Comunicació, amb l’equipament de la ràdio (35.000€) i informació 
municipal (passa de 8.000 a 43.000€), manifestant, en relació al tema del pont, que 
justament avui ha entrat per registre l’estudi, apuntant que s’ha fet la previsió de 
100.000€, agafant l’alternativa intermitja a partir d’un esborrany on hi havia tres 
alternatives,  avançat que aquesta obra s’hauria de fer de forma urgent perquè hi ha 
un volum de tràfic important i cal fer un manteniment fort, de forma que la setmana 
vinent es farà una presentació a tots els grups perquè vegin les tres opcions, indicant, 
pel que fa a la quota de l’AMI, que en l’anterior mandat va votar-hi en contra i que 
manté la mateixa postura, dient que li sembla molt bé la proposta de traslladar-ho al 
Ple i fer la votació,  però que, al final, qui té competència de pagar o no la quota és 
l’alcalde, apuntant que la partida d’altres entitats que agrupin municipis, ja hi era en 
altres pressupostos, manifestant que  abans de pagar una quota mira com es justifica i 
que a la pàgina de l’AMI no ha sabut veure on van els diners de les quotes, concloent 
que un pressupost de 19 milions d’euros és molt més important que una partida de 
2000€.  
 
El Sr. Roger manifesta que tot el sistema operatiu del Windows està en castellà, raó 
per la qual esperaven que amb els 60.000 € tindrien la sort de que estigués també en  
català, indicant, referint-se als 2.000€ de l’AMI, que, de vegades les qüestions no 
depenen només dels diners, sinó que hi ha un sentit democràtic de la política que no 
es pot passar per alt, apuntant que si no li hagués delegat la representació davant de 
l’AMI, tindria molta més informació que la que li pot donar el fet d’entrar a la web, 
afegint que demà li farà arribar, - de l’assemblea celebrada a Valls, a la qual va tenir 
ocasió d’assistir -, tot el pressupost d’ingressos i despeses i amb què es gasta els 
diners l’AMI,  perquè pugui valorar si són diners ben gastats o no, insistint en que la 
millor fórmula per resoldre això, seria tornar-ho a portar al plenari, convençuts de que 
avui la majoria seria més gran que en mandats anteriors i que, per tant, conferirà més 
dret a la població de Malgrat de Mar de demanar que es faci efectiva aquesta quota.  
 
La Sra. Serra manifesta que han estat el màxim de prudents i respectuosos per 
considerar que l’equip de govern és nou i necessita un temps de rodatge fins que va 
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elaborant el seu projecte per portar a terme allò que, prèviament, ha portat al  
programa electoral, recordant que fins i tot en la única intervenció que ha fet a la ràdio, 
sortint de la reunió en que s’havia presentat el pressupost, no s’hi va voler referir 
massa per no avançar-se a la regidora, essent avui que, finalment, tenen al davant el 
primer pressupost municipal del nou govern, - composat per persones noves i altres 
que han format part d’un govern anterior o que estaven a l’oposició en un altre grup 
municipal i, per tant, amb suficient coneixement de com es confecciona un pressupost i 
quins objectius es persegueixen amb el pressupost que es presenta -, que poden 
manifestar que el troben decebedor per la seva manca d’ambició, sense que en aquest 
mandat es noti cap canvi, ni  en les formes ni en el fons, perquè encara que l’estil és 
diferent, la mecànica és la mateixa, no existint dins del pressupost ni una sola proposta 
consensuada amb l’oposició, més enllà de convocar reunions explicatives i convocar 
una roda de premsa presentant el pressupost abans de fer-ho en el plenari municipal, 
considerant que és un pressupost calcat al d’anys anteriors, subrallant que la pròpia 
Sra. Ortiz ha dit que volien continuar fent el mateix, destacant que aquesta manca 
d’idees o de projectes de futur es pretén tapar amb una primera fase de l’avinguda 
Barcelona, projecte reivindicat pel seu grup des de l’any 2003 pel contingut que té, no 
només urbanístic sinó també d’impuls econòmic, indicant, per altra banda, que es diu 
que s’incrementen partides de benestar social, si bé abans d’aquest increment hi va 
haver una reducció, perquè es va aprovar un reglament que limitava l’accés a alguns 
recursos per part dels ciutadans, pretenent tapar amb un pedaç de 20.000€ per ajuts 
d’habitatges, no se sap amb quin projecte, la manca de voluntat política dels darrers 
governs municipals per impulsar una autentica política d’habitatge a nivell municipal, 
avançant que no poden donar suport a una política de pedaços, endevinant, pel que es 
veu a les partides de comunicació, que la intenció deu ser continuar fent comunicats 
de premsa a dojo, podent pensar que passarà el mateix que amb la bossa d’ajuts a 
l’IBI, és a dir, que es faran unes bases en les que la majoria de gent en quedarà fora, 
afegint que, de tota manera, 20.000€ per fer una política d’ajuts de lloguer en un poble 
que té com a assignatura pendent el tema de l’habitatge, sembla un pedaç molt petit, 
quan moltes famílies tenen problemes per accedir a l’habitatge, com deia un estudi 
que sempre han demanat que s’actualitzi, apuntant que un augment d’un 20% en 
Comunicació és un augment molt considerable, sabent que és per fer anuncis d’aquest 
estil, dient que avui la Junta de Govern ha aprovat retornar uns diners a la Diputació 
per ajuts a lloguer que no s’han pogut gastar, posant de manifest que, entre les 
inversions, es volen vendre projectes que estaven a les inversions del 2015, com 
l’avinguda dels Pins o les millores als pavellons i que els 35.000€ per equipar Ona 
Malgrat es van incloure al pressupost del 2013, a petició del seu grup, demanant 
parar-se a pensar quin model de ràdio es vol, perquè els diners no estan per llençar, 
manifestant, per altra banda, que ja n’hi ha prou de jugar amb els acords plenaris, 
perquè prendran mesures, en referència a l’acord plenari que diu que s’ha de pagar 
una quota a l’AMI, perquè els acords s’han de complir, indicant que hi ha mocions 
aprovades, a vegades per unanimitat, que no estan incloses en aquest pressupost, 
com la coberta de les peixateries, i que tampoc han vist l’emblemàtica escola oficial 
d’idiomes que JxM va anunciar en la seva campanya, recordant que aquesta proposta 
ja l’havia fet ERC, en el seu moment, i que el PSC sempre hi va votar en contra, fins 
que al final la van fer a Calella i ara és difícil que entre Calella i Blanes, que ja n’hi ha 
una, en facin una altra a Malgrat, suposant, amb tot, que devien tenir informació 
suficient i que aquesta proposta la tiraran endavant, per bé que en aquest pressupost 
no hi és, preguntant com és que no hi ha cap canvi a l’empresa Malgrat Turisme, més 
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enllà del pressupost de comunicació, quan l’actual regidora de Turisme defensava que 
aquesta empresa no era útil, no podent entendre que, com a mínim, no es faci cap 
canvi organitzatiu, d’objectius o de funcionament, afirmant que no defensaran mai els 
ajuts al comerç que es presenten, perquè acaben beneficiant a propostes noves de 
vegades de dubtosa viabilitat i, en canvi, perjudiquen als comerços més consolidats 
que potser necessitarien renovar-se i tenen problemes per tirar endavant, no existint, 
pel que sembla, un pla d’actuació definit, preguntant si es farà alguna cosa més, a part 
de copiar el que fan els altres municipis, amb una festa de la cervesa o de 
promocionar begudes alcohòliques, destacant que la portaveu del seu grup, l’any 
passat, va manifestar: el pressupost que es presenta no és gens ambiciós, seguint la 
mateixa línia continuista dels presentats en aquell mandat. Sent un pressupost sense 
un endeutament excessiu que serveix per tancar una etapa com si l’equip de govern 
fos conscient de que les pròximes eleccions municipals portaran un escenari de 
govern nou al poble. Podrem entendre que la situació actual no ajuda a fer grans 
inversions, considerant però que aquests temps difícils també obliguen al consistori a 
fer un esforç més gran per ajudar a les famílies malgratenques, fer plans, inversions i 
estratègies que dinamitzin l’economia del poble, amb un projecte més ambiciós, 
destacant que el pressupost d’inversions sembla de manteniment, ja que més de la 
meitat es destina a l’asfaltat de carrers, rehabilitacions i millores d’edificis i estructures, 
com l’adequació del cementiri i equips de tractament d’informació, reduint-se la 
inversió com a tal a un projecte demanat des del grup de Convergència que ja va ser 
inclòs en el pressupost del 2013 que era la passera del barri Palomeres, fent esment 
també a l’enllumenat de l’Avinguda dels Pins, concloent que la  intervenció que va fer 
l’any passat la Sra. Ponsa fou calcada, suposant que, ara que està al govern, el seu 
punt de vista deu haver canviat molt.  
 
La Sra. Ortiz r espon que ser continuista en aquest cas és seguir fent una política ben 
feta, sentint-se orgullosa de formar part d’un equip de govern que continua al front de 
l’Ajuntament, perquè la gent els ha fet confiança. 
 
La Sra. Serra replica que això mateix és el que va dir un altre portaveu l’any passat, 
perquè el projecte és igual, no hi ha cap canvi, suposant que aquest tipus de política 
prudent hi ha gent que li deu agradar, per bé que els temps han canviat molt. 
 
La Sra. Ortiz pregunta a la Sra. Serra, amb l’experiència dels anys que porta a 
l’Ajuntament, - quins projectes faria sense incrementar els impostos dels malgratencs i 
malgratenques i mantenint els serveis i la qualitat. 
 
La Sra. Serra contesta que ho faran per escrit, a través d’al·legacions al pressupost. 
 
La Sra. Ortiz pregunta perquè no va fer aportacions quan es van reunir un parell de 
dies, com sí va fer el Sr. Ramir amb la idea de cobrir les peixateries. 
 
La Sra. Serra  replica que aquesta idea no va sortir només d’ERC, ja que fou una 
moció aprovada per altres grups, entre ells el seu, apuntant que se li va dir que no, 
afegint que l’actitud de la Sra. Ortiz fou molt a la defensiva, contestant aïradament a 
una pregunta que li  va fer, optant per desistir, reiterant que ho faran per escrit. 
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El Sr. Mercader  intervé dient que la reunió prèvia amb els grups de l’oposició era 
perquè fessin propostes, i que tots els grups en van fer, menys Convergència que no 
en van fer cap, considerant, quant a la roda de premsa, que, un cop s’han presentat 
els pressupostos i les ordenances a l’oposició, en dues reunions, i s’han donat per 
tancades, comunicar-ho a la premsa no és cap falta de respecte, més quan van sortint 
informacions del pressupost que el govern no ha donat, cosa que potser sí  és una 
falta d’ètica, manifestant que s’esperava una mica de crítica pel tema de 
comunicació/ràdio, perquè es passa de 8000€ a 43.000€, recordant que es feia un 
butlletí municipal a l’any i que ara se’n faran quatre, apuntant que un ajuntament de 
CiU, del Maresme, en comunicació gasta 259.000€ i en radio i televisió, 303.000€, 
considerant que els 35.000€ a Malgrat, representen un pas previ i mínim per 
actualitzar, a nivell tècnic, la radio municipal i per tirar endavant el projecte de la 
plataforma de comunicació,  que es pot comprovar entrant a Malgrat Comunicació, on 
posa Malgrat Visió, que és una pestanya amb reportatges en vídeo de l’actualitat 
municipal, indicant que la Sra. Serra en la seva intervenció ha fet esment a que 
l’avinguda Barcelona, Can Palomeres o el pavelló eren propostes de CiU, recordant 
que l’avinguda Barcelona, a nivell urbanístic, en el POUM i abans, des del 1990, ja 
estava prevista pel partit socialista l’obertura de l’avinguda Barcelona, apuntant que no 
han dit pas que les inversions de l’avinguda els Pins i el pavelló Germans Margall, 
fossin noves, tornant a aparèixer, la primera, en haver-se hagut de destinar enguany 
els recursos previstos al clavegueram dels carrers de la Verneda, concloent que el 
tema de la coberta de les peixateries es va parlar amb tots els grups polítics.  
 
La Sra. Serra  contesta que, quan parla de comunicació, s’hi haurien de sumar tots 
aquells diners que ja es paguen per l’equip de comunicació, i que la comparació amb 
altres municipis, l’ha de fer amb la xifra total i no només mirant l’augment que es fa en 
aquest camp, recordant que la moció de les peixateries la va presentar CiU i s’hi van 
sumar els altres grups, reconeixent que, en la reunió, qui va posar aquest tema sobre 
la taula va ser el portaveu d’ERC, instant a estudiar-ho i cercar un punt de consens, si 
bé se li va dir que no, preguntant de què hauria servit fer una proposta igual.  
 
El Sr. Mercader manifesta que no van fer tampoc cap altra proposta. 
 
El Sr. Roger posa de manifest que va dir a la Sra. Ortiz que, quan traslladés la 
proposta ho fes en nom tant de CiU com d’ERC, i que en la reunió la gent de CiU i de 
la CUP s’hi van sumar. 
 
La Sra. Ponsa exposa que PSC i JxM han debatut i treballat els pressupostos 
conjuntament, indicant que l’avinguda Barcelona la consideren una obra prioritària per 
ser una porta per obrir la façana marítima, recordant que en el programa electoral 
duien la reforma de la façana marítima i engegar accions per dinamitzar l’economia, 
apuntant que oberta l’avinguda Barcelona, es poden demanar subvencions pel passeig 
Marítim i el tram final de la riera, havent-se centrat, com a socis de govern, en que els 
pressupostos contemplin una sèrie d’accions imprescindibles i necessàries, que 
portaven al programa electoral, com la millora de la ràdio, desenvolupar un espai per 
poder fer més activitats i molts altres temes que no requereixen pressupost, 
manifestant, pel que fa a l’escola oficial d’idiomes, que és un projecte que es vol tirar 
endavant, si bé s’ha hagut de prioritzar altres projectes, indicant, quant a  Malgrat 
Turisme, que la regidoria de Turisme està valorant la seva continuïtat o no, treballant 
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d’una manera més enfocada als resultats i oberts a noves vies, mirant de fer diverses 
accions, pensant que la bonificació de comerços és una molt bona iniciativa, en la que 
s’està començant a treballar, principalment, des de la regidoria de promoció 
econòmica, manifestant que es buscaran uns criteris adequats perquè realment sigui 
una acció engrescadora, concloent, pel que fa a la quota de l’AMI, que Malgrat en 
forma part i, per tant, és lògic que pagui la quota, afirmant que estan pressionant 
perquè es faci el pagament.  
 
La Sra. Serra respon que sentir parlar de façana marítima li resulta familiar, perquè 
aquest projecte estava en un programa electoral de CiU, manifestant que no es que es 
vulguin apropiar de tots els projectes, però que s’ha de reconèixer que el del barri 
Palomeres es va posar en un pressupost perquè fou la condició que va posar CiU per 
desencallar-lo i que la reforma del pavelló vell fou un altre punt d’aquelles condicions, 
apuntant que han d’explicar la feina que fan des de l’oposició, perquè no tenen els 
45.000€ per comunicació que té el govern, havent d’aprofitar el butlletí municipal per 
explicar-ho, reconeixent que l’avinguda Barcelona, estava al Pla General l’any 91 i 
després en el POUM, posant de manifest que el PSC ni la va tirar endavant ni la va 
desencallar i que s’ha prioritzat perquè hi ha hagut uns grups que l’han ficat a l’agenda 
durant vàries campanyes, recordant que s’havia dit que existia un contenciós i que no 
es podia desencallar, mentre que ara resulta que se’ls diu que s’expropiarà igualment, 
esperant explicacions al respecte, dient que  aquest projecte és l’única novetat que hi 
ha en aquest pressupost, concloent que aquests treballs que no tenen pressupost no 
deuen ser de gaire calat, ja que en la roda de premsa no se’n va fer cap esment. 
 
La Sra. Casajuana manifesta que, en el tema de la coberta de les peixateries, la CUP 
no va gosar dir que s’introduís en el pressupost, perquè no tenien prou informació, per 
bé que sí que van dir que no estarien d’acord amb un futura ampliació de l’Ajuntament, 
que ocupés l’espai públic de les peixateries, agraint a la regidora les dues jornades 
informatives, encara que no es pot pretendre que, amb aquestes explicacions, els 
grups de l’oposició presentin propostes i projectes gaire concrets, perquè hi ha molta 
informació i s’ha de mirar molt bé, a part de que a la CUP no li agraden les 
negociacions que duren una setmana i té una assemblea local que és sobirana, 
coincidint en que són uns pressupostos continuistes, observant que la partida que 
gaudeix de major despesa és la partida relativa a seguretat i mobilitat amb 3.390.425€, 
pensant que Malgrat té una bona policia i que és un dels cossos més ben pagats del 
Maresme, volent que tothom estigui ben pagat i no només la policia, considerant 
criticable el tema de la galeria de tir, amb una despesa de manteniment anual de 
5.500€ a l’any i un  pressupost previst de 1000€ d’ingressos pel preu públic de 66.05 
€/hora fixat per a terceres persones, relatives a les policies que no siguin de Malgrat, el 
que no és gens proporcional  com tampoc ho és que en l’estat d’execució 2015 hi hagi 
zero ingressos, demanant que o bé  augmenti la seva recaptació o disminueixi el seu 
manteniment, de forma que s’intenti autofinançar, demanant també que es reforci la 
idea de proximitat dels agents de la policia, felicitant a l’inspector en cap i a 
l’assessoria jurídica de l’Ajuntament per l’esforç que han fet per poder prestar el servei 
de mediació que, al llarg d’aquest any, es desplegarà en la seva totalitat, fent 
referència, per altra banda, a que es preveuen 135.000€ per il·luminar l’avinguda els 
Pins, però que, en canvi, no s’ha previst ni l’asfalt ni l’enllumenat ni cap mena de 
condicionament de l’avinguda Mediterrània, fins aproximadament el carrer Indústria, on 
hi ha el cementiri, oberta al trànsit de vianants, proposant que es prioritzi la continuació 
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de la urbanització de l’Avinguda Mediterrània o que, alternativament,  s’inclogui algun 
tipus de partida per posar-hi llum, si no es vol incórrer en responsabilitat, si passa 
alguna cosa. Quant a la  neteja viaria, posa de manifest que compta amb una despesa 
de 790.000€ i la fa una empresa privada, proposant que s’avaluï la municipalització 
d’aquest servei i es faci possible acabar amb la concessió, estalviant l’IVA i el benefici 
empresarial, gestionant-lo des de l’ajuntament, destacant que es va dir que el 
pressupost de serveis socials ha augmentat molt,  en aliments , en ajudes a la infància 
i  en ajuda domiciliaria, si bé l’augment no és real, perquè el pressupost del 2015 s’ha 
hagut de modificar i, per tant, no hi ha cap augment, en tant que  el pressupost  s’ha 
d’avaluar quan finalitza l’any, apuntant que l’atur registrat l’any 2005 a Malgrat, segons 
dades de l’Institut Català, era de 819 persones i que l’any 2015, és de 1573 persones, 
essent alguns dels principals problemes de l’atur, a nivell personal, les depressions, 
les frustracions i la  crisi a la unitat familiar i, a nivell econòmic, l’ampliació de deutes, 
la pobresa i l’exclusió social, considerant que els regidors de les àrees d’Habitatge i 
Acció social no s’han fet valdre, enfront del pacte de govern que es concreta en 
l’avinguda Barcelona, entenent que calen polítiques clares, sense que es vegi en 
aquest pressupost cap programa específic, demanant que es desenvolupin programes 
concrets i amb un llarg seguiment d’empoderament a les persones, indicant que l’atur i 
la manca d’ingressos fa que moltes famílies hagin de ser desnonades dels seus 
habitatges o hagin de viure amb aquesta por, essent els menors els primers que la 
pateixen, dient que la política d’habitatge és una signatura pendent, que el PSC, que 
ha governant els darrers anys, no ha abordat, fins que el problema ha esclatat als 
morros, essent inexistent l’habitatge social a Malgrat, mentre cada setmana la Junta la 
Govern local aprova un mínim de dues ajudes econòmiques destinades a sufragar una 
renta mensual del domicili o a sufragar subministraments de primera necessitat que les 
persones no poden pagar, pensant que el pressupost hauria d’haver apostat clarament 
per l’habitatge social, amb una gran partida econòmica, amb els 200.000€ que 
s’estalvien, a acció social, per poder oferir una gran bossa d’habitatge social, 
considerant les molles els 20.000€. que es proposen, demanant al regidor d’habitatge i 
a la regidora d’acció social, coratge, fortalesa i valentia per imposar les seves 
polítiques i fer-les prevaldre a interessos purament partidistes, fruit d’un pacte 
antinatura, parlant  amb les entitats financeres i amb les empreses d’aigua, anant a la 
recerca de pisos buits per incloure’ls a la bossa d’habitatge social, oferint el 
recolzament de la CUP en aquesta tasca. Quant a Educació, manifesta que l’escola 
bressol els Fesolets està concedida a Clece, demanant a la  regidora d’Educació que 
no informi favorablement la prorroga del contracte i que s’estudiï i avaluï la possibilitat 
de que aquest servei sigui prestat directament per l’Ajuntament, demanant, cas que 
l’estudi no recomani una municipalització, que no es donin concessions de serveis de 
l’Ajuntament a empreses multiserveis, com Clece, que estan desbancant a les 
especialitzades en educació, volent saber  quin benefici obté aquesta empresa de la 
gestió de l’escola bressol, quin és el destí d’aquest benefici i on retalla per obtenir-lo, 
havent detectat que l’àrea d’Esports efectua una transferència bancària a favor de 
l’escola de futbol, de 34.000€ i una transferència de 25.000€ a repartir entre totes les 
altres modalitats esportives, considerant que l’escola de futbol ha de ser igual que 
totes les altres modalitats, celebrant els 10.000€, destinats a les dones i la igualtat de 
gènere, volent, amb tot, que la igualtat no es limiti només a les dones, ja que la llei 
11/2014, del 10 d’octubre del 2014, aprovada pel Parlament de Catalunya, també parla 
dels drets de lesbianes, gais, transgèneres i intersexuals, demanant que aquesta 
partida sigui profitosa per totes aquestes persones i no només per les dones, 
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bandejant la violència de gènere, l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Quant a la  
partida d’informació municipal, que augmenta fins als 43.000€, manifesta que no els 
sembla bé que la difusió institucional, estigui controlada per alcaldia i que surtin més 
l’alcalde i els òrgans de govern, en detriment d’altres persones de l’ajuntament, dels 
regidors, gent del poble, entitats, etc...no essent el problema qui desenvolupa la tasca 
periodística, que ho fa perfectament, sinó dels polítics que marquen unes quotes de 
difusió de la seva persona perquè els contribuents li estiguin pagant una campanya 
periòdica amb els seus diners, reclamant dignificar la tasca dels treballadors i 
treballadores, dotant-los de llibertat, apuntant que no hi ha cap partida destinada 
explícitament a participació ciutadana i que, si es vol que els pressupostos de l’any 
2017 siguin participatius, a mitjans de l’any 2016 s’haurà de començar a treballar i 
caldrà algun dineret, dient, quant a l’àrea de Comerç i Turisme, que la transferència 
que se li fa a Malgrat Turisme SL és de 254.000€, quan el seu pressupost total és de 
292.050€, que l’any 2012, foren 216.000€; l’any 2013, 199.000€; l’any 2014, 207.000€ 
i l’any 2015, 250.000€, veient que, a part, hi ha un fons de Turisme, d’aproximadament 
uns 80.000€, demanant que Turisme sigui una regidoria que depengui de l’Ajuntament, 
perquè hi ha indicadors suficients perquè Malgrat Turisme SL no segueixi, essent un 
d’ells que no té beneficis, quan les societats limitades es creen precisament per 
generar-ne, donant-se el cas que, quan hi ha les fires, recapten i es queden el preu 
que paga la gent que té parada: l’any 2014, a la fira del dia del Turisme, 650€ ; al 
mercat de Sant Nicolau, 1056€ ; a la  fira d’estiu, 4180€; a la d’hivern, 2540€ i a la de 
primavera, 1925€, el que fa un total de 10351€, entenent que aquests diners han 
d’anar directament a l’Ajuntament, reiterant la necessitat de dissoldre Malgrat Turisme, 
tot sabent que les persones que hi treballen no sortiran danyades, perquè tenen plaça 
a l’Ajuntament i hi retornaran, indicant que al pressupost del 2016 hi ha una única 
inversió de gran envergadura que és l’Avinguda Barcelona, que, evidentment s’ha 
d’obrir per poder donar resposta a que en un futur es faci un passeig nou, si bé no 
estan d’acord en que es faci ara, deixant empantanegada la continuació de l’avinguda 
Mediterrània, sense resoldre el desastre existent al carrer Llibertat, - recordant que els 
veïns es van posar de cul amb les contribucions especials perquè consideraven que 
eren desproporcionades, instant a que algú hi vagi a parlar perquè tenen els serveis 
antics i s’ha de tirar endavant- o el desastre d’inundabilitat que hi ha al carrer Passada, 
després d’haver pagat contribucions especials, manifestant que l’avinguda Barcelona 
si no es fa el  2016 es farà el 2017 o el 2018, pensant que si es prioritza, deixant els 
altres temes sense resoldre, és perquè hi ha un pacte de govern que es diu turisme, 
considerant que no pot ser que un  pacte de govern es mengi els veïns de Malgrat, 
concloent que no es pot dir que aquest pressupost sigui el reflex del socialisme roig 
que la CUP anhela i que el PSC ha perdut i que com a anticapitalistes no els agrada 
que el gran trepitgi al petit, agraint a la regidora, Isabel Ortiz, que els hagi intentat 
explicar tot el que estava al seu abast i els hagi escoltat, així com a les treballadores i 
treballadors de l’Ajuntament que els han ajudat a entendre l’aplicació de tants 
números, perquè és complicat, tenint un record per a la pagesia i els industrials que tot 
i pagar impostos no apareixen enlloc en el pressupost, i a tots els contribuents que , 
amb el seu esforç i treball, faciliten que es pugui tirar endavant el pressupost.  
 
