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ACTA  DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
 
Data: 14 d’abril de 2016 
Caràcter: ordinària 
Horari: de 19 a 22.30 h. 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
 
Hi assisteixen 
 
Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura 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 Municipal - 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 

 
Grup del Partit Popular - PP 
 

Sra. Ana Vega Raya 
 
 
 
 

2e876ad5-581d-494a-b191-2f14135c390a
Document verificable amb Codi Segur a www.ajmalgrat.cat



2 

 
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 3 de març de 2016. 
 
2.  Dació de compte de l’informe de morositat del 1r trimestre de 2016.  
 
3.  Modificació pressupostària 2/2016 per concessió i suplement de crèdit. 
 
4. Aprovació definitiva del Reglament Orgànic Municipal de Malgrat de Mar. 
 
5. Modificació de la composició del Consell Escolar Municipal – Consell Educatiu de 
Malgrat de Mar. 
 
6. Incorporar les esmenes proposades pel Departament d'Interior al text de 
"l'Ordenança reguladora de la utilització dels espais d'ús públic amb terrasses, 
vetlladors, mobiliari auxiliar i altres elements al terme de Malgrat de Mar." 
 
7. Moció del GPM d’ERC d’adhesió a la campanya No puc esperar! 
 
8. Moció del GPM d’ERC de suport a les entitats del tercer sector social de Catalunya i 
de rebuig a la gestió estatal dels fons procedents del 0,7% de l’IRPF 
 
9. Moció dels GPMs CUP-PA, CIU, ERC-AM, PSC, JxM i PP contra l’acord entre 
Turquia i a la UE sobre la situació migratòria. 
 
10. Moció del GPM CUP-PA en nom de la Plataforma Aigua és vida, perquè els 
ajuntaments instin a la Generalitat de Catalunya a recuperar la gestió de l’empresa 
d’Abastament d’aigua en Alta Aigües Ter-Llobregat. 
 
11.  Dació de compte dels decrets 170 a 776/2016. 
 
12. Precs i preguntes 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió celebrada el di a 3 de març de 2016. 
 
El Sr. Alcalde pregunta si algun membre del Ple de l’Ajuntament ha de formular alguna 
observació al contingut de l’acta de la sessió celebrada el dia 3 de març de 2016,  
còpia de la qual s’ha distribuït juntament amb la convocatòria. 
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Sense cap observació, per assentiment dels disset m embres assistents, es 
declara  aprovada l’acta de la sessió anterior, cel ebrada el dia 3 de març de 2016. 
 
2. Dació de compte de l'informe de morositat del 1r  trimestre de 2016. 
 
D’acord amb l’informe emès per l’interventor municipal en data 4 d’abril de 2016, que 
literalment diu. 
 
“... 
Primer.  
 
El present informe s’emet en compliment de l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de  
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials, segons el qual: 
 
“Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar trimestralment 
un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per al pagament de les 
obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure necessàriament el nombre i la quantia global 
de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini.” 
 
I, segons el punt 4 de l’esmentat article: 
 
“Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local, aquest 
informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, 
en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus 
estatuts d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals. 
Aquests òrgans poden igualment requerir la remissió dels informes esmentats 
 
Segon. Terminis de pagament  
 
De conformitat amb el que disposa l’article 3r de la Llei 15/2010, els terminis de pagament 
estan establerts en 30 dies . 
 
Tercer. Informació trimestral en relació als pagame nts realitzats en el primer trimestre de 
2016. 
 
D’acord amb els registres comptables de l’Ajuntament la informació relativa als pagaments 
realitzats, durant el primer trimestre de 2016 és : 
 

Pagaments realitzats en el trimestre
 Període mitjà 
de pagament 

(dies) 

 Nombre de 
pagaments 

 Import total  % 

Pagaments realitzats durant el trimestre dins termini legal 20,11           1.041           1.416.120,74      97,0%
Pagaments fora termini 55                43.504,15           3,0%

Pagaments totals 1r trimestre 20,11           1.096           1.459.624,89      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. 
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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 16,49           158              251.969,34         99,2%
Pendent pagament al final del trimestre fora termini legal 2                  2.065,88             0,8%
Pendent de pagament 1r trimestre 16,49           160              254.035,22         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 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. 
...” 
 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de  data 7 d’abril de 2016.  
 
Vista la proposta de la regidoria de Serveis Econòm ics, el Ple de l’Ajuntament 
pren raó de l’informe d’Intervenció de data 4 d’abr il de 2016, que s’ha donat per 
reproduït literalment a la part expositiva.   
 
 
3. Modificació pressupostària 2/2016 per concessió i suplement de crèdit. 
 
Antecedents 
 
Vista la memòria del regidor de l’àrea de serveis econòmics de data 4 d’abril de 2016 per la 
qual sol·licita la incoació d’un expedient de modificació de crèdit en el pressupost de despeses 
d’enguany. 
 
Vist l’informe emès per l’interventor de fons en 4 d’abril de 2016. 
 
Considerant que de conformitat amb l’article 8 de les bases d’execució del pressupost, la 
competència per a l’aprovació de modificacions pressupostaries per concessió de crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit correspon al Ple de la Corporació. 
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Obert el torn d’intervencions 
 
La Sra. Ortiz  exposa que, per decret de l’alcaldia, de data 17/02/2016, es va aprovar la 
liquidació del pressupost, xifrant el romanent líquid de tresoreria per despeses 
generals en 3.613.948€ i el superàvit al tancament en 1.0160.528€, apuntant que la llei 
permet a les corporacions destinar aquest superàvit tant sols a inversions 
financerament sostenibles, és a dir, que no permet incorporar-lo a partides del 
pressupost que incrementin la despesa, essent per això que els imports d’aquestes 
modificacions s’han d’imputar al capítol 6 del pressupost, amb destinacions que han de 
tenir una vida útil de més de 5 anys, indicant que, per incorporar aquest superàvit, s’ha 
d’iniciar un expedient que ha d’estar finalitzat com a màxim a final d’any, amb un 
informe que ha d’incloure una memòria econòmicament especifica, destacant que el 
superàvit no es pot acumular d’un any per l’altre sinó que s’esgota durant l’exercici, 
passant, tot seguit, a referir cadascuna de les modificacions que es proposen, que són 
financerament sostenibles i que es carreguen al superàvit, amb un total de 
1.154.000,00€, fent esment d’una subvenció de 67.865€ rebuda de l’Oficina de suport 
a la iniciativa cultural de la Generalitat, manifestant que, per altra banda, es proposen 
també unes modificacions que no formen part del superàvit, que no són sostenibles, 
però que es condiren necessàries: a) projectes tècnics; vestidors de la piscina 
municipal i lavabos del pavelló; una màquina de neteja del pavelló de l’av. Tarragona; 
adquisició de desfibril·ladors i rehabilitació i millores de la Corporació, amb un total de 
34.000€.   

El Sr. Roger  denuncia, per començar, l’existència de lleis que encotillen al 
municipalisme, essent aquesta una d’elles, ja que no permet fer segons quin tipus 
d’inversions, fins i tot als ajuntaments que, com el de Malgrat, compleixen amb tots els 
requisits i tenen uns números correctes, no podent fer inversions socials per donar 
suport a aquells que més malament ho passen, lamentant no poder votar per separat 
els diferents punts inclosos en aquestes partides, havent-ne de fer una valoració  
massa global, el que, a l’hora de decidir si es dona suport o no, a vegades resulta 
complicat, com és el cas, perquè han trobat a faltar informació en alguns dels punts, 
estant d’acord, per exemple, amb la connexió a banda ampla que aniria destinada a 
que l’arxiu municipal tingui una suficient cobertura, el que facilitarà que es pugui donar 
un servei correcte; en millorar l’eficiència energètica dels equipaments; en substituir 
una claraboia a serveis territorials; en adaptar l’ascensor de Can Campassol a la 
normativa actual; en la renovació del sòl de la pista d’atletisme, que fa molts anys que 
està en mal estat o en la construcció de nínxols de cara a tenir el cementiri en 
condicions, mentre que altres coses els plantegen dubtes, com ara els sistemes de 
control i regulació del transit, que suposen una partida de 200.000€, si bé, després de 
parlar amb l’inspector, consideren que es guanyarà en eficiència, considerant que tot 
el que sigui per millorar la seguretat de la població és positiu, recordant, respecte al pla 
de mobilitat, que van fer un prec en el sentit de que s’hi pogués incloure també l’estudi 
del tema dels aparcaments, veient també amb bons ulls els desfibril·ladors i la 
rehabilitació d’algunes parts d’edificis de la Corporació, existint, per altra banda, unes 
quantes coses que no veuen tant bé, com la inclusió de 100.000 € més en 
enjardinament per la rotonda de l’avinguda Costa Brava, que no han vist justificada en 
la seva totalitat, considerant que caldria estudiar la possibilitat de reduir aquesta 
despesa, entenent que cal donar bona imatge, però que la despesa és excessiva, 
destacant que també la millora de les antigues cases dels mestres, a la part de l’escola 
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Montserrat, suposa una inversió important de més de 300.000€, tractant-se, en aquest 
cas, d’una rehabilitació necessària i en profunditat i, per tant, positiva, conservant 
elements importants que havien reclamat anteriorment, com son les serigrafies de les 
façanes, considerant que, un cop condicionat, es podria estudiar la possibilitat d’algun 
ús a banda de l’escola d’adults, ja que la nova distribució d’espais ho permetria, 
mostrant dubtes pel que fa a les millores en l’enllumenat, amb un cost de 142.000 €, 
dels quals només han sabut trobar justificació pels 35.000€ del recinte firal, referint-se, 
finalment, als 80.000 € de la plaça dels bombers, entenent que aquell entorn està força 
ben condicionat, recordant que l’escola taller hi va fer una actuació no fa massa anys, 
demanant que es vagi canviant una mica l’enfocament d’arranjar places, traslladant-lo 
cap a zones en les que les actuacions beneficiarien a un major nombre de persones, 
com la plaça Catalunya, la plaça Pere III, la plaça Joaquim Ruyra o el Parc de Can 
Campassol, tot i que últimament s’hi ha fet una petita actuació a l’entorn de la font 
d’aigua.  

La Sra. Casajuana avança que votaran en contra a causa de dues inversions: a) els 
sistemes de control i seguretat, atès que no hauria de ser admesa com a inversió 
dintre del superàvit, essent part d’una despesa que s’hauria d’incloure al pressupost de 
seguretat i no d’ordenació del trànsit, ja que a la memòria de l’inspector de policia, pel 
que fa al procés d’implantació, es diu que primer es farà la lectura i gravació de 
matricules, estadística i aforaments, consultes i investigacions policials, avisos a temps 
real i prevenció del delicte, entenent que la finalitat d’aquests sistemes de control i 
seguretat és aquesta precisament i que s’està disfressant d’ordenació del trànsit el que 
és seguretat, apuntant que la llei d’hisendes locals no permet aplicar inversions 
extretes del superàvit a allò que és seguretat, anunciant que, si amb aquestes 
càmeres el que realment es fa és seguretat, ho impugnaran, afegint, en relació al 
manifestat per la regidora d’hisenda en relació a que siguin partides del pressupost 
que no incrementin les despeses, que el manteniment previst d’aquestes càmeres és 
d’un 5%, que són 10.000€ anuals i b) la millora de la rotonda de Països catalans amb 
avinguda Costa Brava, per considerar que la zona no està prou desenvolupada com 
per entrar ara a fer la rotonda més gran, recordant que en una junta de govern local, 
es va dir que es tractava d’eixamplar la rotonda pel volum de transit que hauria de 
suportar en un futur, apuntant, però, que el PA17 no s’ha desenvolupat encara, més 
enllà d’haver-se urbanitzat un carrer o dos, entenent que, quan es desenvolupi serà el 
moment de fer aquestes obres, però que fer-ho ara no és encertat, apuntant que, de 
vegades, la gent entra en la confusió de pensar: “si hi ha superàvit, com és que no es 
destina a les persones sense recursos”, quan, certament, la llei no ho preveu, apuntant 
que, en canvi si que es pot, per exemple, quan es fa el pressupost disminuir la 
despesa en policia i augmentar l’ajut a les persones, proposant que, ja que hi ha un 
superàvit, es destini al carrer Llibertat que fa tants anys que està tant maltractat. 

La Sra. Vega manifesta que hi ha força coses que ja venen de quan eren al govern, de 
forma que seria molt incoherent que votessin en contra d’aquesta modificació 
pressupostària, celebrant que, com a mínim, s’arreglin els vestuaris de l’avinguda 
Tarragona, tot i que és necessària una obra més adequada, trobant una mica 
exagerats els 200.000 € pel sistema de control i regularització del trànsit, tenint en 
compte, a més, la despesa de manteniment, que és d’un 5%, estant d’acord en el que 
s’ha dit de que podrien intentar gestionar els diners per ajudes a les persones, 
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demanant també que, si és possible, s’ampliï l’adquisició de desfibril·ladors perquè són 
necessaris tant a les escoles com als espais públics. 

La Sra. Serra coincideix a la portaveu de la CUP en que potser ja és hora de 
començar a elaborar els pressupostos municipals amb una altra mentalitat, ja que la 
llei obliga relativament i sempre es pot trobar la manera de fer les inversions que 
realment fan falta en el municipi, considerant una barbaritat que es presenti una 
partida de 200.000€ emparada en no se sap quina seguretat, apuntant que, com cada 
any han anat a que els expliquin la memòria de la gestió de  la policia i el primer 
argument que han posat sobre la taula és que baixa el nivell de delinqüència a 
Malgrat, per la qual cosa no s’acaba d’entendre, amb les necessitats que hi ha al 
municipi i com es troba el personal de serveis socials, la necessitat de destinar una 
partida de 200.000 € a posar càmeres, sense un debat previ per fixar-ne una mica els 
límits i els objectius amb més detall, quan aquests tipus de mecanismes que es diuen 
necessaris per la prevenció del delicte, a molt pocs municipis estan instal·lats, 
considerant que les coses s’han de justificar i valorar en la seva justa mesura, 
apuntant que aquests mecanismes, trepitgen moltes vegades la línia dels drets dels 
ciutadans, manifestant, pel que fa a la rehabilitació de l’edifici de l’escola d’adults, que 
és una partida molt important, per bé que, en els últims anys, hi ha hagut moltes 
queixes, fins i tot dels treballadors, per la situació d’aquest edifici que no fa pas tants 
anys que es va inaugurar, amb un projecte fet des de la casa, afegint que el fet que, en 
13 anys, un edifici necessiti una inversió de més de 300.000€ per continuar fent un 
servei públic, fa pensar, més, en un temps en que als ajuntaments no els sobren els 
diners per llençar, perquè hi ha moltes necessitats per atendre, demanant, per tant, 
conèixer bé el projecte i afinar bé, resultant sorprenent que enlloc hi hagi cap 
referència a obres pendents de fer, com son les del carrer Llibertat, indicant que potser 
es podrien destinar recursos a millorar els carrers perquè n’hi ha molts que ho 
necessiten, en lloc d’instal·lar unes càmeres que, ara per ara, consideren supèrflues, 
però que, segurament, s’instal·laran perquè ja han pogut llegir la noticia en un mitjà 
abans que passi el punt pel Ple, la qual cosa troben molt desconsiderat perquè els 
transmet la sensació d’estar defensant coses que ja estan dades i beneïdes, 
demanant, amb tot, que es repensi aquesta inversió.  

