ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Data: 9 de juny de 2016
Caràcter: ordinària
Horari: de 19.00 a 22.50 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
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,

Document verificable
1 amb Codi Segur a www.ajmalgrat.cat
9807d37f-49ac-4bd3-9356-ded4a87ce163

Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de la sessió celebrada el dia 5 de maig de 2016.
2. Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 2/2016, per concessió i
suplement de crèdit.
3. Modificació del conveni col·lectiu i pacte de condicions laborals del personal de
l’Ajuntament per a adoptar l’horari d’estiu en el servei d’Acció Social de l’Àrea de
Serveis a la Persona i recuperació d’assumptes propis per causa d’ILT.
4. Modificació dels vocals del Consell Escolar Municipal - Consell Educatiu de Malgrat
de Mar.
5. Moció del GPM d’ERC amb motiu del 4 de juny, dia de l’Associacionisme Cultural
(DASC).
6. Moció del GPM de CiU, en relació a la situació de la Corporació de Salut del
Maresme i La Selva.
7. Moció del GPM de CiU, per impulsar un nou teatre a l’espai de l’Antic Liceu, de
Malgrat de Mar.
8. Moció del GPM de CiU, per l’Adhesió de Malgrat de Mar al projecte Via Verda (o Via
Blava), “Ruta de la Tordera”.
9. Moció dels GPMS ERC, PSC, JxM, CUP i CiU de rebuig als atacs del govern
espanyol contra la llei de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de
l’habitatge i la pobresa energètica.
10. Relació de resolucions de l’alcaldia de la 956 a la 1261/2016
11. Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de l’acta de la sessió celebrada el dia 5 de maig 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 5 de maig de 2016,
còpia de la qual s’ha distribuït juntament amb la convocatòria.
Sense cap observació, per assentiment dels disset membres assistents, es
declara aprovada l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 5 de maig de 2016.
El senyor Alcalde pregunta si algun grup ha de proposar la inclusió a l’ordre del dia,
per raons d’urgència, algun assumpte no comprès i que no tingui cabuda en el punt de
precs i preguntes (art. 22.2 del ROM).
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La Sra. Casajuana manifesta que es presentarà, juntament amb el GPM del PSC, una
moció sobre la situació del personal i la millora del servei de la Corporació de Salut del
Maresme-La Selva.
2. Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 2/2016, per concessió i
suplement de crèdit.
Antecedents
Vist l’expedient de modificació pressupostària 2/2016.
Vistes les al·legacions formulades, per la Sra. Núria Casajuana Vives, actuant en
representació del grup municipal de CUP-PA amb número de registre d’entrada
E2016005483 de data 19 de maig de 2016, contra l’acord d’aprovació inicial de
l’expedient de modificació pressupostària 2/2016.
1. Que una de les inversions proposades, en concret la que afecta a la creació de
l’aplicació 90.1330.62300, “Sistemes de control i regulació del trànsit”, per un
import de 200.000 euros, no pot ser considerada com a una inversió sostenible,
atès que de la memòria que figura en l’expedient se’n desprèn que la mateixa
va destinada a funcions de seguretat i per tant hauria d’haver estat codificada
en funció de l’ús que es pretén donar, grup de programa 132, que no es troba
inclòs dintre dels previstos en la disposició addicional setzena del RDL 2/2004,
de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
2. Que es destinin part dels 200.000 euros a la millora del carrers Llibertat i Sant
Pere i a les voreres del carrer Pintor Fortuny i d’altres carrers proposant també
inversions en sanejament i distribució d’aigua.
No havent-se presentat cap altre reclamació com així consta en el certificat que consta
en l’expedient.
Consideracions tècniques i jurídiques
Vist l’informe, de data 30 de maig de 2016, emès pel Cap de la Policia, que diu :
“Informe resposta a les al·legacions presentades pel grup municipal CUP a l’aplicació
pressupostària 90.1330.62300”.
Fets o antecedents
El 4 d’abril de 2016 l’Inspector cap del departament de Policia Local redacta una memòria
tècnica sobre “Sistemes especials per a funcions ITS de control de trànsit i accessos”.
El 14 d’abril de 2016 el Ple municipal aprova la partida pressupostària 90.1330.62300 dotada
amb 200.000€ per a l’execució del “Sistema especial per a funcions ITS de control de trànsit i
accessos”.
El 19 de maig de 2016 el grup municipal CUP va presentar al·legacions contra la partida
pressupostària 90.1330.62300.
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Informe i Normativa:
Vist el recurs de reposició interposat per la CUP en relació a l'expedient de modificació
pressupostària aprovat inicialment pel Ple de 14 d'abril de 2016.
La disposició addicional setzena del RDL 2/2004, en relació a la disposició addicional sexta de
la Llei 2/2012, de 27 d’abril, defineix que s’entén com a inversió financerament sostenible, que
serà la que compleixi els següents requisits :
•
•
•