El Sr. Mercader  respon que celebra que la CUP s’afegeixi a una de les propostes 
estrella que tenia el PSC, com era d’obrir l’avinguda Mediterrània, indicant que s’ha 
parlat dels veïns del carrer Llibertat, però que a l’avinguda Barcelona també hi ha 
veïns, encara que hi hagi moltes segones residències, indicant que prioritzar 
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l’avinguda Barcelona no significa que no es faci l’avinguda Mediterrània, perquè eren 
les dues prioritats del programa, indicant, pel que fa a l’enllumenat en aquell pas, que 
el correcan té il·luminació i que a les obres provisionals que s’han fet, també s’ha 
augmentat la il·luminació i a la nit arriba la llum al pas, dient, pel que fa a la galeria de 
tir, que també s’ha de tenir en compte que els agents de la policia local estalvien 
diners en no haver de traslladar-se a altres galeries de tir, en poder fer les pràctiques a 
les seves dependències, manifestant que en el tema de l’atur, comparar el 2005 amb 
el 2015, és a dir, la millor època de la construcció amb la situació actual, no es massa 
adequat, puntualitzant que la regidoria no es diu Igualtat de la dona sinó d’Igualtat, en 
termes generals, apuntant que el tema de participació ciutadana no surt al pressupost 
perquè no cal per reunir-se per tal de fer el reglament i tirar endavant els consells, com 
tampoc hi ha la de transparència i no significa que no es facin coses per la 
transparència a través de les àrees i les aplicacions informàtiques, limitant-se al cost 
que  desenvolupa d’això, concloent que ara no es poden fer les municipalitzacions 
proposades perquè la llei no ho permet 
 
La Sra. Ponsa manifesta que ja sap que l’empresa Malgrat Turisme no els agrada, 
recordant que els ha convidat moltes vegades a que facin aportacions i a anar-hi per 
veure com treballen el dia a dia, apuntant que, quan era una regidoria, tenia una 
dotació econòmica d’entre 310.000€ a 400.000€, afegint que estaria encantada de 
disposar d’aquesta quantitat per poder fer accions per fomentar i dinamitzar el sector 
econòmic del turisme, el comerç i tots els sectors que poden atraure públic al municipi. 
 
El Sr. Mercader,  referint-se a la comunicació, manifesta que considerar-la partidista és 
molt subjectiu, dient que ha mirat com comunica un govern proper de la CUP a la seva 
web, i que hi ha trobat la foto de l’alcalde amb la salutació, el contacte amb l’alcalde i 
les xarxes socials, igual que a Malgrat, i l’agenda de l’alcalde que surt en els actes 
culturals, apareixent també la notícia relativa a l’assistència de l’alcalde a la 
concentració d’alcaldes i càrrecs electes en suport dels imputats del 9N, certament 
partidista, manifestant que, com alcalde, una noticia d’una concentració política no la 
posaria a la web municipal, i que ho faria a la web del partit, afegint que a l’Ajuntament 
es dona plena llibertat a posar informació, perquè si un tècnic es bon professional 
ningú el pot condicionar, reblant que els polítics mai han condicionat els tècnics 
d’aquest Ajuntament, concloent que abans de fer acusacions, cal comparar que fa el 
propi partit polític. 
 
La Sra. Casajuana  manifesta que també s’alegren de coincidir amb l’avinguda 
Mediterrània, optant, però, primer per l’avinguda Barcelona, proposant fer servir per 
discernir-ho la consulta o la participació ciutadana, dient, quant al tema de la galeria de 
tir que, certament, els policies de Malgrat s’estalvien pagar el que els hi valdria anar a 
una galeria de tir aliena, si bé, segons té entès, cada policia ha de fer dues hores l’any 
de tir, que no és gaire, apuntant, respecte a l’atur, que el PSC, que governava, podia 
tenir les dades progressivament i la Junta de Govern local es feia cada setmana, de 
forma que d’indicadors n’hi havia. Quant al tema de la igualat, manifesta que com que 
s’hi diu: 10.000€ destinats a partida, activitats dones i igualtat de gènere,  han fet el 
comentari a nivell informatiu, apuntant que es critiquen altres pobles, però que és de la 
CUP de Malgrat de que s’ha de preocupar i no de la d’Argentona, encara que estaria 
bé preguntar qui gestiona la web, considerant que aquesta és una assignatura pendent 
d’aquest Ajuntament, perquè quan hi ha la jornada de portes obertes del centre 
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terapèutic, la noticia és la foto de l’alcalde, la Sra. Raquel i la Sra. Isabel, quan hauria 
estat bé conèixer  l’opinió del director del centre o d’un usuari, no admeten que, perquè 
diguin això, algú els digui que posen en tela de judici la professionalitat de les 
persones, perquè això és jugar brut, coincidint amb que seria molt millor tenir la 
regidoria de Turisme i que el servei es presti des de l’Ajuntament, repetint que no es 
digui que tenen mania als treballadors perquè és molt desagradable, dient, quant a les 
municipalitzacions, que han dit  que s’avaluï i s’estudiï, de forma que si per llei no és 
pot s’haurà acabat l’avaluació, demanant que quan es donin contractes a empreses, 
se sigui més curós, perquè enriquir als més rics fa una mica de rabieta, recordant, per 
acabar, que la CUP ja va dir que, tal com estava l’escenari, creien que el PSC havia de 
governar amb minoria i buscar acords puntuals, trobant no massa honest que el pacte 
de govern ja estès bastant cuit, citant la notícia del dia 2 de juny en que la Sra. Ponsa 
comunicava l’acord de govern després d’unes setmanes amb varies reunions de treball 
amb el PSC, quan havia passat només una setmana i dos dies de les eleccions, per bé 
que hi hagués una rectificació posterior dient: després d’una setmana amb varies 
reunions...concloent que la CUP no va amb embuts i si, abans de presentar-se a les 
eleccions ja ha parlat amb algú o té un preacord amb algú, ho dirà, perquè ho 
sàpiguen els seus  votants. 
 
El Sr. Mercader  respon que no tenien una bola per fer pre-pactes i per saber quins 
resultats obtindrien després de 24 anys governant la Conxita, considerant agosarat 
anar fent pactes sense saber els resultats, indicant que el programa electoral de la 
CUP deia de municipalitzar els serveis, i ara es diu alegrement que si no es pot fer, es 
treu, considerant que potser s’haurien d’haver informat abans de posar-ho al programa 
electoral, trobant que en el tema de la comunicació és greu dir que es coarta la llibertat 
dels treballadors, pensant que s’han de mesurar les paraules, agraint, per acabar, a 
l’anterior equip de govern la seva bona gestió econòmica que permet poder fer 
inversions grans com l’avinguda Barcelona i mantenir els serveis, donant les gràcies 
també als treballadors dels serveis econòmics i a la regidora Isabel Ortiz, així com a tot 
l’equip de governi i als regidors de l’oposició per les seves aportacions.  
 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de  data 5 de novembre de 2015.  
 
Vista la proposta de l’alcaldia, de data 30 d’octub re de 2015, el Ple, per nou vots 
a favor (PSC i JxM), quatre vots en contra (CUP i C iU) i tres abstencions (ERC), 
ACORDA: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Pressupost General per a l’exercici 2015 integrat pel 
Pressupost de l’Ajuntament i les previsions d’ingressos i despeses de la societat 
municipal Malgrat Turisme SL, que es detallen a continuació : 
 
1. Pressupost de l’Ajuntament 
 

• Pressupost d’ingressos: 
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Capítol Descripció 2016

1 Impostos directes 8.630.650,00        
2 Impostos indirectes 150.000,00           
3 Taxes, preus públics  i altres ingressos 4.441.075,00        
4 Transferències corrents 4.383.950,00        
5 Ingressos patrimonials 143.100,00           
6 Alienació d'inversions reals 400,00                  
7 Transferències de capital 60.000,00             
8 Actius financers 36.000,00             
9 Passius financers 1.090.000,00        

Total pressupost d'ingressos 18.935.175,00      
 

 
• Pressupost de despeses: 
 

Capítol Descripció 2016

1 Despeses de personal 7.995.650,00        
2 Depeses corrents en béns corrents i serveis 7.043.850,00        
3 Despeses financeres 139.000,00           
4 Transferències corrents 709.575,00           
6 Inversions reals 1.921.100,00        
7 Transferències de capital -                         
8 Actius financers 36.000,00             
9 Passius financers 1.090.000,00        

Total pressupost de despeses 18.935.175,00      
 

 
 
2. Estat de Previsió d’ingressos i despeses de Malg rat Turisme SL 
 

Subgrup Descripció Import

70 Vendes de serveis 25.900,00      

75 Altres ingressos de gestió 24.545,95      

74 Subvencions 254.000,00    

Total previsió d'ingressos 304.445,95    

Subgrup Descripció Import

64 Despeses de personal 143.245,95    
62 Serveis externs 161.200,00    

Total previsió de despeses 304.445,95     
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3. Estat de consolidació del pressupost general 
 
Capítol Descripció Ajuntament

Malgrat 
Turisme SL

Eliminacions
Pressupost 
consolidat

1 Impostos directes 8.630.650,00       8.630.650,00       
2 Impostos indirectes 150.000,00          150.000,00          
3 Taxes, preus públics  i altres ingressos 4.441.075,00       50.445,95      4.491.520,95       
4 Transferències corrents 4.383.950,00       254.000,00    254.000,00    4.383.950,00       
5 Ingressos patrimonials 143.100,00          143.100,00          
6 Alienació d'inversions reals 400,00                 400,00                 
7 Transferències de capital 60.000,00            60.000,00            
8 Actius financers 36.000,00            36.000,00            
9 Passius financers 1.090.000,00       1.090.000,00       

Total ingressos 18.935.175,00     304.445,95    254.000,00    18.985.620,95     
 

 
Capítol Descripció Ajuntament

Malgrat 
Turisme SL

Eliminacions
Pressupost 
consolidat

1 Despeses de personal 7.995.650,00       143.245,95    8.138.895,95       
2 Depeses corrents en béns corrents i serveis 7.043.850,00       161.200,00    7.205.050,00       
3 Despeses financeres 139.000,00          139.000,00          
4 Transferències corrents 709.575,00          254.000,00    455.575,00          
6 Inversions reals 1.921.100,00       1.921.100,00       
7 Transferències de capital -                       -                       
8 Actius financers 36.000,00            36.000,00            

9 Passius financers 1.090.000,00       1.090.000,00       

Total despeses 18.935.175,00     304.445,95    254.000,00    18.985.620,95     
 

 
Segon. Aprovar les bases d’execució del pressupost. 

 
Tercer. Exposar-lo al públic, juntament amb els seus antecedents i justificants, per un 
termini de quinze dies hàbils, mitjançant inserció del corresponent anunci al Butlletí 
Oficial de la Província. 
 
Quart. Considerar definitivament aprovat el pressupost, en el supòsit de que no es 
presenti cap reclamació durant el termini d’exposició al públic. 
 
Cinquè. Remetre còpia del pressupost, definitivament aprovat, a l’Administració de 
l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.  
 
 
5.- Aprovació de la plantilla orgànica de l’Ajuntam ent 2016 
 
Vist l’article 26 del Decret 214/1990, pel qual s’aprova el Reglament de Personal al 
servei dels Ens Locals de Catalunya, en concordança amb l’article 28 del Decret 
Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un únic text 
determinats preceptes de la funció pública a Catalunya, conforme les entitats locals 
han d’aprovar anualment la seva plantilla orgànica. 
 
Un cop analitzades les necessitats a curt termini de l'Ajuntament, mitjançant els 
treballs de preparació del pressupost de l'Ajuntament de Malgrat de Mar per l'anualitat 
2016, resulta : 
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a) Modificacions de llocs relatius a funcionaris:    
 
1. S’amortitza la plaça de Cap de secció d’Urbanisme i Obres A1-26, una vegada 
proveïda la plaça de Cap de Serveis Territorials i Medi Ambient. 
 
2. Es creen dues places noves: administratiu/iva (Serveis en el Territori) i tècnic/a 
auxiliar de joventut, a cobrir mitjançant promoció interna. Una vegada cobertes 
reglamentàriament, les corresponents places d’auxiliar administratiu/iva s’amortitzaran. 
 
Per tant la plantilla de personal funcionari resta predeterminada en 102 llocs de 
treball (98 efectius). 
 
b) Modificacions de llocs relatius a laborals  
 
1.- Amortització del lloc de treball de Cap d’Àrea de Serveis Personals una vegada 
completat el procediment de funcionarització. 
  
2.- Es crea una nova plaça de treballadora social A2-18 
 
Per tant la plantilla de personal laboral resta predeterminada en 109 llocs de treball 
(108 llocs reals).  
 
 
Obert el torn d’intervencions 
 
El Sr. Màrquez demana poder votar separadament la plantilla i totes les noves 
incorporacions i canvis de funcionariat. 
 
El Sr. Mercader respon que sempre s’ha presentat en punt únic i que un criteri que té 
en aquest nou mandat és no separar punts. 
 
El Sr. Màrquez manifesta que votaran en contra, tot i considerar molt necessaris tots 
aquests llocs i els canvis que s’han produït, basant el seu vot negatiu en que en el seu  
programa parlaven de la transversalitat de les diferents àrees i de crear noves 
estructures dins de l’ajuntament, pensant que els treballadors de l’Ajuntament moltes 
vegades estan infravalorats i caldria fer una revisió dels seus llocs de treball que no 
sembla que estigui previst fer. 
 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de  data 5 de novembre de 2015.  
 
Vista la proposta de l’alcaldia, de data 2 de novem bre de 2015, el Ple, per onze 
vots a favor (PSC, JxM i CiU), dos vots en contra ( CUP) i tres abstencions (ERC), 
ACORDA: 
 
Primer.  Aprovar la Plantilla Orgànica de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, que figura 
com a annex al present acord i que ha de regir durant l’exercici 2016 de conformitat 
amb el referit article 26 del Decret 214/1990 i l’article 28 del Decret Legislatiu 1/1997, 
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de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un únic text determinats preceptes de la 
funció pública a Catalunya. 
 
Així mateix, caldrà publicar-la en el BOP i en el DOGC, de conformitat amb l’article 28 
del referit reglament (214/1990) 
 
Segon.  Comunicar el trametre còpia de la referida Plantilla Orgànica a l’administració de 
l’Estat (Ministerio para las Administraciones Públicas) i a la Generalitat de Catalunya 
(Departament de Governació i Relacions Institucionals). 
 

                                    A N N E X  
 
PLACES RESERVADES A FUNCIONARIS DE CARRERA 
 
Llocs existents ................................... .........................................  102 
Llocs efectius .................................... ..........................................    98 
 
          NOM    NÚM.               GRUP         NIVELL    VACANTS  
 
Escala d’Administració Local amb habilitació de car àcter nacional......................3  
 

SECRETARI 1 A1 30 --- 
INTERVENTOR 1 A1 30 --- 
TRESORER 1 A1 22 1* 

 
* Per resolució de 28 de juny de 1998, la Direcció General d’Administració Local, autoritzà de forma 
excepcional a la Sra. Feli Yubero i Alarcón, a ocupar el lloc de treball de Tresorer, a petició de 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar. 
 
Escala d’Administració General .................... ..........................................................30 
 

TÈCNICS DE GESTIÓ  2 A2 24 -- 
ADMINISTRATIUS (*) 15 C1 16 2 
AUXILIARS ADMINISTRATIUS(**) 12 C2 14 1 
NOTIFICADOR 1 E 12 -- 

 
• El lloc de la Sra. Feli Yubero i Alarcón, si bé té una plaça d’Administrativa C1, ocupa el lloc de 

Tresoreria (per tant, no està inclosa dins d’aquesta escala).  
• Una plaça d’administratiu es manté mentre no es faci provisió de la plaça de tècnic auxiliar 

d’Estadistica i Població. 
• Dues places d’auxiliars administratius es mantenen mentre no finalitzi el procés de promoció 

interna per cobrir dues places creades: d’administratiu a Brigades i de tècnica auxiliar de 
Juventut) 

 
     
Escala d’Administració Especial ................... ...................................................... 15 
 
CAP D'AREA DE SERVEIS 
TERRITORIALS I MEDI AMBIENT 1 A1 30 -- 

CAP DE L’ÀREA DE SERVEIS A 1 A1 22 -- 
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LA PERSONA 
CAP DE SECCIÓ D’INDUSTRIA I 
MEDI AMBIENT I SERVEIS 
MUNICIPALS 

1 A1 26 1 

CAP D'UNITAT ADMINISTRATIVA 
I SERVEIS TERRITORIALS 

 
1 

 
A1 
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-- 

TÈCNIC ARXIVER 1 A1 22 -- 
ARQUITECTE TÈCNIC 1 A2 20  
TÈCNICA MEDI AMBIENT 1 A2 20 -- 
TÈCNICA INSPECCIO OBRES-
TRIBUTS 1 A2 20 -- 

TÈCNICA ACTIVITATS 1 A2 20 -- 
TÈCNIC AUXILIAR DE RRHH 1 C1 16 -- 
T.AUX. RESPONSABLE DE 
COMPRES 

1 C1 16 -- 

TÈCNIC AUXILIAR DE 
CADASTRE (*) 

1 C1 16 1* 

TÈCNIC AUXILIAR DE 
BIBLIOTECA 

1 C1 16 -- 

TÈCNIC AUXILIAR DE JOVENTUT 1 C1 16 1 
T. AUX. ESTADÍS POBLACIÓ *** 1 C1 16 1 
 
 (*) pendent completar procediment de provisió.  
(**) pendent de provisió 
 
 
Cos de la Policia Local ........................... ............................................................54 
 
INSPECTOR  1 A2 26 -- 
SOTS-INPECTOR 1 C1 22 -- 
SERGENT  3 C1 18 1 
CAPORAL  7 C2 16 -- 
AGENTS 39 C2 14 -- 
AGENTS VIGILANCIA I 
MOBILITAT 3 C2 12 Interi-

natge 

 
PLACES RESERVADES A PERSONAL LABORAL 
Llocs existents ................................... ....................................................... 109 
Llocs reals ....................................... .......................................................... 108 
 

PERSONAL LABORAL ESTABLE A JORNADA COMPLERTA 
 
NOM    NÚM.                        CATEGORIA ASSIM.     VACANTS  
 
Tècnics superiors ................................. .................................................................. 2 
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   -- 
CAP D'AREA D'HABITATGE I 
PROJECTES URBANS 1 A1-22 1 

TÈCNIC/A SUPERIOR JURÍDIC 
ADM. 1 A1-24 -- 

 
 
Tècnics mitjos .................................... .................................................................15 
 
TREBALLADORA SOCIAL 4 A2-18 2 
EDUCADOR SOCIAL 2 A2-18 -- 
TÈCNIC DE GESTIÓ DEL GIS 1 A2-20 -- 
TÈCNICA INFORMÀTICA- 
COMUNIC. 1 A2-20 -- 

TÈCNICA D’INSERCIÓ LABORAL 1 A2-18 -- 
TÈCNICA DE COMUNICACIÓ- 
 PREMSA 1 A2-22 -- 

DIRECTORA RÀDIO MALGRAT 1 A2-22 -- 
PROFESSOR RESPONSABLE 
EEAA 1 A2-20 -- 

PROFESSORS ESCOLA ADULTS 3 A2-18 3 
 
Tècnics (categoria assimilada a Administratius).... ...............................................6 
 
COORDINADOR SERVEIS 
 TERRITORI 1 C1-18 -- 

TÈCNIC AUXILIAR DE CULTURA  1 C1-16 -- 
COORDINADOR CONSERGES 
CENTRE CÍVIC 1 C1-16 -- 

TÈCNIC AUXILIAR. BIBLIOTECA 2 C1-16 -- 
TÈCNIC  AUX. ENSENYAMENT I 
ESPORTS 1 C1-16 -- 

 
 Auxiliars Tècnics (categoria assimilada a Aux. Adm inistratius) .........................5  
 
INFORMACIÓ REGISTRE  1 C2-14 -- 
AUXILIAR D’INFORMÀTICA 2 C2-14 -- 
DINAMITZADOR JUVENIL 1 C2-14 1 
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1 C2-14 -- 
 
Encarregats i personal qualificat d’oficis ........ .................................................      24 
 
ENCARREGAT D’ENLLUMENAT 
I MANTENIMENT 

 
1 

 
C2-16 1 

ENCARREGAT DE JARDINERIA 1 C2-16 -- 
ENCARREGAT SERVEIS 
D’OBRES 1 C2-16 -- 

OFICIALS 1ª ENLLUMENAT 4 C2-14 -- 



30 

OFICIALS 1ª JARDINERIA 4 C2-14           1 
OFICIALS 1ª D’OBRES 3 C2-14 1 
OFICIALS JARDINERIA 3 C2-14 -- 
OFICIALS OBRES 3 C2-14 -- 
OFICIAL ENLLUMENAT 1 C2-14 -- 
SUPERVISOR DE QUALITAT 1 C2-14 -- 
TREBALLADORA FAMILIAR 1 C2-14 -- 
OFICIAL ESPEC. ESCTRUCT. 
LÚDIQUES (*) 1 C2-14 1 

 
(*) La provisió d’aquesta plaça comportarà l’amortització d’un lloc d’Oficial d’Espais Verd 
 
Personal no qualificat ............................ ............................................................... 17 
 
OPERARIS BRIGADA MUNICIPAL 17 E-12 4 
� OBRES (8) 
� JARDINERIA (8)  
� ENLLUMENAT(1) 
 
Subalterns ........................................ ..........................................................................  21 
 
CONSERGES ESCOLES 2 E-12 1 
CONSERGES ESPORTS 6 E-12 2 
CONSERGE ESCOLA ADULTS 1 E-12 -- 
RECEPCIONISTA SERV. 
PERSONA 

1 E-12 -- 

CONSERGE CULTURA 
 POLIVALENT 1 E-12 1 

CONSERGE CENTRE CÍVIC 2 E-12 1 
CONSERGE IMMACULADA 1 E-12 1 
SUBALTERN SERVEIS 
PERSONALS 

2 E-12 -- 

TELEFONISTA-INFORMADOR  2 E-12 -- 
AGENT CÍVIC 3 E-12 1 

PERSONAL LABORAL TEMPORADA A JORNADA COMPLERTA 
 
NOM    NÚM.                        CATEGORIA ASSIM.     VACANTS  
 
Auxiliars Tècnics (categoria assimilada a Aux. Admi nistratius) .........................3  
 
ENCARREGAT/ADA CASAL 
ESTIU            1              C2-14 1 

COL·LABORADORS CASAL 
ESTIU 2 C2-14 2 
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CONSERGE FIXA DISCONT. 1 E-12 -- 
MONITORS CASAL ESTIU 14 E-11 14 

PERSONAL LABORAL TEMPORADA A JORNADA PARCIAL 
 
NOM    NÚM.                        CATEGORIA ASSIM.     VACANTS  
 
Tècnics mitjos .................................... ................................................................ 1 
 
MESTRE DE CATALÀ (ESCOLA 
D’ADULTS) 66,66% 

1 A2-18 1 

 
 
6.- Aprovació del catàleg de llocs de treball 2016 
 
 
Antecedents 
 
Objecte de la present modificació, aplicable a l’exercici 2016 
 
PERSONAL FUNCIONARI 
 
a) Modificacions de llocs relatius a funcionaris:    
 
1. S’amortitza la plaça de Cap de secció d’Urbanisme i Obres A1-26, una vegada 
proveïda la plaça de Cap de Serveis Territorials i Medi Ambient. 
 