El Sr. Mercader respon, pel que fa al tema de les càmeres, que, si es porta aquesta 
partida al Ple és perquè tècnicament està dins de la legalitat, celebrant que es posin al 
costat del ministeri d’Hisenda per tal de fiscalitzar que aquests diners s’utilitzen en una 
inversió sostenible, apuntant que aquestes inversions sostenibles no es poden dedicar 
a ajudes a les persones ni a serveis socials, estan d’acord amb que en el pressupost 
s’han de mirar d’eixamplar aquestes partides, destacant, però, que, ara, en la 
modificació, lamentablement, la llei no els ho permet, indicant, pel que fa al debat de la 
vulneració de drets i intimitat, que aquestes càmeres anirien només a rotondes 
d’entrada i sortida del municipi, gravant els vehicles i no als vianants, com a control de 
la mobilitat, afegint que comptaran amb l’aprovació de la conselleria d’Interior per a la 
seva instal·lació, renovant-se les autoritzacions any a any, tot dins de la legalitat, 
afegint que, certament les dades de la policia local, que passen per la junta de 
seguretat local, on hi ha delegats del govern i els mossos d’esquadra, son positives, el 
que no treu que la policia local vulgui seguir treballant i millorant en la resolució dels 
conflictes o, per exemple, en la mobilitat del transit, manifestant, per acabar, que dins 
del pla de mobilitat hi entra també la distribució dels aparcaments.  
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La Sra. Ortiz contesta que tant de bo el superàvit el poguessin destinar a despeses  
socials, però que la llei no ho permet, indicant, pel que fa al sostre de les cases dels 
mestres, que està en un estat deplorable i és necessari fer aquesta rehabilitació, 
apuntant que hi ha una subvenció de 67.000€ que és de bon aprofitar.  

El Sr. Sánchez-Camacho  manifesta, pel que fa a la plaça dels bombers, que, 
certament, l’escola taller va fer una intervenció, però que s’està parlant de l’espai no 
urbanitzat que hi ha a dalt, que, quan s’urbanitzi, vindrà a ser de la mateixa dimensió 
que la rotonda d’entrada de Països catalans, tractant-se d’una plaça, que 
independentment on es situï, és pel municipi, ja hi visquin 3, 4 o 25.000 persones, 
recordant, pel que fa al que s’ha dit de que es podrien arranjar places com la de Pere 
III, que a les millores urbanes ja es va dir en la comissió informativa que es deixaven 
un euros per la urbanització d’aquesta nova plaça i la urbanització interior de la 
rotonda. 

El Sr. Roger  manifesta que han fet aquest prec en el tema de les places perquè 
entenen que potser caldria prioritzar entorns que en l’actualitat no es troben en gaires 
bones condicions, recordant que a més de la plaça Pere III, també han parlat de la 
plaça Catalunya o del parc de Can Campassol, entre altres exemples que caldria 
millorar perquè l’urbanisme també és un aspecte que millora la qualitat de vida de les 
persones, essent coneixedors de que aquest espai es troba per sobre del que va fer  
l’escola taller, considerant que aquell entorn no fa mal als ulls i pot esperar davant 
d’altres actuacions que serien prioritàries.  

La Sra. Casajuana  manifesta que és cert que hi ha un informe d’intervenció en el qual 
atribueix cada despesa a una  partida, però que intervenció el que no fa és comprovar 
el destí d’aquesta partida, de forma que, si se li diu que hi haurà un sistema de control 
que controlarà l’ordenació del trànsit i l’estacionament, no té perquè pensar que serà 
destinat a la seguretat, sinó que seran ells qui ho hauran de vigilar, perquè des dels 
inicis sempre se’ls ha dit que era una mica pel tema de seguretat, no poden entendre 
que s’hagin de posar càmeres a les entrades i sortides per millorar una qüestió de 
mobilitat, indicant que es podrà pensar que està molt bé que es destinin diners a 
seguretat, però que aquí no s’hi podrien incloure, perquè la norma, de la mateixa 
manera que no permet destinar superàvit a les persones, tampoc permet fer-ho a la 
seguretat, tenint en compte, a més, que la seguretat és la partida pressupostària més 
ben tractada després dels serveis generals.  

La Sra. Vega manifesta que espera que de cara al pressupost es tingui en compte el 
que s’ha dit i, al menys s’ampliïn una mica les despeses socials. 

 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de  data 7 d’abril de 2016.  
 
Vista la proposta de l’alcaldia, de data 4 d’abril de 2016, el Ple, per nou vots a 
favor (PSC i JxM), set vots en contra ( ERC, CiU i CUP) i una abstenció (PP), 
ACORDA: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit, mitjançant concessió de crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit, que  es detalla a continuació: 
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Pressupost de despeses: 
 

Aplicació 
pressupostària

Descripció Crèdit inicial Modificació Crèdit defnitiu

11.4910.62900 Connexió banda ampla equipaments municipals -                     35.000,00           35.000,00           
11.9330.62200 Millores eficiència energètica equipaments municipals -                     34.000,00           34.000,00           
11.9330.62300 Adaptació ascensor can Campasol -                     5.000,00             5.000,00             
21.1532.60951 Urb.rotonda cruïlla Av Costa Brava i Països Catalans -                     100.000,00         100.000,00         
21.1710.60900 Urbanització plaça bombers -                     80.000,00           80.000,00           
40.9330.63200 Millores equipaments esportius -                     55.000,00           55.000,00           
74.9330.62200 Rehabilitació edifici escola d'adults -                     370.000,00         370.000,00         
80.1650.60901 Millores enllumenat públic -                     142.000,00         142.000,00         
80.4420.63300 Adequació instal·lacions ascensor barri Castell -                     18.000,00           18.000,00           
80.9330.62201 Construcció nínxols -                     90.000,00           90.000,00           
90.1330.62300 Sistemes de control i regulació del trànsit -                     200.000,00         200.000,00         
90.1330.64000 Pla de mobilitat -                     25.000,00           25.000,00           

Crèdit extraordinari -                     1.154.000,00      1.154.000,00      

11.9200.63200 Rehabilitació i millora edificis Corporació 10.000,00         10.000,00           20.000,00           
21.1510.64000 Projectes tècnics 12.000,00         15.000,00           27.000,00           
40.3422.62300 Màquina neteja poliesportiu 100,00              4.000,00             4.100,00             
96.3110.62300 Adquisició desfibril.ladors 1.500,00           5.000,00             6.500,00             

Suplement de crèdit 23.600,00         34.000,00           57.600,00           

  
Pressupost d’ingressos: 
 

Subconcepte 
pressupostàri

 Descripció 
 Previsions 

inicials 
 Modificació 

 Previsions 
definitives 

74.75180 OSIC subvenció rehabilitació escola d'adults -                     67.865,00           67.865,00           
12.87000 Per a despeses generals. 1.278.593,85    1.120.135,00      2.398.728,85      

1.278.593,85    1.188.000,00      2.466.593,85       
 
Segon.   De conformitat amb el que disposa l’article 177.2, en relació a l’article 169 del 
RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text Refós de la Llei Reguladora d eles 
Hisendes Locals, publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, per un 
termini de 15 dies hàbils, durant els quals s’admetran reclamacions i suggeriments 
davant el Ple, el qual disposarà d’un mes per resoldre-les. En cas que no es presentin 
reclamacions, l’expedient s’entendrà definitivament aprovat. 
 
 
4. Aprovació definitiva del Reglament Orgànic Munic ipal de Malgrat de Mar. 
 
Antecedents 
 
L’Ajuntament en Ple, en sessió de data 4 de febrer de 2016, aprovà inicialment el 
Reglament Orgànic Municipal, per nou vots a favor (PSC i JxM) i set vots en contra 
(ERC, CiU i CUP-PA), amb la majoria absoluta exigida per l’article 47.2.f) de la LBRL. 
 
Dit Reglament ha estat objecte d’informació pública, mitjançant sengles anuncis al diari 
Ara, de 17.2.16; al DOGC núm. 7061, de 18.2.16 i al BOPB, de 23.2.16, finalitzant el 
termini en data 31 de març de 2016. 
 
Durant el període d’informació pública, s’ha registrat una única al·legació: 
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- 15.03.16 (RE 2735/2016), del senyor Ramir Roger Artigas, portaveu del GPM 
d’ERC, la senyora Neus Serra Bosch, portaveu del GPM de CiU i del senyor 
Francisco Márquez Carvajal, portaveu del GPM de la CUP-PA. 

 
Aquesta al·legació es fonamenta en: 
 
- La comissió d’estudi creada per decret de l’alcaldia 181/2016, de 25 de gener, 

ha estat integrada només per l’alcalde, la regidora de règim intern, el secretari i 
l’interventor, sense que en formés part cap membre de l’oposició ni de la 
societat civil, sense tenir en compte la llei de Transparència ni l’art. 105 CE. 

- El mateix dia que es creà la comissió es va reunir, sense respectar el mínim de 
48 hores d’antelació amb que s’ha de fer la convocatòria. 

- El 22 de gener, abans, per tant, de la constitució de la comissió d’estudi, els 
grups van rebre un esborrany del Reglament. 

- Concloent que, per aquestes raons, l’acord d’aprovació inicial és nul de ple 
dret, en aplicació de l’article 62.1.e) i 62.2 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú, estimant 
que, a priori, l’actuació administrativa podria respondre a una simulació i a un 
frau de llei. 

 
Vist l’informe de secretaria que en la seva part suficient diu: 
 
El Reglament Orgànic Municipal (ROM), és expressió màxima de la potestat 
d’autoorganització que ostenta l’Ajuntament, en virtut de l’article 4.1.a) de la Llei 
7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, en ordre a regular el seu 
funcionament intern, i en aquest sentit, resultaria certament aconsellable establir els 
mecanismes per concitar al seu voltant el màxim consens possible. Dit això, i pel que 
fa als aspectes tècnics de les al·legacions formulades, cal manifestar el següent: 
 
a) L’art. 62 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, estableix que acordada la formació o modificació 
d’una ordenança, s’ha de designar una comissió d’estudi per a redactar el text de 
l’avant-projecte de la norma, indicant en el seu apartat 2 que l’esmentada comissió 
estarà integrada per membres de la Corporació i personal tècnic, propi o aliè, sota la 
presidència d’un d’aquells. No es fa esment a la seva composició ni, per tant, 
contempla que els membres de la Corporació hagin de ser de tots els grups polítics 
representats al Consistori, encara menys que n’hagi de formar part la societat civil. 
 
La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, en el seu article 69, contempla que les persones tenen dret a participar, 
per mitjà de presentació de propostes i suggeriments en les iniciatives normatives que 
promou l’Administració pública. Aquest dret, però, es pot exercir amb relació a les 
iniciatives normatives que, per a la importància que tenen o per la matèria que regulen, 
l’Administració pública considera pertinent obrir aquest procés participatiu des de l’inici 
de la tramitació del procediment administratiu. Precepte que, tot i que s’hagués 
considerat pertinent, en cap cas contempla la participació ciutadana en una comissió 
d’estudi interna. 
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Es a dir, que, en interpretació d’aquestes normes, la comissió d’estudi pot tenir una 
composició o altre, en funció de si es vol o no estendre la presència en la mateixa de 
tots els grups polítics, així com, que, en funció de la importància de la norma o de la 
matèria que es pretén regular, es podria fins i tot promoure un procés participatiu. No 
obstant, en aquesta ocasió, el govern municipal, a través del decret de l’alcaldia 
181/2016, optà perquè els membres del Corporació representats en la comissió 
pertanyin als dos grups polítics en el govern, no integrant-hi cap membre dels grups a 
l’oposició, facilitant-los, a posteriori, un esborrany per, - amb ocasió de la junta de 
portaveus o a banda de la mateixa -, poder-hi efectuar eventuals aportacions, cosa 
que no és contraria a la lletra de la norma. 
 
Per altra banda, l’art. 105 de la CE, es refereix a l’audiència dels ciutadans, 
directament o a través de les organitzacions o associacions reconegudes per la llei en 
el procediment d’elaboració de les disposicions administratives que els afectin,  el que 
no és assimilable als membres del Consistori que, a través de l’exercici de la seva 
funció, amb els drets i deures inherents a la mateixa, són coneixedors de les 
disposicions en tràmit i  poden efectuar les seves aportacions en les diferents fases del 
procediment, així com posicionar-se a través del seu vot.  
 
b) La comissió d’estudi fou creada formalment per decret de l’alcaldia 181/2016, de 25 
de gener, reunint-se el mateix dia per tal de llegir el text de reglament orgànic 
municipal, redactat per Secretaria i introduir-hi diverses esmenes, com consta a l’acta 
d’aprovació del projecte de reglament. 
 
S’al·lega que no es va donar compliment a l’art. 26 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre de règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, quan a l convocatòria que ha de ser de com a mínim 48 hores 
d’antelació amb relació a l’art. 24 de la mateixa norma. 
 
Les comissions d’estudi mixtes, integrades per membres del Consistori i tècnics, no 
apareixen configurades ni com òrgans necessaris ni com a òrgans complementaris 
dins l’organització municipal, sinó que es creen ad hoc amb la finalitat de redactar un 
avant-projecte d’ordenança o de reglament que hagi ser objecte de tramitació 
reglamentària, per la qual cosa cap, raonablement, preguntar-se si tindrien la 
naturalesa dels òrgans col·legiats que regulen el capítol II del títol I de la Llei 30/1992 i, 
haurien, per tant, de sotmetre’s estrictu sensu al règim establert pels articles que s’hi 
esmenten. 
   
Amb tot, La Llei de Procediment Administratiu de 1958, assenyalava en el seu article 
10.3 “quedarà vàlidament constituït un òrgan col·legiat, tot i que no s’haguessin 
complert els requisits de la convocatòria, quan es trobin reunits tots els seus membres 
i així ho acordin per unanimitat”. 
 
L’actual art. 26.1, segon paràgraf de la llei 30/1992, que en virtut de la D.A. 1ª no és 
aplicable al Ple ni a la Junta de Govern Local, però que sí podria ser supletòria de la 
resta d’òrgans col·legiats d’una entitat local, indica la possibilitat de celebrar sessió si 
tots estan presents i, en la mateixa línia, l’art. 26.3 del mateix text legal recull la 
possibilitat de que es deliberin i adoptin acords sobre assumptes no inclosos en l’ordre 
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del dia sempre que en la sessió estiguin presents tots els membres de l’òrgan 
col·legiat. 
 