Estar incloses en grup de programes que detalla la disposició
Que no tinguin una vida útil inferior a 5 anys així com les que es refereixin a adquisició
de mobiliari, estris i vehicles, a no ser que es destinin a la prestació del servei públic de
transport.
La despesa que es faci a de ser imputable al capítol 6 de l’estat de despeses.

Atès que el recurs posa en qüestió la codificació pressupostària proposada pressupostària
90.1330.62300, Sistemes de control i regulació del trànsit, fet que incideix en la qualificació
com a inversió sostenible.
Atès que la Llei Orgànica 4/1997 regula la utilització de les videocàmeres per les forces i
cossos de seguretat en llocs públics, i concretament en la seva disposició vuitena diu
textualment:
“La instal·lació i ús de videocàmeres i de qualsevol altre mitjà de captació i reproducció
d'imatges per al control, regulació, vigilància i disciplina del trànsit, l'ha d'efectuar l'autoritat
encarregada de la regulació del trànsit a l'efecte del que preveu el text articulat de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu
339/1990, de 2 de març, i altra normativa específica en la matèria, i amb subjecció al que
disposen les lleis orgàniques 5/1992, de 29 d'octubre, de regulació del tractament automatitzat
de les dades de caràcter personal, i 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a
la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, en el marc dels principis de la seva utilització
que preveu aquesta Llei.”
Atès que el Decret 134/1999, de 18 de maig, de regulació de la videovigilància per part de la
Policia d ela Generalitat i de les Policies Locals de Catalunya en la seva disposició segona diu
textualment:
“2 Control de trànsit
2.1 La policia de la Generalitat-mossos d’esquadra i les policies locals efectuaran la instal·lació
de videocàmeres i de qualsevol altre mitjà de captació i reproducció d’imatges i en faran ús per
al control, la regulació, la vigilància i la disciplina del trànsit en les vies públiques amb subjecció
a la normativa inclosa a la disposició addicional 8 de la Llei orgànica 4/1997, de 4 d’agost, per
la qual es regula la utilització de videocàmeres per les forces i cossos de seguretat en llocs
públics, i al present Decret.
2.2 Són autoritats competents per ordenar la instal·lació i ús dels dispositius a què es refereix
l’apartat anterior:
En les vies públiques en les quals la regulació del trànsit no estigui atribuïda als municipis, el
director del Servei Català de Trànsit en el territori on els mossos d’esquadra exerceixin aquesta
competència.
En les vies públiques competència dels municipis, l’alcalde del municipi respectiu.”
Atès que la memòria tècnica redactada per l’Inspector preveu com objectiu del sistema
l’ordenació i vigilància del trànsit i també la prevenció del delicte (seguretat).
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Atès que la memòria tècnica redactada per l’Inspector preveu més d’una fase de
desenvolupament del sistema.
Conclusions
En Aquesta primera fase es desenvoluparà el sistema de comunicacions (transmissió de la
informació), la instal·lació de softwards i altres mecanismes de control i només s’instal·laran
càmeres de vigilància del trànsit sense captació de matrícules, i per tant:
La inversió proposada té com a destí la Vigilància i Ordenació del trànsit, en aquesta primera
fase, supòsit que permet considerar-la com a inversió sostenible i per tant la codificació
pressupostada és correcta.”