2. Es creen dues places noves: administratiu/iva (Serveis en el Territori) i tècnic/a 
auxiliar de joventut (fitxes 103ST, 104OH), a cobrir mitjançant promoció interna. Una 
vegada cobertes reglamentàriament, les corresponents places d’auxiliar 
administratiu/iva s’amortitzaran. 
 
b) Modificacions de llocs relatius a laborals  
 
1. Amortització del lloc de treball de Cap d’Àrea de Serveis Personals una vegada 
completat el procediment de funcionarització. 
  
2. Es crea una nova plaça de treballadora social A2-18 
 
 
Motivació a l’ordenament jurídic 
 
.- Reglament de Personal dels Ens Locals de Catalunya (Decret 214/1990), 29 a 32, 
169 i 170 cal destacar:  
 
"La relació de llocs de treball, com a expressió ordenada del conjunt de llocs de treball 
que pertanyen a una entitat local, inclou la totalitat dels existents a l'organització i 
correspon tant a funcionaris com el personal eventual i al laboral" 
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"Mitjançant les relacions de llocs de treball, s'assignen les funcions, atribucions i 
comeses que realitza cada persona. En tot moment, correspon al president de l'entitat 
local assignar, per decret, les funcions específiques de les contingudes amb caràcter 
genèric en la relació de llocs de treball quan raons de servei ho requereixin". 
 
"El lloc de treball constitueix la unitat mínima operativa  que s'identifica en una 
estructura administrativa. Per cada lloc s'ha d'especificar: DENOMINACIÓ, 
ENQUADRAMENT ORGÀNIC, CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS I/0 FUNCIONS 
ESPECÍFIQUES, REQUISITS PER OCUPAR EL LLOC, NIVELL I COMPLEMENT DE 
DESTÍ I ESPECÍFIC I FORMA DE PROVISIÓ DEL LLOC. 
 
“El complement específic retribueix determinades condicions dels llocs de treball. El 
seu establiment, depèn de la existència d’una valoració efectuada amb anterioritat, i 
que sigui aprovada mitjançant la relació de llocs de treball”. 
 
.- Real Decret Legislatiu 1/1997, de 31.10.1997, pel qual s’aprova la refosa en un únic 
text, determinats preceptes legals de la funció pública a Catalunya, aplicable a les 
Corporacions Locals en virtut de la Disposició Addicional 13ª, que literalment diu: Als 
efectes del que disposa l’article 2.2.c) (àmbit d’aplicació: Al personal al servei de les 
corporacions locals situades en el territori de Catalunya, en els termes que estableix la 
legislació de la funció pública local.), les referències de la present Llei al personal al 
servei de l’Administració de la Generalitat, s’entendran fetes, també, al personal al 
servei de les entitats locals, situades en el territori de Catalunya, exceptuant-ne els 
funcionaris amb habilitació de caràcter estatal. Articles 29, 30, 32 i 33, on cal destacar 
el següent: 
 

“La relació de llocs de treball és pública i cal incloure-hi tots els llocs de treball de 
funcionaris, laborals i eventuals existents. El contingut de les relacions de llocs de treball 
serà, al menys, el següent: 
 
.- La denominació i característiques essencials dels llocs de treball. 
.- Els requisits essencials per ocupar-los. 
.- El complement de destí i, en el seu cas, l’específic, si són llocs de personal 
funcionari- 
.- El grup, la categoria professional i règim jurídic aplicable als llocs de caràcter laboral. 
 
Els llocs de treball seran ocupats, amb caràcter general, per funcionaris públics. Com a 
excepció, poden ser ocupats per personal en règim laboral: 
 
.- Si es tracta de llocs de treball de naturalesa no permanent o de caràcter periòdic i 
discontinu 
.- Si es traca  de desenvolupar activitats pròpies d’oficis. 
.- Si es tracta de llocs de treball de caràcter instrumental, corresponent a les àrees de 
conservació i manteniment d’edificis, equips i instal·lacions, d’arts gràfiques, 
d’enquestes, de protecció civil, de comunicació social, d’expressió artística, de serveis 
socials o de protecció de menors (sense la creació d’un cos de funcionaris adients al 
lloc de treball) 
 
.- Si es tracta de desenvolupar activitats que requereixin uns coneixements específics o 
tècnics especialitzats (sense la creació d’un cos de funcionaris adients al lloc de treball) 
 



 

1 

.- Si es tracta de llocs de treball d’investigació. (sense la creació d’un cos de funcionaris 
adients al lloc de treball) 
 
.- Si es tracta de llocs de treball de docents(sense la creació d’un cos de funcionaris 
adients al lloc de treball) 
 
La creació, la modificació, la refosa i la supressió de llocs de treball es realitzaran en tot 
cas, mitjançant la relació de llocs de treball. 
 
Per proveir un lloc de treball, cal que hi consti a la referida relació de llocs de treball 
(s’excepcionen els casos on calguin executar tasques urgents, mitjançant personal amb 
contractes laborals amb una durada determinada). 

 
 
Obert el torn d’intervencions 
 
La Sra. Ponsa exposa que aquest punt està plenament relacionat amb l’anterior i es 
refereix a la modificació de relació de llocs de treball amb l’organigrama annex. La 
relació de llocs de treball és l’expressió ordenada del conjunt de llocs de treball de 
l’Ajuntament que inclou funcionaris i laborals, a  través de la qual s’assignen les 
característiques, requisits i funcions de cada lloc, nivell i complements, essent les 
modificacions que experimenta enguany les que ha esmenat el Sr. Secretari en donar 
lectura als acords que es proposen i que, com és preceptiu, es van posar en 
coneixement dels sindicats a la mesa de negociació reunida el passat 9 de novembre.  
 
El Sr. Màrquez avança que també votaran en contra, observant que hi ha al voltant de 
32 vacants, de les quals els ha creat curiositat la del dinamitzador juvenil, creada fa 
molts anys i que no s’ha tornat a cobrir i que fou ocupada pel Sr. alcalde, abans de fer 
de regidor, continuant vacant des d’aleshores, estant en desacord amb la LRSAL, llei 
de l’estat espanyol que ofega als municipis, volent ser aquest vot negatiu també una 
manera de pressió perquè l’estat espanyol permeti cobrir als municipis les seves 
necessitats de personal.  
 
El Sr. Mercader respon que la plaça de dinamitzador juvenil ja estava creada abans 
de que l’ocupés i que per ella hi van passar altres dinamitzadors juvenils, havent-hi 
accedit mitjançant un procediment públic, com abans havia accedit a la de Palafolls, 
essent curiós que de 32 vacants, sigui aquesta la que li cridi  l’atenció, indicant que 
com que, efectivament, la llei no permet cobrir-les, segueixen vacants. 
 
El Sr. Màrquez replica que no desconfia dels tràmits, considerant que es tracta d’una 
plaça necessària, dient que els va crear curiositat perquè es la plaça on es situa l’inici 
del recorregut del senyor Mercader en aquest Ajuntament, primer, com a treballador 
després, com a regidor i ara com alcalde, reiterant que hi ha una llei que fa molt mal a 
les administracions municipals i que voten en contra per pressionar i poder començar 
la desconnexió de l’estat espanyol.  
 
El Sr. Mercader manifesta que votaran a favor per tirar endavant el catàleg de llocs de 
treball de l’Ajuntament. 
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Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de  data 5 de novembre de 2015.  
 
Vista la proposta de l’alcaldia, de data 2 de novem bre de 2015, el Ple, per catorze 
vots a favor (PSC, JxM, ERC i CiU) i dos vots en co ntra (CUP), ACORDA: 
 
Primer . Modificar la relació de llocs de treball (RPT) per a l’anualitat 2016, segons les 
dades proposades en els antecedents del present acord, i que es detallen 
seguidament:  
 
PERSONAL FUNCIONARI 
 
a) Modificacions de llocs relatius a funcionaris:    
 
1. S’amortitza la plaça de Cap de secció d’Urbanisme i Obres A1-26, una vegada 
proveïda la plaça de Cap de Serveis Territorials i Medi Ambient. 
 
2. Es creen dues places noves: administratiu/iva (Serveis en el Territori) i tècnic/a 
auxiliar de joventut, a cobrir mitjançant promoció interna (fitxes 103ST, 104OH), Una 
vegada cobertes reglamentàriament, les corresponents places d’auxiliar 
administratiu/iva s’amortitzaran. 
 
b) Modificacions de llocs relatius a laborals  
 
1. Amortització del lloc de treball de Cap d’Àrea de Serveis Personals una vegada 
completat el procediment de funcionarització. 
 
2. Es crea una nova plaça de treballadora social A2-18 
 
Segon . Manifestar que les determinacions anteriors s'incorporen al Pressupost 
Municipal per l'exercici 2016, per tant les incidències de caràcter econòmic, d’haver-
n’hi, depenen de l'aprovació del mateix. 
 
Tercer . Publicar els present acords, juntament amb l'anunci que correspongui a 
l'aprovació definitiva del Pressupost de l'exercici 2016. 
 
Tanmateix, trametre còpia integra al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya i al MAP, d'acord amb l'article 28 del 
Decret 214/1990, l’article 127 del T.R.R.L (Decret Legislatiu 781/86) i l’article 283.4 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova la refosa de la Llei municipal i 
de Règim Local de Catalunya. 
 
Quart . Notificar els presents acords als interessats i interessades i a la representació 
legal i sindical del personal municipal. 
 
Cinquè . Comunicar el present acord a les àrees afectades i especialment a l’Àrea de 
Serveis Econòmics. 
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7.- Modificació del conveni col·lectiu i del pacte de condicions laborals per 
incorporar les mesures en matèria de permisos i vac ances regulats en el RD Llei 
10/2015. 
 
En data 20.10.2015 es reuní a l’Ajuntament de Malgrat de Mar, la Comissió General 
Negociadora. 
 
L’objecte d’aquesta reunió és la transposició tècnica de les mesures en matèria de 
permisos i vacances regulats en el RDLlei 10/2015, d’11 de setembre. 
 
Per assentiment dels seus membres presents, aprovà els següents acords: 
 

Primer. Ajustar el permisos d’assumptes particulars i vacances modificades pel RDLlei 
10/2015, d’11 de setembre, i modificar el conveni col·oectiu i pacte de condicions 
laborals, segons el següent: 
 
VACANCES 
 
Es fixa un període de vacances de 22 dies hàbils. 

En el supòsit de haver completat els anys d'antiguitat en l'Administració que s’indiquen 
a continuació, es tindrà dret al gaudi dels següents dies addicionals de vacances 
anuals: 

• Quinze anys de servei: vint-i-tres dies hàbils 
• Vint anys de servei: vint-i-quatre dies hàbils 
• Vint-i-cinc anys de servei: vint-i-cinc dies hàbils 
• Trenta o més anys de servei: vint-i-sis dies hàbils 
 
Aquests dies es podran gaudir des de l'endemà al de compliment dels corresponents 
anys de servei. 
 
En el cas de la policia local, aquest dies tindran la consideració d’assumptes 
particulars. 
 
Per a l’exercici 2015, aquest dies addicionals de vacances es podran gaudir des de 
l’endemà a la seva aprovació (previst pel 12 de novembre de 2015) i fins el dia 29 de 
febrer de 2016. 
 

ASSUMPTES PERSONALS  

Es podrà disposar de 6 dies de permís l'any, com a màxim, per a assumptes personal 
sense justificació. La concessió d'aquests dies de permís serà subordinada a les 
necessitats del servei i en tots els casos caldrà garantir que la mateixa unitat orgànica 
on es presten els serveis assumirà sense danys per a terceres persones o per a la 
pròpia organització les tasques del funcionari/treballador al qual es concedeix el 
permís. 
 
Sense perjudici de l’anterior es tindrà dret a gaudir de dos dies addicionals de permís 
per assumptes particulars des de el dia següent  al del compliment del sisè trienni, 
incrementant-se en un dia addicional  per cada trienni complert a partir del vuitè. 
 
Aquest dies addicionals d’assumptes particulars es podran gaudir a partir de l’1 de 
gener de 2016. 
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Segon. Modificar el permís de dies de lliure disposició, a l’apartat de “Jornada Laboral” 
del conveni col·lectiu i pacte de condicions laborals. 

 

DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ 

 
Del present conveni, que literalment diu: 
 
“Així mateix, els calendaris laborals incorporaran, com a màxim, 2 dies de permís, (de 
lliure disposició), quan festivitats laborals d'àmbit estatal i autonòmic de caràcter 
retribuït, no recuperable, coincideixin amb dissabte”. 
 
 
Es proposa el següent redactat: 
 
 
“Així mateix, els calendaris laborals incorporaran, com a màxim, 1 dies de permís , (de 
lliure disposició), quan festivitats laborals d'àmbit estatal i autonòmic de caràcter 
retribuït, no recuperable, coincideixin amb dissabte”. 
 

DIES D’ABSÈNCIA, SENSE REDUCCIÓ DE RETRIBUCIONS  

 

En cas d'absència per indisposició per un temps no superior a 24 hores i per 4 vegades 
en 1 any. Serà necessari comunicar-ho telefònicament al cap del servei al qual s'estigui 
adscrit, el qual ho comunicarà al Departament de Personal, i l’endemà aportar 
justificant metge, sigui del CAP o de la Mútua . En el cas de no comunicar o justificar 
convenientment l’absència o en cas de superar el límit de 4 dies anuals, els dies 
d’absència es descomptaran de la nòmina amb la mateixa proporció que el que disposa 
l’article que fa referència a la incapacitat temporal.  
 
S’acorda mantenir aquest mateix article, amb la puntualització que la Mútua referida, és 
la Mútua de Treball de l’Ajuntament . 

 
 
Competència del Ple de l’Ajuntament per a l’aprovació de les modificacions del conveni 
col·lectiu i pacte d’acords laborals municipals. 
 
 
Obert el torn d’intervencions 
 
La Sra. Ponsa  exposa que els treballadors i treballadores públics han patit una sèrie 
de retallades com a conseqüència de la crisi econòmica, reduint el govern central, en 
el seu dia, una sèrie de drets a la totalitat d’empleats i empleades públics de les 
diferents administracions, retornant ara aquells drets reconeguts a l’Estatut bàsic, als 
treballadors de l’administració central, deixant-ho a la negociació a l’administració 
local, de forma que creient que és un dret dels treballadors/es de l’Ajuntament de 
Malgrat de Mar el fet de recuperar tot allò que van perdre i amb aquesta voluntat la 
mesa de negociació es va reunir el passat 20 d’octubre d’enguany arribant als acords 
que avui es proposa que s’aprovin 
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Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de  data 5 de novembre de 2015.  
 
Vista la proposta de l’alcaldia, de data 23 d’octub re de 2015, el Ple, per 
assentiment dels setze membres assistents,  ACORDA:  
 
Primer. Modificar el conveni col·lectiu i pacte de condicions laborals, pel que fa als 
següents permisos: 
 

VACANCES 
 
Es fixa un període de vacances de 22 dies hàbils. 

En el supòsit de haver completat els anys d'antiguitat en l'Administració que s’indiquen 
a continuació, es tindrà dret al gaudi dels següents dies addicionals de vacances 
anuals: 

• Quinze anys de servei: vint-i-tres dies hàbils 
• Vint anys de servei: vint-i-quatre dies hàbils 
• Vint-i-cinc anys de servei: vint-i-cinc dies hàbils 
• Trenta o més anys de servei: vint-i-sis dies hàbils 
 
Aquests dies es podran gaudir des de l'endemà al de compliment dels corresponents 
anys de servei. 
 
En el cas de la policia local, aquest dies tindran la consideració d’assumptes 
particulars. 
 
Per a l’exercici 2015, aquest dies addicionals de vacances es podran gaudir des de 
l’endemà a la seva aprovació (previst pel 12 de novembre de 2015) i fins el dia 29 de 
febrer de 2016. 
 

ASSUMPTES PERSONALS  

Es podrà disposar de 6 dies de permís l'any, com a màxim, per a assumptes personal 
sense justificació. La concessió d'aquests dies de permís serà subordinada a les 
necessitats del servei i en tots els casos caldrà garantir que la mateixa unitat orgànica 
on es presten els serveis assumirà sense danys per a terceres persones o per a la 
pròpia organització les tasques del funcionari/treballador al qual es concedeix el 
permís. 
 
Sense perjudici de l’anterior es tindrà dret a gaudir de dos dies addicionals de permís 
per assumptes particulars des de el dia següent  al del compliment del sisè trienni, 
incrementant-se en un dia addicional  per cada trienni complert a partir del vuitè. 
 
Aquest dies addicionals d’assumptes particulars es podran gaudir a partir de l’1 de 
gener de 2016. 
 

DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ 

 
Del present conveni, que literalment diu: 
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“Així mateix, els calendaris laborals incorporaran, com a màxim, 2 dies de permís, (de 
lliure disposició), quan festivitats laborals d'àmbit estatal i autonòmic de caràcter 
retribuït, no recuperable, coincideixin amb dissabte”. 
 
 
Es proposa el següent redactat: 
 
 
“Així mateix, els calendaris laborals incorporaran, com a màxim, 1 dies de permís , (de 
lliure disposició), quan festivitats laborals d'àmbit estatal i autonòmic de caràcter 
retribuït, no recuperable, coincideixin amb dissabte”. 
 

DIES D’ABSÈNCIA, SENSE REDUCCIÓ DE RETRIBUCIONS  

 

En cas d'absència per indisposició per un temps no superior a 24 hores i per 4 vegades 
en 1 any. Serà necessari comunicar-ho telefònicament al cap del servei al qual s'estigui 
adscrit, el qual ho comunicarà al Departament de Personal, i l’endemà aportar 
justificant metge, sigui del CAP o de la Mútua . En el cas de no comunicar o justificar 
convenientment l’absència o en cas de superar el límit de 4 dies anuals, els dies 
d’absència es descomptaran de la nòmina amb la mateixa proporció que el que disposa 
l’article que fa referència a la incapacitat temporal.  
 
S’acorda mantenir aquest mateix article, amb la puntualització que la Mútua referida, és 
la Mútua de Treball de l’Ajuntament . 
 

Segon. Comunicar el present acord als representants dels empleats i empleades de 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar. 
 
 
8.- Aprovació del conveni de cooperació entre el Co nsell Comarcal del Maresme i 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar per la compra agrega da del servei de 
telecomunicacions. 
 
 
Antecedents 
 
Mitjançant el decret número 401/15 de 16 d’octubre d’enguany, el President del 
Consell Comarcal del Maresme va resoldre aprovar el conveni tipus de cooperació 
entre el Consell Comarcal del Maresme i els ajuntaments i altres ens per la compra 
agregada dels serveis de telecomunicacions a la comarca del Maresme, atès que 
l’actual contracte administratiu va finalitzar el 30 de juny d’enguany. 
 
Normativa de fet  
 
Els articles 203 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, reconeixen la 
possibilitat d’acords entre les corporacions locals per a dur a terme sistemes 
d’adquisició centralitzada. 
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Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de  data 5 de novembre de 2015.  
 
Vista la proposta de l’alcaldia, de data 2 de novem bre de 2015, el Ple, per 
assentiment dels setze membres assistents,  ACORDA:  
 
Primer. Adherir-nos al conveni tipus de cooperació entre el Consell Comarcal  del 
Maresme i diversos ajuntaments de la comarca per a la compra agregada dels serveis 
de telecomunicacions : serveis de comunicacions fixes — Lot 1— i serveis de 
comunicacions mòbils — Lot 2 —, formant-ne part del mateix a tots els efectes legals. 
 
Segon.  Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura dels documents que siguin necessaris 
pera  l’execució dels presents acords. 
 
Tercer.  Notificar els presents acords al Consell Comarcal del Maresme. 
 
 
9.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva  de l’ordenança reguladora de 
l’ubicació de clubs socials i associacions de cànna bis 
 
 
Antecedents 
 
1. El Ple de l’Ajuntament en sessió de 6-8-2015 va resoldre aprovar inicialment 
“l’Ordenança municipal reguladora de la ubicació de clubs socials i associacions de 
cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva activitat al terme de Malgrat de Mar”. 
També va resoldre sotmetre a informació pública aquest expedient i el text de 
l’ordenança.  
 
2. Aquest acord es va publicar en el BOP de 25-8-2015, DOGC de 24-8-2015, diari 
ARA de 19-8-2015, i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Malgrat de Mar des del 
19-8-2015. 
 
3. Segons el certificat del secretari de data 27-10-2015, només s’ha presentat una 
al·legació per part de la Sra. Amina Omar Nieto, advocada del despatx Nieto & 
Povedano, Boutique Legal. 
 
4. En data 28-10-2015, la Comissió d’Estudi ha emès informe sobre les al·legacions 
presentades. 
 
5. En data 28-10-2015, la  cap de la unitat administrativa de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat  ha emès informe. 
 
 
Consideracions jurídiques 
 
En l’informe de la Comissió d’Estudi de 28-10-2015, es dóna resposta a les 
al·legacions presentades en els termes següents: 
 
“Les al·legacions presentades són les següents: 
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a) Manca de competència de la corporació local per establir ex novo normes de 
protecció del medi ambient. 