Per tant, si bé la Llei 30/1992 no és tan clara com la LPA de 1958, cap entendre la 
possibilitat de celebració de sessió sense convocatòria formal ni termini intermig per 
celebrar-la, sempre que tots els membres de l’òrgan col·legiats estiguin presents i així 
ho acordin. 
 
c) Es evident i de la pròpia acta es dedueix, que el text, tot i no ser gaire extens, no es 
va redactar aquest dia de cap i de nou, ja que, des de principis de desembre de 2015 i 
a instàncies de l’alcaldia, des de secretaria es venia elaborant el text, que havia estat 
ja posat en comú en trobades anteriors amb les persones que s’acabarien integrant en 
la comissió constituïda, de tal forma que, amb ocasió de la seva constitució formal, es 
va poder donar conformitat a un  text definitiu per sotmetre´l a la comissió informativa 
directorial. 
 
Això no obstant, efectivament, un esborrany del text fou posat, prèviament, a 
disposició dels grups de l’oposició, mitjançant un mail adreçat per la regidora de règim 
intern, en data 22 de gener, invitant-los a fer-hi aportacions, amb ocasió de la junta de 
portaveus a celebrar el dia 26 de gener, a partir de la qual el GPM d’ERC efectuà 
diferents suggeriments, alguns dels quals foren acceptats i incorporats al text sotmès 
al dictamen de la comissió informativa directorial, de data 28 de gener, en la que 
s’exposaren els canvis introduïts. 
 
Finalment, el text així confegit, fou objecte d’aprovació inicial pel plenari, amb la 
majoria exigida per l’article 47.2.f) de la LBRL. 
 
d) no es pot, per tant, estar d’acord amb la nul·litat de ple dret que es pretén per haver 
prescindit total i absolutament del procediment legalment establert o de les normes 
que contenen les regles essencials per la formació de la voluntat dels òrgans 
col·legiats. 
 
En aquest sentit, la sentència del Tribunal Suprem, de 7 de desembre de 2012 (recurs 
1966/2011) recorda el següent: “Nuestra jurisprudència ha señalado que para apreciar 
esta causa de nulidad de pleno derecho no basta con la infracción de alguno de los 
trámites del procedimiento, sino que es necesario la ausencia total de éste o de alguno 
de los trámites esenciales o fundamentales, de modo que el defecto sea de tal 
naturaleza que sea equiparable su ausencia a la del propio procedimiento, como ha 
entendido esta Sala en sentencias, entre otras, de 5 de mayo de 2008 (recurso de 
casación 9900/2003) y de 9 de junio de 2011 (recurso de casación núm. 5481/2008).” 
 
Resultant, per altra banda, que, partint de la base, que la composició de la comissió 
respongué a la legalitat, i no havent variat la voluntat política al respecte, la prestesa 
anul·lació de l’acte d’aprovació inicial per retrotreure les actuacions al nomenament i 
constitució de la comissió d’estudi, porta a preveure, racionalment, que es reproduirien 
els mateixos actes – dilatant-se la tramitació en contra del principi de celeritat i 
eficàcia- per arribar a idèntics resultats. En aquest sentit, la sentencia de 14 de juny de 
1993: 
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“Es doctrina jurisprudencial la que, basándose en el principio de economia procesal, 
advierte sobre la improcedencia de declarar nulidades cuando el nuevo acto que se 
dicte una vez subsanado el posible defecto formal haya de ser idèntico en sentido 
material al anterior _ SS 11-5-1983, 13-2-1985, 28-7-1986, 5-4-1989 i 10-5-1989 – 
pues en la esfera administrativa ha de ser tratada la nulidad de actuaciones con 
mucha ponderación y mesura”. 
 
S’han de rebutjar, òbviament, els qualificatius de simulació i frau de llei que es 
reserven a l’actuació administrativa respecte a la qual s’al·lega, ja que, en el primer 
cas, suposaria haver emès una falsa declaració de voluntat amb l’ànim de fer creure a 
tercers una aparença diferent de la realitat i, en el segon cas, - art. 6.4 C.C-, realitzar 
actes a l’empara del text d’una norma perseguint un resultat prohibit per l’ordenament 
jurídic o contrari a ell, i cap d’aquestes circumstàncies s’ha produït, ja que, com es 
desprèn del relat dels fets, únicament es pot fer retret d’una formalització tardana de la 
constitució de la comissió, que, en sessió celebrada en la mateixa data, aprofitant la 
tasca anterior portada a terme, efectuà una darrera lectura per donar definitiva 
conformitat del text a tramitar i que encara seria objecte d’esmenes, en incorporar 
alguns dels suggeriments efectuats per ERC, en la junta de portaveus i amb 
posterioritat a la mateixa. 
 
Finalment, respecte a la invocació de l’art. 62.2 de la Llei 30/1992, no es dedueix cap 
de les  vulneracions que el precepte contempla.  
 
En virtut de tot l’anterior, cal concloure que procedeix desestimar l’al·legació. 
 
 
Obert el torn d’intervencions 
 
El Sr. Roger  manifesta que, després d’aquest procés en el qual han presentat 
al·legacions conjuntes amb el grup municipal de Convergència i la CUP, es porta a 
aprovació definitiva aquest reglament després que, repetidament, al menys des del 
grup d’ERC, s’ha demanat que estudiessin la possibilitat de deixar un temps aquest 
reglament sobre la taula amb la intenció de continuar fent-hi aportacions, perquè en 
van fer unes quantes però els ha quedat una mica el mal regust de que s’hauran 
d’ordenar d’una manera una mica precària, posant com exemple que, posteriorment, 
es debatrà una moció que, en altres municipis, hi ha hagut la possibilitat d’explicar a 
través d’un projector amb un video d’una associació determinada, possibilitats que avui 
dona la tecnologia i que en aquest reglament que s’aprovarà avui no queden 
reflectides, considerant que queda coix en certs aspectes que es podria haver millorat 
de manera considerable, no compartint tampoc la denegació de les al·legacions que 
es fa, ja que, fins i tot, es cita una llei de procediment administratiu de l’any 1958, 
havent d’imaginar l’efecte que els fa a la gent que se’ls fa feixuga la Constitució actual 
que oprimeix el país des de fa molt temps, veure en un paper que s’hagi de recular 
tant temps per aconseguir desestimar aquestes al·legacions, entenent que s’ha fet de 
pressa i n’ s’ha fet bé, considerant que el que demanaven no era perjudicial, sinó que 
intentava tenir un reglament acordat, modern, adaptat a les necessitats actuals i de 
futur, havent optat finalment per un reglament que neix amb serioses mancances.  
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La Sra. Serra recorda que fa uns dies va demanar al senyor alcalde en el seu despatx 
que els agradaria molt que reconsideressin aquesta postura intransigent de portar a 
plenari l’aprovació definitiva d’aquest ROM i la desestimació de les al·legacions que 
s’havien presentat, perquè resulta  molt decebedor que es desestimin les al·legacions, 
- cosa previsible, coneixent el tarannà del govern -, estant, però, satisfets d’haver-ho 
fet perquè el dia que es va portar aquest punt precipitadament al Ple, van ser molt 
crítics amb el procediment, observant que hi havia una urgència realment sorprenent, 
que es modificava una estructura orgànica i que es pretenien fer modificacions amb les 
que no necessàriament hi haurien d’estar en contra, ja que poden compartir que hi ha 
estructures que s’haurien de millorar, considerant que el fet d’interposar aquestes 
al·legacions els ha permès obtenir més informació i saber com es va gestar tot plegat, 
adonant-se de que tota questa precipitació i urgència no és més que per col·locar o 
convocar una plaça d’una persona que coordini l’Ajuntament, cosa molt legitima, i que, 
explicada, es podrien trobar punts de vista en comú, essent el que sorprèn que es 
vulgui fer tot plegat per la porta del darrera, apuntant que encara que es fan molts 
esforços per desestimar-les es reconeix que el procediment es va fer malament i que, 
per tant, les al·legacions estan més que justificades, apuntant que debatran dins del 
grup i el partit què plantegen d’ara en endavant i si emprenen algun altre tipus d’acció, 
per bé que no tenen ganes d’entorpir la gestió de l’Ajuntament, pensant, però, que fent 
les coses malament des del principi i amb l’actitud del govern de ratificar-s’hi, poden 
fer prendre resolucions que a vegades no són desitjables, destacant que a l’informe es 
fa constar que, per mitjà d’un mail adreçat des de regim intern, es va avançar un text 
que no s’hauria d’haver avançat i s’empara en la diligència que de bona fe va tenir el 
grup d’ERC per fer alguna aportació, entre divendres i dimarts, per justificar que van 
poder fer esmenes al text, indicant que per això se’ls va escapar la convocatòria de la 
plaça i la urgència, manifestant, que, ara que ja estan les cartes sobre la taula, ho 
podrien treballar i posar-se d’acord, apuntant que hi ha molts punts d’aquest ROM que, 
segurament, comparteixen, advertint que, si s’entesten en portar a aprovació un ROM 
que no està consensuat i que no és compartit per una bona part del plenari, el seu 
compliment serà difícil, ja que de la mateixa manera que ERC demana no acatar una 
sentència del Suprem en relació amb el 0.7%, es plantejaran si fan el mateix amb el 
ROM. 

El Sr. Màrquez  manifesta que aquest ROM ja neix coix, perquè falta la part de 
l’oposició, recordant que en el Ple en que es va aprovar inicialment ja van demanar 
que es deixés sobre la taula per treballar-ho plegats i que ho van repetir a la junta de 
portaveus i a la comissió informativa directorial i se’ls va dir que no, reiterant la 
demanda tant a l’alcalde com a la tinent alcalde que es replantegin la situació que 
estan generant amb l’aprovació d’aquest ROM, apuntant que també es plantejaran si 
l’acaten perquè ha nascut sense la seva participació activa, apuntant que ja 
s’incompleix, en el cas de la CUP, perquè no parla un sol portaveu, sinó que n’hi ha 
dos, tot i que nominalment recaigui en la seva persona, mentre que al ROM es diu que 
nomes el portaveu podrà exposar els temes davant del Ple, apuntant que també els 
agradaria que es definissin més coses, com el coneixement previ dels assumptes 
d’especial transcendència per la Corporació dins la junta de portaveus o que a la junta 
de govern local, on ja s’estan establint dinàmiques com ara precs i preguntes, pogués 
quedar constància d’aquestes preguntes i de quines son les respostes, destacant que 
en el si de la comissió informativa directorial es diu que es podran crear comissions 
per l’estudi concret d’una matèria amb caràcter temporal o permanent i que informaran 
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a la comissió del resultat d’aquest treball, dient que els agradaria saber com i de quina 
manera es poden fer aquestes comissions, ja que podrien treballar, per exemple, el 
reglament de participació ciutadana, fent esment, finalment, a l’art. 24 relatiu al 
personal directiu professional, dient que el fet que hi hagi hagut aquesta diligencia i la 
caiguda d’un punt de l’ordre del dia amb el tema del personal, els crea certa 
suspicàcia, demanant per enèsima vegada que es retiri aquest punt de l’ordre del dia 
perquè el puguin treballar conjuntament.   

La Sra. Vega manifesta que a la junta de portaveus i a la informativa no va poder fer 
al·legacions perquè per qüestions personals no va poder assistir aquells dies als plens, 
indicant que, si de veritat es vol la transparència, el més lògic seria deixar-ho sobre la 
taula, fer una comissió i arribar a un consens.  

La Sra. Ponsa manifesta que l’existència del ROM és necessària perquè Malgrat és un 
dels pocs municipis que no en té, mostrant-se disposada a incorporar-hi la referència a 
les noves tecnologies a que s’ha referit el senyor Ramir, indicant, pel que fa al que s’ha 
comentat de l’article 24, relatiu al personal directiu, que en cap moment, quan es va 
presentar el ROM, es va voler buscar res més enllà, pensant en la possible 
incorporació d’una figura de personal directiu, sinó que es pretenia regular les sessions 
plenàries perquè fossin més dinàmiques, indicant que, si es volgués contractar a una 
persona, es faria per concurs com ha de ser, celebrant que s’hagi dit alguns punts del 
ROM són satisfactoris, afegint que és un document viu, susceptible d’incorporar 
propostes, per bé que, ara, el que es vol és avançar en la seva aplicació per anar a 
plens més dinàmics i ordenats.  

La Sra. Serra  replica que molts havien demanat un ROM per circumstancies que es 
donaven al plenari, si bé fins ara s’ha governat sense ROM i s’ha anat fent, el que vol 
dir que potser no deu ser tan necessari, matisant que el que han dit és que es podrien 
posar d’acord en alguns punts, discrepant en que sigui un document viu, pensant que 
està tant mort que és inútil que s’hi afegeixi res més, en tant que es nega la possibilitat 
d’obrir el debat quan se’ls diu que un document tant important s’ha fet sense consens, 
havent de ser un document pensat perquè estigui en funcionament molt de temps i 
perquè els successius governs no l’hagin de canviar cada dos dies, afegint, pel que fa 
al professional, que, efectivament, s’haurà de fer per concurs i com Déu mana, si bé 
circulen noms des de fa setmanes, considerant que aquesta urgència hi deu anar 
lligada, ignorant qui fa circular noms, aventurant que aquesta informació deu sortir del 
propi govern, estimant que això pot causar un perjudici a persones que no hi tenen res 
a veure i veuen com el seu nom va circulant de boca en boca, el que podria estar 
limitant les seves possibilitats futures, cas que realment tinguin intenció d’accedir a 
aquesta plaça, trobant decebedor que s’estiguin fent portals de transparència i després 
es facin les coses per la porta del darrera, quan la gent avui dia demana una altra 
manera de fer les coses i un mínim de rigor, concloent que aquest ROM ha començat 
amb mal peu.   

El Sr. Roger manifesta que sempre han dit que aquest era un bon moment per aprovar 
un ROM, amb un mandat per endavant i amb molts regidors nous que podien sumar 
les seves aportacions, posant de manifest que no els fou donat un marge temporal 
adequat, trencant així les expectatives inicials de comptar amb un ROM modern i en 
condicions, apuntant que, si es fa un seguiment dels últims ROMs que s'han aprovat a 
la comarca, tots contenen el reglament de participació ciutadana, perquè això fa que la 
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relació entre l’Ajuntament i la ciutadania, es pugi treballar d’una manera més 
simplificada i més dinàmica, per la qual cosa els va sorprendre que a l’esborrany que 
els fou presentat no s’inclogués, indicant que, si es vol que es continuïn fent 
aportacions, caldria que s’escoltessin els suggeriments que se’ls estan fent i valorin si 
aproven definitivament aquest reglament.  