Vist l’informe emès per l’Interventor de data 30 de maig de 2016, en el qual
s’assenyala :
“Vistes les al·legacions formulades, per senyora Núria Casajuana Vives, actuant en
representació del grup municipal de CUP-PA amb número de registre d’entrada 5483/2016 de
data 19 de maig de 2016, contra l’acord d’aprovació inicial de l’expedient de modificació
pressupostària 2/2016.
No havent-se presentat cap altre reclamació com així se’n desprèn del certificat que consta en
l’expedient.
Primer. En data 14 d’abril de 2016, es va aprovar inicialment, pel Ple de l’Ajuntament,
l’expedient de modificació pressupostària 2/2016, exposant-se al públic mitjançant anunci al
Butlletí Oficial de la Província amb data 4 de maig de 2016.
Dintre del període legal d’exposició pública que finalitzava el dia 21 de maig de 2016, s’han
presentat al·legacions per part del grup municipal de la CUP-PA, les al·legacions és concreten
en :
3. Que una de les inversions proposades, en concret la que afecta a la creació de
l’aplicació 90.1330.62300, “Sistemes de control i regulació del trànsit”, per un import de
200.000 euros, no pot ser considerada com a una inversió sostenible, atès que de la
memòria que figura en l’expedient se’n desprèn que la mateixa va destinada a funcions
de seguretat i per tant hauria d’haver estat codificada en funció de l’ús que es pretén
donar, grup de programa 132, que no es troba inclòs dintre dels previstos en la
disposició addicional setzena del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
4. Que es destinin part dels 200.000 euros a la millora del carrers Llibertat i Sant Pere i a
les voreres del carrer Pintor Fortuny i d’altres carrers proposant també inversions en
sanejament i distribució d’aigua.
Segon. Per tal de resoldre les al·legacions, en data 20 de maig de 2016, es va sol·licitar a
l’Inspector de la Policia que emetés informe en relació a la qüestió que es planteja en el recurs,
en data 30 de maig de 2016, l’Inspector de la Policia ha emès un informe on conclou :
“La inversió proposada té com a destí la Vigilància i Ordenació del trànsit, en aquesta
primera fase, supòsit que permet considerar-la com a inversió sostenible i per tant la
codificació pressupostada és correcta.”
Tercer. D’acord amb el que disposa el paràgraf segon de l’Annex I, de l’Ordre EHA/3565/2008,
de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals :
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“Si alguna despesa fos susceptible d'aplicar-se a més d'una política de despesa, s'ha
d'imputar a aquella que es consideri més adequada en relació amb el conjunt
d'objectius i finalitats definits. A aquests efectes, es poden tenir en compte tant criteris
qualitatius com quantitatius de la gestió pressupostària.”
En conseqüència, d’acord amb l’informe de l’Inspector Cap de la Policia, és pot concloure que
la codificació pressupostària proposada per a l’aplicació pressupostària, 90.1330.62300, és
correcta, i per tant la despesa pot ser considerada com a inversió sostenible.
Per tot el que s’ha exposat, entenc que procedeix desestimar l’al·legació presentada pel grup
municipal de la CUP-PA.”

Obert el torn de paraules
La Sra. Casajuana exposa que la CUP va presentar al·legacions a una part d’aquesta
modificació pressupostària, en concret la relativa a la inversió de 200.000 euros en
càmeres de seguretat, perquè, tenint en compte que aquesta modificació es fa a partir
del superavit de l’any anterior, la disposició addicional setzena de la llei d’Hisendes
locals, estableix que les inversions, amb càrrec a superavit, han de ser d’uns grups
determinats, resultant que, en aquest cas, es pot invertir en mobilitat, però no en
seguretat, i que, atenent a les manifestacions de l’inspector de policia, mossos i l’
informe que constava a l’ expedient, van determinar que s’estava invertint en
seguretat, perquè es posava molt èmfasis en la lectura de matrícules per la prevenció
de delictes, entenent que això no es pot considerar una inversió sostenible, pensant
també que no quedava justificada la inversió de 200.000 euros en mobilitat, quan la
mateixa modificació pressupostària ja establia 25.000 euros pel pla de mobilitat,
apuntant que l’informe posterior de l’inspector es diu que es procedirà a la inversió en
diferents fases i que, la primera fase es farà sense la lectura de matricules, que, en
qualsevol cas, hauria d’entrar en els pressupostos de l’any 2017, manifestant que, si
això és així, no acudiran al contenciós administratiu, tot i que, sota el seu criteri,no
queda del tot clara la justificació d’aquests 200.000€ en mobilitat
El Sr. Mercader manifesta que en l’informe s’ha volgut aclarir que, en aquesta primera
fase, el cent per cent va a mobilitat i que, en la segona, anirà la captació de matricules,
que correspon a seguretat, en el pressupost 2017, de forma que la inversió proposada
en la modificació és sostenible, en tant que va a mobilitat.
El Sr. Roger manifesta que mantindran el mateix sentit de vot que el dia de l’aprovació
inicial i que, per tant, votaran en contra.
La Sra. Casajuana matisa que no aniran més enllà, però que el seu vot serà en
contra.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 2 de juny de 2016.