 
Es fonamenta l’al·legació en diferents sentències que revisaven ordenances municipals 
d’instal·lacions de radiocomunicació i les prohibien en sòl urbà o establien distàncies entre 
instal·lacions més restrictives que la normativa legal (estatal o autonòmica) i acaben impedint, 
de fet, la seva col·locació. 
 
Al respecte cal dir, que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LRBRL), en l’article 84.1 preveu que les entitats locals podran intervenir en l’activitat dels 
ciutadans, mitjançant ordenances i bans. L’art. 25 de la LRBRL, estableix que el municipi 
exercirà en tot cas com competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les 
Comunitats Autònomes, en les matèries d’urbanisme i protecció de la salubritat pública. 
 
En el preàmbul de l’Ordenança es justifica que la motivació per la formulació d’aquesta 
ordenança és de caire urbanístic, d’activitats i de salut pública. 
 
L’art. 14 del  Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei 
d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer (TRLUC) preveu: “1. L'exercici de les 
competències urbanístiques correspon a l'Administració de la Generalitat i als municipis i les 
comarques, sens perjudici de les competències que es puguin atribuir en aquesta matèria a 
altres ens locals.” A l’art. 23, també es disposa que als ajuntaments els correspon la condició 
d’administració actuant en l’exercici de llurs competències urbanístiques en matèria de 
planejament i de gestió. 
 
L’art. 270 de la Normativa Urbanística del POUM preveu a l’apartat 1r que: “El sistema 
municipal d’intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions que es desenvolupin o 
realitzin en el terme municipal, serà regulat d’acord la Llei 3/1998 i, en el seu cas, a través de 
les corresponents Ordenances Municipals.” 
 
A l’ampar d’aquesta previsió del planejament urbanístic general, l’Ajuntament de Malgrat de 
Mar formula aquesta ordenança per tal de poder adscriure aquest ús de “clubs privats de 
fumadors de cànnabis” en les zones del municipi amb la qualificació urbanística més idònia per 
raó de la compatibilitat d’usos i activitats. 
 
L’art. 43 de la Constitució Espanyola obliga als poders públics a organitzar i tutelar la salut 
pública a través de mesures preventives i a través de les prestacions i dels serveis necessaris.   
 
La Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat (LGS) a l’art. 6 i següents, va establir 
l’obligació de les administracions públiques sanitàries d’orientar les seves actuacions 
prioritàriament a la promoció de la salut i a la prevenció de les malalties, evitar les activitats i 
productes que, directa o indirectament puguin ternir conseqüències negatives per a la salut i 
regular-ne la seva publicitat i propaganda comercial. L’art. 42 de la LGS atribueix a les 
corporacions locals responsabilitats mínimes en relació al compliment de normes i plans 
sanitaris relatius al control sanitari d’indústries, activitats i serveis, d’edificis i llocs d’habitatge i 
convivència humana, i control sanitari de la distribució i suministrament d’aliments, begudes i 
altres productes, directa o indidrectament relacionats amb l’ús o consum humans. 
 
En el mateix sentit, la normativa autonòmica a Catalunya, preveu a la Llei 15/1990, de 9 de 
juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, art. 67, que els Ajuntaments són competents per:  
“b) Prestar els serveis necessaris per a donar compliment a les següents responsabilitats 
mínimes en relació amb l'obligat compliment de les normes i els plans sanitaris relatius a: (…) 
Control sanitari d'indústries, activitats i serveis, transports, sorolls i vibracions.  
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Control sanitari d'edificis i llocs d'habitatge i de convivència humana, especialment dels centres 
d'alimentació, perruqueries, saunes i centres d'higiene personal, hotels i centres residencials, 
escoles, campaments turístics i àrees d'activitat físico-esportiva i d'esbarjo.  
Control sanitari de la distribució i el subministrament d'aliments, begudes i altres productes, 
directament o indirectament relacionats amb l'ús o el consum humà, així com de llurs mitjans de 
transport.” 
 
La Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, (LSP) en l’article 3, relaciona els principis 
informadors i, estableix que l’ordenació i l’execució de les actuacions, les prestacions i els 
serveis en matèria de salut pública s’han d’ajustar al foment de la responsabilitat individual i 
col·lectiva i l’autocontrol en matèria de salut pública, però també a l’exercici de l’autoritat 
sanitària per a la protecció de la salut pública.  
 
En aquesta mateixa a llei, a l’art. 6 disposa que “Les administracions públiques competents en 
matèria de salut pública han de proporcionar les prestacions en aquesta matèria per mitjà de 
qualsevol de les formes de gestió admeses en dret i de la cartera de serveis a què fa referència 
l'article 7. Les administracions públiques han de dur a terme les actuacions en matèria de salut 
pública que calgui quan hi hagi una evidència científica ferma que les justifiqui.” 
 
 
Entre les prestacions en matèria de salut pública que s’enuncien hi ha: 
 
“j) La promoció i la protecció de la salut i la prevenció dels factors de risc per a la salut als 
estbliments públics i als llocs de convivència humana. 
n) La promoció dels factors de protecció i la protecció i prevenció dels factors de risc davant les 
substàncies que poden generar abús, dependència i altres addiccions, especialment dels que 
incideixen més en la salut de la població 
r) La promoció i la protecció de la salut infantil i dels adolescents i la prevenció dels factors de 
risc en aquest àmbit. 
z) El control sanitari de la publicitat, en el marc de la normativa vigent. 
 
L’art. 55 de la LSP, regula la intervenció administrativa en protecció de la salut i prevenció de la 
malaltia, i disposa que:  
“1. L'autoritat sanitària, per mitjà dels òrgans competents, pot intervenir en les activitats 
públiques i privades per a protegir la salut de la població i prevenir la malaltia. Amb aquesta 
finalitat, pot: 
b) Establir l'exigència d'autoritzacions i registres per raons sanitàries a instal·lacions, 
establiments, serveis i indústries, productes i activitats, amb subjecció a les condicions que 
estableix l'article 61 i, en tot cas, d'acord amb la normativa sectorial. 
c) Establir prohibicions i requisits mínims per a la producció, la distribució, la comercialització i 
l'ús de béns i productes, i per a les pràctiques que comportin un perjudici o una amenaça per a 
la salut.” 
d) Controlar la publicitat i la propaganda de productes i activitats que puguin incidir en la salut, 
amb la finalitat d'ajustar-les a criteris de veracitat i evitar tot allò que pugui comportar un 
perjudici per a la salut. 
e) Establir i controlar les condicions higienicosanitàries, de funcionament i desenvolupament 
d'activitats que puguin repercutir en la salut de les persones.” 
 
La Resolució SLT/32/2015, de 15 de gener, per la qual s’aproven criteris en matèria de salut 
pública per orientar les associacions cannàbiques i els seus clubs socials i les condicions de 
l’exercici de la seva activitat per als ajuntaments de Catalunya, preveu diferents criteris en 
matèria de salut pública, per tal que els ajuntaments que ho desitgin ho puguin incorporar en 
les ordenances corresponents. Entre aquests criteris s’inclouen condicions d’accés, prohibició 
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de consum d’altres drogues o begudes alcohòliques dins dels clubs, condicions de salubritat 
dels locals, període de carència, limitació horària, etc. 
 
D’acord amb aquest marc legal competencial en matèria de salut pública, l’Ajuntament de 
Malgrat de Mar per mitjà d’aquesta ordenança pretén establir unes condicions de seguretat, 
salubritat i higiene per l’exercici d’aquesta activitat, amb l’objectiu de protegir a les persones 
usuàries i als veïns, així com també evitar possibles efectes negatius i molèsties als veïns. 
 
 

b) A l’Exposició de motius de l’Ordenança proposa: 
 

b.1) Proposen suprimir: “Resulta evident, doncs, que tant el consum puntual, com el 
continuat produeixen significatives afectacions físiques i cognitivies en la conducta de 
les persones, essent palès que estem davant d’una conducta amb evident risc per a la 
salut física i mental de les persones”, perquè entén que és una apreciació subjectiva 
del redactor del text. 

 
Aquesta afirmació es deriva de les conclusions dels informes que s’esmenten prèviament de 
l’Organització Mundial de la Salut i de l’informe del Servei de Psiquiatria de l’Hospital de Sant 
Pau. En aquest redactat només s’indica que és una conducta de risc, no que ocasioni 
perjudicis, no obstant, com aquesta conclusió també es pot derivar de la lectura del paràgraf 
sencer que esmenta aquells informes, s’entén que es pot eliminar sense desvirtuar el sentit. 
 
 

b.2) Proposen canviar l’última frase d’aquest paràgraf: “La determinació sobre la 
legalitat de l’activitat que es desenvolupa dins dels clubs de fumadors cànnabis no 
pertoca a l’àmbit competencial urbanístic dels ens locals, ja que es tracta d’una matèria 
de coneixement de les autoritats: sanitàries, en quan a l’eventual regulació del seu 
consum; i policials, en quant a l’eventual conducta punitiva que comporta el seu 
consum en l’àmbit privat (sigui per que es produeix un tràfic en petites dosis, sigui per 
que el producte s’obté del conreu il·legal).  
I substituir-lo per: “i policials i judicials, en quant a l’eventual conducta punitiva prevista 
en el tipus penal 368 del Codi Penal.” 

  
La proposta d’esmena es considera correcta atès que inclou l’autoritat judicial que és la 
competent per decidir si es produeix o no una conducta susceptible de ser castigada 
penalment, per la qual cosa, es proposa estimar-la. 
 

b.3. La manifestació “la pròpia Federació d’associacions Cannàbiques que acull a més 
de 35 associacions i federacions territorials de tota Espanya, entre elles a l’Associació 
de Federacions Cannàbiques de Catalunya, ha publicat un Codi de Bones Conductes a 
on aconsella als seus associats que per tal de garantir el bon funcionament de 
l’associació no convé comptar amb més de 655 persones associades o sòcies 
degustadores. Per tant, resulta del tot evident que les característiques necessàries per 
tal de condicionar un local per a l’exercici d’una activitat de consum de cànnabis, 
requereixen un dimensionament que cal regular adequadament”. Proposen suprimir-ho 
atès que entenen que establir aquest límit és una ingerència en el dret d’associació. 

 
El text transcrit en l’al·legació no es correspon amb el que es recull a l’exposició de motius, de 
l’Ordenança de Malgrat de Mar aprovada inicialment, que diu “requereixen un dimensionament 
que els fa del tot assimilables als locals de pública concurrència”.  
 

c.1) Art. 4 de l’Ordenança preveu que les activitats amb un aforament fins 150 persones 
estaran subjectes a comunicació prèvia i les que tinguin un aforament superior estaran 
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subjectes a llicència. Consideren que aquest precepte és contrari a la Llei 20/2009, del 
4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCA) i hauria d’estar 
subjecte en tots els casos a comunicació prèvia. 

 
Les activitats de clubs privats de fumadors de cannabis no estan incloses en cap dels annexos 
de la LPCA, per la qual cosa, aquesta normativa no li és d’aplicació en virtut de l’art. 3 
d’aquesta Llei. 
 
L’art. 84 de la LRBRL estableix que les entitats locals poden intervenir en les activitats 
mitjançant l’elaboració d’Ordenances i establint l’obligatorietat d’una llicència prèvia de les 
activitats o als règims de comunicació prèvia o declaració responsable, però en l’art. 84 bis, 
estableix que amb caràcter general, l’exercici d’activitats no se sotmetrà a l’obtenció de llicència 
o un altre mitjà de control preventiu si bé sí que es pot exigir llicència, quan estigui justificat per 
raons d’ordre públic, seguretat pública, salut pública o protecció del medi ambient en el lloc 
concret on es realitza l’activitat, i aquestes raons no es puguin garantir mitjançant la 
presentació d’una declaració responsable o d’una comunicació. 
 
La LSP a l’art. 55 preveu que l’autoritat sanitària pot intervenir en activitats públiques i privades 
per protegir la salut de la població, i pot establir l’exigència d’autoritzacions. 
 
Tal i com s’ha exposat en la resposta a la 1ª de les al·legacions, en el cas dels clubs privats de 
fumadors de cannabis concorren raons de seguretat i salut pública que justifiquen el règim 
d’intervenció per llicència, que es limita només als casos dels locals d’un aforament superior a 
150 persones, de forma similar al que preveu la normativa d’activitats recreatives i espectacles 
públics.  

 
c.2) Art. 7 de l’Ordenança: proposen canviar el redactat d’aquest article concretament 
“ús assimilat a l’ús recreatiu” per “ús cultural”. 

 
Consideren que aquestes associacions són entitats sense ànim de lucre, i que no es poden 
equiparar a una activitat recreativa perquè no hi ha concurrència pública, ni prestacions de 
serveis, ni ànim de lucre. És una activitat de caire privat i per tant, tampoc no està subjecta a la 
normativa d’espectacles públics i activitats recreatives. 
 
L’art. 264 de la Normativa Urbanística del Text Refòs del Pla d'Ordenació Urbanística 
Municipal(POUM), a l’apartat 2. 6) defineix l’ús recreatiu com aquell que “comprèn els serveis 
relacionats amb les manifestacions comunitàries de l’oci i de l’espectacle, no compreses en cap 
altra qualificació, que poden generar molèsties tant a l’interior com a l’exterior de l’establiment.” 
 
En l’apartat 2.23) d’aquest precepte es defineix l’ús cultural com aquell que “comprèn els 
serveis relacionats amb activitats de tipus cultural desenvolupades en sales d’art, museus, 
biblioteques, sales de conferències, espais d’exposicions, arxius, centres culturals, teatres, 
cinemes, auditoris, ludoteques i similars.” 
 
D’acord amb aquestes definicions, és més adient considerar l’activitat dins de l’ús associatiu, 
que el POUM descriu com: 
“L’ús associatiu comprèn aquelles activitats de tipus social i de promoció que es desenvolupen 
en centres d’associacions cíviques, polítiques o similars i que no portin assignat cap ús 
complementari de tipus recreatiu, educatiu i esportiu.” 
 
Per aquest  motiu, s’inclou aquesta esmena en la redacció de l’Ordenança. 
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c.3) Art. 7 de l’Ordenança: proposen canviar els criteris d’emplaçament perquè són 
massa restrictius i prohibeixen l’establiment de qualsevol activitat de Clubs socials de 
cànnabis al municipi. Proposen que es fixi una distància de 100 metres respecte a 
centres educatius, sanitaris o assistencials i de qualsevol sòl o edifici qualificat de 
sistema d’equipament destinat a aquest ús, així com respecte d’altres locals. 

 
La Resolució SLT/32/2015, de 15 de gener, per la qual s’aproven criteris en matèria de salut 
pública per orientar les associacions cannàbiques i els seus clubs socials i les condicions de 
l’exercici de la seva activitat per als ajuntaments de Catalunya, només estableix l’obligació de 
limitar la seva ubicació amb la definició d’una distància mínima entre els diferents clubs i entre 
els clubs i els centres educatius i serveis sanitaris però no indica quina és aquesta distància 
mínima, tasca que pertoca definir-la en les ordenances municipals mentre no es reguli a nivell 
legal. 
 
Per establir les distàncies que es fixen a l’art. 7 de l’Ordenança s’ha considerat que cal poder 
evitar possibles efectes perjudicials, per les molèsties als veïns i també evitar una concentració 
alta d’aquests establiments.  
 
La finalitat d’aquests clubs no és una activitat comercial, sinó una activitat privada, sense afany 
de lucre i regulada per la Llei Orgànica 1/2002, reguladora del dret d’associació,  que en el seu 
article 13.2 estableix que els beneficis obtinguts per les associacions, derivats de l’exercici 
d’activitats econòmiques, incloses les prestacions de serveis, hauran de destinar, 
exclusivament, al compliment dels seus fins.  
 
Aquestes Associacions, d’acord amb els seus Estatuts, tenen com a finalitat i com activitats a 
realitzar, l’autoproveïment de cànnabis i la distribució entre els seus socis, tots ells majors 
d’edat, els quals consumeixen aquesta substància en un àmbit privat amb finalitats 
terapèutiques i/o lúdiques, de manera que es redueixen així els danys sobre la salut associats 
amb el mercat clandestí i a determinats usos del cànnabis. 
 
Per aquest motiu, l’establiment de distàncies en aquest tipus d’associacions respecte 
d’equipaments educatius, sanitaris o assistencials, així com entre diferents clubs, es creu 
necessari perquè aquesta associació desenvolupa una activitat sobre la qual la legislació 
sanitària imposa certes restriccions per motius de seguretat i salut pública. 
 
 

d) Art. 9 de l’Ordenança preveu a l’apartat 4 que “Caldrà guardar un període de 
carència de 15 dies des de l’adscripció d’un soci o sòcia a una associació”, proposen 
canviar-ho a un període de carència de 3 dies 
 

La Resolució SLT/32/2015, abans esmentada, preveu en el seu annex, com un dels criteris en 
matèria de salut pública, que s’estableixi un període de carència de 15 dies des de l’adscripció 
d’un soci o sòcia a una associació. 
 
En un municipi turístic com Malgrat de Mar, que a més a més, gaudeix de la marca de “turisme 
familiar”, no es creu adient reduir el període de carència de 15 a 3 dies. Les estades habituals 
dels visitants del municipi són d’una setmana, per la qual cosa, amb una carència de 3 dies, es 
podria afavorir un turisme de fumadors de cànnabis, el que no es considera congruent amb els 
objectius propis d’una activitat de caire associatiu, i que té per tant, una voluntat de 
permanència en el temps, més enllà d’una estada temporal en un lloc d’estiueig. 
 
 

e) Art. 11 de l’Ordenança relatiu a les limitacions horàries: proposen suprimir-lo o, en tot 
cas, substituir-lo pel següent “No hi haurà limitació horària, sempre i quan els clubs 
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compleixin la normativa mediambiental i respectin particularment el descans dels 
veïns”. 
 

La Resolució SLT/32/2015, abans esmentada, preveu en el seu annex com un criteri en 
matèria de salut pública, que no es pot obrir més de 8 hores diàries, i que s’estableixi com a 
hora límit de tancament les 22 hores, i els divendres i dissabtes les 24 hores. 
 
L’art. 11 de l’Ordenança, estableix que no podran obrir abans de les 10 hores del matí i l’hora 
límit de tancament serà a les 22 hores. També que no podran obrir més de 8 hores diàries. 
Aquest redactat respecta els criteris proposats pel Departament de Salut, i té com a finalitat 
establir uns horaris de funcionament que no perjudiquin el descans dels veïns. 
 

f) Proposen incloure una disposició transitòria per preveure els drets adquirits de les 
activitats de clubs de fumadors de cannabis ja existents al municipi. 

 
Demanen que s’inclogui una disposició transitòria per recollir els drets adquirits de les activitats 
ja existents al municipi amb aquest ús. Al respecte, cal dir que fins al moment en el municipi no 
existeix cap activitat de clubs privats de fumadors de cànnabis autoritzada o comunicada. No 
obstant, considerant que fins el moment que s’aprovi definitivament aquesta ordenança i entri 
en vigor la mateixa, després de la seva publicació, poden presentar-se alguna comunicació o 
llicència, es creu adient incloure la següent disposició transitòria: 

 
“Disposició transitòria 
 
Els locals objecte d’aquesta ordenança prèviament autoritzats per l’Ajuntament i en 
funcionament, i els que hagin presentat els preceptius règims de comunicació, i incompleixin 
les distàncies mínimes establertes a l’article 7 d’aquesta ordenança, podran continuar realitzant 
la seva activitat, però no s’autoritzaran ni modificacions ni es podran efectuar canvis de 
titularitat. 
 
Totes aquestes activitats s’hauran d’adaptar a les condicions tècniques i d’exercici de la seva 
activitat que es preveuen a aquesta Ordenança, en el termini de dos mesos des de l’entrada en 
vigor de la mateixa.” 
 
D’acord amb les consideracions tècniques i jurídiques que s’han exposat, s’estima que es 
poden estimar les al·legacions que s’han indicat, introduint les corresponents esmenes en la 
redacció del text de l’Ordenança i desestimar la resta d’al·legacions.  S’acompanya un nou text 
de l’Ordenança amb els canvis introduïts. 
 
S’estima que es pot proposar al Ple la resolució de les al·legacions i l’aprovació definitiva 
d’aquest ordenança, previ dictamen de la Comissió Directorial.” 
 
 
En data 28-10-2015, la  cap de la unitat administrativa de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat  ha emès l’informe següent: 
 
“1. Normativa aplicable: 
 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) 
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei municipal i de 

règim local de Catalunya (TRLMRLC) 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis 

dels ens locals de Catalunya (ROAS) 
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-  Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i 
Procediment Administratiu Comú (LRJAP-PAC) 

 
2. La Comissió d’Estudi d’aquesta Ordenança ha estudiat les al·legacions presentades i ha 
proposat l’estimació d’algunes, incloent les corresponents esmenes en el text de l’Ordenança, i 
la desestimació de la resta d’al·legacions.  
 
3. Procediment d’aprovació: L’art. 64 ROAS preveu que les al·legacions  presentades es 
trametran a la Comissió d'Estudi, la qual proposarà l'estimació o desestimació total o parcial i 
formularà la proposta d'aprovació de l’ordenança. A l’art. 65 ROAS s’estableix que el Ple 
resoldrà les al·legacions que es presentin, resolent-les de forma raonada. 
 
L’art. 65.3 del ROAS disposa que els ens locals han de trametre a l’Administració de l’Estat i a 
la de la Generalitat de Catalunya, en el termini de 15 dies, l’acord d’aprovació definitiva de 
l’Ordenança i la còpia íntegra i fefaent d’aquesta. 
 
L’art. 66 del ROAS estableix que les ordenances s’han de publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província i no entren en vigor fins que s’hi hagi publicat correctament el text i hagi transcorregut 
el termini de quinze dies hàbils previstos a l’art. 65.2  de la LRBRL, s’han de publicar en el 
butlletí informatiu local, quan n’hi hagi, inserir-se, en tot cas, en el tauler d’anuncis de la 
corporació i anunciar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del BOP en 
què s’hagi publicat íntegrament el text. 
 
4. Competència: D’acord amb l’article 22.2.d) de la LRBRL, l’aprovació de les ordenances 
municipals correspon al Ple de la corporació amb caràcter indelegable. Segons l’art. 65.2 del 
ROAS les ordenances s’aproven per majoria simple, com a regla general amb excepció de les 
que formen part dels plans urbanístics, i el reglament orgànic de la corporació; per tant serà 
suficient majoria simple per l’aprovació d’aquest reglament. 
 
Conclusions i proposta d’acords 
 
Procedeix l'aprovació definitiva d'aquesta ordenança, previ dictamen de la Comissió 
Directorial”. 
 
 
Obert el torn d’intervencions 
 
La Sra. Castellà  exposa que el passat mes d’agost es va aprovar inicialment 
l’ordenança i que, havent estat sotmesa a informació publica, durant un termini de 30 
dies, s’ha presentant per part d’un despatx especialitzat un gruix d’al·legacions, que 
s’han desestimat, relatives a la disminució del la distancia entre els clubs; l’augment de 
l’horari d’obertura, el temps de carència de 3 dies en lloc de 15; l’obertura per 
comunicació, tenir en consideració l’aforament i una al·legació que el text no 
corresponia al recurs de l’ordenança, i altres al·legacions referents a propostes de 
suprimir definicions per  considerar que hi havia percepcions subjectives; el canvi d’ús 
recreatiu a ús cultural, que es va desestimar, considerant, però, canviar aquest ús a 
l’associatiu, així com una altra al·legació per incloure una disposició transitòria pels 
clubs existents, establint.-se un període de dos mesos per tal que els possibles clubs 
existents s’adaptin a les condicions establertes a l’ordenança.  
 