El Sr. Màrquez manifesta que, des del moment en que se’ls ofereix efectuar 
propostes, encara s’entén menys aquesta urgència i perquè no es deixa sobre la taula 
per tirar endavant un ROM consensuat per tots els grups, trobant sorprenent que, un 
cop aprovat, s’ofereixi la possibilitat de fer-hi modificacions en comptes de fer-ho 
abans, preguntant quantes vegades han debatut entre tinent d’alcalde i alcalde aquest 
ROM i reiterant la petició de que no s’aprovi avui i se’ls permeti fer aportacions. 

La Sra. Ponsa  respon que l’article 24 ha estat en aquest ROM des del primer dia i que 
mai han posat un nom sobre la taula, apuntant que aquest nom fa anys que circula, 
perquè en el mandat de la senyora Campoy ja l’havia sentit, apuntant que potser sigui 
perquè és un bon professional, agraint al senyor Ramir les seves aportacions, - moltes 
de les quals han estat recollides -, expressant el seu convenciment de que la CUP 
efectuarà també propostes, indicant, però, que això ha de tirar endavant per ordenar 
els plens i fer-los més dinàmics, afegint que, des del mes de desembre que es va 
parlar amb els tècnics perquè comencessin a elaborar-lo, n’han parlat, llegit i rellegit 
força vegades. 

El Sr. Mercader intervé dient que no és de rebut que en un Ple es facin segons quines 
insinuacions de rumors o de noms, perquè a l’Ajuntament de Malgrat, hi ha 
transparència, es fan concursos, oposicions i ofertes publiques, complint amb tota la 
normativa i que així se seguiran fent, indicant que, si algun cop hi ha algun tipus 
d’irregularitat, el que han de fer és denunciar-la, però que, altrament, no es poden 
llençar nebuloses, per respecte als polítics, els anteriors  i els actuals, i als tècnics que 
fan la selecció de personal. 

La Sra. Serra replica dient que un ple més dinàmic i ordenat que aquest no se 
l’imagina, manifestant que, agradi o no, hi ha rumors, noms, un article 24, una urgència 
que ningú ha sabut explicar i un punt que ha saltat de l’ordre del dia que preveia la 
creació d’un lloc de naturalesa directiva professional, advertint que amb aquest ROM 
tindran un problema la resta de mandat, perquè no ho volen esmenar, considerant 
que, quan la Sra. Ponsa invita a fer-hi esmenes, deu ser perquè potser pensa que s’ha 
precipitat, raó per la qual no s’entén que no es vulgui deixar sobre la taula, insistint en 
que es repensi una situació que no portarà enlloc, entenent que l’oferta de tots els 
grups ha estat molt generosa. 

La Sra. Ponsa respon que el punt de l’ordre del dia s’ha tret perquè, com ja es va 
comentar a la comissió i la junta de portaveus, es volia més informació i  
assessorament de la Diputació.  
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En haver sol·licitat, durant el debat, els portaveu s dels GPM de CiU, ERC, CUP i 
PP que l’expedient resti damunt la taula, es proced eix, d’acord amb el que 
estableix l’art. 92.1 del RD. 2568/1986, de 28 de n ovembre, que aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurí dic  Local, a votar aquesta 
petició, abans de fer-ho sobre el fons de l’assumpt e, amb el resultat de vuit vots 
a favor (CiU, ERC, CUP i PP) i nou vots en contra ( PSC i JxM). 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de  data 7 d’abril de 2016. 
 
Vista la proposta de l’alcaldia, de data 4 d’abril de 2016, el Ple, per nou vots  a 
favor (PSC i JxM) i vuit vots en contra (ERC, CiU, CUP i PP), ACORDA: 
 
Primer. Aprovar definitivament el Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de 
Malgrat de Mar, el text íntegre del qual figura com a document annex al present acord. 
 
Segon.  Publicar íntegrament el seu text en el BOPB, entrant en vigor, transcorreguts 
quinze dies a partir de la seva total publicació. 
 
Així mateix, es publicarà al tauler d’anuncis de la Corporació, a la pàgina web i 
s’inserirà el corresponent edicte en el DOGC, fent constar la referència del BOPB en 
que s’hagi publicat íntegrament el text. 
 
Tercer. Comunicar el present acord, acompanyat de còpia íntegra i fefaent del 
Reglament, a l’Administració de l’Estat (Sudelegació del Govern) i a la Conselleria de 
Governació de la Generalitat de Catalunya, als efectes previstos a l’art. 65 de la LBRL. 
 
 
5. Modificació de la composició del Consell Escolar  Municipal - Consell Educatiu 
de Malgrat de Mar. 
 
Aquest assumpte es retira per l’alcaldia de l’ordre del dia perquè cal que els centres 
docents actualitzin les darreres comunicacions efectuades. 
 
 
6. Incorporar les esmenes proposades pel Departamen t d'Interior al text de 
"l'Ordenança reguladora de la utilització dels espa is d'ús públic amb terrasses, 
vetlladors, mobiliari auxiliar i altres elements al  terme de Malgrat de Mar." 
 
Antecedents 
 
1. El Ple de l’Ajuntament en sessió de 4-2-2016 va resoldre les al·legacions 
presentades i va aprovar definitivament “l’ordenança reguladora de la utilització dels 
espais d’ús públic amb terrasses, vetlladors, mobiliari auxiliar i altres elements al terme 
de Malgrat de Mar”.  
 
2. En data 15-2-2016 es va notificar aquesta resolució al Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya, i a la Sots-Delegació del Govern a Barcelona. 
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3. En data 26-2-2016, la Direcció General d’Administració de Seguretat del 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya ha formulat un document 
d’observacions a l’Ordenança aprovada. 
 
4. En data 15-3-2016, la Comissió d’Estudi ha emès informe sobre les observacions 
formulades. 
 
Consideracions jurídiques 
 
En data 23-3-2016, 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) 
-  Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i 

Procediment Administratiu Comú (LRJAP-PAC) 
-  Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 

recreatives (LRAEPAR) 
-  Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels 

establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives 
sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles 
públics i de les activitats recreatives, i al seu Reglament. 

 
2. 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, per si volen formular alguna observació.  
 
Dins d’aquest termini la DGAS ha formulat unes observacions al text aprovat, perquè entén que 
no s’ajusta a les previsions  de l’Ordre INT/358/2011, pel que fa als horaris de terrassa en el 
Passeig Marítim, i a la Llei 11/2009, pel que fa a la tipificació d’infraccions i sancions. La 
Comissió d’Estudi d’aquesta Ordenança ha estudiat les observacions formulades per la DGAS i 
ha proposat acceptar-les totes incorporant les esmenes corresponents en el text de 
l’Ordenança, tal i com es detalla en l’acta de 15-3-2016. 
Considerant que aquest tràmit ja s’ha realitzat, no serà necessari repetir-lo, però sí comunicar 
la resolució a aquests organismes. 
 
3. Procediment d’aprovació: D’acord amb l’art. 64 i 65 del ROAS correspon al Ple la 
competència per l’aprovació del Ple, per tant, serà aquest òrgan el competent per aprovar el 
nou text refòs que incorpora les esmenes corresponents a les observacions de la DGAS. 
 
4. 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, també 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. 
 
5. 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 



 

19 

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.” 
 
Obert el torn d’intervencions 
 
El Sr. Sánchez-Camacho  exposa que, enviada, com és preceptiu, aquesta ordenança 
al departament d’Interior, aquest ha proposat tres esmenes: a) disminuir en trenta 
minuts l’horari de la terrassa en el sector del passeig marítim; b) augmentar de 15 a 30 
m. el marge per fer la recollida de la terrassa i c) incrementar la duresa de les sancions 
per incompliment horari. 

El Sr. Màrquez  demana que, atès que, durant la seva tramitació, aquesta ordenança 
ha tingut diferents modificacions, es pogués fer algun tipus de tríptic informatiu per 
traslladar-lo a tots els afectats i que sàpiguen què és el que poden i no poden fer, fent 
esment d’una queixa rebuda per part d’un col·lectiu de comerciants en relació amb els 
expositors, demanant que se'ls escolti a l’hora de fer alguna modificació perquè els 
negocis puguin desenvolupar-se de la millor manera i tinguin beneficis. 

El Sánchez-Camacho  respon, respecte a la primera proposta, que s’estudiarà fer-ho 
via xarxes socials, apuntant que l’ordenança no desplega moltes coses que abans no 
hi fossin, presentant un articulat més desenvolupat, entenent que el gènere expositor 
queda clar, havent estat un tema debatut, adoptant-se una decisió política amb els 
seus pros i contres.  

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de  data 7 d’abril de 2016. 
 
Vista la proposta de l’alcaldia, el Ple, per tretze  vots  a favor (PSC, JxM, ERC i 
PP) i quatre abstencions (CiU i CUP), ACORDA: 
 
Primer. Incorporar les esmenes que es deriven de la introducció de les observacions 
formulades per la DGAS, en el text de “l’Ordenança reguladora de la utilització dels 
espais d’ús públic amb terrasses, vetlladors, mobiliari auxiliar i altres elements al terme 
de Malgrat de Mar”, d’acord amb el contingut de l’acta de la Comissió d’Estudi de 15-3-
2016, que es detalla en l’annex. 
 
Segon. Aprovar definitivament “l’Ordenança reguladora de la utilització dels espais 
d’ús públic amb terrasses, vetlladors, mobiliari auxiliar i altres elements al terme de 
Malgrat de Mar”, text refòs que inclou les esmenes que es deriven de la introducció de 
les observacions formulades per la DGAS. 
  
Tercer.  Notificar aquest acord a l’Administració de l’Estat (Sots-Delegació del Govern 
a Barcelona) i a la  Generalitat de Catalunya (Departament d’Interior), trametent còpia 
íntegra i fefaent de l’ordenança definitivament aprovada. 
 
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, a la seu 
electrònica municipal, i anunciar al DOGC l’aprovació, incloent la referència del BOP 
en què s’hagi publicat íntegrament.  
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Cinquè. Notificar aquest acord a les persones interessades que han formulat 
al·legacions. 
 
Sisè.  Notificar telemàticament aquesta resolució als membres de la Comissió d’Estudi. 
 
Setè. Facultar tan àmpliament com sigui necessari en dret al Sr. Alcalde per la 
tramitació i execució d’aquests acords. 
 
7. Moció del GPM d'ERC d'adhesió a la campanya No p uc esperar! 
 
NO PUC ESPERAR! és un projecte pensat per a facilitar el dia a dia de les persones 
que necessiten utilitzar un lavabo urgentment per un problema mèdic no contagiós. 
 
Els destinataris d'aquesta iniciativa són els pacients amb malalties inflamatòries 
intestinals (malaltia de Crohn i colitis ulcerosa), els pacients ostomitzats o 
colectomitzats, els pacients sotmesos a cirurgia per un càncer de recte, i tots aquells 
pacients que els metges col·laboradors amb el projecte considerin que cal incloure. 
 
Un dels problemes que més angoixa aquestes persones és la necessitat contínua, i de 
vegades imprevisible, d'anar al lavabo; de manera que els costa sortir de casa per por 
de no trobar un lavabo accessible en el moment necessari. Tot això  pot suposar una 
minva de la seva qualitat de vida.  
 
L'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa (ACCU) emet les targetes NO PUC 
ESPERAR! perquè aquests pacients les utilitzin, però són els metges de les Unitats 
MII i Serveis de l'Aparell Digestiu col·laboradors qui les lliuraran als seus pacients quan 
ho considerin necessari. Les targetes són gratuïtes i no són nominals, però estan 
numerades per a seguir un control de lliurament.  
 
Des de l'ACCU Catalunya a Catalunya, i des de les diferents ACCU que implanten el 
projecte a altres zones de l’Estat espanyol, s'intentarà arribar a acords de col·laboració 
amb establiments i equipaments perquè autoritzin l'ús dels seus lavabos de manera 
gratuïta i el més ràpidament possible  als portadors de les targetes NO PUC 
ESPERAR!.  
 
Per això, és fonamental la col·laboració de diferents sectors: 
 

• Equips mèdics d’Unitats MII i Serveis de l'Aparell Digestiu que dictaminin quins 
pacients necessiten la targeta i quins no. 

 
• Ajuntaments i entitats públiques, que conscienciïn i també informin sobre 

aquest problema, adhereixin els lavabos dels seus equipaments al projecte,  i 
promoguin l'adhesió d'associacions i establiments a NO PUC ESPERAR! 

 
• Associacions de comerciants i hostaleria disposats a facilitar l'entrada ràpida i 

gratuïta als seus lavabos als pacients portadors de la targeta, i a promoure la 
difusió del projecte entre els seus associats. 
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• Voluntaris que difonguin el projecte i que col·laborin en les tasques 
administratives i de suport. 

  
A més, NO PUC ESPERAR! és un projecte que té dues finalitats: 
 

• Facilitar l'accés ràpid i de manera gratuïta als lavabos als pacients en qualsevol 
lloc i sempre que ho necessitin. 

• Conscienciar la societat sobre les malalties inflamatòries intestinals i les 
necessitats que tenen qui les pateixen. 

 
D'aquesta manera, NO PUC ESPERAR! contribueix significativament a millorar la 
qualitat de vida d'aquests pacients. 
 
Aquesta iniciativa fou creada l'any 2013 per l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis 
Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya) i per la Unitat de Malalties Inflamatòries 
Intestinals (MII) de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.  El 
projecte NO PUC ESPERAR! està en desenvolupament continu i s’actualitza 
constantment tant per la incorporació de nous pacients com per  l'adhesió de nous 
establiments i equipaments col·laboradors. 
 
El projecte “NO PUC ESPERAR!” compta amb el suport, a Catalunya, del Consell 
Consultiu de Pacients del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, de 
la Societat Catalana de Digestologia,  de l'Institut Català de la Salut,  de GETECCU 
(Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa),  i la 
col·laboració d'AbbVie. 
 
Obert el torn d’intervencions 
 
La Sra. Martínez  exposa que les malalties de Crohn i la colitis ulcerosa afecten a més 
de dos milions de persones a Europa i a més de cinc milions de persones al món, 
patint-les 25 de cada 10.000 espanyols, essent diagnosticats 2000 casos nous cada 
any, amb més incidència en pacients joves, menors de 18 anys, indicant que de ben 
segur molta gent coneix algú que pateix una necessitat sobtada i imperiosa d’utilitzar 
un bany i que viuen amb por el fet de sortir de casa, reconeixent que, quan li va arribar 
a les mans aquesta moció, també li va sobtar, però que va consultar al metge de 
família perquè li expliqués com funcionava la malaltia, i va voler saber què n’opinaven 
els afectats, rebent una resposta positiva i assabentant-se de que a Girona ja funciona, 
apuntant que, encara que en pobles petits tothom es coneix i és molt fàcil accedir al 
bany, quan aquests malalts surten fora del seu ambient natural es poden trobar més 
coaccionats a l’hora de poder accedir als lavabos d’un bar, sense consumir, tractant-se 
d’un programa al que tant usuaris com establiments tenen la llibertat d’adherir-s’hi. 