Vista la proposta de la regidoria de Serveis Econòmics, el Ple de l’Ajuntament,
per nou vots a favor (PSC i JxM), set vots en contra ( ERC, CiU i CUP) i una
abstenció (PP), ACORDA:
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Primer. Desestimar les al·legacions presentades pel grup municipal de CUP-PA pels
motius que figuren en l’Informe de la Cap de la de la Policia i de l’Interventor Municipal.
Segon. Aprovar definitivament la modificació pressupostària 2016/02 per a l’exercici
2016, que es detalla a continuació :
Pressupost d’ingressos:
Descripció
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d'inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

Previsions
inicials
8.630.650,00
150.000,00
4.441.075,00
4.383.950,00
143.100,00
400,00
60.000,00
36.000,00
1.090.000,00
18.935.175,00

Mofificacions
anteriors
364.098,83
100.036,52
1.283.352,21
1.747.487,56

Modificació
actual

67.865,00
1.120.135,00
1.188.000,00

Previsions totals
8.630.650,00
150.000,00
4.441.075,00
4.748.048,83
143.100,00
400,00
227.901,52
2.439.487,21
1.090.000,00
21.870.662,56

Pressupost de despeses:
Descripció
Despeses de personal
Despeses corrents en béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

Crèdits inicials
7.995.650,00
7.043.850,00
139.000,00
709.575,00
1.921.100,00
36.000,00
1.090.000,00
18.935.175,00

Mofificacions
anteriors
313.749,88
177.190,97
17.193,96
1.239.352,75
1.747.487,56

Modificació
actual

Crèdits definitius

1.188.000,00

8.309.399,88
7.221.040,97
139.000,00
726.768,96
4.348.452,75
36.000,00
1.090.000,00
21.870.662,56

1.188.000,00

Tercer. Inserir anunci de la modificació pressupostària 2016/02 definitivament
aprovada, resumida per capítols en el Butlletí Oficial de la Província.
3. Modificació del conveni col.lectiu i pacte de condicions laborals del personal
de l'Ajuntament de Malgrat per a adoptar l'horari d'estiu en el servei d'Acció
Social de l'Àrea de Serveis a la Persona i recuperació d'assumptes propis per
causa d'ILT.
Antecedents
Petició de la regidoria d’Acció Social de l’àrea de Serveis a les Persones, per tal que el
personal adscrit al servei d’Acció Social durant els mesos d’estiu poguessin fer l’horari
de 08.00 a 15.30 hores, i d’aquesta manera no haver de venir una tarda.
Escrit del sindicat FSP-UGT comunicant la sentència 99/2016, sobre procediment
abreviat 340/2015, per la que es reconeix la recuperació dels dies d’assumptes
personals quan aquests s’han perdut durant períodes d’incapacitat laboral transitòria.
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La Mesa de Negociació, en data 30.05.2016, es reuní per tractar aquests temes
accedint la part de la corporació i la part de representació sindical a ambdues
peticions, manifestant que els dies d’assumptes personals es gaudiran abans del 31
de gener de l’any següent, i que l’horari del servei d’Acció Social seria de 08.00 a
15.30 hores, de l’1 de juliol fins a l’11 de setembre.
Normativa
Article 19 de l’Acord Comú de Condicions pels empleats públics de l’Ajuntament de
Malgrat de Mar, on fa referència als dies d’assumptes personals.
Annex III apartat b) de l’Acord Comú de Condicions pels empleats públics de
l’Ajuntament de Malgrat de Mar, pel que fa referència a l’horari del servei d’Acció
Social de l’àrea de Serveis a la Persona.
Obert el torn de paraules
La Sra. Ponsa exposa que la proposta respon a dues peticions: una, de l’àrea de
serveis a la persona, demanant modificar l’horari de 8 a 15:30, durant els mesos
d’estiu, no havent de treballar una tarda a la setmana, per conciliar la vida familiar i
laboral i l’altra, d’UGT, demanant poder recuperar els dies d’assumptes personals,
quan aquests s’han perdut per incapacitat laboral, afegint que ambdues peticions han
estat tractades en la mesa de negociació, en data 30 de maig d’enguany.