La Sra. Casajuana manifesta que s’han posat en contacte amb la persona que ha 
presentat les al·legacions, dient que a la CUP, si bé la regulació de les associacions 
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cannàbiques els sembla bé, no estaven d’acord amb ubicar-les només al passeig 
Marítim, considerant que podien  estar al poble, preguntant que, si es canvia a ús 
associatiu, aquestes associacions es podran posar a altres llocs a part del passeig 
Marítim. 
 
La Sra. Castellà respon que a variat una mica, tractant-se, si no recorda malament, 
dels carrers  Can Viader i av. Tarragona, indicant que a l’expedient surten els dos 
mapes, per fer la comparativa. 
 
La Sra. Casajuana  celebra que s’hagi ampliat una mica la possibilitat d’ubicar-los, 
essent partidaris de no ubicar-los a cap lloc en concret, sinó que puguin ser allà on 
vulguin, sempre i quan compleixin l’ordenança, preguntant si hi ha algun mecanisme 
legal que permeti limitar l’horari de l’obertura d’aquests clubs a 8h, en horari comercial, 
com fa l’ordenança, ja que sembla que la Generalitat no recull aquest tipus d’activitats 
en horari comercial, considerant que haurien de poder estar obertes en horari de bar, 
assenyalant que l’article 6.1 exigeix, a més de tota la normativa ambiental amb la qual 
han de ser adequats aquests espais, un estudi d’impacte acústic. que sembla abusiu, 
perquè no és un lloc on es facin concerts ni res semblant, referint-se també al llibre de 
socis, amb el DNI, amb el que no estan d’acord, ja que, fins i tot, podria xocar amb la 
protecció de dades, apuntant que els mateixos han presentat al·legacions a les 
associacions cannàbiques de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
La Sra. Castellà respon que, des del departament de Salut, s’han volgut posar uns 
horaris per protegir als veïns pels sorolls, afegint que lo del  DNI s’ho miraran.  
 
La Sra. Casajuana manifesta que votaran en contra, per entendre que és una mica 
incomplerta i hi ha interrogants que els hagués agradat aclarir abans. 
 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de  data 5 de novembre de 2015. 
 
Vista la proposta de l’alcaldia, de data 28 d’octub re de 2015, el Ple, per dotze 
vots a favor (PSC, JxM i ERC) dos vots en contra (C UP) i dues abstencions (CiU), 
ACORDA: 
 
Primer. Resoldre les al·legacions presentades per la Sra. Amina Omar Nieto del 
despatx Nieto & Povedano, Boutique Legal, d’acord amb el contingut de l’acta de la 
Comissió d’Estudi de 28-10-2015, que es detalla en la part expositiva. 
 
Segon. Aprovar definitivament “l’Ordenança municipal reguladora de la ubicació de 
clubs socials i associacions de cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva 
activitat al terme municipal de Malgrat de Mar” que inclou les esmenes que es deriven 
de l’estimació de les al·legacions indicades. 
 
Tercer.  Trametre còpia íntegra i fefaent de l’ordenança definitivament aprovada 
juntament amb l’acord de l’aprovació definitiva a l’Administració de l’Estat (Sots-
Delegació del Govern a Barcelona) i a la  Generalitat de Catalunya (Departament de 
Salut). 
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Quart. Publicar íntegrament aquesta Ordenança en el Butlletí Oficial de la Província, 
un cop hagi transcorregut el termini de 15 dies previst a l’art. 65.2 LRBRL, i a la seu 
electrònica municipal, i anunciar al DOGC l’aprovació, incloent la referència del BOP 
en què s’hagi publicat íntegrament.  
 
Cinquè. Comunicar telemàticament aquesta resolució als membres de la Comissió 
d’Estudi. 
 
Sisè. Facultar tan àmpliament com sigui necessari en dret al Sr. Alcalde per a la 
tramitació i execució d’aquests acords. 
 
 
10.- Suspensió potestativa de tramitació de plans u rbanístics derivats concrets, i 
de gestió urbanística, així com llicència en l'àmbi t de les Mines de Can 
Palomeres i el seu entorn. 
 
 
Antecedents 
 
En data 29-10-2015, la Junta de Govern Local ha acordat adjudicar a l’empresa 
Limonium, SL, els treballs d’assistència tècnica de redacció del document de 
modificació del POUM  i del pla especial de les Mines de Can Palomeres i el seu 
entorn. 
 
 
Consideracions jurídiques 
 
En data 29-10-2015, l’arquitecte municipal i cap de l’àrea de Territori i Sostenibilitat ha 
emès el següent informe: 
 
“1. L’article 73.1 del TRLU estableix la possibilitat de suspendre la tramitació de figures de 
planejament i gestió urbanístics i també de llicències de tota mena en els àmbits en que es 
pretèn alterar el règim urbanístic vigent. 
 
2. Aquesta suspensió té per objecte impedir canvis respecte de l’estat de l’àmbit en el moment 
donat en que es comencen els treballs de modificació del mateix per tal que no es produeixin 
de manera paral·lela en el temps tràmits amb finalitats oposades o no concordants. 
 
3. Els treballs que ara comencen tenen un component de caire mediambiental molt important i 
fan referència, entre d’altres aspectes, a sis espècies de quiròpters en perill d’extinció, i també 
comporten la valoració i recuperació de restes històriques, raons per les que esdevé necessari 
mantenir al màxim les característiques encara presents en la zona. 
 
4. Aquest àmbit abasta una peça inclosa dins del pla Xarxa Natura 2000 que té establerta la 
conservació del medi, tant pel que fa a flora com fauna. 
 
5. D’acord amb l’article 74.1 del TRLU, el termini màxim d’aquesta suspensió és d’un any, 
període suficient per efectuar l’aprovació inicial del document de modificació de POUM. En 
aquest moment, obligatòriament, caldrà acordar la suspensió de tramitacions en els mateixos 
termes per un període màxim acumulat amb el que ara es proposa de dos anys en tots els 
àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic. 
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Conclusions 
 
1. Considero que procedeix acordar la suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats 
concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, i l'atorgament de llicències de 
parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, 
d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals 
connexes establertes per la legislació sectorial, amb excepció de les obres destinades a 
l’interès públic, les obres de serveis públic i les obres de consolidació i protecció dels béns 
d’interès patrimonial i/o cultural que es podran elaborar d’acord amb el que estableix la 
legislació vigent. 
 
2. Aquesta suspensió abastarà l’àmbit de les Mines de Can Palomeres i el seu entorn delimitat 
en el plànol adjunt pel termini d’un any.” 
 
 
En data 3-11-2015, la  cap de la unitat administrativa de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat  ha emès el següent informe: 
 
“1. Normativa aplicable 
-  Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei d'Urbanisme, 

modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer (TRLUC) 
-  Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme 

(RLU) 
-  Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i 

Procediment Administratiu Comú (LRJAP-PAC) 
 
2. En l’informe de l’arquitecte municipal i cap de l’àrea de Territori i Sostenibilitat de 29-10-
2015, es justifica la procedència de la delimitació d’un àmbit de suspensió de tramitacions de 
plans derivats, projectes de gestió urbanística i de llicències que abasta diferents terrenys de 
titularitat privada situats en l’entorn de les Mines de Can Palomeres per tal d’impedir canvis 
respecte de l’estat de l’àmbit, atès que es comencen els treballs de modificació del 
planejament. També es justifica els valors mediambientals d’aquest terrenys, atès que aquest 
àmbit abasta una peça inclosa dins del Pla Xarxa Natura 2000, així com també la valoració i 
recuperació de restes històriques. 
 
3. L’article 73 TRLUC disposa:  
“1. Els òrgans competents per a l'aprovació inicial de les figures del planejament urbanístic 
poden acordar, amb la finalitat d'estudiar-ne la formació o la reforma, de suspendre la 
tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i 
d'urbanització, com també de suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, 
d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació 
d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la 
legislació sectorial. 
 
3. Els acords de suspensió de tramitacions i de llicències a què fan referència els apartats 1 i 2 
s'han de publicar en el butlletí oficial corresponent, i s'han de referir, en qualsevol cas, a àmbits 
identificats gràficament. En la informació pública de l'instrument de planejament urbanístic a 
què es refereixen les suspensions acordades, s'ha de donar compliment al que estableix 
l'article 8.5.a.” 
 
L’art. 102 del RLU estableix que: 
“1 Els acords de suspensió previstos en l’article 71 de la Llei d’urbanisme han de concretar els 
àmbits afectats i han d’incorporar un plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de 
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llicències i de tramitació de procediments, en el qual aquests es grafiaran a l’escala adequada i 
amb detall i claredat suficients. 
2. Els acords de suspensió han de precisar també l’abast de les llicències i tramitacions que 
suspenen.  
3. El plànol ha de restar a disposició del públic en les oficines de l’administració actuant al llarg 
del termini de suspensió. En el cas que l’administració actuant no sigui l’ajuntament, el plànol 
també s’ha de poder consultar a les oficines municipals. 
4 Mentre estigui suspesa la tramitació de procediments i l’atorgament de llicències en aplicació 
del què estableix l’article 71.2 de la Llei d’urbanisme, es poden tramitar els instruments o 
atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles amb les 
determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels 
canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament 
aprovat.” 
 
Es proposa acordar la suspensió de llicències d’edificació, activitats i parcel·lació en l’àmbit, 
amb excepció de les obres destinades a l’interès públic, les obres de serveis públic i les obres 
de consolidació i protecció dels béns d’interès patrimonial i/o cultural que es podran elaborar 
d’acord amb el que estableix la legislació vigent. S’inclou el plànol de delimitació de l’àmbit 
subjecte a suspensió de llicències. 
 
 
4. L'art. 74 del TRLUC estableix que els efectes de la suspensió de tramitacions i de llicències 
per a àmbits determinats no poden durar més d'un any en el cas regulat per l'apartat 1 de l'art. 
73, o de dos anys en cas d'acumulació dels supòsits regulats pels apartats 1 i 2 de l'art. 73. A 
l'apartat 2n preveu que  un cop exhaurits els efectes de l’acord de suspensió, no se’n pot 
adoptar cap de nou, per al mateix àmbit i per a idèntica finalitat, fins que no hauran 
transcorregut tres anys des de la data  d’exhauriment dels efectes. 
 
Aquesta és una suspensió de l’art. 73.1 TRLUC i  segons el que disposa l’art. 74.1 TRLUC, no 
pot durar més d’un any, sense perjudici de que s’hagi d’acordar novament amb motiu de 
l’aprovació inicial de la modificació puntual del planejament. 
 
5. L'apartat 3r d'aquest article 73 preveu que els acords de suspensió de tramitacions i de 
llicències s’han de publicar en el butlletí oficial corresponent, i s’han de referir, en qualsevol 
cas, a àmbits identificats gràficament. Atenent el que disposa 23.1.b) del RLUC serà també 
necessària la publicació en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació a l'àmbit 
municipal al qual es refereixi la suspensió.  
 
Caldrà efectuar també la notificació individualitzada a les persones propietàries afectades, i la 
publicació de l’acord junt amb el plànol de delimitació en el tauler d’edictes de la corporació i la 
seu electrònica municipal durant tot el temps que duri la suspensió. 
 
6. L’òrgan competent per acordar la suspensió de llicències és el que també sigui competent 
per aprovar inicialment la modificació de planejament, de conformitat amb l’art. 22.2.c) de la Llei 
11/1999, de 21 d’abril, de modificació de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, 
li correspondrà al Ple de l’Ajuntament l'adopció d'aquest acord. 
 
D’acord amb l’art. 47.3, i) de la Llei 11/1999, serà necessari el vot favorable de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la corporació per l’adopció dels acords que 
correspongui adoptar a la corporació en la tramitació dels instruments de planejament general 
previstos en la legislació urbanística. La suspensió de llicències és un acte preparatori de 
l’aprovació dels instruments de planejament, es considera que procedeix que sigui adoptat per 
la mateixa majoria que serà necessari per l’aprovació de la modificació de planejament general 
que s’haurà de tramitar. 
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Conclusions 
 
Procedeix acordar la suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de 
projectes de gestió urbanística i d'urbanització, i l'atorgament de llicències de parcel·lació de 
terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o 
ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes 
per la legislació sectorial, amb excepció de les obres destinades a l’interès públic, les obres de 
serveis públic i les obres de consolidació i protecció dels béns d’interès patrimonial i/o cultural 
que es podran elaborar d’acord amb el que estableix la legislació vigent.” 
 
 

Obert el torn d’intervencions 
 
La Sra. Castellà exposa que el passat mes d’octubre es van encarregar uns treballs 
per redactar un pla especial de les Mines de Can Palmeres i que paral·lelament 
aquesta suspensió es planteja per impedir canvis respecte al que hi ha actualment i 
que es mantingui tal com està l’entorn. 
 
El Sr. Núñez,  avança que votaran a favor, ja que ajudarà a que es redacti un pla 
especial d’actuació i que es comenci a aplicar el projecte plantejat per la Diputació per 
tal de conservar, preservar i difondre tot el patrimoni que engloba l’espai de les Mines, 
que va des de l’històric, recuperant els vestigis de l’època minera, fins l’ambiental, que 
tindran cura del bosc, la muntanya i  de la colònia de ratpenats que hi habita, donant  
les gracies a l’arxiver, Sr. Croses i a la tècnica de medi ambient, Sra. Gómez, per les 
jornades tècniques organitzades el mes de març, que van servir per conscienciar i 
sensibilitzar la població, manifestant que els ha sobtat que l’Ajuntament es comenci a 
mostrar sensible en temes de patrimoni, recordant que el projecte de la Diputació 
inclou un punt de participació ciutadana que esperen es compleixi.  
 

 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de  data 5 de novembre de 2015.  
 
Vista la proposta de la regidoria d’Urbanisme, de d ata 3 de novembre de 2015, el 
Ple, per assentiment dels setze membres assistents,   ACORDA: 
 
Primer. Suspendre durant el termini d'un any la tramitació de plans urbanístics 
derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, i l'atorgament de 
llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o 
enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i 
d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, amb 
excepció de les obres destinades a l’interès públic, les obres de serveis públic i les 
obres de consolidació i protecció dels béns d’interès patrimonial i/o cultural que es 
podran elaborar d’acord amb el que estableix la legislació vigent, en l’àmbit de les 
Mines de Can Palomeres. L’àmbit de suspensió queda detallat en el plànol adjunt. La 
finalitat d’aquesta suspensió és estudiar la procedència de modificació del planejament 
general aplicable. 
 
Segon. Publicar l’acord de suspensió de tramitacions de plans, projectes i  llicències 
mitjançant la inserció d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província i el diari Ara, així 
com un edicte en la seu electrònica municipal i en el tauler d’anuncis de la corporació 
acompanyat del plànol de l’àmbit de suspensió de llicències, durant tot el termini de 
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suspensió de llicències. La documentació es podrà consultar en les oficines de l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Malgrat de Mar (c/ Carme, 30), de 9 a 14 
hores, així com també consultar en la seu electrònica de l’Ajuntament 
(www.ajmalgrat.cat). 
 
Tercer.  Notificar individualment aquest acord a les persones propietàries afectades. 
 
 
11.- Moció dels GPM d’ERC, CUP, CiU i JxM amb motiu  del 75è aniversari de 
l’assassinat  del president Lluís Companys i Jover.  Justícia universal i memòria 
històrica. 
 
 
El dia 15 d’octubre es commemora el 75è aniversari de l’assassinat del molt honorable 
Lluís Companys i Jover, qui fou condemnat a mort per les autoritats franquistes en 
l’única sentència d’aquest tipus a un president d'una nació democràticament escollit a 
la història d’Europa, sentència que continua encara sense declarar-se nul·la per part 
de l’Estat Espanyol. 
 
Fins a dia d’avui, la llei es limita a declarar injustes les sentències, per la il·legitimitat 
dels tribunals, mitjançant un certificat de reparació i de reconeixement que no té cap 
valor jurídic, i no declara les resolucions judicials nul·les de ple dret per il·legals, motiu 
pel qual el Ministeri de Justícia es nega a certificar-les. En aquest sentit la Llei 52/2007 
de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen 
mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra i la 
dictadura, no ha servit de res per anul·lar els judicis sumaríssims dictats pels tribunals 
militars, entre ells el que condemnava el President Companys. 
 
D’aquesta manera, el Fiscal General de l’Estat considerà el 2010 no procedent el 
recurs de revisió instat per la Generalitat per obtenir l’anul·lació de la sentència dictada 
pel Tribunal de Responsabilitats Polítiques de Barcelona de 1939 i de la sentència 
dictada pel Consell de Guerra d’Oficials Generals del 1940, que va condemnar a pena 
de mort el President Companys, perquè considerava que ambdues sentències eren 
inexistents i nul·les de ple dret, en haver estat dictades per tribunals il·legítims 
conforme la llei 52/2007. 
 
D’altra banda, l’immobilisme i la manca de sensibilitat per part dels diferents governs 
de l’Estat contrasten amb els actes de desgreuge que tant des d’Alemanya com des de 
França s’han fet per les actuacions dels respectius països durant la II Guerra Mundial, 
així com pel fet d’haver col·laborat amb el General Franco. Un menyspreu que es veu 
agreujat quan 75 anys després de la captura de Lluís Companys per la Gestapo, els 
documents que van ser confiscats continuen en possessió de l’exèrcit espanyol a 
l’Arxiu d’Àvila, enlloc d’haver estat retornats a la Generalitat de Catalunya, institució 
que és la seva legítima propietària.  
 
Un cop tancada la causa contra el franquisme a l’Estat espanyol, deixant els 
represaliats en situació d’indefensió , és a Argentina on els represaliats i les víctimes 
del franquisme guarden la darrera esperança amb les actuacions de la jutgessa Servini 
en la coneguda ‘Querella Argentina’. Una querella on també hi ha la causa contra el 
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President Companys a instàncies d’Esquerra Republicana, que participa de la 
denúncia contra l’Estat espanyol amb l'objectiu de restituir la figura del President 
Companys i erigir-la com a icona de la justícia universal. 
 
Per tot això, en la commemoració del 75è aniversari de la seva mort, considerem que 
no és comprensible que cap govern espanyol hagi accedit a certificar la nul·litat 
d’aquestes certificacions i a incloure aquesta declaració a la denominada Llei de la 
Memòria Històrica, amb tots els efectes jurídics que aquesta declaració comporta. 
Com dèiem, Alemanya i França han demanat perdó per haver col·laborat en la 
detenció i deportació de Lluís Companys, mentre que la justícia espanyola es nega a 
declarar nul el seu judici. 
 
Després de dècades de llibertats democràtiques, considerem que encara no s’ha 
reparat com cal la memòria del President Companys, així com la causa de milers de 
víctimes de totes les nacions i pobles de l’Estat Espanyol, i que cal instar al Govern de 
l’Estat Espanyol a dur a terme les actuacions jurídiques i polítiques pertinents per 
anul·lar la sentència del judici sumaríssim al President de la Generalitat i realitzar totes 
aquelles actuacions per a reparar el seu honor. 
 
Tal i com va dir el mateix Lluís Companys, referent de l'Esquerra nacional, "la nostra 
és una lluita pels valors universals de la pau, del treball i de la justícia". La nova 
República Catalana s'ha de constituir com un baluard dels drets humans, la pau, la 
fraternitat i la justícia universal. 
 
Lluís Companys va donar la vida i va morir per la República Catalana. Aquest 27S hem 
sentat les bases democràtiques per tal que la República Catalana comenci a  
caminar. Sens dubte, el nostre millor homenatge serà acabar la tasca que va 
protagonitzar, i que tants d'altres que el van precedir i tants d'altres que hem continuat, 
sabem que la lluita social i la lluita nacional és indestriable. 
 
 
Obert el torn d’intervencions 
 
El Sr. Roger exposa que aquest passat mes d’octubre, s’ha commemorat l’assassinat 
del president Companys, procedint, tot seguit, a llegir unes ratlles del company Joan 
Tardà que diuen: Mort fa 75 anys quan ja en tenia 58. Per als seus assassins, matar-lo 
formava part de la lògica de l’exèrcit africanista, comandat per Franco, en el context de 
l’auge dels feixisme/nazisme i en l’escenari secular de l’aversió als catalans i de l’odi al 
catalanisme polític. En definitiva, l’exigència d’escarmentar. Venjança contra una 
societat representada per un home, el compromís polític del qual es va covar al llarg 
d’anys d’acció social: advocat d’obrers industrials i defensor de rabassaires, 
empresonat i confinat per les autoritats monàrquiques, líder polític en els anys de 
llibertats republicanes i icona de l’antifeixisme en el període de revolució i guerra. I un 
guió ad hoc: detenció per part de la Gestapo i la policia espanyola a França, torturat a 
Madrid, jutjat a Barcelona sense cap mena de garantia processal. Convertit, doncs, en 
el primer president de govern elegit democràticament afusellat pel feixisme. 75 anys 
després del seu martiri, el President Companys és viu i se’ns presenta com a exemple 
de coherència, sacrifici i dignitat, raó per la qual forma part de l’imaginari de la 
Catalunya resistent, de la Catalunya progressista i de la Catalunya popular. I ha 
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esdevingut símbol més enllà dels Països Catalans, també, de la memòria de les 
víctimes del feixisme mai no reparades i peça imprescindible per a l’escac al model 
espanyol d’impunitat consagrat per la Llei d’Amnistia de 1977, a través de la qual foren 
els botxins qui perdonaren les víctimes en no reconèixer-les jurídicament, no reparar-
les, no rescabalar-les i no demanar-los perdó, tal com feren altres estats per tal 
d’enfortir els valors democràtics de llurs ciutadanies. 
 
El Sr. Mercader manifesta que estan d’acord en la part dispositiva, si bé en la part 
expositiva es fa referència a elements de les eleccions del 27S, com el de  conduir a la 
República Catalana i a elements polítics actuals que fan que el vot del PSC hagi de ser 
d’abstenció. 
 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de  data 5 de novembre de 2015.  
 
Vista la moció dels GPM d’ERC, CUP, CiU i JxM, de d ata 9 de novembre de 2015, 
el Ple, per deu vots a favor (ERC, CUP, CiU i JxM) i sis abstencions (PSC), 
ACORDA: 
 
Primer.  Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les actuacions jurídiques i polítiques 
pertinents per anul·lar la sentència del judici sumaríssim al President de la Generalitat 
de Catalunya, el Sr. Lluís Companys i Jover, així com realitzar totes aquelles 
actuacions oportunes perquè l’honor del President Companys sigui reparat.  
 
Segon.  Instar el Govern de l’Estat Espanyol a modificar la Llei 52/2007, de 26 de 
desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor 
dels qui van patir persecució o violència durant la guerra i la dictadura, per considerar 
com a inexistents i nul·les de ple dret les sentències dictades pels Jutjats i Tribunals 
declarats il·legítims en la llei, seguint el criteri expressat per la Fiscalia General de 
l'Estat en el seu Decret del 4 d'abril de 2010, habilitant el procediment administratiu 
necessari perquè el Consell de Ministres expedeixi el corresponent certificat de nul·litat 
als efectes legals procedents. 
 
Tercer.  Subsidiàriament, modificar la llei d'Enjudiciament Criminal i la Llei Procesal 
Militar amb la finalitat d’incorporar entre els requisits habilitants per procedir a la revisió 
d’una sentència ferma, la declaració d’il·legitimitat realitzada conforme a l’article 3 de la 
Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i 
s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra 
i la dictadura, així com la Llei Orgànica del Poder Judicial, per atorgar la legitimació 
activa al Govern de l’Estat per si mateix, o a través de la Fiscalia, per interposar el 
recurs de revisió de les sentències declarades il·legítimes.  
 