La Sra. Casajuana  manifesta que, després de reflexionar i reunir-se amb l’assemblea 
local, se’ls van obrir  els ulls en el sentit de que aquest és un programa en el que hi ha 
diferents ajuntaments adherits i les persones que presenten aquesta simptomatologia, 
saben que si han d’anar a algun d’aquests municipis hi trobaran establiments adherits i 
no tindran problemes, dient que també una persona, pensant en un familiar seu, els va 
dir que aniria molt bé que a Malgrat hi haguessin establiments adherits a la campanya, 
preguntant, però, quan es diu que l’ajuntament hauria de col·laborar posant a 
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disposició els lavabos públics, quin lavabo haurà de tenir obert, pensant que hi ha 
coses que potser no estan del tot desenvolupades, apuntant que potser s’haurien 
estimat més una proposta de creació d’una associació d’aquest tipus. 

La Sra. Vega manifesta que hi ha persones que ho consideren molt adient i unes altres 
que no els agrada, perquè  diuen que, quan tenen la crisi, es queden a casa i no 
surten, apuntant que, a Malgrat, mai no ha tingut problemes per entrar al lavabo d’un 
establiment, coincidint amb la Sra. Casajuana respecte a saber què ha d’aportar 
l’Ajuntament, dient que necessitaria poder parlar més amb les persones per saber que 
en pensen i decidir en un o altre sentit, podent valorar millor un problema que fins ara 
no s’ha plantejat.  

La Sra. Serra avança que donaran suport a la moció, perquè té un cost econòmic molt 
minso per l’ajuntament, demana un esforç mínim i pot contribuir a millorar la qualitat de 
vida de les persones, poques o moltes, que viuen a Malgrat o que venen a visitar la 
vila, essent absolutament voluntari, posant de relleu que hi ha moltes altres persones, 
amb altres malalties, que segons quins tractaments reben, a vegades tenen aquest 
problema, essent molt dur trobar-se en aquesta situació, considerant que si es pot fer 
alguna cosa que pot ajudar d’alguna manera, per petita que sigui, a millorar la qualitat 
de vida d’una persona, el menys que es pot fer és donar-li suport, essent tant senzill 
com votar a favor per engegar aquesta campanya amb una mica de difusió.  

La Sra. Castellà agraeix als companys d’ERC que entressin aquesta moció per tenir 
coneixement d’aquest programa, indicant que va trucar a l’ajuntament de Palamós i al 
de Santa Coloma, per veure com havien gestionat l’adhesió i quin cost tenia, 
confirmant que el cost és zero, trucant també a la coordinadora de Catalunya de 
l’Associació perquè li expliqués els protocols, oferint-se a venir a Malgrat per donar 
tota la informació, manifestant que informar és un gest petit per conscienciar a totes 
aquelles persones que no coneixen la malaltia, que pot ajudar molt la qualitat de vida 
d’aquests malalts, avançant que el seu vot serà a favor.  

La Sra. Ortiz  manifesta que, com a regidora de Salut, li hauria agradat que el grup 
d’ERC li hagués comentat aquesta moció abans de portar-la al Ple, dient que s’ha 
informat, parlant amb el CAP i amb malalts del municipi que ho reben com una mena 
d’estigma i no els agradaria gens anar amb una targeta indicativa de que tenen 
aquesta malaltia, preguntant a Malgrat qui és que no deixa entrar al lavabo a una 
persona que ho necessita, apuntant, a més, que aquestes persones quan tenen les 
crisis, no poden sortir de casa seva i saben com gestionar la malaltia, considerant que 
des de l’ajuntament o una regidoria no s’ha de fer campanya contra les malalties, sinó 
fomentar els hàbits saludables per evitar-les, concloent que voldria poder parlar amb 
més persones i  tenir una mica més de coneixement abans d’emetre el vot, que, en 
principi, serà en contra.  

La Sra. Vega manifesta que en cap moment ha valorat el cost econòmic, considerant 
que el que s’ha de valorar és que la persona, on estigui, tingui totes les facilitats del 
món per poder sortir i donar totes les facilitats perquè així sigui.  
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La Sra. Serra puntualitza que els ha sorprès que es pugui mostrar sorpresa davant de 
que hi hagi persones que pateixen aquesta malaltia en concret i de que es facin 
campanyes, indicant, sobre el tema d’estigmatitzar o no, que les malalties, quan 
s’amaguen, sí que estigmatitzen, posant de manifest que hi haurà qui en vulgui fer us i 
qui no, sense que això  pugui suposar que ningú es senti estigmatitzat perquè una 
altra persona es senti més còmode podent tenir aquest recurs, entenent que la majoria 
de malalties ensenyen que s’han de viure amb el màxim de normalitat possible.  

La Sra. Martínez  manifesta que la campanya l’ha fet l’Associació de malalts de 
malalties inflamatòries intestinals, que saben millor que ningú què pateixen, com ho 
pateixen i què necessiten els seus pacients, tractant-se d’una campanya a la que un, 
lliurement, s’hi pot adherir o no, amb una targeta sense nom que facilita no tenir que 
donar explicacions a ningú per tenir un bany obert, referint-se tot seguit als banys 
públics existents, que no són tants, apuntant que el bany que hi ha a la zona de la 
plaça Xesco Boix, potser s’hauria de mantenir tot l’any i que el de les Peixateries, 
s’hauria de plantejar com podria estar obert, perquè els comerciants del mercat no 
sempre hi són, mirant els banys existents i posant-los a disposició, afegint que potser 
els que viuen al poble no tenen tan problema per accedir a un lavabo perquè tothom 
es coneix, però que una persona que vingui de fora potser tingui aquesta necessitat. 

La Sra. Ortiz  replica que això és a nivell d’usuari i que s’hi poden inscriure lliurement, 
no havent de ser l’Ajuntament qui ho hagi de fer, dient que tots els súpers i tots els 
bars tenen lavabos i s’està parlant d’entre 24 i 30 persones a Malgrat, repetint que, per 
poder donar suport a aquesta moció, hauria de parlar amb més persones afectades.  

La Sra. Martínez contesta que no s’està parlant només de 30 persones del poble, 
apuntant que, a Catalunya, hi ha 830 associats.  

 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de  data 7 d’abril de 2016. 
 
Vista la moció del GPM d’ERC, de data 9 de març de 2016, el Ple, per onze vots  a 
favor (ERC, JxM, CiU, CUP i PP) i sis vots en contr a (PSC), ACORDA: 
 
Primer . Demanar l’adhesió de l’Ajuntament de Malgrat de Mar al projecte NO PUC 
ESPERAR!  amb la finalitat de col·laborar i ajudar en la difusió i campanya. 
 
Segon . Promoure l’adhesió dels comerços i associacions comercials del municipi al 
projecte NO PUC ESPERAR!. 
 
Tercer . Promoure la difusió del projecte NO PUC ESPERAR! A  Malgrat de Mar  amb 
especial atenció als comerços i el CAP. 
 
Quart.  Promoure campanyes divulgatives sobre les malalties digestives per a tota la 
ciutadania amb la col·laboració de les entitats especialitzades. 
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8. Moció de suport a les entitats del tercer sector  social de Catalunya i de rebuig 
a la gestió estatal dels fons procedents del 0,7% d e l'IRPF 
 
Exposició de motius: 
 
Les entitats del tercer sector social tenen un paper fonamental en la prestació de 
serveis sovint públics d’atenció a les persones. Aquestes entitats aporten un valor 
afegit, que per la seva naturalesa civil han ajudat històricament a innovar i a generar 
noves demandes ciutadanes d'atenció social i de salut. La seva naturalesa de base 
ciutadana, així com la seva vocació social, comunitària i no mercantil, ha generat una 
confiança ciutadana vers un teixit assistencial de primer ordre en àmbits on 
l’Administració no arriba directament. Milers d’entitats del tercer sector social realitzen 
a Catalunya un esforç diari i constant en l’atenció i defensa de les persones i de les 
situacions de vulnerabilitat social que pateixen. 
 
En aquest sentit i per garantir la viabilitat econòmica de les entitats, Catalunya ha 
manifestat sempre la seva voluntat de gestionar els fons provinents del 0,7% per a 
programes socials, d’acord amb les competències exclusives que li atorga la 
Constitució Espanyola en l’àmbit de les polítiques socials. En el transcurs dels últims 
anys Catalunya ha aportat el 25% de la recaptació estatal del 0,7% del IRPF per a fins 
socials, però només en rep anualment el 14% en forma de programes socials que 
tenen lloc en territori de Catalunya. Això significa que el conjunt d’entitats catalanes 
deixi de rebre aquest any un total de 26,5 milions, amb la conseqüent pèrdua d’ajuda i 
oportunitats per als nostres conciutadans més vulnerables. 
 
En 13 ocasions diferents en els últims vint anys, el Suprem i el Constitucional havien 
dictat sentències dient que l’Estat no és competent per gestionar i distribuir aquestes 
subvencions, sinó que ho han de fer les Comunitats Autònomes. Tot i això, el passat 
17 de març, el Tribunal Suprem, ha desestimat un recurs contenciós-administratiu de 
la Generalitat de Catalunya contra el Reial decret que regula el sistema de repartiment 
estatal del de fons a les entitats socials mitjançant el 0,7% de l’IRPF. La sentència del 
Tribunal Suprem 610/2016, del 17 de març de 2016, contradiu les 13 sentències 
anteriors del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem que donaven la raó a la 
Generalitat en aquest tema. 
 
La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa més de 3.000 
entitats socials catalanes, ha rebutjat la sentència i ha exposat que suposarà que una 
seixantena d’entitats socials catalanes quedin excloses de la recepció de fons de 
l’IRPF, ja que el model actual limita la distribució d’aquests ajuts a les entitats que 
siguin d’àmbit estatal, deixant fora les que actuen només en l’àmbit local o autonòmic i 
perjudicant les i els usuaris a qui atenen.  
 
Les entitats del tercer sector també s’han mostrat crítiques amb el fet que en les 
darreres convocatòries l’Estat va eliminar el concepte d‘assistència social” de les 
bases de les subvencions per esquivar aquestes sentències desfavorables del 
Constitucional i del Suprem, malgrat que és evident que el conjunt de les entitats 
beneficiaries d’aquestes subvencions es dediquen a l’assistència social, i que els 
projectes subvencionats tenen tots relació amb l’assistència social, un matèria de 
competència exclusiva de les Comunitats Autònomes. 
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Obert el torn d’intervencions 
 
El Sr. Roger exposa que novament hi ha hagut una sentencia d’un tribunal estatal que 
ha resolt que els recursos que arribaven a Catalunya, - que té competència exclusiva 
en temes de serveis socials  -, per a les entitats que formen part del tercer sector 
social, que són entitats que moltes vegades compleixen funcions que son 
complementaries i fins i tot algunes d’elles que haurien de ser donades per 
l’Administració, es distribueixin des de l’Administració estatal, tractant-se d’entitats com 
Càritas, el Banc dels aliments i moltes altres que estan treballant en condicions que no 
son massa favorables i només els falta que se’ls retallin aquests recursos des de 
l’Administració estatal.  

El Sr. Màrquez  avança que recolzaran aquesta moció, posant de manifest, però,  que 
el sector és molt ampli i presenta molta diversitat d’entitats, amb diferents objectius, 
resultant que, dins d’algunes entitats, s’aprofita el fet de ser entitats sense ànim de 
lucre per amagar, de vegades, un aprofitament empresarial, aprofitant-se de la bona fe 
de la gent, per bé que moltes entitats associades al tercer sector fan una feina 
immillorable, cobrint parts que l’estat no pot o  fins i tot no té ganes de cobrir. 

La Sra. Vega manifesta que les sentencies del TC i el TS referides a la gestió territorial 
del 0,7 del IRPF determinen que, en matèria de subvencions el regim competencial 
aplicable seria: 1) en els aspectes centrals de la subvenció, la competència  correspon 
a l’estat. 2) és competència de les comunitats autònomes la gestió de les subvencions, 
considerant aquest sistema de  repartiment el més just, socialment i èticament, perquè 
es reparteixen segons criteris de necessitat objectiva i no per criteris polítics ni 
territorials, indicant que la Plataforma del tercer sector, la Coordinadora d’ONG pel 
Desenvolupament, Amics de la terra i Ecologistes en acció, respecte al recurs 
presentat, estan contents, perquè al final es reparteixen equitativament segons la 
necessitat social, concloent que no són pactes territorials sinó un pacte social i que, 
lògicament, votaran en contra. 

El Sr. Roger replica que la Sra. Vega dona informació relativa a la sentència que, 
evidentment, rebutgen, perquè les comunitats autònomes que formen part del regim 
comú,  - País Basc i Navarra, com sempre, mengen a part – i que, des del 2011, 
gestionaven aquests recursos, deixaran de gestionar-los, el que vol dir que, potser 
entitats de Catalunya que en aquests moments poden rebre aquestes recursos, deixin 
de rebre’ls, pel sol fet de no ser entitats registrades a la Meseta, com, per exemple, 
l’Associació d’infants del Raval, que fa molts anys que està treballant en el seu entorn 
més immediat, que està registrada a la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Barcelona, que és l’entorn on actua. 

La Sra. Vega respon que el País Basc i Navarra tenen un altre finançament, fruit d’un 
acord al que Catalunya, en el seu moment, no va arribar amb el govern central, 
indicant que  el govern espanyol ja dona una part de subvencions per a fons social, 
essent la Generalitat qui la de gestionar, de forma que la subvenció dels nens del 
Raval dependrà de que la Generalitat li doni o no li doni, manifestant que els diners del 
0,7% son uns diners que aporten tots les espanyols, inclosa Catalunya, i que l’estat és 
el que dirigeix on van aquest tipus de subvencions, perquè cada comunitat faci la 
gestió del fons social, concloent que les ajudes a les entitats adherides depèn de cada 
comunitat, no depèn del govern.   
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El Sr. Roger replica que, els darrers anys, Catalunya ha aportat el 25% de la 
recaptació estatal del 0,7% de l’IRPF per a fins socials i n’ha rebut el 15% en forma de 
programes socials, apuntant que sempre ha estat solidària, però que pel camí sempre 
s’acaba perdent algun llençol, considerant que, a aquestes alçades, el que convé és 
poder afrontar els problemes que té aquest país i la gent necessitada, perquè, com a 
mínim, el retorn no sigui tan minso i aquestes entitats puguin treballar en condicions.  