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 2 de juny de 2016.
Vista la proposta de l’alcaldia, d’1 de juny de 2016, el Ple, per assentiment dels
disset membres assistents, ACORDA:

Primer. Modificar l’article 19 de l’Acord Comú de Condicions pels empleats públics de
l’Ajuntament de Malgrat de Mar, on fa referència als dies d’assumptes personals, de
manera que s’ha d’afegir el següent text:
Els dies d’assumptes personals que no s’hagin pogut gaudir per motiu d’una situació
d’IT no es perdran i es podran gaudir abans del 31 de gener de l’any següent.
Segon. Modificar l’apartat b) de l’Annex III de l’Acord Comú de Condicions pels
empleats públics de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, pel que fa referència a l’horari del
servei d’Acció Social de l’àrea de Serveis a la Persona, de manera que s’ha d’afegir el
següent text:
L’horari d’estiu del servei d’Acció Social de l’àrea de Serveis a la Persona serà de
08.00 a 15.30 hores, de l’1 de juliol fins a l’11 de setembre.
Tercer. Notificar els presents acords a la representació sindical i als empleats afectats.
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4. Modificació dels vocals del Consell Escolar Municipal - Consell Educatiu de
Malgrat de Mar.
Antecedents
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 12 d’abril de 2007, per assentiment
dels disset membres assistents, acordà nomenar els vocals del Consell Escolar
Municipal- Consell Educatiu de Malgrat de Mar.
L’art. 5 i següents del Reglament del Consell Escolar Municipal- Consell Educatiu de
Malgrat de Mar, en regulen la seva composició.
L’Art. 7 del Reglament del Consell Escolar Municipal- Consell Educatiu de Malgrat de
Mar, aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 14 de desembre de
2006, modificat pel Ple de l’Ajuntament en sessió del 10 d’abril de 2008 i que va ser
declarat aprovat definitivament mitjançant la resolució de l’Alcaldia 1297 de data 3 de
juny de 2008, literalment diu: “El nomenament i cessament dels vocals del Consell
Escolar Municipal- Consell Educatiu de Malgrat de Mar s’efectuarà per acord de
l’Ajuntament en Ple.
En data 13 de gener de 2015 i RE 404-405 i en data 20 d’octubre de 2015 i RE 11184,
la Sra. M. Roser Passols Villaret en nom i representació de l’Escola Mare de Déu de
Montserrat, comunica les modificacions en els vocals dels membres del Consell
Escolar Municipal – Consell Educatiu de Malgrat de Mar representants del seu centre.
En data 20 de gener i RE 717 la Sra. M. Antonia Pelegrin Ramo, en nom i
representació del col·legi Sant Pere Chanel, comunica les modificacions en els vocals
dels membres del Consell Escolar Municipal- Consell Educatiu de Malgrat de Mar
representants del seu centre.
En data 15 de gener de 2015 i RE 555 el Sr. Miguel Domínguez Corchero, en nom i
representació de IES Ramon Turró i Darder, comunica les modificacions en els vocals
dels membres del Consell Escolar Municipal- Consell Educatiu de Malgrat de Mar
representants del seu centre.
Vist que en data 16 de gener de 2015 i RE 632 la Sra. Sara Rubio Jiménez, en nom i
representació de Escola Marià Cubí i Soler, comunica les modificacions en els vocals
dels membres del Consell Escolar Municipal- Consell Educatiu de Malgrat de Mar
representants del seu centre.
En data 9 de maig de 2016 i RE 4871 el Sr. Josep Ragull i Bachiller, en nom i
representació de les Escoles Fonlladosa, comunica les modificacions en els volcals del
membres del Consell Escolar Municipal – Consell Educatiu de Malgrat de Mar
representants del seu centre.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 2 de juny de 2016.
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Vista la proposta de la regidoria d’Educació, de data 6 de juny de 2016, amb
l’esmena incorporada el dia d’avui, el Ple, per assentiment dels disset membres
assistents, ACORDA:
Primer. Aprovar el cessament dels següents membres del Consell Escolar MunicipalConsell Educatiu de Malgrat de Mar:
CENTRE