Quart. Reclamar a l’Estat espanyol que retorni tota la informació sobre Lluís 
Companys  requisada per la Gestapo a París l’any 1940 i que actualment es troba 
confiscada a l’arxiu d’Àvila.  
 
Cinquè.  Reclamar a tots els governs que van participar de la captura i assassinat de  
Companys que participin d’un acte de desgreuge a la figura de l’únic president elegit  
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democràticament i assassinat a Europa durant el segle XX. Un acte que s’hauria de fer 
al fossar del Castell de Montjuic.  
 
Sisè.  Col·laborar amb aquelles persones que participen de la querella argentina 
mentre no siguin restituïdes les famílies. 
 
Setè. Dedicar una plaça o carrer del municipi a la memòria del president Lluís 
Companys i Jover. 
 
Vuitè.  Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics del  
Parlament Català, al Govern de l’Estat i a les Corts espanyoles, al Parlament Europeu, 
a l’ONU, i a les associacions de recuperació de la memòria històrica. 
 
No obstant això, el Ple acordarà el que estimi més convenient. 
 
 
12.- Moció del GPM d’ERC per la millora en la netej a i prevenció de pintades i 
tags a façanes, parets i mobiliari urbà públic i pr ivat. 
 
 
Antecedents 
 
El nostre municipi, com dissortadament molts altres pobles i ciutats, pateix l'efecte 
negatiu de pintades en edificis i espais urbans tant públics com privats. Qualsevol 
ciutadà que passeja per Malgrat de Mar pot apreciar la gran quantitat de pintades 
existents en el nostre paisatge urbà.  
 
Amb tot, cal establir una diferenciació entre la pintura mural i grafit (expressions 
artístiques realitzables en espais habilitats) i les pintades i tags que embruten  façanes, 
portes de garatge, persianes de comerços i  tot tipus de mobiliari urbà.  
 
Els tags, les pintades i d’altres conductes incíviques i de brutícia, no només devaluen 
el patrimoni públic,  sinó que provoquen una degradació de l’entorn. Aquesta 
degradació afecta la qualitat de vida dels veïns i també té un impacte negatiu en la 
valoració que el municipi rep per part de les moltes  persones que ens visiten. Veïns i 
visitants ens veiem privats de gaudir d’un poble net i acollidor. 
 
Després d'uns anys de l'entrada en vigor de l'Ordenança de Civisme podem concloure 
que l'article on s'aborden aquestes conductes incíviques i la sanció que se'n deriva han 
estat insuficients per resoldre la problemàtica. Cal, doncs, activar la cerca de solucions 
complementàries que hi ajudin. 
 
 
L’Ajuntament de Malgrat de Mar habitualment dedica recursos per la neteja dels espais 
i edificis públics que pateixen aquestes conductes incíviques. 
 
Molts malgratencs fan esforços econòmics  per embellir les façanes dels edificis on 
resideixen, així com les de negocis i comerços per fer-los més atractius. 
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L’Ajuntament pot disposar de mitjans per fer campanyes educatives i de pedagogia, 
sobretot en els col·lectius més joves. 
 
Si bé l’Ajuntament ja disposa d’uns pocs espais públics que s’habiliten per les 
expressions artístiques de mural o grafit, també és cert que n’hi ha d’altres  possibles  
dins  el terme del municipi. 
 
Considerem important que l’Ajuntament col·labori en la neteja de pintades que  
apareguin en façanes i parets d’habitatges particulars quan siguin fruit d’una bretolada. 
Aquesta col·laboració es concreta oferint als veïns propietaris dels immobles afectats 
la possibilitat que els serveis municipals facin la neteja sense que això els suposi cap 
cost. 
 
Aquest servei, que té com a objectiu la millora substancial del paisatge urbà de la 
nostra vila, ha resultat exitós en experiències ofertes per Ajuntaments d’altres 
municipis com Ripoll, Vilanova i la Geltrú, Reus, Sant Viçenc de Castellet, Cornellà o 
Castelldefels . 
 
 
Obert el torn d’intervencions 
 
La Sra. Martínez  exposa que darrerament les pintades han augmentat de forma 
exponencial, considerant que un dels motius que hi contribueix és el propi estat del 
poble, ja que és més fàcil embrutir un entorn que ja està degradat, que fer-ho en 
parets impol·lutes, en tant que les parets brutes de pintades enforteixen la sensació 
d’impunitat, entenent que una acció correctiva de netejar o restaurar les façanes 
publiques i privades, esdevé una eina preventiva que dificulta que es realitzin les 
primeres pintades i una acció imprescindible per solucionar el problema des de l’arrel, 
sumada a les accions que ja fa l’Ajuntament sobre el mobiliari i els béns públics, 
havent de ser un servei més que l’Ajuntament dóna, que acabarà revertint amb la 
millora de l’aspecte del poble, donant qualitat de vida als seus habitants i bona imatge 
als seus visitants, havent de tenir en compte que Malgrat és un poble que viu del 
turisme i que necessita potenciar la xarxa de comerç local, essent un altre dels pilars 
de la prevenció, la conscienciació i l’educació que s’ha de realitzar amb 
l’assessorament de diferents professionals que es proposen per la taula de treball, 
alguns dels quals ja treballen en el tema, dotant, a més, al poble d’instal·lacions 
alternatives i adequades que ajudin a portar les pintades a llocs més adients, en 
espais regulats que recullin les necessitats dels qui realitzen les pintades,  
confeccionats per la taula de treball, demanant la creació d’una partida pressupostaria 
pel 2016 que destini recursos econòmics i personals a aquestes tasques de prevenció 
i restauració de les façanes del poble.   
 
El Sr. Serret  avança que donaran suport a aquesta moció, atès que pel seu grup és un 
cavall de batalla de fa molt temps, havent estat moltes les reivindicacions fetes en els 
darrers temps, apuntant que el  mes de març es van posar en contacte amb el regidor 
responsable de l’àrea i amb l’inspector de la policia per tal de plantejar un projecte que 
anés més enllà, a nivell pedagògic, del fet de sancionar a aquelles persones que feien 
aquest vandalisme, manifestant que els grafits s’han convertit en un element més de 
l’entorn, acceptat amb impotència o ignorat amb resignació, fent que aquelles 



 

1 

persones que no es troben obligades a passejar per un espai brut, deixin de fer-ho 
inconscientment, essent conscients de que la solució és complicada, si bé, quan la 
societat s’hi posa de debò, sovint ha demostrat que és capaç de canviar, com ha 
passat en el cas del tabac. 
 
El Sr. Màrquez  avança que s’abstindran, tot i ser conscients de l’augment de pintades 
al municipi i de la necessitat d’abordar públicament aquest fet, per no considerar que  
les mesures proposades a la moció siguin idònies per assolir l’objectiu de millorar la 
neteja de pintades i tags, entenent que perquè les propostes tinguin una força 
pacificadora real han de ser resultat d’un procés col·lectiu de diàleg i creació conjunta 
d’un marc de respecte, mentre que aquesta moció, com és practica habitual, té un 
caràcter unilateral dels grups polítics, resultant significatiu que la moció proposi 
constituir una taula de treball per abordar la problemàtica i que aquesta taula inclogui 
tot tipus de professionals, sense esmentar als propis grafitaires, no compartint tampoc  
el caràcter paternalista de la moció ni les referències generals als col·lectius de joves 
com objectes passius de mesures educatives i pedagògiques, considerant que els que 
no són joves ni pinten parets s’han d’educar també i entendre a qui es manifesta i el 
què manifesta amb la pràctica del grafit i el tag, apuntant que la moció no proposa la 
reforma de l’article 26 de l’ordenança de civisme, que avui regula quan i on es poden 
realitzar pintades, grafits, i altres expressions gràfiques, essent imprescindible la seva 
reforma, ja que és una norma poc clara, amb contradiccions internes i que fins ara ha 
permès absoluta discrecionalitat política en l’autorització de pintades en espais privats, 
pensant que l’expressió gràfica en espais privats ha de ser lliure i no estar sotmesa a 
cap tipus d’acord, autorització ni llicencia, condicionant-ho només a l’acord entre el 
propietari i el que pinta, entenent que incloure una partida pressupostària per la neteja 
de pintades en parets particulars, hauria d’anar justificat amb una previsió de despeses 
i una major concreció de en quins casos es procediria a aquesta reparació per part de 
l’Administració, essent per tots aquest motius que van proposar a la Junta de 
portaveus que la moció fos retirada i que s’abordi aquesta qüestió de forma completa i 
constructiva, defugint paternalismes, solucions parcials i unilaterals, a partir  
d’experiències organitzades en altres municipis on la col·laboració entre Administració 
local i comunitat han permès fer de les pintades un instrument de dinamització social i 
cultural en l’espai públic i una eina de mediació social, referint l’existència de  
plataformes d’art urbà, amb projectes seriosos i consolidats, que poden ajudar a 
recórrer aquest camí, concloent que la moció que es proposa no és fruit ni pretén unir 
les voluntats dels agents implicats. 
 
La Sra. Ponsa manifesta que discrepen en el quart acord, considerant que no s’ha de 
dedicar una partida pressupostaria per netejar façanes d’habitatges particulars, ja que  
sempre seria insuficient i provocaria greuges comparatius, podent-se derivar 
reclamacions de responsabilitat patrimonial per part dels propietaris que no estiguessin 
conformes amb els treballs efectuats, anunciant que votaran en contra.  
 
El Sr. Mercader anuncia que també votaran en contra, a causa del quart acord, relatiu 
a dedicar-hi una partida pressupostària, perquè s’avança a una conclusió de l’acord 
cinquè que parla de constituir una taula de treball formada per professionals, que és la 
que haurà de dir els recursos públics que s’han d’esmerçar, apuntant que, sense 
l’acord quart, recolzarien la moció, recordant que s’han fet accions, tant amb la policia 
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com amb brigades, si bé és cert que hi ha una mancança en el tema de l’educació i la 
pedagogia que cal abordar. 
 
La Sra. Martínez  manifesta que, efectivament, no s’han referit a l’ordenança, apuntant  
que una cosa són els permisos de l’ajuntament que ha de tenir un privat quan pinta 
casa seva i una altra que algú de fora vingui a pintar sense permís del propietari, 
estant d’acord en que a més a més de netejar cal invertir en educació, afegint que, si  
per aprovar la moció, s’ha de treure l’acord quart estan disposats a fer-ho. 
 
La Sra. Serra  manifesta que hi ha molts ajuntaments que han impulsat mesures i 
actuacions que han funcionat, apuntant que a Malgrat, amb la llei de barris, s’han 
pintat façanes privades i ningú ha dit res, preguntant perquè no es pot fer també aquí  
per veure si funciona, no considerant que, com a actuació lligada a un projecte, sigui 
cap despropòsit, indicant que els carrers del Castell també es podien veure com un 
greuge i tampoc se sabia on estaven els límits, no havent generat polèmica, dient que, 
a banda d’algunes actuacions puntuals, no han vist mai una actuació decidida i 
realment eficaç per abordar aquesta problemàtica, dient que hi ha punts de Malgrat 
que pateixen molt aquestes bretolades que degraden molt l’entorn, subscribint alguns 
punts de l’exposició de la CUP, per bé que sembli que  això de pintar façanes i guixar 
persianes de la gent sigui una manera de ser, instant a posar-se a la pell del veí a qui 
han pintat casa seva, concloent que tot no és art, i que entre l’art i la bretolada hi ha un 
límit. 
 
El Sr. Roger demana votar l’acord quart per separat, per no posar en risc els altres 
acords que accepta la majoria, que comprenen accions factibles que poden servir per 
pal·liar una miqueta tota aquesta problemàtica. 
 
El Sr. Mercader respon que les mocions o els temes que van a Ple de forma conjunta, 
s’han de votar de forma conjunta.  
 
El Sr. Roger manifesta que, si no és possible i no hi ha més remei, retirarien l’acord 
quart. 
 
El Sr. Màrquez  manifesta que els agradaria treballar més aquesta moció, concretant 
accions des d’una taula de treball, arribant a acords amb els quals tothom es senti 
identificat, considerant important que s’entengui que també hi ha una versió artística 
en aquesta moció, si bé sembla que es vulgui veure més com un problema que no pas 
com una solució, plantejant una modificació pressupostaria més endavant, quan es 
tingui clar que es vol fer, demanant que es retiri per treballar-la amb més tranquil·litat a 
un altre Ple, i que intervinguin experts perquè no passi com amb l’ordenança de 
cànnabis, que no es va comptar amb la federació cannàbica i ara hi ha al·legacions, 
intentant contactar amb gent que està treballant en entitats que tracten aquest tema i 
realment estan obtenint fruits.  
 
La Sra. Casajuana  manifesta que, si les coses que afecten a una part nombrosa de la 
població, es treballen entre tots, aprofitant les opinions de la gent i de les entitats que 
ho estan treballant, pot sortir una moció molt més rica i més concreta, temporalitzant 
les accions perquè siguin viables, considerant que el seu grup podria aportar molt, 
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concloent que, si, finalment no es retira la moció, potser en presentaran una altra en 
un mes. 
 
El Sr. Roger manifesta que retiren l’acord quart perquè pugui ser aprovada la moció. 
 
El Sr. Mercader sotmet a votació la moció, sense l’acord quart.  
 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de  data 5 de novembre de 2015.  
 
Vista la moció del GPM d’ERC, de data 22 d’octubre de 2015, el Ple, per catorze 
vots a favor (ERC, PSC, JxM i CiU) i dos abstencion s (CUP), ACORDA: 
 
Primer. Iniciar una campanya  de sensibilització relacionat amb aquesta problemàtica 
dels tags i pintades que abasti el col·lectiu jove de la població, oferint-los alhora 
alternatives  per poder desenvolupar aquesta modalitat d’art urbà que suposa el mural 
o grafit. 

 
Segon.  Dedicar i habilitar espais públics  i d’altres  amb acords amb privats per posar-
los a disposició de la pràctica cívica i ordenada del mural o grafit a aquelles persones 
interessades en l’expressió artística. 

 
Tercer.  Elaborar un Reglament d’ús dels espais habilitats per la pràctica de grafit. 
           
Quart. Constituir una taula de treball formada per professionals de diferents   àmbits 
(pedagogia, mediació, psicologia, policial, etc) amb l'objectiu d'abordar la problemàtica 
des de perspectives diverses i cercant una major eficiència en la seva resolució. 
 
 
13.- Moció dels GPM CUP, JxM, ERC i CiU per ajuda d ’emergència als camps de 
refugiats sahrauís per la catàstrofe humanitària qu e viuen després de les pluges 
torrencials d’aquest mes d’octubre. 
 
 
Els campaments de refugiats sahrauís, situats al desert algerià de Tindouf, han patit 
l’efecte de pluges torrencials, acompanyades per intenses ratxes de vent, que han 
causat grans inundacions i destrosses. 
 
Les pèrdues d’habitatges, aliments i equipaments ha estat molt important. Moltes 
famílies han perdut totes les seves pertinences, inclosa la petita reserva d'aliments de 
què disposaven, és a dir, una ració mensual per a 160.000 persones. Segons els 
equips de la Mitja Lluna Roja Sahrauí (MLRS) presents sobre el terreny, no s'han de 
lamentar pèrdues humanes, però milers de famílies s’han vist obligades a estar a la 
intempèrie per manca d’edificis segurs i els danys i pèrdues materials han estat 
considerables. Pel que fa als centres socials (salut, educació i d’altres) s'està fent una 
avaluació dels danys i esfondraments. 
 
En un comunicat el dia 24 d’octubre la MLRS, diu que els seus equips sobre el terreny 
han identificat més d’11.000 famílies que podrien haver perdut la seva casa o haima.  
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Davant d’aquesta situació alarmant la MLRS llança una crida als països donants, a les 
organitzacions internacionals, les ONG, al moviment solidari, a la societat civil i a tots 
els amics i amigues del Poble Sahrauí per col·laborar el més aviat, possible, realitzant 
donacions d’emergència per atendre les necessitats més urgents de la població 
causades per les pluges: abastiment d’aigua, aliments, haimes, mantes, equipaments 
domèstics bàsics, material higiènic i la rehabilitació o reconstrucció d’edificis.  
 
El conflicte del poble sahrauí fa massa anys que dura, aquest any es commemora els 
40 anys d’ocupació del Sàhara Occidental.  És un conflicte que es pot resoldre 
políticament, només caldria aplicar les resolucions de l’ONU que insten a celebrar un 
referèndum d’autodeterminació. Un dret contínuament boicotejat pel Marroc, davant la 
complicitat de la comunitat internacional.   
 
 
Obert el torn d’intervencions 
 
La Sra. Martínez  manifesta que els sahrauís poques vegades són noticia en els 
mitjans de comunicació i que, aproximadament, 200.000 refugiats sahrauís malviuen 
en el desert, en una de les zones més àrides del planeta, fent ja quaranta anys que 
estan refugiats, vivint en condicions molt dures, depenent sempre d’ajudes 
internacionals, ONG i ajudes de particulars, resultant que aquests campaments han 
patit pluges torrencials i les haimes han estat devastades, empitjorant les condicions, 
ja de per si dures i humiliants d’una població que veu com passen els anys i la 
comunitat internacional, en lloc de solucionar el problema, mira cap a una altra banda, 
apuntant que aquestes pluges han afectat també a les seves senzilles infraestructures, 
escoles i centres de salut, considerant que hi ha un deute amb el Sàhara, perquè 
l’Estat espanyol va abandonar la colònia sense atorgar el dret de l’autodeterminació al 
poble colonitzat i, encara que  ara Marroc ocupa el seu territori, Espanya continua sent 
la potencia colonial vigent, segons tractats internacionals i, en cap moment, el govern 
espanyol ha fet ni un pas per obligar Marroc a complir els tractats ni les resolucions de 
la ONU, com no li preocupa tampoc que el Marroc torturi o reprimeixi als sahrauís, i 
que no respecti els drets humans, citant a un refugiat que va dir: no volem més ajuda 
humanitària que ens manté aquí com a refugiats de manera perpetua, volem ajuda 
política per deixar de ser refugiats, concloent que, en aquest moment d’emergència 
per inundacions, els sahrauís necessiten ajuda humanitària urgent i ajuda política, 
contemplant aquesta moció ambdós aspectes. 
 
El Sr. Mercader manifesta que votaran a favor, indicant que, a partir de la setmana 
que ve, es farà l’aportació a la campanya d’emergència, a través del Fons Català de 
Cooperació, afegint que es donarà a conèixer la xifra que s’aportarà.  
 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de  data 5 de novembre de 2015.  
 
Vista la moció dels GPM CUP, JxM, ERC i CiU, de dat a 6 de novembre de 2015, el 
Ple, per assentiment dels setze membres assistents,   ACORDA: 
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Primer.  Reiterar, un cop més, el nostre suport a una solució del conflicte basada en 
l’exercici del dret a l’autodeterminació del poble sahrauí, tal i com estableixen 
nombroses resolucions de les Nacions Unides. 
 
Segon. Reclamar a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i al Fons 
Català de Cooperació que ajudin a socórrer les víctimes i a reconstruir els 
campaments de refugiats, que pateixen actualment una situació extrema.  
 
Tercer. Reclamar al Ministeri d’Assumptes Exteriors i de Cooperació del govern 
d’Espanya que ajudi a aquest Poble amb el que té un deute històric, i que tant ho 
necessita en aquesta situació d’emergència. 
 
Quart.  Fer una aportació d’emergència a la campanya promoguda pel moviment 
solidari de Catalunya, a través de l’entitat vilanovina Acció Solidària amb el Sàhara i 
que junt amb totes les aportacions recollides es transferirà directament a la Mitja Lluna 
Roja Sahrauí per fer front a les necessitats més immediates de la població sahrauí 
afectada, o a la campanya d’emergència que es dugui a terme a través del Fons 
Català de Cooperació. 
 
 
14.- Moció del GPM CUP de suport per exigir una nov a llei reguladora del dret a 
l’habitatge que garanteixi les mesures de mínims pe r fer front a l’emergència 
habitacional.  
 
 
Exposició de motius  
 
L’actual crisis econòmica i l’augment de l’atur ha impactat de manera dramàtica en la 
vida de milers de persones que degut a les dificultats econòmiques sobrevingudes no 
poden cobrir les seves necessitats més bàsiques. Aquesta situació ha provocat que 
moltes famílies no puguin fer front a les quotes hipotecàries o de lloguer del seu 
habitatge habitual. 
 
Això s’ha traduït en milers de desnonaments a tot l’Estat espanyol i que milers de 
persones hagin vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne, havent d’afrontar 
situacions de gran vulnerabilitat, precarietat extrema, pobresa i exclusió social, 
econòmica i residencial. 
 
Segons dades del Consell General del Poder Judicial, des del 2007 fins el primer 
trimestre del 2015 s’han produït a l’Estat espanyol 624.690 execucions hipotecaries, 
8.178 en el primer trimestre de 2015. A aquestes alarmants xifres cal afegir l’augment 
de les dificultats per fer front al pagament del lloguer que cada vegada afecta a més 
persones. El CGPJ ha comptabilitzat la preocupant xifra de 397.954 desnonaments 
des de l’inici de la crisi al 2007 fins el primer trimestre de 2015 i només en el primer 
trimestre de 2015 s’han executat 9.917 desnonaments. 
 
Ens trobem davant d’una situació d’emergència i vulnerabilitat habitacional que 
s’incrementa per l’existència d’un mercat de lloguer escàs, car i especulatiu i per la 
manca d’un parc públic d’habitatges socials que representa menys d’un 2% de 
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l’habitatge construït. Aquesta situació constitueix una anomalia en el context europeu. 
A més, com denuncia l’informe “Emergència habitacional a l’Estat espanyol”, elaborat 
per l’Observatori DESC i la Plataforma dAfectats per la Hipoteca, aquesta situació 
empitjora pel fet de que l’Estat espanyol és el país d’Europa amb més habitatge buit, 
un 13,7% del parc total (3 milions i mig de pisos buits segons el cens estatal 
d’habitatge de 2011). 
 
El context descrit de vulnerabilitat i emergència en que es troben gran part de la 
població s’està traduint també en un significatiu augment de les ocupacions 
d’habitatge. Una forma de fer efectiu el dret a l’habitatge que augmenta el grau de 
vulnerabilitat social de qui s’ha vist obligat a aquesta forma d’accés a l’habitatge. 
 
També resulta alarmant l’increment de persones afectades per la pobresa energètica, 
entesa com la dificultat per poder fer front al pagament de factures dels subministres 
bàsics d’electricitat, aigua i gas. Els preus d’accés i consum d’aquests subministres, 
que han crescut de forma exponencial, s’han tornat inassequibles per una part 
important de la ciutadania. 
 
Aquesta situació d’emergència social que pateixen les persones en situació de 
vulnerabilitat contrasta de forma aclaparadora amb els ingents beneficis obtinguts per 
les entitats financeres i les empreses subministradores. 
 
 
La Declaració Universal de Drets Humans (article 25) i el Pacte Internacional dels 
Drets Econòmics, Socials i Culturals (article 11) estableix “el dret de tota persona a un 
nivell de vida adequat per a sí mateixa i la seva família, incloent l’alimentació, vestit i 
habitatge adients, i a una millora continuada de les condicions d’existència. Els Estats 
prendran mesures apropiades per assegurar l’efectivitat d’aquest dret...”. 
 
En el marc jurídic nacional, l’article 47 CE estableix el dret a un habitatge digne i 
adequat així com el deure dels poders públics de promoure les condicions necessàries 
i les normes pertinents per fer efectiu aquest dret, i l’article 33 declara la funció social 
de l’habitatge. 
 