 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de  data 7 d’abril de 2016. 
 
Vista la moció del GPM d’ERC, de data 22 de març de  2016, el Ple, per setze vots  
a favor (ERC, PSC, JxM, CiU i CUP) i un vot en cont ra (PP), ACORDA: 

 
Primer. Rebutjar la sentència del Tribunal Suprem 610/2016, del 17 de març de 2016, 
que desestima el recurs presentat per la Generalitat de Catalunya en què reclamava la 
gestió dels fons procedents del 0,7% de l’IRPF per a finalitats socials; així com el nou 
sistema de gestió dels fons a càrrec de l’Estat que perjudica les entitats d’àmbit local i 
autonòmic i a donar suport a totes les accions que pugui emprendre la Generalitat en 
la defensa de les seves competències. 
 
Segon. Manifestar el suport del consistori a les entitats del tercer sector del municipi i 
de Catalunya i reconèixer la seva tasca diària per contribuir a la garantia dels drets 
socials. 
 
Tercer. Denunciar l’actitud recentralitzadora de l’Estat espanyol que perjudica 
directament a les entitats socials d’àmbit local i autonòmic i el greuge que suposa el fet 
que Catalunya hagi aportat en els darrers anys el 25% de la recaptació estatal del 
0,7% de l’IRPF per a fins socials, però només n’hagi rebut anualment el 14% en forma 
de programes socials al territori català. 
 
Quart.  Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de 
Municipis de Catalunya, a la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 
 
9. Moció dels GPMs CUP-PA, CIU, ERC-AM, PSC, JxM i PP contra l'acord entre 
Turquia i a la UE sobre la situació migratòria. 
 
El passat 18 de març el Consell Europeu va prendre un acord que vulnera la legislació 
que protegeix les persones refugiades i posa en joc els drets humans. El Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament, que aglutina els municipis catalans i institucions 
supramunicipals que treballen conjuntament per la solidaritat, la pau i els drets 
humans, rebutja aquest acord que no respecta el Dret Internacional.  
 
Lluny d’aquesta decisió presa pels caps d’estat, els ajuntaments estan donant suport a 
les persones refugiades en ruta, a través de la campanya del Fons Català i estan 
treballant per a la seva integració quan arribin als municipis catalans, com expressa el 
president de la Generalitat de Catalunya, Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont, en la 
seva carta al comissari de Migracions de la UE del passat 15 de març, en la qual 
afirma que Catalunya està preparada per acollir al voltant de 4.500 refugiats.  
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La cimera entre els estats de la Unió Europea i Turquia, prèvia a aquest acord, lluny de 
trobar una sortida que garanteixi el respecte dels drets humans i es compleixi amb 
l’obligació dels estats d’acollir les sol·licitants d’asil, la Unió Europea va acordar 
l’externalització de fronteres i la subcontractació d'aquestes responsabilitats a l’Estat 
turc, com ja hem vist a la frontera sud de Ceuta i Melilla amb el Marroc o amb els 
Centres d’Internament per a Estrangers fora de territori comunitari, a canvi de 3.000 
milions d’euros addicionals a partir del 2018 – a banda dels ja assignats fins al 2017 –, 
la liberalització de visats i avançar en la negociació de l’adhesió de Turquia a la UE.  
 
La solució que ha trobat Brussel·les per gestionar l’arribada de centenars de milers de 
persones que fugen de la guerra, de la misèria i d’altres tipus de persecucions és 
triple. Primer, evitar que trepitgin sòl europeu amb l’increment de les operacions de 
control de fronteres exteriors amb la participació militar de l’OTAN, segon, acordar 
l’expulsió a Turquia d’aquells que tot i així puguin arribar a les illes gregues jugant-se 
la vida a la Mediterrània, i tercer, bloquejar la ruta dels Balcans cap al nord d’Europa 
que el 2015 van utilitzar 900.000 persones.    
 
L’entesa que s’assoleix amb Turquia respon exclusivament a la utilització de les 
polítiques migratòries al servei d’una lògica securitària que arrasa amb els suposats 
valors fundacionals europeus de solidaritat i respecte als drets humans. L’execució del 
text aprovat impedeix a totes les persones que arribin de forma irregular a Grècia la 
possibilitat de sol·licitar l’asil a Europa quan no existeix una altra via que no sigui la 
irregularitat.  
 
Un cop més veiem com la UE parteix d’una premissa falsa: blindar les fronteres 
d'Europa acabarà amb la crisi humanitària a la Mediterrània. Traslladar les persones 
refugiades i migrants a un estat tercer no és acabar amb la crisi humanitària, sinó 
expulsar-la de territori comunitari, i prioritzar les operacions de control i seguretat en 
lloc de les de salvament a les aigües frontereres. Si volem acabar amb el tràfic 
d’éssers humans i amb les morts a la Mediterrània, cal voluntat política garantint vies 
segures i legals: visats humanitaris, possibilitat de sol·licitar l’asil en ambaixades i 
consolats europeus en els països d’origen i trànsit, etc. 
 
Les mesures adoptades són un despropòsit, una mostra més del paper vergonyós que 
tenen els estats i les institucions europees des de l’inici d’aquesta crisi que xoca 
frontalment amb l’obligat compliment de la Convenció de Ginebra i amb l’article 19.1 
de la Carta de Drets Fonamentals de la UE, segons el qual es prohibeixen 
explícitament les expulsions col·lectives. 
 
Davant d'una Europa incapaç de donar una resposta adequada garantint condicions 
dignes a totes les persones dins del territori propi comunitari, com veiem a Calais, a 
Ceuta i Melilla, a Dunkerque o a Idomeni, avui ens torna a tocar dir prou a nosaltres, al 
món local, a la societat civil organitzada, i a les ciutadanes i ciutadans d’aquesta 
Europa que ens fa vergonya. 
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Obert el torn d’intervencions 
 
El Sr. Màrquez exposa que, a part dels acords que  es proposen, volen denunciar la 
situació actual en la que viuen molts dels refugiats que, a més a més, durant el 
transcurs d’aquesta setmana han sigut gasejats amb gasos lacrimògens, considerant 
que l’Ajuntament ha de donar suport a la sensibilització que ha de tenir la ciutadania 
davant d’aquests fets, expressant amb la baixada de la bandera a mig pal, la seva 
indignació davant del que s’està fent amb els drets humans de les persones en 
aquests camps de refugiats, havent sabut avui que avions de l’exèrcit grec sobrevolen 
camps de refugiats, intimidant-los en el seu desplaçament, havent vist també tothom 
per la televisió com els guardacostes turcs, - país que no compleix amb els drets 
humans -, tracten als refugiats que volen entrar a Europa, fugint de guerres, com fa 
gairebé vuitanta anys fugien de la guerra civil espanyola cap als camps de 
concentració a França o els camps de concentració durant la Segona Guerra Mundial, 
semblant mentida que Europa tingui tant curta la seva memòria, agraint, per acabar, 
des de l’assemblea local, que s’hagi acceptat per tots els grups la proposta de baixar 
la bandera de la Unió Europea a mig pal.  

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de  data 7 d’abril de 2016. 
 
Vista la moció del GPMs CUP-PA, CiU, ERC-AM, PSC, J xM i PP, de data 14 d’abril 
de 2016, el Ple, per assentiment dels disset membre s assistents,  ACORDA: 
 
• Demanem la fi del tancament, control, externalització i militarització de les fronteres 

europees i l’ampliació de la interpretació de la Convenció de Ginebra per incloure a 
les víctimes de les violacions dels seus drets econòmics, socials, culturals i 
ambientals. (Paràgraf incorporat a la proposta del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament) 
 

• Reclamem que es garanteixin vies d'accés a la protecció internacional legals i 
segures en països d'origen i trànsit i que el govern espanyol assumeixi la seva 
responsabilitat acceptant íntegrament les quotes de persones reubicades i 
reassentades que li corresponen. 
 

• Denunciem l’expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament, l’acollida i 
l’acompanyament de les persones refugiades que estan en ruta a Grècia.   

 
• Demanem que s’asseguri el desplegament del Pla de Protecció Internacional a 

Catalunya, aprovat pel Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya el passat 
28 de gener de 2014, dotant-lo del pressupost adequat i suficient per a poder 
implementar les mesures concretes que en recull, que garanteixin una acollida 
estable i de qualitat. 

 
• Manifestem el nostre compromís d’oferir el municipi de Malgrat com a territori 

d’acollida i protecció. Adaptant els plans d’acollida municipal a les necessitats 
especials de les persones sol·licitants d’asil per garantir la seva vida en família i la 
seva integració.  
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• Donarem suport i col·laborarem amb les entitats catalanes i locals i xarxes 
d’entitats que treballin en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d’asil.  
 

• Definirem els serveis i infraestructures que poden oferir els nostres municipis per 
acollir les persones sol·licitants d’asil.  
 

• Treballarem en la sensibilització i el compromís de la població del municipi per 
garantir la integració de les persones refugiades, creant els vincles i la interacció 
necessària per prevenir el racisme i/o la discriminació, i promoure la cohesió social.    
 

• Endegarem i garantirem polítiques municipals de cooperació al desenvolupament 
amb vocació transformadora.  

 
• En senyal de rebuig a l'acord entre la Unió Europea i Turquia, en record de les 

víctimes refugiades i per reivindicar una Europa acollidora, justa i solidària, 
l'Ajuntament de Malgrat de Mar exhibirà la bandera europea a mitja asta des d’avui 
i fins el proper 9 de maig, Dia d’Europa. (Paràgraf incorporat a la proposta del Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament) 
 

10. Moció del GPM CUP-PA en nom de la Plataforma Ai gua és vida, perquè els 
ajuntaments instin a la Generalitat de Catalunya a recuperar la gestió de 
l'empresa d'Abastament d'aigua en Alta Aigües Ter-L lobregat. 
 
Aigües Ter-Llobregat era una empresa pública adscrita al Departament de Territori i 
Sostenibilitat, creada pel Govern de la Generalitat de Catalunya l'any 1990, sent 
responsable de l'abastament d'aigua de més de 100 municipis de les comarques de 
l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, la Selva, 
el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. ATL és una peça clau per tal de garantir un 
servei públic d’aigua i de qualitat a 4,9 milions de catalans i catalanes i a les activitats 
econòmiques que s’hi desenvolupen. De la seva gestió depèn el bon estat ecològic de 
les masses d’aigua que alhora són la font d’abastament. Concretament els rius 
Llobregat i Ter, i tots els aqüífers d’ambdues conques, a més a més de la del Besòs i 
la Tordera. 
 
Atès que el marc legal desenvolupat des del 1879 fins al 2011 estableix la constitució 
d’un model públic de gestió de l’aigua que garanteixi la governabilitat del país i la 
universalització del servei, establint un clar caràcter públic des què l’Estat va proclamar 
la “Ley de Aguas de 1879” fins al vigent “texto refundido de 2002”.  
 
D'altra banda, atenent que l'Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga, entre d’altres, 
les competències a la Generalitat de Catalunya en “l'organització de l'administració 
hidràulica, inclosa la participació dels usuaris”. A tal efecte, l'article 34 del Decret Llei 
3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria 
d'aigües de Catalunya, adjudica a la Xarxa d'Abastament Aigües Ter–Llobregat: “La 
producció i el subministrament d'aigua potable per a l'abastament de poblacions per 
mitjà de la xarxa d'abastament Ter–Llobregat, la qual és un servei públic d'interès de la 
Generalitat i, per tant, de la seva competència, que comprèn, en tot cas, la regulació 
dels recursos hídrics i l'adopció de determinacions per a la millor explotació en 
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quantitat i qualitat, la planificació, la redacció dels projectes, l'execució de les obres, la 
gestió i l'explotació de les instal·lacions.”  
 
En aquest context, també cal destacar la responsabilitat municipal en l’abastament 
d’aigua als seus ciutadans: des de la Constitució Espanyola fins a la legislació 
específica del Règim Local s’estableix l’obligació ineludible de les municipalitats de 
garantir als seus respectius veïnatges l'abastament d'aigua potable i el sanejament, 
independentment del nombre d’habitants.  
 
Tanmateix, el nou marc legislatiu establert amb la Llei de simplificació i millorament de 
la regulació normativa aprovada pel Parlament de Catalunya, el 22 de desembre de 
2011, pot comportar el desmantellament de les institucions públiques d’aigua cabdals 
per a aquest país. Atès que a les seves disposicions addicionals, per exemple, 
determina la prestació indirecta del servei d'abastament mitjançant la xarxa Ter-
Llobregat, atorga al Departament de Territori i Sostenibilitat la licitació i l’adjudicació 
dels contractes administratius de gestió i prestació de serveis públics en matèria 
d’aigües de Catalunya, aprovat al Decret Legislatiu 3/2003 del 4 de novembre, i, a 
més, considera de manera indirecta com a ingressos de la Generalitat de Catalunya 
els drets de naturalesa econòmica aconseguits per l’explotació i la gestió de les 
instal·lacions que integren la xarxa Ter-Llobregat. També va determinar que es 
dissolgués l'Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat. El seu patrimoni s’incorpora al 
patrimoni de la Generalitat i es va subrogar en la posició jurídica de l'Ens d'Abastament 
d'Aigua, pel que fa als béns, els drets i les obligacions de qualsevol tipus de què sigui 
titular.  
 
Durant el procés de privatització d’ATL, 35 municipis varen aprovar una moció, també 
proposada per Aigua és Vida, que acordava fer marxa enrere amb tot el procés 
administratiu endegat per la privatització d’ATL. Les diverses versions de la moció 
alertaven sobre el següent: 
 
1. L’accés a l’aigua potable i al sanejament com a dre t humà . Atès que la 

privatització de la gestió introdueix altres prioritats, alienes al bé comú, com són les 
mercantils, de negoci i de beneficis que l’allunyen, i fins i tot s’oposen a la 
preservació d’aquest dret bàsic. 
 

2. El cost de l’aigua en alta amb un substancial augme nt . Es va calcular que el 
sobrecost estimat amb una oscil·lació entre els 30 i 50 M€ anuals implicaria que la 
tarifa pogués multiplicar-se per 3, (un 300%). De fet, només dos anys després 
d’endegar el procés de privatització la tarifa havia augmentat ja més d’un 100 %.  

 
3. El patrimoni comú dels ciutadans i ciutadanes, dels  municipis i altres entitats 

locals. ATL disposa d’un complet parc d’instal·lacions modernes i infraestructures 
ben conservades que suposen un actiu aproximat de 950 milions d’euros i 
d’infraestructures pagades amb l’aportació econòmica de la ciutadania a través 
dels seus impostos, la tarifa, l’aportació directa dels ajuntaments connectats, el 
cànon, i amb aportacions del Fons de Cohesió europeu. 