NOM I COGNOMS

SECTOR

TITULARITAT

CEIP Mare de Dèu de Montserrat

Blanca Gallego Oliva

Representant directors i titulars centres

Titular

CEIP Mare de Dèu de Montserrat

Ciona Robert Ferrer

Representant pares d'alumnes

Titular

CEIP Mare de Dèu de Montserrat

Georgina Girons Torres

Representant professorat

Titular

CEIP Marià Cubí i Soler

Mònica Subirana Pasqual

Representant professorat

Titular

CEIP Marià Cubí i Soler

Mònica Subirana Pasqual

Representant professorat

Suplent

CEIP Marià Cubí i Soler

Cristina Gutiérrez Espasa

Representant pares d'alumnes

Titular

CEIP Marià Cubí i Soler

Ana Alcaraz Zamora

Representant pares d'alumnes

Suplent

IES Ramon Turró i Darder

Manel Muñoz Gutiérrez

Representant professorat

Titular

IES Ramon Turró i Darder

Francesc Puga Gómez

Representant d'alumnes

Titular

IES Ramon Turró i Darder

Dàrius Rabal González

Representant d'alumnes

Suplent

IES Ramon Turró i Darder

Ester Martínez Tarrés

Representant pares d'alumnes

Titular

IES Ramon Turró i Darder

Montserrat Pellicer Mateu

Representant pares d'alumnes

Escoles Fonlladosa

Màrius Albert Gómez Cazorla Representant pares d'alumnes

Titular

Escoles Fonlladosa

Cristian Antonio López Cano

Titular

Representant d'alumnes

Suplent

Segon. Aprovar el nomenament dels següents membres del Consell Escolar
Municipal- Consell Educatiu de Malgrat de Mar:
CENTRE