L’article 267 del Tractat de la Unió Europea declara la primacia del Dret Comunitari 
(STJUE 9/3/1978, Assumpte 106/77 cas Simmenthal) que desplaça al Dret Nacional 
(art. 93 CE, cessió competències en relació a l’art. 96 CE, els tractats internacionals 
celebrats formaran part de l’ordenament intern). 
 
En relació al que s’ha exposat amb anterioritat i concretant en l’àmbit que ens ocupa, 
la regulació del procediment d’execució hipotecaria en l’actual Llei d’Enjudiciament 
Civil infringeix la normativa comunitària. Aquesta legislació és, per tant, il·legal al ser 
d’obligat compliment pel jutge nacional, i pateix d’un vici radical que determina la seva 
nul·litat de ple dret. En aquest sentit s’han manifestat reiteradament diferents 
sentències del Tribunal de Justícia del Unió Europea (Cas Aziz, cas Sanchez Morcillo i 
cas Monika Kusionova). 
 
El passat mes de juliol de 2014 es va presentar a Catalunya una Iniciativa Legislativa 
Popular (ILP) promoguda per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, l’Aliança contra 
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la Pobresa Energètica i l’Observatori DESC, recollint així un clamor de la ciutadania 
preocupada per la situació alarmant d’emergència habitacional. 
 
Aquesta ILP és avui una realitat. El passat 29 de juliol de 2015, el Parlament de 
Catalunya va aprovar la Llei 24/2015 de mesures urgents per fer front a l’emergència 
en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Aquesta victòria a l’àmbit autonòmic 
demostra que fer efectiu el dret a l’habitatge és una qüestió merament de voluntat 
política. 
 
Davant de les properes eleccions generals, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca ha 
fet pública una sèrie de mesures de mínims que considera necessari i imprescindible 
incloure en una futura Llei reguladora del Dret a l’Habitatge. Aquestes mesures 
impliquen reformes profundes i valentes però alhora factibles, ja que en la seva 
majoria estan recollides a la Llei 24/2015 aprovada a Catalunya. 
 
La situació anteriorment descrita aconsella l’aprovació de la present moció. 
 
 
Obert el torn d’intervencions 
 
El Sr. Màrquez i la Sra. Casajuana  procedeixen a llegir la moció, demanant el 
recolzament de tots els grups, destacant que la PAH, amb la seva lluita sense 
precedents, honora a tots. 
 
El Sr. Roger  avança que, evidentment, donaran suport a aquesta moció, manifestant 
que ERC concorre a les eleccions espanyoles, sentint totes aquestes reivindicacions 
de la plataforma com a pròpies, amb voluntat de defensar al Parlament aquesta 
vessant social, celebrant que el Parlament de Catalunya hagi aprovat recentment  
mesures urgents per poder fer front a aquestes emergències, encara que, com moltes 
altres que afecten a la justícia social, ha estat recorreguda al Tribunal Constitucional, 
anunciant que demà mateix registraran una moció que demana el suport del Ple en 
defensa de la resolució del Parlament.  
 
El Sr. Serret manifesta que per Convergència ha estat, és i seguirà sent una prioritat 
buscar solucions per revertir la greu situació per la qual estan passant algunes 
famílies, ja sigui per dificultats per mantenir l’habitatge o en els subministraments 
bàsics, treballant, des de totes les institucions on governa o hi és representada, per 
resoldre aquelles situacions, amb la implantació de mesures o instant l’actuació del 
govern espanyol a actuar en allò en que no s’és competent, indicant que l’objectiu 
d’aquesta iniciativa legislativa popular, que avui es presenta amb aquesta moció per 
fer front a l’emergència habitacional i a la pobresa energètica, és que el Parlament 
català aprovi mecanismes que atorguin una segona oportunitat a les famílies sobre 
endeutades amb despeses vinculades a l’habitatge, en un procediment extra judicial, 
que faciliti un lloguer social a les persones amb situació de vulnerabilitat que es trobin 
en risc de desnonament, quan el propietari sigui una entitat financera o un gran 
tenedor d’habitatge i l’allotjament garantit quan el propietari sigui un particular, exigint 
també un lloguer forçós dels pisos buits propietat d’entitats financeres i grans 
propietaris d’immobles i l’accés garantit al subministrament de gas, aigua i llum, 
aturant els talls indiscriminats a les llars vulnerables, destacant que, una part 
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d’aquestes mesures ja existeixen a Catalunya, gràcies a iniciatives legislatives 
impulsades per Convergència, així com també per les mesures implantades pel govern 
de la Generalitat, per bé que, en alguns aspectes es podria anar molt més enllà, 
modificant prèviament altres lleis, algunes de les quals son competència de l’Estat 
espanyol, - del qual es vol marxar -, per poder fer efectives les mesures que planteja 
aquesta ILP, apuntant que el Parlament va donar suport al primer tràmit de l’ILP i que 
el següent pas és donar suport a la seva tramitació per aconseguir que s’aprovi una llei 
efectiva per resoldre situacions tant dramàtiques, posant de manifest que, 
malauradament, alguns grups no s’hi van sumar, destacant que, el govern es va 
adreçar a les companyies elèctriques, a l’Associació espanyola de subministres i al 
ministeri d’Indústria i Energia, instant-los a la presa de mesures per tal de garantir que 
les persones vulnerables no estiguin subjectes a la interrupció d’aquests serveis, amb 
resultat infructuós, lamentant l’absència de la regidora del partit que representa el 
govern de l’Estat i que podria transmetre’ls el que estan expressant, recordant que el 
govern de la Generalitat va aprovar un decret, ratificat pel Parlament, que modificava 
el Codi de Consum de Catalunya, per garantir que no es pogués interrompre el 
subministrament energètic deixant sense calefacció els consumidors més vulnerables i 
prohibint la desconnexió durant els mesos d’hivern i que, a més, el Parlament va 
aprovar, el 29 de desembre del 2014, la modificació del Codi de Consum de Catalunya 
per la millora de la protecció de les persones consumidores en matèria de crèdit i 
préstecs hipotecaris, la vulnerabilitat econòmica i les relacions de consum, després 
que el Tribunal Constitucional suspengués temporalment el decret-llei del 2013 que ja 
preveia mesures per evitar la interrupció del subministrament energètic, puntualitzant 
que, el grup parlamentari de Convergència al Congrés dels Diputats, a Madrid, va 
presentar esmenes al projecte de llei del sector elèctric, instant al govern a complir 
amb la Directiva europea i regulant la figura del consumidor vulnerable, tot garantint 
que als períodes d’hivern no hi hagi cap tall al subministrament per aquestes persones 
o famílies en risc, esmenes que, malauradament, també van ser rebutjades, fent palès 
que s’han fet actuacions des de la Diputació i des de molts ajuntaments perquè 
aquestes persones que ho estan passant molt malament no estiguin en inferioritat de 
condicions amb altres, concloent que donaran suport a la moció. 
 
La Sra. Ponsa manifesta que estan totalment d’acord amb la moció, defensant que  
tothom tingui un habitatge digne i que s’hagin aprovat mesures urgents per fer front a 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, tractant-se d’un drama al 
que cal posar remei i en el que, a nivell local, també s’està treballant, agraint, per 
acabar, la tasca que fa la PAH. 
 
El Sr. Cuní,  dóna la benvinguda als membres de la PAH i els felicita per la feina social 
que porten fent durant molt de temps, digne de reconèixer, expressant el seu acord en 
tot allò que s’ha dit per part dels altres grups, dient que donen ple suport a aquesta 
moció i que el grup socialista té la mà estesa en tot el que faci falta i en la mesura que 
sigui possible.  
 
El Sr. Mercader, abans de passar a votació, donà la paraula a la representació de la 
PAH present entre el públic, que a través de la seva representant manifesta la seva 
satisfacció per la posició a favor de la moció de tots els grups, demanant que es 
pressioni a instàncies superiors perquè es porti a terme i no quedi en res, dient que 
vetllaran perquè així es faci, indicant que, a partir de les reunions que s’han mantingut 
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en les que s’ha fet palesa la voluntat de treballar junts, poden facilitar eines per multar 
els pisos buits d’entitats bancàries i que, a través de la web  la sareb es nostra, s’han 
agrupat tots els pisos de la Sareb a Malgrat, on n’hi ha catorze, alertant de que les 
entitats bancàries no responen a un mail o una trucada, havent de deixar de banda la 
diplomàcia, esperant rebre aviat una trucada de l’Ajuntament per crear la taula pel dret 
a l’habitatge. 
 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de  data 5 de novembre de 2015.  
  
Vista la moció dels GPM CUP, JxM, ERC i CiU, de dat a 28 d’octubre de 2015, el 
Ple, per assentiment dels setze membres assistents,   ACORDA: 
 
Primer.  Donar suport a les propostes presentades per la plataforma d’afectats per la 
hipoteca i considerar necessari incloure les següents mesures en una Llei reguladora 
del Dret a l’Habitatge: 
 

1. Mesures de segona oportunitat 
 

• Dació en pagament retroactiu i condonació del deute (modificació de la Llei 
Hipotecaria i la Llei d’Enjucidiciament Civil). 

• Eliminació automàtica per part de les entitats bancàries i sense prèvia 
petició del titular de les clàusules declarades abusives per les Sentències 
del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea. 

• No es podrà executar l’habitatge únic i habitual tant dels titulars com dels 
avaladors per exigir la seva responsabilitat, amb la finalitat de considerar 
l’habitatge habitual com un bé inembargable. 

• Eliminació de tots els requisits restrictius per accedir a la moratòria de 
desnonaments i al Codi de Guindos, excepte habitatge habitual, deutor/a de 
bona fe i carència de recursos. 

 
2. Lloguer digne 

 
• La regulació del lloguer en favor de la part més dèbil dels contractes 

d’arrendament: els inquilins. Introduir mecanismes de seguretat en la 
tinença, estabilitat en la renta i allargant el termini mínim de duració del 
lloguer, com a mínim fins els 5 anys. Quan l’arrendatari pertanyi a un 
col·lectiu especialment vulnerable es produirà una pròrroga automàtica del 
contracte de lloguer si així ho manifesta, que serà obligat quan l’arrendador 
sigui un banc o un gran propietari d’habitatges. 

 
3. Habitatge garantit 
 

• Les entitats bancàries garantiran un lloguer social per a les persones 
deutores de bona fe i les seves unitats familiars que, havent cedit el seu 
habitatge únic i habitual en dació en pagament no disposin d’alternativa 
habitacional. 

• Els grans tenedors d’habitatge, especialment les entitats financeres i filials 
immobiliàries, fons voltors, entitats de gestió d’actius (incloent els 
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procedents de la reestructuració bancària i entitats immobiliàries), 
garantiran un lloguer social per les persones i unitats familiars en situació 
de vulnerabilitat que no poden fer front al pagament del seu habitatge i no 
disposin d’alternativa habitacional.    

• Les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin 
fer front al pagament del lloguer dels seus habitatges obtindran ajudes que 
els garanteixin evitar el desnonament. 

• En cap cas es podrà realitzar el desnonament o desallotjament de persones 
en situació de vulnerabilitat, ja sigui per impagament de lloguer o ocupació 
en precari motivada per la manca d’habitatge, sense que l’administració 
competent garanteixi un reallotjament adequat. 

• En el cas que es dugui a terme el lloguer social en un habitatge diferent al 
que resideix la persona o família en situació de vulnerabilitat, aquest 
reallotjament es produirà a la zona on aquestes tinguin les seves xarxes 
vitals i socials. 

• Creació d’un parc públic d’habitatges a través de la mobilització de pisos 
buits en mans d’entitats financeres i filials immobiliàries, fons voltors, 
entitats de gestió d’actius (incloent els procedents de la reestructuració 
bancària i entitats immobiliàries). L’administració regularà per Llei els 
mecanismes que possibilitin aquesta mobilització. 

• En totes aquestes mesures, el preu a pagar en concepte de lloguer social 
no superarà el 30% dels ingressos de la unitat familiar, incloses les 
despeses dels subministres, d’acord amb els estàndards de Nacions 
Unides, sempre i quan els ingressos familiars superin el salari mínim 
professional de 648.60€, en cas contrari el preu a pagar en concepte de 
lloguer serà del 10% dels ingressos i el pagament dels subministres seran 
assumits per les empreses subministradores (veure punt següent). 

 
4. Subministraments bàsics 

 
• Impedir els talls de subministres bàsics d’aigua, llum i gas de les persones i 

unitats familiars en situació de vulnerabilitat. 
• El pagament dels subministraments bàsics per les famílies en aquesta 

situació es farà d’acord a la capacitat adquisitiva de la unitat familiar, 
sempre respectant els estàndards de Nacions Unides. 

• Els costos associats a garantir aquest dret i el deute acumulat que no pugui 
ser cobert per les persones o unitats familiars vulnerables seran assumits 
per les empreses subministradores. 

 
5. Creació d’un observatori de l’habitatge 

 
Aquest observatori estaria format per representants de les institucions i de la societat 
civil. Aquest observatori serà l’encarregat d’investigar i analitzar la situació de 
l’habitatge a España. Entre les seves funcions estarien fer censos periòdics 
d’habitatges buits, fer el seguiment de les polítiques públiques, elaborar informes; 
comptaria amb capacitats no només consultives sinó també de control, seguiment, 
denuncia, executives i de proposta legislativa. 
 
Segon.  Comunicar els presents acord a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
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15.- Moció dels GPM PSC, JxM, ERC i CiU de suport a  la creació de la prestació 
“Garantia + 55”, impulsada per la UGT de Catalunya 
 
 
El context de massiva desocupació en que ens trobem on el 19,6% de la població 
activa major de 55 anys es troba a l’atur, amb escasses perspectives de recuperació 
d’una activitat laboral amb garanties després de perdre el lloc de treball, amb menys 
capacitat per a modificar les seves trajectòries laborals i empentats a un retir avançat 
del mercat de treball, és essencial que hi hagi una major vinculació entre les polítiques 
d’ocupació i les de protecció per desocupació. 
  
Donat que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més 
vulnerable a caure a l’atur de molt llarga durada, composen el 54,2% del total d’atur de 
molt llarga durada, és evident que en poc temps gran part d’aquest col·lectiu passaran 
d’un nivell de protecció contributiu a un d’assistencial, en el millor dels casos, i 
deixaran de cotitzar a efectes d’una futura possible pensió de jubilació, excepte els que 
tinguin dret a rebre el subsidi de majors de 55 anys que cotitzaran tan sols per la base 
mínima de cotització. 
  
Ja  que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis per 
desocupació, a partir dels Reials Decret-Llei 20/20012 i 5/2013, s’han dirigit en reduir 
la intensitat de la protecció elevant l’edat de les persones beneficiàries del subsidi de 
majors de 52 anys a 55, passant a computar els ingressos de tota la unitat familiar per 
accedir-hi, limitant el temps durant el que es pot cobrar i reduint la cotització per 
jubilació del subsidi de majors de 55 anys, què és l’unic subsidi que cotitza, del 125% 
de la base mínima de cotització al 100%, podem suposar una altra ràpida reducció de 
la cobertura de la protecció per desocupació en els majors de 55 anys. 
  
També és una realitat que les darreres reformes en la protecció per desocupació ha 
prioritzat la suficiència econòmica del sistema de prestacions per desocupació, 
entenem que s’ha deixat sense protegir adequadament a les persones majors de 55, 
i  fins i tot de més de 45 anys, desatenent a tot un col·lectiu que pot quedar fins i tot 
fora del sistema de protecció o deixar-les als marges dels sistemes assistencials i 
empènyer-les a futures pensions de jubilació per sota de mínims, fins i tot després de 
llargues carreres de cotització. 
  
Constatem que aquestes reformes han trencat el trànsit cap a la jubilació d’aquelles 
persones que són expulsades del mercat de treball en edats pròximes a la jubilació, 
limitant les estratègies d’accés a una pensió de jubilació més avantatjosa en funció de 
les trajectòries laborals personals i possibilitats individuals. 
  
Constatem  que aquests fets afecten directament en les rendes actuals d’aquest 
col·lectiu de persones que en moltes ocasions tenen encara càrregues familiars, 
acabant la seva vida activa cobrant, si compleix requisits, un subsidi de 426 euros 
mensuals. Però que també afecta als seus futurs drets de jubilació i a la quantia 
d’aquesta, doncs els anys en desocupació en un context on s’ha augmentat l’edat 
ordinària de jubilació els penalitzarà durament, ja sigui o perquè augmentaran 
proporcionalment els anys de cotització mínima per al càlcul de la base reguladora de 
pensió, o perquè hi hauran més llacunes de cotització que s’ompliran fins i tot amb la 
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meitat de les bases mínimes de cotització, o perquè se’ls aplicarà coeficients reductors 
de pensió perquè hauran d’anticipar les seves jubilacions. 
  
Gairebé 8 de cada 10 persones a l’atur de més de 55 anys o bé cobren un subsidi de 
més de 426 euros mensuals, o bé reben la renda mínima d’inserció o algun altre ajut 
econòmic, o bé no cobren res, entenem que aquest col·lectiu és molt més vulnerable a 
patir la pobresa i l’exclusió social 
  
Aquest que col·lectiu voreja l’edat de jubilació, entenem que és especialment important 
que   es prioritzin actuacions que reforcin la seva contribuïtat al sistema de la 
Seguretat Social per tal que se’ls asseguri unes pensions dignes. 
 
 
Obert el torn d’intervencions 
 
La Sra. Martínez manifesta que les persones de més de 55 anys en situació d’atur són 
un col·lectiu que després de molts anys cotitzant i col·laborant amb les seves 
aportacions a la Seguretat Social, ara es troben desprotegits, ja que tenen moltes 
dificultats per treballar una altra vegada, estant en una situació de vulnerabilitat 
econòmica i social, resultant, a més, que, a causa d’aquesta situació, veuen reduïda 
significativament la prestació de jubilació, avançant que votaran a favor perquè és 
necessari recolzar o rescatar aquestes persones com a fet de justícia social i solidaritat 
intergeneracional. 
 
El Sr. Serret manifesta que aquesta moció l’UGT l’ha fet arribar als diferents grups i 
que, per això, es van posar d’acord en encapçalar-la, quan la va entrar el PSC en 
primera instancia.  
 
La Sra. Casajuana avança que recolzaran la moció.  
 
La Sra. Ponsa,  a banda d’anunciar el seu vot a favor, apunta que les persones de més 
de 55 anys són especialment vulnerables i que, com a societat, cal fer una reflexió 
perquè hi ha moltes persones que poden aportar molt per la seva experiència laboral i 
vital, destacant que, segons dades del mes d’octubre, a Malgrat de Mar hi ha 1455 
persones aturades, inscrites al SOC, de les quals n’hi ha 210 de més de 55 anys i que 
fa més de dos anys que estan a l’atur.  
 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de  data 5 de novembre de 2015.  
 
Vista la moció dels GPM PSC, JxM, ERC i CiU, de dat a 30 d’octubre de 2015, el 
Ple, per assentiment dels setze membres assistents,   ACORDA: 
  
PRIMER. Donar suport a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya, anomenada 
<<Garantia +55>> i que significa: 
  
1) Crear la prestació "Garantía +55" per a les persones de més de 55 anys que es 
trobin en situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin 
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exhaurit la prestació per desocupació contributiva. Aquesta prestació serà una 
proposta integral i que contempla: 
 

a) Una  prestació econòmica igual al SMI vigent 
b) El manteniment d’entre un 90 i el 100% del còmput de les bases de cotització 

en la mateixa quantia que la darrera prestació contributiva per desocupació 
durant la percepció d’aquesta prestació, a efectes del càlcul de les prestacions 
de Seguretat Social per IP, mort i supervivència i jubilació. 

 
2) Recolzar l’aprovació d’un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats 
per la Carta Social Europea. 
 
3) Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de protecció. Cal 
simplificar i racionalitzar l’actual sistema de prestacions, i cal fer-ho amb la 
col·laboració de l’administració central. En conseqüència, abordar i millorar les 
inequitats de les prestacions, i assegurar la compatibilitat de les prestacions 
econòmiques amb altres rendes (salarials o no). 
 
4) Finalitzar amb l’estigmatització de les persones desocupades en general i, 
concretament, de les majors de 55 anys. Només d’aquesta manera podrem millorar 
l’ocupabilitat d’aquestes persones. 
 
5) Analitzar l’eficiència dels programes d’inserció i apostar per accions d’inserció i de 
formació amb continguts reals. 
  
SEGON. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la 
presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, a la UGT de Catalunya, al President del Govern Central i al Congrès dels 
Diputats. 
 
 
16.- Dació de compte dels decrets 2905 a 3233/2015 
 
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets dictats per l’Alcaldia, des del 2905 al 
3233/2014. 
 
 
Obert el torn d’intervencions 
 
16-A.- El Sr. Màrquez posa de manifest que han observat que hi ha hagut un increment 
del consum d’estupefaents a la via publica, considerant que potser una solució a aquesta 
problemàtica serà tenir una ordenança ben reglada perquè tinguin on anar i no fer 
aquests actes a la via publica, reiterant que s’hagués hagut de tenir en compte a la 
Federació en el seu moment per fer l’ordenança. 
 
El Sr. Mercader matisa que també ho poden fer a casa seva. 
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El Sr. Màrquez  replica que, efectivament, a casa seva cadascú pot fer el que vulgui i no 
esta penat el consum propi, dient, però, que, cal preguntar-se perquè ho fan al carrer, 
essent un tema que no es pot amagar i del que cal parlar obertament.  
El Sr. Mercader manifesta que, a final d’any, es podrà veure si les sancions han 
augmentat o no en relació amb l’any passat. 
 
16-B.- El Sr. Màrquez es refereix al pont del carrer Passada, que sembla està en molt 
mala situació i hi passen camions de tonatge, suggerint, a banda del projecte, adoptar 
alguna mesura immediata posant un disc. 
 
El Sr. Mercader  respon que ja hi és. 
 
 
ASSUMPTE DECLARAT D’URGÈNCIA  
 
Es dóna lectura a la proposició de l’alcaldia relat iva a la MODIFICACIÓ DEL 
CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS AL MUNICIPI DE MA LGRAT DE MAR 
 
La Sra. Serra  manifesta que els ha sobtat que aquest punt es porti amb caràcter 
d’urgència, quan la contractació està feta de maig d’aquest any, i ja va portar força 
polèmica, suposant que el motiu deriva de la recollida orgànica, recordant que, quan es 
va presentar el projecte de la seva posada en marxa, els van mostrar unes  estadístiques 
que, si es complien, tot seria idoni i fantàstic, apuntant que no deu ser tant efectiva quan 
s’ha de tornar a incrementar la recollida del rebuig.  
 
El Sr. Sánchez-Camacho recorda que, a l’inici d’aquest mandat, la regidoria de Medi 
Ambient va convocar als disset regidors a una reunió per explicar la casuística d’aquest 
contracte, adjudicat a la finalització del mandat anterior, que presentava, com a 
modificació, el contemplar la temporada baixa i la temporada alta, essent la diferència 
bàsicament que, en l’alta, la fracció de rebuig es recull tots els dies i, en la baixa, que 
comença l’1 de novembre, aquesta fracció es passava a recollir quatre dies a la setmana, 
freqüència que l’empresa concessionària va augmentar, com a millora, a cinc dies a la 
setmana, restant només dos dies sense recollida, resultant, però, que el primer dia en 
que entra en funcionament la temporada baixa, majoritàriament totes les àrees de rebuig 
van aparèixer desbordades, evidenciant la necessitat de modificar el contracte passant a 
recollir el rebuig tots els dies, tot insistint en millorar la recollida selectiva.  
 