 
4. Les finances municipals negativament.  Els municipis han fet aportacions per a 

la connexió amb el sistema Ter-Llobregat i, per tant, són copropietaris de les 
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infraestructures. Cosa que inacceptablement s’obvia pretenent augmentar el cost 
de l’aigua des del 150% fins al 300%. 

 

5. La governança de l’aigua , doncs el paper de regulació que puguin exercir els 
municipis o la Generalitat sobre els serveis bàsics privatitzats és nul o 
extremadament complex. 

 
La moció també considerava que: 
 
a. No hi havia cap justificació tècnica . ATL pública subministra anualment un 

volum de 229 Hm3 amb un molt bon rendiment del 95,14%. El 2010 va ser 
considerada la segona millor empresa pública del món per la Global Water Awards.  

 
b. No hi havia cap justificació econòmica . ATL és una empresa perfectament 

viable i solvent amb petites correccions al sistema tarifari. El dèficit d’explotació 
que va assolir en alguns exercicis, i que es va utilitzar per tramitar la privatització 
de la seva gestió, es va originar en bona part per la manca d’actualització de les 
tarifes en Alta.  

c. No hi havia cap justificació social . L’externalització de l’ATL no estava al 
programa electoral de cap força política que donés suport al Govern de la 
Generalitat, ni tan sols del Parlament de Catalunya o de l’administració local. 
  

d. No hi havia cap justificació ambiental . La Directiva Europea Marc de l'Aigua 
exigeix als estats el bon estat de les masses d’aigua per al 2015. La privatització 
d’ATL ha suposat un major risc del seu compliment ja que ha suposat un increment 
de l’incompliment del bon estat ecològic de les masses d’aigua del Llobregat i en 
especial del TER. 

 
Tot i així, la gestió d’Aigües Ter-Llobregat es va privatitzar. La seva gestió s’atorgà a la 
multinacional ACCIONA mitjançant un procés administratiu. Una gestió per part 
d’ACCIONA que ha comportat a data de 6 de març de 2016 dues sentències del TSJC 
que l’anul·len, una en ferm del TSJ que reforma les mesures cautelars d’anul·lar 
l’adjudicació de la gestió a ACCIONA i un informe demolidor de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya que conclou demanant a la Generalitat de Catalunya l’anul·lació d’aquesta 
adjudicació. 
 
Per tot això, 
 
Atès que la pràctica ha demostrat que la privatització d’ATL ha suposat un augment de 
preus, efectes negatius sobre el bon estat ecològic de les masses d’aigua i incertesa 
laboral dels treballadors d’ATL. 
 
Atès que aprovar l’Assemblea General de les Nacions Unides el 2010 va declarar 
l’accés universal de l’Aigua i el sanejament un Dret Humà fonamental per a la vida. 
 
Atès que la primera Iniciativa Ciutadana Europea que va aconseguir el requeriment de 
més d’un milió de signatures (1.884.790) va tractar sobre la petició de legislar “El Dret 
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Humà a l’Aigua i el Sanejament com a Dret Humà” i considerar-lo un bé públic i no 
comercial. 
 
Atès que la plataforma ciutadana sociambiental Aigua és Vida, avalada per aquests 
fets i suports internacionals, aposta per una gestió pública transparent i amb 
apoderament ciutadà. 
 
Atès que aquest consistori considera que la gestió no mercantil de l’aigua afavoreix els 
interessos dels seus convilatans, en el sentit que garanteix la mateixa qualitat a menor 
preu que l’aigua gestionada de manera privada, i per tant, és una decisió d’interès 
públic ciutadà. 
 
Atès que a dia d’avui continua sense estar justificat de manera tècnica, econòmica, 
social i ambiental la gestió privada d’ATL. 
 
Atès que el procés administratiu ha estat anul·lat pel TSJC mitjançant un interlocutòria 
i dues sentències i una sentència en ferm del TSJC que avalava l’execució de mesures 
cautelars i, per tant anul·lació de la concessió, i finalment un informe de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya que insta a la Generalitat de Catalunya a anul·lar la concessió 
d’ATL a ACCIONA. 
 
Obert el torn d’intervencions 
 
La Sra. Casajuana  exposa que aquesta proposta es va entrar per registre amb data 
15/3/2016 per la Plataforma Aigua és vida, signant-la, a més a més, diverses entitats 
com son l’Agrupació Aus, Arquitectura i Sostenibilitat, l’Agrupació Escola Sant Cugat 
de Salt, Assemblea 15M de Sarrià, Ecologistes en Acció o la Federació d’associacions 
de veïns de Barcelona, resultant fàcil a la CUP recolzar aquesta proposta, sense 
modificar absolutament res, recordant que sempre s’han manifestat a favor de que la 
gestió de l’aigua es porti des de les administracions publiques, indicant que, segons 
les normes internacionals i l’Estatut de Catalunya, l’aigua és un dret basic de totes les 
persones que s’hauria de garantir per part de l’Administració, considerant que, des del 
moment que aquest dret basic i la seva gestió està en mans d’una multinacional, 
Acciona, aquest dret bàsic corre perill, ja que no es garanteix de la mateixa manera, 
perquè a l’empresa privada aquest dret no la condiciona, com si ho fa a les 
administracions, compartint, doncs,  absolutament no privatitzar la gestió de l’aigua, 
fent esment que la mateixa moció diu que, quan es va fer la concessió d’aigües Ter-
Llobregat, no hi havia cap programa polític electoral de cap partit que digués que ho 
faria, essent, per tant, una decisió presa sense que ningú ho hagués votat 
expressament, apuntant que Aigües Ter- Llobregat era una empresa exclusivament 
publica i que, el 2010, fou considerada la segona millor empresa publica del món per la 
Global Water Awards, no existint cap justificació econòmica ni social per concedir 
aquesta concessió a favor d’una empresa privada, ni tampoc ambiental, ja que la 
Directiva europea en el marc de l’aigua exigeix als estats el bon estat de les masses 
d’aigua pel 2015 i, evidentment, això ja es donava, no estant gens d’acord amb que la 
gestió la porti una empresa privada i, concretament, la multinacional Acciona, essent 
de públic coneixement que hi han hagut queixes en relació amb aquesta adjudicació, 
arribant a la mateixa Oficina Antifrau, indicant que es podria dir que la moció és 
extemporània, perquè el Parlament de Catalunya ja ha aprovat revertir aquesta 
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situació, entenent, però, que és un recolzament més que demostra quants municipis 
no veuen amb bons ulls aquesta privatització, recordant que la Tordera i aigües Ter-
Llobregat estan connectades, concloent que, evidentment, votaran a favor.  

El Sr. Roger manifesta que els aniria bé poder votar per punts, perquè estan d’acord  
en alguns i en contra d’altres, compartint la gestió pública d’un recurs bàsic com 
l’aigua, entenent, però, que recuperar la gestió d’aigües Ter-Llobregat, en aquest 
moment, no és massa oportú, recordant que aquesta qüestió està judicialitzada i que,  
abans de prendre cap determinació, cal estar a l’espera de les sentències i, una 
vegada finalitzats, de manera ferma, els processos judicials existents pel que fa a 
l’adjudicació de la concessió, la Generalitat haurà de dur a terme les accions 
necessàries per recuperar la gestió pública d’aigües Ter-Llobregat, considerant que el 
govern  està actuant amb diligencia respecte a aquesta qüestió, havent de tenir també 
en compte les conseqüències econòmiques d’anular unilateralment la concessió en 
aquests moments, ja que això suposaria una indemnització d’uns 1200 milions d’euros, 
el que equival a cent vegades el pla de xoc social.  

La Sra. Serra manifesta que el text de la moció presenta un seguit d’inconcrecions,  
vaguetats o afirmacions parcials que fa difícil que es pugui aprovar tal com ve 
redactada, havent-se de tenir present que l’empresa Aigües Ter-Llobregat és una 
empresa pública que arrossegava un endeutament de 700 milions d’euros i que, cada 
any, tancava l’exercici amb pèrdues, sorprenent, per tant, que s’afirmi que va ser 
declarada l’empresa de l’any, quan, com a mínim, no es pot afirmar que fos una 
empresa eficient i viable amb aquests números, indicant que la moció també parla de 
la previsible correcció tarifaria a l’alça per pagar el capital inicial de la inversió, oblidant 
que si Aigües Ter-Llobregat ha arribat a tenir unes pèrdues anuals tan elevades, és 
perquè els increments de tarifes no han seguit el ritme de les inversions i que això no 
és sostenible en el temps, essent-ne la prova que, avui per avui, aquesta empresa té 
importants problemes de tresoreria per pagar proveïdors, recordant que, a la segona 
legislatura del tripartit, el consell d’administració va aprovar, a l’octubre del 2010, un 
pla econòmic financer que ja preveia un increment de tarifes del 315% pel cas de 
l’opció de concedir el servei, indicant que, si es té en compte que els ingressos totals 
anuals d’Aigües Ter-Llobregat amb prou feines arriben als 75 milions d’euros, la 
correcció tarifaria seria molt important, perquè amb petites correccions no s’hi posaria 
remei, posant de manifest que, quan la moció parla de privatització i externalització del 
servei de la gestió de l’aigua, s’està donant per fet, de forma molt parcial, que la 
concessió del servei a un prestador privat està absent de qualsevol criteri o control de 
regulació, quan a la pròpia llei es declara que la titularitat de les instal·lacions, 
continuarà sent de titularitat pública i que serà l’Administració qui regularà la prestació 
del servei, o quan s’afirma que la privatització del servei de gestió de l’aigua dificultarà 
el compliment de la directiva marc de l’aigua en relació a l’estat de masses d’aigua o 
de gestió de recursos hídrics o recuperació d’aqüífers, quan aquestes matèries estan 
reservades a l’Agencia Catalana de l’Aigua, no essent tampoc gaire encertat apuntar el 
dubte sobre la destinació dels fons de cohesió europeus rebuts per finançar un servei 
públic la titularitat del qual és de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, de 
manera que no existeix cap cessió de titularitat, estan d’acord en la defensa de la 
titularitat publica dels actius, en la millor de les gestions possibles, no estan en contra 
de que estiguin a mans privades, com estan la majoria de prestacions de serveis 
d’abastament municipal d’aigua, sota la tutela i regulació municipal, com és el cas de 
Malgrat, manifestant que, recentment, s’ha aprovat al Parlament de Catalunya una 
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moció que insta al govern a elaborar un informe exhaustiu i detallat sobre les 
circumstàncies de la concessió i si es confirmen les conclusions de l’informe de l’OAC, 
considerant una mica extemporani demanar que el govern es retiri dels recursos que 
pugui tenir al Tribunal Superior de Justícia, o que es penalitzin irregularitats detectades 
per l’OAC, abans de que el Parlament disposi de l’informe esmentat, afegint que, com 
a dit el portaveu d’ERC, les xifres també s’han de tenir en compte, ja que recuperar 
aquesta concessió té un cost de 1200 milions d’euros, de forma que, per poder donar 
suport a aquest tipus de mocions, els agradaria que quedés molt clar qui paga, perquè 
si ho han de pagar els usuaris amb  increments de tarifes o altres històries, també és 
un fet a considerar i a tenir en compte, entenent que possiblement la reversió sigui 
possible, però que no es pot cometre cap error en la revisió d’aquesta privatització, 
perquè pot costar molt car, concloent que ha de ser el Parlament qui faci la seva feina.  

El Sr. Sánchez-Camacho  manifesta que la moció es centra molt en la gestió de 
l’aigua en alta, pensant que, en aquest sentit, és positiu que es tingui una política de 
gestió de les diferents masses d’aigua, aqüífers i d’altres de la mateixa analogia, clara,  
concisa i no trossejada, essent important que hi hagi una interconnexió entre les 
diferents conques del territori català i que la gestió de l’aigua en alta estigui en mans 
publiques i no en mans privades, considerant positiu recolzar que això es faci 
d’aquesta manera.  

La Sra. Casajuana manifesta que aquest debat a nivell parlamentari ja s’ha fet i el que 
ha decidit al Parlament de Catalunya marca lògicament la decisió en aquest 
Ajuntament, apuntant Aigües Ter-Llobregat, - segons diu Aigua és Vida -, tenia una 
certificació de bona empresa, però que, evidentment, no es vol una gestió publica 
deficitària, considerant que la solució no és que ho porti una empresa privada que, 
com que vol tenir beneficis, no serà deficitària, sinó instar als polítics, a que facin que 
les empreses publiques no siguin deficitàries i, si ho son, que marxin i no gestionin res 
perquè no en saben, afegint que la moció la presenta la Plataforma  Aigua és vida i la 
CUP li dóna veu, no estan autoritzats a dividir-la. 

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de  data 7 d’abril de 2016. 
 
Vista la moció del GPM CUP-PA, de data 31 de març d e 2016, el Ple, per onze 
vots  a favor (CUP, PSC i JxM) i sis vots en contra  (ERC, CiU i PP), ACORDA: 
 
Primer. Instar al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat a determinar els 
sistemes d’abastament i sanejament d’aigua en Alta com a béns comuns i com un 
servei que atén un Dret Humà essencial per a la vida, per tant com a estructures 
d’estat no objecte d’afany de lucre i, per tant, no privatitzables.  
 
Segon. Instar al Govern de la Generalitat i al Departament de Territori i Sostenibilitat a 
què retiri els seus recursos als TSJ contra les sentència del TSJC d’anul·lar la 
concessió de gestió a Acciona sobre ATL. 
 
Tercer. Instar al Govern de la Generalitat i al Departament de Territori i Sostenibilitat a 
la recuperació immediata de tot el que suposa la gestió del sistema ATL i que torni a 
crear una empresa pública per a la seva gestió o que resti integrada dins l’Agència 
Catalan de l’Aigua de manera transitòria.  
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Quart. Que el Govern de la Generalitat i al Departament de Territori i Sostenibilitat 
instin a aquesta nova empresa pública a la creació d’un reglament que contemplí els 
espais necessaris de participació ciutadana que facilitin els mecanismes 
imprescindibles de transparència, control municipal i també de control ciutadà. 
 
Cinquè. Instar al Govern de la Generalitat i al Departament de Territori i Sostenibilitat 
a què emprin tots els recursos legals que estiguin al seu abast per a penalitzar totes 
les irregularitat detectades per l’Oficina Antifrau de Catalunya.  
 
Sisè . Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a fer públic el calendari de la 
recuperació de la gestió pública d’ATL. 
 
Setè. Comunicar per escrit aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat, a 
ATL concessionària de la Generalitat de Catalunya i a la Plataforma Aigua és Vida. 
 
Vuitè. Publicitar aquest acord als mitjans de comunicació de titularitat municipal.  
 
 
La Sra. Serra , en relació a la moció que s’acaba de votar, convida a obrir un debat 
sobre la gestió publica local de l’aigua a Malgrat, perquè potser hi podria haver acords 
per canviar la gestió de les coses, aportant informació i crear una comissió que pugui 
estudiar la viabilitat o no d’aquest tema. 

El Sr. Mercader matisa que el Sr. Sánchez-Camacho s’ha referit a la gestió en alta. 

 
11. Dació de compte dels decrets 170 a 776/2016. 
 
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets dictats per l’Alcaldia, des del 170 al 
776/2016. 
 
11-A: El Sr. Roger manifesta que els ha sorprès el gran nombre de decrets, 
concretament 606, en comparació amb els decrets de l’anterior ple que eren 137, dient 
que degut a aquesta descompensació els ha estat dificultós fer-ne el seguiment, 
referint-se al que fa esment a l’expedient per la redacció i aprovació del reglament del 
centre cívic de Malgrat i la constitució d’una comissió d’estudi per la redacció d’aquest 
projecte, preguntant al regidor responsable els motius pels que s’ha considerat 
necessari fer aquest reglament i en quina situació es troba el seu redactat 

El Sr. Cuní respon que, simplement, el centre cívic no tenia cap reglament concret per 
tal d’establir unes normes que permetin gestionar-lo una mica millor en la mesura del 
possible, havent-se portat a terme fins al moment només uns primers esbossos. 

El Sr. Màrquez,  en referència a aquest decret, demana poder participar en la redacció 
de qualsevol document que es faci extensiu a tota la població perquè, com a oposició, 
representen a una part de la població, trobant-se que es van creant òrgans i 
reglaments sense que l’equip de govern els informi, assabentant-se’n a través dels 
decrets, com és el cas de la taula que ha de treballar el reglament de participació 
ciutadana i aquesta altra que ha de treballar la redacció del reglament del centre cívic 
de Malgrat, apuntant que el centre cívic, utilitzat per molta part de la ciutadania del 
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municipi, podria ser un bon principi per facilitar aquesta participació, tenint en compte, 
per exemple, les entitats que hi tenen la seva seu, indicant que també voldrien saber la 
causa de que hi hagi decrets del mes de gener al ple del mes d’abril.  

11-B.- El Sr. Màrquez es refereix al decret 399/2016/ en el que consta que es va 
denunciar a una persona perquè va omplir dos bidons de gran capacitat en una font 
publica, a la Plaça de Pau Casals, considerant irrisori que a la gent que no té aigua se 
la multi per anar a buscar aigua a la font publica, en base a  l’ordenança de civisme i 
convivència de Malgrat de Mar, trobant molt absurd que la mateixa Administració que  
està negant l’aigua, també negui l’aigua publica de les fonts, instar a revisar-ho, ja que 
no els agradaria trobar més decrets d’aquest tipus, més després d’haver votat la moció 
d’Aigua és vida, fent esment també a un altre decret en el que es denuncia a una 
persona per escopir a la via publica, cosa que els sembla també absurda. 

El Sr. Alcalde manifesta que en prenen nota.  

11-C.- El Sr. Màrquez  es refereix al decret 350/2016 relatiu a que la SAREB ha 
demanat poder arreglar un dels pisos que té, manifestant que és d’agrair que es faci 
aquesta activitat, esperant que molt aviat l’Ajuntament entomi aquests pisos i els posi a 
disposició de la ciutadania per cobrir la gran mancança que hi ha al municipi 
d’habitatge social. 

El Sr. Mercader celebra que dins d’aquests 606 decrets, també hi trobin coses bones, 
agraint la feina que fan els grups polítics a l’oposició fent-ne el seguiment, cosa que no 
és fàcil quan n’hi ha una gran quantitat.  

12. Precs i preguntes 
 
12-A.- La Sra. Martínez  felicita al govern perquè Malgrat s’incorpora al moviment de 
Viles florides, que distingeix als municipis que treballen per la transformació dels 
espais públics a través de l’enjardinament i la millora dels espais verds, preguntant si 
s’ha pensat, ara que ve l’estiu i el poble s’omplirà de visitants, en un pla de xoc per les 
pintades, ja que, últimament, veuen molta deixadesa, apuntant que, mentre arriba la 
taula per les pintades, hi ha zones del poble com el passeig de Llevant, els passos 
subterranis, la tanca del Castell o la parada de la riera, on caldria posar fil a l’agulla, ja.  

El Sr. Sánchez-Camacho  respon que l’adhesió de l’Ajuntament a aquest projecte de 
Viles florides es fruit d’una col·laboració entre les regidories de Turisme i de Serveis en 
el Territori, indicant que es pretén posar en el mapa la tasca tant important que fa el 
servei d’espais verds del municipi, destacant que, des de fa aproximadament sis o set  
anys, l’Ajuntament utilitza sempre eines respectuoses amb el medi ambient i amb les 
persones, no llençant cap producte fitosanitari i fent una lluita biològica contra 
possibles plagues, contestant, pel que fa al pla de xoc de les pintades, que la branca 
de via pública de Serveis en el territori, té uns treballadors que es dediquen 
específicament al tema, traient amb una maquina els grafits, essent evident que no 
s’assoleix al 100% la pulcritud de les façanes o parets publiques, atrevint-se, però, a 
dir que, pràcticament un 80 o 90%, estan netes de grafits, matisant que, una altra cosa 
és l’espai privat, en el que, a dia d’avui, l’Ajuntament no intervé.  
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La Sra. Martínez  replica dient que entén perfectament que no es pintin les façanes 
privades, considerant, però, que hi ha espais en que s’hi podrien donar quatre 
pinzellades de pintura blanca per tapar segons quins símbols o paraules malsonants.  

12-B.- La Sra. Martínez manifesta que li consta que s’ha demanat un recurs a la 
Diputació de Barcelona pel pla local d’igualtat de gènere a la població de Malgrat, 
preguntant si es desplegarà a tota la població de Malgrat o - essent com és una de les 
empreses més grans del municipi -, s’implementarà primer a l’Ajuntament, posant de 
manifest que l’apartat 4 del qüestionari, mitjançant el qual es demana aquest ajut,  on 
es diu: “indiqueu si per la realització de l’actuació estan implicats altres ens locals, 
agents socials, o entitats ciutadanes, així com el seu grau d’interès i implicació”, s’ha 
deixat buit, seguint la tònica de la falta de participació dels membres de l’oposició o 
dels ciutadans del poble, afegint que, si la Diputació ho contempla, serà que no van 
tan desencaminats. 

La Sra. Viñolas  respon que el pla d’igualtat és extern, no intern i que, per tant es farà 
extensiu a tota la població. 

La Sra. Martínez  manifesta que les coses s’han de començar per la base, considerant 
que seria més adient començar per l’Ajuntament 

12-C.- El Sr. Serret  aplaudeix la iniciativa de sumar-se  a les Viles florides, perquè 
sempre és bo situar Malgrat en el mapa, sigui pel motiu que sigui, indicant que són 
vuitanta les ciutats que s’han adherit a aquesta iniciativa, posant de manifest que la 
noticia també parla de que les entrades de Malgrat es posarà un cartell anunciador de 
que Malgrat és Vila Florida, instant a aprofitar l’avinentesa per col·locar també el cartell 
anunciador de que Malgrat està adherit a l’AMI, donant compliment a l’acord plenari 
d’adhesió, adoptat per majoria absoluta, fa gairebé cinc anys, recordant que hi són 
adherits 786 municipis de Catalunya, mentre que a les Viles Florides només n’hi ha 80, 
felicitant al senyor Sánchez-Camacho perquè sembla tenir més força dintre del govern 
que la Sra. Castellà, ja que mentre el cartell de ciutat Vila Florida hi serà ben aviat, 
l’altra pul·lula per alcaldia a l’espera de decidir quin dels tres pressupostos és el més 
econòmic. 

El Sr. Mercader respon que ja es veurà si el cartell de Vila Florida es posarà o no. 

El Sr. Serret replica que ha dit el que deia la web de l’Ajuntament.  

12-D.- La Sra. Casajuana  es refereix a la darrera entrevista en la que el regidor 
d’Esports va esmentar el projecte de base nàutica, preguntant com està aquest 
projecte, fent esment, seguidament, a la sessió de la junta de govern local, celebrada 
el 23/07/2015, en la que es va prorrogar la concessió de l’escola de futbol de Malgrat 
al Club Esportiu Olímpic, preguntant si enguany es tornarà a prorrogar o no, tenint en 
compte que a l’Ajuntament li costa gairebé 35.000€, preguntant, per altra banda, a la 
regidora d’Educació, si ha pogut parlar amb la directora de serveis territorials 
d’Educació del Maresme, perquè, per la seva part, hi han parlat i li han exposat la 
situació, havent estat molt clara en dir que no volia una ràtio superior a 25 alumnes per 
línia i que, quant a la petició de l’escola Marià Cubí, els va dir que depenia de la 
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demanda de pública que hi hagués, posant de manifest, des de la CUP, que, a 
vegades, és difícil competir dues línies de la pública amb set línies concertades, 
essent evident  que l’escola pública ara té menys eines que abans, entenent, per tant, 
que l’Ajuntament, de vegades, els ha d’ajudar una mica. 

El Sr. Mercader  respon que, en el tema d’Educació, estan pendents d’una reunió 
conjunta, agraint que, des de CiU, se’ls oferís una visita amb el departament 
d’Ensenyament per tal d’acompanyar-los a reclamar aquestes línies i aquesta 
educació publica, estant a l’espera de la data que se’ls ha donat per anar a defensar-
ho, afegint que el tema de l’escola s’està mirant i que, quan hi hagi novetats, es 
comentaran.  

El Sr. Ruiz,  en relació amb el tema de la base nàutica, contesta que hi ha reunions  
amb la Federació Catalana de Vela, havent de tornar-hi en dues setmanes, apuntant, 
però, que per aquest estiu és inviable, per bé que les reunions estan molt avançades i 
hi ha bona voluntat per part de la Federació.  

La Sra. Casajuana  pregunta si això no té cost o si hi ha alguna partida prevista al 
pressupost.  

El Sr. Ruiz  contesta que per això, no, afegint que ha estat avançant feina de cara al 
futur.  

12-E.- El Sr. Núñez pregunta si, ara que a la plaça Liceu s’han canviat els contenidors, 
els vells es retiraran i, si és així, quan es farà i, per altra banda, com va el projecte dels 
horts urbans i quins són els terminis previstos. 

El Sr. Sánchez-Camacho  respon, pel que fa als contenidors de la plaça del Liceu, 
que, quan els nous entrin al 100% en funcionament, es retiraran, apuntant que s’està 
treballant tècnicament una proposta per aquell espai, estudiant-ne els pros i els 
contres, indicant que, si arriba a bon port, es farà saber, manifestant, pel que fa al 
tema dels horts,  que el document que es va rebre de la Diputació és més un pla de 
necessitats que no pas un projecte, indicant que, analitzat aquest document i traslladat 
a l’espai on aniran destinats aquests horts socials, - al costat de la cooperativa Progrés 
Garbí -, tècnicament s’ha vist que necessita més d’un retoc, prenent models que ja 
estiguin en funcionament, havent anat a visitar-ne dos: un més extensiu i un altre més 
intensiu, fent esment als horts de Sant Boi, amb un bagatge d’aproximadament tretze 
anys, apuntant que s’està ara en una fase de diagnosi, analitzant d’on es parteix i a on 
es vol arribar, dient que, tan bon punt s’arribi a l’acord tècnic, es redactarà una petita 
memòria valorada on s’especifiqui com serà el rec, els metres que tindrà, etc..., 
concloent que  no es tracta de córrer, sinó de fer les coses amb cara i ulls. 

12-F.- La Sra. Serra  manifesta que en una junta de govern recent van veure un punt 
on es desestimava una petició de l’AECAM, en relació a una taxa pel lloguer del 
pavelló per un torneig que organitzen, preguntant quina és la raó, perquè no havien 
vist mai que es desestimés una petició d’aquest tipus. 
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El Sr. Ruiz  respon que ja ho ha comentat amb tots els partits polítics, oferint-se a 
comentar-li després del Ple. 

La Sra. Serra  replica dient que, si ha parlat amb tots els partits polítics, no entén 
perquè no ho ha fet també amb el seu. 

El Sr. Ruiz  contesta que entre ahir i avui no hi ha pogut contactar. 

La Sra. Serra respon que existeixen mòbils, whatsapp i coses d’aquestes 

El Sr. Ruiz contesta que no té el seu número, repetint que després del Ple li explicarà. 

La Sra. Serra insisteix en que vol que li expliqui en el Ple. 

El Sr. Ruiz reitera que, si vol, li explicarà després i que, altrament, s’haurà d’esperar a 
rebre contesta en el proper Ple. 

La Sra. Serra  replica dient que això és poc transparent. 

El Sr. Ruiz recorda que li ha dit abans del ple 

La Sra. Serra manifesta que no troba normal ni correcte que s’hagi parlat amb tots els 
grups a excepció del seu, quan han estat aquí tota la tarda, recordant que el senyor 
Ruiz li ha preguntat si tindria un moment després del ple, sense que en cap moment li 
hagi dit per què, apuntant que els seus mòbils els tenen a secretaria i els truquen quan 
és necessari.  

12-G.- El Sr. Màrquez es refereix als comptadors solidaris per les famílies que estan 
en situació d’ocupació, amb menors al seu càrrec, sobre el que encara no s’ha pres 
cap decisió, preguntant si l’equip de govern té pensat posar remei a aquesta situació 
d’alguna manera.  

El Sr. Mercader recorda que a la última junta de portaveus es va parlar d’aquest tema 
i es va dir que, si algun partit polític volia informació des del punt de vista de serveis 
socials, se li donaria, estant a l’espera de si es vol mantenir aquesta reunió per tal de 
tractar aquests casos, fent esment d’una reunió prevista pel dia 20 per parlar amb la 
Plataforma i mirar, a partir d’aquí, de treure’n l’aigua clara, tractant-se de dues vies 
diferents. 

El Sr. Màrquez  manifesta que això ja transcendeix l’àmbit exclusiu de serveis socials, 
afectant a moltes famílies i s’ha de trobar una solució, preguntant si la solució política  
-tècnica es pensa acordar amb la Plataforma o amb tots els partits. 
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El Sr. Mercader  respon que es vol parlar amb aquestes persones i que per això s’ha 
demanat la reunió, manifestant que ja els faran arribar les conclusions a que s’arribi. 

12-H.- El Sr. Roger  exposa que, avui 14 d’abril, és un dia assenyalat per la gent que, 
com ERC, té valors republicans, entenent que hi ha molta bona gent republicana sota 
d’altres sigles, sentint-se obligats a recordar tota aquesta gent que en el passat varen 
lluitar i varen treballar per un ideal que ja és a tocar: la República, que tant han 
somniat, havent d’intentar que les lleis i els retrats que per a molts ja formen part del 
passat es puguin retirar dels espais públics. 

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

Vist i plau 
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