Es passa a votar la urgència que resulta acceptada per setze vots a favor (PSC, 
ERC, CiU, CUP I JxM), d'acord amb allò establert al s articles 91.4 i 83 del RD 
2568/86 de 28 de novembre.   
 
 
Antecedents 
 
Contracte del Servei de recollida de residus de Malgrat de Mar, formalitzat en data 
21.05.2015 amb efectes a 01.06.2015. 
 
Informe del Cap de l’àrea de Territori i Sostenibilitat, de data 11.11.2015, i que 
literalment diu: 
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---/INFORME 

 
Justificació de l’ampliació del contracte de recollida de residus  
 
Antecedents 
 
Per acord de l’Ajuntament en Ple, de data 12 de març de 2015, s’adjudicà, a la mercantil 
Hermanos Alum, S.L., el contracte administratiu pel servei de recollida de residus de Malgrat de 
Mar, per un preu de 699.993,33 €, amb l’IVA inclòs, de conformitat amb l’oferta presentada, 
formalitzant-se, en data 21 de maig de 2015, el corresponent contracte.  
 
La gestió contractada s’inicià en data 1 de juny de 2015, amb una durada de quatre anualitats, 
podent-se prorrogar de mutu acord abans que finalitzi, sense que la durada total del contracte, 
incloses les pròrrogues pugui excedir de sis anys.  
 
Consideracions tècniques 
 
En el plec de condicions tècniques, que formen part del contracte amb la mercantil Hermanos 
Alum, S.L. es definia en la clàusula 2.1.4.- Freqüència mínima de recollides; dues freqüències 
de recollida en funció de la temporada. Sent el mínim de quatre dies en temporada baixa i tots 
els dies en temporada alta.  
 
En el plec de condicions econòmiques administratives, en l’apartat B) Criteris que depenen d’un 
judici de valor es valorava l’augment de freqüència de la fracció resta en temporada baixa. 
 
L’empresa concessionària ofereix en la seva plica l’augment de freqüència d’un dia en la fracció 
resta, quedant el calendari de recollides en temporada baixa en cinc dies de recollida a la 
setmana. 
 
El canvi de temporada s’inicia l’1 de novembre, va ser la nit del 3 de novembre el primer dia 
sense recollida de la fracció resta. S’adjunta alguna fotografia del que va implicar aquest canvi 
de freqüència. 
 

              
 
En el seu moment es va valorar disminuir les freqüències de recollida de la fracció resta 
respecte la temporada alta per raons de generació i repercussió en condicions ambientals, 
millorar quantitativament la recollida selectiva i poder reduir els costos del servei.  
 
En el Plec econòmic administratiu en la clàusula 20.- Modificació del contracte, en el segon 
paràgraf recull: 
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En la mesura en què s’implanta de nou la recollida de fracció orgànica domiciliària, les 
freqüències de recollida d’aquesta fracció en relació amb la fracció rebuig, s’han establert a 
partir d’un nivell d’implantació òptim d’aquella. Si el fet de no assolir aquest nivell, fes 
necessari, per raons de salubritat i higiene, l’augment de la freqüència de recollida d’aquestes 
fraccions, aquesta es podrà acordar per les parts, a partir del preu per buidatge de contenidor 
indicat per l’adjudicatari en la seva oferta, sense que, en cap cas aquesta modificació pugui 
igualar o excedir el 5 per cent del preu d’adjudicació del contracte.  
  
En conseqüència, de què la recollida selectiva no evoluciona com s’estimava, es planteja la 
modificació del contracte amb Hermanos Alum, S.L., en base a aquesta nova necessitat 
d’igualar les freqüències de recollida de la temporada baixa amb la temporada alta, fins que la 
recollida de les fraccions selectives estiguin en un nivell quantitatiu prou òptim com per reduir 
les recollides de la fracció resta. 
 
Atès que en l’estudi econòmic i financer no consta el preu per buidatge de contenidor, les dues 
parts acorden aplicar a afectes del càlcul del cost de l’ampliació del contracte el preu / hora del 
servei de recollida de la fracció resta (77,60€/hora) que consta en l’oferta presentada. 
 
La temporada baixa té una durada de sis mesos, el que comportaria 52 dies més de servei 
(312 hores), el preu unitari d’hora de servei és de 77,60 €/hora. La quantia de la modificació 
que es proposa, és de 24.211,20 € (IVA inclòs) i que representa un 3,46 % del preu primitiu del 
contracte.  
 
Conclusions 
 
Trametre el present informe a l’Àrea de Secretaria  perquè procedeixin a trametre l’oportuna 
modificació contractual.  
 
Malgrat de Mar,  11 de novembre de 2015/---------------------------------------------------------------------- 
 
Informe de la Secretaria i Intervenció municipals de data 11.11.2015, i que en extracte 
diu: 
 
---/ Consideracions jurídiques 
 
L’art. 106 del RD. Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), relatiu a les modificacions previstes en la 
documentació que regeix la licitació, estableix: 
 
Els contractes del sector públic podran modificar-se sempre que en els plecs o en l’anunci de 
licitació s’hagi advertit expressament d’aquesta possibilitat i s’hagin detallat de forma clara, 
precisa i inequívoca les condicions en que es podrà fer ús de la mateixa, així com l’abast i límits 
de les modificacions que es puguin acordar amb expressa indicació del percentatge del preu 
del contracte al que com a màxim puguin afectar i el procediment que s’ha de seguir. 
 
El segon paràgraf de la clàusula 20 del plec de condicions econòmico – administratives, que 
formen part del contracte, estableix: 
 
En la mesura en que s’implanta de nou la recollida de fracció orgànica domiciliària, les 
freqüències de recollida d’aquesta fracció en relació amb la fracció de rebuig, s’ha establert a 
partir d’un nivell d’implantació òptim d’aquella. Si el fet de no assolir aquest nivell, fes 
necessari, per raons de salubritat i higiene, l’augment de la freqüència de recollida d’aquestes 
fraccions, aquesta es podrà acordar per les parts, a partir del preu de buidatge de contenidor 
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indicat per l’adjudicatari en la seva oferta, sense que en cap cas aquesta modificació pugui 
igualar o excedir el 5 per cent del preu d’adjudicació del contracte. 
 
Atès que en l’estudi econòmic i financer no consta el preu per buidatge de contenidor, les dues 
parts acorden aplicar a afectes del càlcul del cost de l’ampliació del contracte el preu/hora del 
servei de recollida de la fracció resta (77,60 €/hora) que consta en l’oferta presentada. 
 
A partir del que s’indica a l’informe tècnic, atès que la temporada baixa té una durada de sis 
mesos, l’augment de freqüència comportaria 52 dies més de servei (312 hores), i essent el preu 
unitari d’hora de servei de 77,60 €/hora, la quantia de la modificació que es proposa, importa 
24.211,20 € (IVA inclòs), el que representa un 3,46 % del preu primitiu del contracte.  
 
En l’expedient s’han d’observar els tràmits següents: 
 

- Proposta del servei que justifiqui la concurrència de les condicions que habiliten per a 
la modificació del contracte. 

- Audiència al contractista, que s’entén realitzada, en tant que consta la seva conformitat.  
- Informe jurídic, servint el present com a tal. 
- Informe d’Intervenció. 
- Acord plenari, atès que el Ple és l’òrgan de contractació. 
- Formalització de la modificació en document administratiu 
- No és precís informe del Comissió Jurídica Assessora, atès que no existeix oposició del 

contractista ni la seva quantia excedeix del deu per cent del preu primitiu del contracte, 
ni aquest supera els sis milions d’euros. 

 
Existint consignació pressupostària a l’aplicació 23.1621.22700./--------------------------------------- 
 
 
Obert el torn d’intervencions 
 
El Sr. Mercader apunta que el contracte preveu que, en la mesura que s’implanta de nou 
la recollida de fracció orgànica domiciliaria, les freqüències de recollida d’aquesta fracció, 
en relació amb la fracció rebuig, s’establien a partir d’un nivell d’implantació òptim i que, si 
pel fet de no assolir aquest nivell, es fa necessari, per raons de salut i higiene, l’augment 
de la freqüència de recollida d’aquestes fraccions, es podrà acordar així per les parts, que 
és el que ara es fa, en la mesura en que la recollida selectiva no evoluciona com 
s’estimava, havent arribat a un acord per modificar el contracte, a partir del preu/hora pel 
servei de recollida de la fracció resta, fent la mateixa recollida, tant en temporada baixa 
com alta, durant sis mesos, el que representa la quantitat de 24.000€ IVA inclòs, esperant 
que, més endavant, quan potser hi hagi una major pedagogia de fer la separació de 
l’orgànica amb la fracció de rebuig, es pugui tornar a disminuir. 
 
La Sra. Casajuana avança que, tot i que entenen la necessitat de la modificació, 
s’abstindran perquè no s’han pogut mirar el tema prou detingudament, demanant que, en 
la mesura del possible es destini alguna partida a fer una campanya conscienciació a les 
persones. 
 
El Sr. Sánchez – Camacho  respon que aquest dies ha acabat un procés de selecció de 
quatre agents cívics i medi ambientals, tenint planificat fer aquest  tipus de campanyes, 
aprofitant l’avinentesa d’aquesta qüestió, essent una bona oportunitat per encarar-ho i 
reforçar la campanya del reciclatge de l’orgànica, que faci rebaixar la fracció de rebuig.  
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La Sra. Serra anuncia que s’abstindran, dient que és un clamor el desbordament dels 
contenidors i que cal resoldre-ho, si bé el procés no els agrada, perquè fa quatre dies es 
va fer un concurs amb uns preus i ara resulta que s’amplia el contracte, considerant que 
s’han de fer els càlculs més afinats i no veure’s després obligat a ampliar en 20.000€,  el 
que només beneficia l’empresa, sense que cap altra hagi pogut fer una postura que 
s’ajustés a aquest preu, havent-se evidenciat que l’equació: recollida orgànica/ menys 
rebuig, no ha funcionat, no creient que es resolgui d’avui per demà amb agents cívics, 
perquè s’incentiva poc que el ciutadà participi més amb aquesta recollida.  
 
El Sr. Sànchez-Camacho  respon que no ha dit pas que el problema s’hagués de 
solucionar  amb els agents cívics, preguntant quin procés pot ser més transparent que 
portar-ho al Ple, indicant que tirar les escombraries al contenidor no és 2+2, destacant 
que en el plec de condicions, es diu: “fins que la recollida de fraccions selectives estiguin 
en un nivell quantitatiu prou òptim per reduir la recollida de la fracció resta”, de forma que 
el contracte ja deixa palès que podia passar això.  
 
La Sra. Serra replica que la paraula transparència en aquest procés no és la idònia, 
perquè es va haver de demanar a una empresa d’advocats un informe jurídic en el que 
es parlava de frau, per coses que es van posar damunt de la taula i van aparèixer durant 
el procés, no volent repetir un debat que ja es va fer a l’hora d’adjudicar, reiterant que no 
els agrada que ara s’hagi d’ampliar en 20.000€ més.  
 
El Sr. Mercader manifesta que la fracció orgànica és el primer cop que es recull a 
Malgrat, a nivell domiciliari, i que, per tant, podia passar això, no tenint cap problema per 
parlar de transparència perquè tot ha passat pel Ple, complint tots els  condicionants 
tècnics i polítics.  
 
 
Vista la proposta de l’alcaldia, d’11 de novembre d e 2015, el Ple, per nou vots a 
favor (PSC i JxM) i set abstencions (ERC, CiU i CUP ), ACORDA: 
 
Primer . Aprovar la modificació del contracte de recollida de residus al municipi de 
Malgrat de Mar, formalitzat amb l’empresa Hermanos Alum, S.L, consistent en 
incrementar la freqüència de recollida de la fracció resta, en temporada baixa, a tots 
els dies de la setmana, fins que la recollida de les fraccions selectives estigui a un 
nivell quantitatiu prou òptim que permeti reduir novament la freqüència de recollida. 
 
Segon . Aprovar una despesa de 24.211,20 €/any (IVA inclòs), en concepte de 
contraprestació del servei ampliat (3,46 % del preu primitiu del contracte).  
 
Tercer . Imputar dita despesa a l’aplicació pressupostària 23.1621.22700. 
 
Quart .  Notificar els presents acords a l’empresa adjudicatària 
 
Cinquè . Facultar a l’alcaldia, tant àmpliament con en Dret sigui possible, per a la 
tramitació dels presents acords i per a la formalització de la modificació aprovada. 
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Sisè . Fer pública la present modificació en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament i al 
Registre de Contractes del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
Setè. Notificar els presents acords a l’Àrea de Serveis Econòmics. 
 
 
ASSUMPTE DECLARAT D’URGÈNCIA  
 
Es dóna lectura a la moció dels GPM d’ERC, CUP i Ci U de SUPORT A LA 
RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 

El Sr. Roger manifesta que han presentat aquesta moció d'urgència per considerar 
que aquesta resolució, aprovada pel Parlament, en la sessió del passat 9 de 
novembre, és prou important perquè el municipalisme també hi doni suport, havent 
arribat mitjançant l’AMI, considerant convenient, com a municipi adherit, la seva 
presentació per urgència.  

El Sr. Mercader manifesta que votaran en contra de la urgència perquè, sense haver-
hi un President i un govern, la urgència no hi és. 

El Sr. Serret  manifesta que la moció la presenten els tres grups pro-independentistes 
que, a més, representen a aquells diputats i diputades del Parlament que van aprovar 
aquesta resolució, signada per la presidenta del Parlament, sens perjudici de que es 
pugui allargar el debat per arribar a la investidura, considerant de vital importància que 
l’Ajuntament de Malgrat la recolzi i es posicioni, recordant que aquest és un espai de 
debat i limitar una urgència perquè no agrada el que ve després, no és massa bonic. 

El Sr. Mercader contesta que, si es presentés el desembre, tampoc passaria res.  

La Sra. Casajuana manifesta que aquesta declaració ja està aprovada.  
 
 
Es passa a votar la urgència que resulta acceptada per deu vots a favor (ERC, 
CiU, CUP i JxM) i sis vots en contra (PSC), d'acord  amb allò establert als articles 
91.4 i 83 del RD 2568/86 de 28 de novembre.   
 
El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va 
aprovar la següent 
 
RESOLUCIÓ 
 
“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les 
passades eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en escons de 
les forces parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat 
independent i en una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per 
l’obertura d’un procés constituent no subordinat. 
 
Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació 
d’un estat català independent en forma de república. 
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Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà, 
participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura 
constitució catalana.  
 
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures 
necessàries per fer efectives aquestes declaracions. 
 
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim de 
trenta dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i 
d’hisenda pública. 
 
Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del 
poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica 
de l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat 
espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat de legitimitat 
i de competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre altres sentències. 
 
Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir 
aquest procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, 
massiva, sostinguda i pacífica que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els 
nivells i es basi en una participació oberta, activa i integradora. 
 
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les 
normes o els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de 
blindar els drets fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les 
institucions de l’Estat espanyol, com els especificats en l’annex d’aquesta resolució. 
 
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de 
fer efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma de 
república i acorda posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i 
del conjunt de la comunitat internacional. 
Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets 
fonamentals afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol. 
 

1. Pobresa energètica 
 
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als 
subministraments bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a 
evitar la pobresa energètica aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de 
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica, de manera que es garanteixi el dret d’accés als 
subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones i 
unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, mentre duri aquesta 
situació. 
 

2. Habitatge 
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Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un 
habitatge digne, el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc 
normatiu que regula la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a 
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. En 
aquest marc, el futur govern ha de garantir que en processo de desnonament 
de l’habitatge habitual que afectin persones i unitats familiars en situació de risc 
d’exclusió residencial es compleixi, per a poder fer efectiu el desnonament, el 
principi de reallotjament adequat de les persones i unitats familiars afectades. 
 
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions 
normatives que permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, 
com és el cas del reglament de funcionament de les meses de valoració per a 
l’adjudicació d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques i socials 
i per a altres casos de necessitats especials en l’àmbit de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 
 

3. Sanitat 
 
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés 
universal a l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de 
la Salut (CatSalut), a totes les persones que viuen a Catalunya. Cap persona 
no en pot quedar exclosa per raó d’origen, tingui o no la condició d’assegurada 
o beneficiària del Sistema Nacional de Salut, i amb independència de si consta 
o no en el padró. Així mateix, cap ciutadà no es pot veure privat d’assistència 
farmacèutica per motius econòmics. 
 
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a 
terme nous concurso per a la gestió de centres d’atenció primària. 
 

4. Educació 
 
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra 
bona part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora 
de la qualitat educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En 
aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei 
orgànica són contraris a les competències que corresponen a la Generalitat en 
aquesta matèria, contraris al model educatiu català determinat per la Llei 
d’educació de Catalunya i contraris als consensos obtinguts pels conjunt de la 
comunitat educativa. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de 
vetllar en la seva actuació en matèria d’educació per la plena vigència i el 
respecte de les competències establertes en favor de les administracions 
catalanes i per mantenir-hi els consensos obtinguts pel conjunt de la comunitat 
educativa. 
 

5. Garantia de les llibertats públiques 
 
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra 
alguns articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat 
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ciutadana, recurs que fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta 
impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, 
s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són 
contraris a drets fonamentals emparats per textos internacionals com la 
Declaració universal dels drets humans o el e Conveni europeu dels drets 
humans i per la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En 
coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació 
en matèria de seguretat ciutadana per la plena vigència i el respecte dels drets 
fonamentals esmentats. 
 

6. Administracions locals 
 
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals 
catalanes en servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los 
les eines de suport necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la 
Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local, promulgada de resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, dictada en 
desplegament de l’article 135 de la Constitució espanyola, relatius a la limitació 
de competències als ens locals, al control del cost dels serveis i a l’obligació de 
la priorització de l’activitat econòmica privada.  
 

7. Refugiats 
 
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els 
refugiats, el futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt 
Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu 
de donar acollida i asil al màxim nombre de persones refugiades, més enllà de 
les decisions adoptades en aquest àmbit pel Govern espanyol. 

 
8. Dret a l’avortament 

 
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula 
la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. 

 
9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute 

Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el 
futur govern ha d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que 
permetin reduir la càrrega del deute en el conjunt de la despesa. 
 
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els 
finançaments estructurats, separant els pagaments que compensen un servei 
(inversió i manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament excessiu 
respecte als tipus d’interès a les taxes d’inflació actuals. Així mateix, el futur 
govern ha d’instar els concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes 
estructurats, transformant l’amortització de les inversions en finançament 
ordinari mitjançant deute públic i eliminant el cost excessiu del capital. 
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Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la 
Generalitat que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar 
acompanyada d’una revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa 
que permeti avaluar-ne i contrastar-ne la utilitat en moments en què atendre la 
urgència social ha esdevingut la màxima prioritat de la despesa de la 
Generalitat, expressada en l’esmentat pla de xoc. Els estalvis que s’obtinguin 
de la revisió de programes han d’anar íntegrament dedicats al pla de xoc 
social. 
 
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el 
futur govern ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris. 
 
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els 
responsables de la banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació 
del pagament dels interessos amb finalitats socials.” 
 

Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del Parlament de 
Catalunya en l’exercici de la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total 
coincidència de plantejaments amb la cambra catalana.  
 
 
Vista la moció dels GPM d’ERC, CUP i CiU de 12 de n ovembre de 2015, el Ple, per 
deu vots a favor (ERC, CiU, CUP i JxM) i sis vots e n contra (PSC), ACORDA: 
 
PRIMER.- Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’ajuntament de Malgrat de Mar a la 
resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.  
 
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 Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM). 
 
 
18.- Precs i preguntes 
 
17-A.- La Sra. Serra  posa de manifest que el dimecres 7 d’octubre van rebre un correu 
electrònic de la tècnica d’esports, invitant-los a veure un partit de la final de la Supercopa 
de Catalunya en el pavelló vell, acompanyat d’una carta del regidor d’esports, datada el 6 
d’octubre, resultant que aquest acte era d’inauguració d’una obra on s’han vist implicats 
molts grups municipals que la van recolzar, sense que en aquesta comunicació es fes 
esment a que es tractava d’una inauguració i que venia alguna autoritat que els hagués 
agradat poder saludar, considerant la invitació molt incorrecte i la manera de tramitar-la 
també, així com el termini de temps, perquè es va donar la coincidència de que, 
prèviament, ja s’havia compromès a participar en un acte amb una altra entitat del 
municipi, en el que van participar també altres regidors, creient que, en una altra ocasió, 
el pertinent seria que les invitacions especifiquin a què es convida i que, si és un acte 
com una inauguració d’un pavelló, estes desglossat i també que, si un secretari general 
d’Esports o un director general o qui sigui, assisteix en aquest acte, les invitacions es 
participessin amb un mínim de temps perquè es puguin posar a l’agenda, sense coincidir 
amb altres compromisos prèvis. 
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El Sr. Ruiz  respon que no va ser cap inauguració del pavelló, ja que les obres no estan 
acabades, indicant que es va obrir per poder celebrar la final de la Supercopa catalana i 
que el Sr. Ivan Tibau, va assistir a títol personal, no com a Secretari General de l’Esport, 
afegint que la inauguració es farà quan l’obra estigui acabada,  
 
La Sra. Serra accepta l’explicació, matisant que un Secretari General d’Esports no ve de 
manera improvisada i se li ha d’haver participat amb antelació suficient perquè s’ho pugui 
posar a l’agenda, manifestant que, si no era una inauguració, no s’entén la nota de 
premsa que es va fer ni les fotos que s’hi van posar, entenent que ho havien de saber 
amb temps suficient, perquè un partit com aquest no s’improvisa, però que se’ls va enviar 
la invitació amb només dos dies d’antelació, amb un correu electrònic de la tècnica, que 
és una manera força incorrecta d’enviar una invitació, que abans mai s’havia utilitzat, 
apuntant que en el seu grup només són dos regidors i els agrada participar en els actes, 
en la mesura del possible, lamentant que se’ls comuniqués amb només dos dies de 
temps una final com aquesta, perquè va coincidir que un treballava i l’altra tenia un 
compromís, manifestant que els actes d’aquesta mena estan programats amb molt 
temps, demanant una anticipació, pensant que el responsable d’aquest tipus de 
situacions és l’alcalde i no el regidor, perquè és el responsable del govern municipal i qui 
ha d’estar al cas de que es facin les coses correctament, raó per la qual han adreçat la 
queixa directament a l’alcaldia, desitjant que es resolguin aquestes situacions i no s’hi 
tornin a trobar una altra vegada. 
 
El Sr. Mercader corrobora que no era una inauguració, sinó una obertura de portes, 
manifestant que la invitació en mà es fa per inauguracions, pensant que, segons els 
protocols, per una obertura de portes, un mail era més que suficient.  
 
17-B.- El Sr. Roger  es refereix a la noticia en que es diu que s’han plantat arbres a la 
piscina municipal de l’avinguda Tarragona per fer ombra a l’estiu, reiterant el prec que 
durant anys venen fent de que és que faci aquesta mateixa acció al parc de Camp 
Campassol. 
 
El Sr. Mercader respon que, en principi, es volen preservar les espècies vegetals, de 
lianes o altres especies, però que en prenen nota i, si troben alguna mena d’espècie 
vegetal per fer més ombra, ho miraran, així com també el manteniment i jocs infantils, per 
fer una acció conjunta. 
 
El Sr. Alcalde  aixeca la sessió, de la qual com a secretari estenc aquesta acta. 
 

Vist i plau 
 
 
 
 
Joan Carles Nonell i Sendrós    Joan Mercader Carbó 
Secretari General      Alcalde 