NOM I COGNOMS

SECTOR

TITULARITAT

CEIP Mare de Dèu de Montserrat

Vicenç Nadal Valiente

Representant directors i titulars centres

Titular

CEIP Mare de Dèu de Montserrat

Maria Hornos Millán

Representant pares d'alumnes

Titular

CEIP Mare de Dèu de Montserrat

Vanessa Martí Vega

Representant professorat

Titular
Titular

CEIP Marià Cubí i Soler

Isabel Lorente Hurtado

Representant professorat

CEIP Marià Cubí i Soler

Xavier Alvarez García

Representant professorat

Suplent

CEIP Marià Cubí i Soler

Carme Mateu Brea

Representant pares d'alumnes

Titular

CEIP Marià Cubí i Soler

Elena Lanzas Pérez

Representant pares d'alumnes

Suplent

IES Ramon Turró i Darder

Amparo Tudela Galbis

Representant professorat

Titular

IES Ramon Turró i Darder

Pau Capo Rodríguez

Representant d'alumnes

Titular

IES Ramon Turró i Darder

Laura Garcia Domínguez

Representant d'alumnes

Suplent

IES Ramon Turró i Darder

Xavier Puigdemont Fontan

Representant pares d'alumnes

Titular

IES Ramon Turró i Darder

Lourdes Díaz Regueira

Representant pares d'alumnes

Suplent

Escoles Fonlladosa

Tània Garcia Collado

Representant pares d'alumnes

Titular

Escoles Fonlladosa

Víctor Sánchez Navarro

Representant d'alumnes

Titular

Escola Vedruna

Mònica Herberg Busch

Representant directors i titulars centres

Suplent

Tercer. Aprovar la llista definitiva dels membres integrants del Consell Escolar
Municipal- Consell Educatiu de Malgrat de Mar:
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NOM I COGNOMS
Sònia Viñolas Mollfulleda
Marta Puignou Hernández
MEMBRES
GRUPS POLÍTICS
Sònia Viñolas Mollfulleda
Raquel Martin Cuenca
Mireia Castellà Climent
Miguel Ángel Ruiz Giménez
Ana Vega Raya
Jofre Serret Ballart
Neus Serra Bosch
Maria Ester Martínez Tarrés
Ramir Roger Artigas
Núria Casajuana Vives
Francisco Jesús Márquez Carvajal
PROFESSORAT
Amparo Tudela Galbis
Josep Vicenç Calatayud Cuenca
Isabel Lorente Hurtado
Xavier Alvarez García
Vanessa Martí Vega
Xavier Latorre Raso
Lluïsa Forroll García
Lurdes Esteba Faure
Alexandra Salichs Capdevila
Paula Cano Barrajón
Maria Adrogué Trascastro
Montserrat Marquès Lorenzo
PARES D'ALUMNES
Xavier Puigdemont Fontan
Lourdes Díaz Regueira
Carme Mateu Brea
Elena Lanzas Pérez
Maria Hornos Millán
Joan Duran Guich
Tània Garcia Collado
Francisco Rodríguez Peinado
José M. Gonzalez Muñoz
M. Teresa Sánchez Méndez
Ana Belén Marín Díaz
Mª Carmen Ponsa Monge
ALUMNES
Pau Capó Rodríguez
Laura Garcia Domínguez
Víctor Sánchez Navarro
Jacinto Torrente Castillo
Guillermo Lasheras Tebar
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CÀRREC
Presidenta
Secretària
AGRUPACIÓ
Grup Polític Municipal PSC-PM
Grup Polític Municipal PSC-PM
Grup Polític Municipal JxM
Grup Polític Municipal JxM
Grup Polític Municipal PPC
Grup Polític Municipal CIU
Grup Polític Municipal CIU
ERC-AM
ERC-AM
Grup Polític Municipal CUP-PA
Grup Polític Municipal CUP-PA

Titular
Suplent
Titular
Suplent
Titular
Titular
Suplent
Titular
Suplent
Titular
Suplent

INS Ramon Turró i Darder
INS Ramon Turró i Darder
Escola Marià Cubí i Soler
Escola Marià Cubí i Soler
Escola Mare de Déu de Montserrat
Escola Mare de Déu de Montserrat
Escoles Fonlladosa
Escoles Fonlladosa
Col·legi Sant Pere Chanel
Col·legi Sant Pere Chanel
Escola Vedruna
Escola Vedruna

Titular
Suplent
Titular
Suplent
Titular
Suplent
Titular
Suplent
Titular
Suplent
Titular
Suplent

INS Ramon Turró i Darder
INS Ramon Turró i Darder
Escola Marià Cubí i Soler
Escola Marià Cubí i Soler
Escola Mare de Déu de Montserrat
Escola Mare de Déu de Montserrat
Escoles Fonlladosa
Escoles Fonlladosa
Col·legi Sant Pere Chanel
Col·legi Sant Pere Chanel
Escola Vedruna
Escola Vedruna

Titular
Suplent
Titular
Suplent
Titular
Suplent
Titular
Suplent
Titular
Suplent
Titular
Suplent

INS Ramon Turró i Darder
INS Ramon Turró i Darder
Escoles Fonlladosa
Escoles Fonlladosa
Col·legi Sant Pere Chanel

Titular
Suplent
Titular
Suplent
Titular

Isaac Lorenzo Toro
Marc Hernández Viladevall
Pere Vendrell Andújar
PERSONAL ADMINISTRACIÓ I
SERVEIS
Toni Pérez Ortega
Carmen Subirana Ocaña
Maria Victòria García Gambín
DIRECTORS I TITULARS CENTRES
Jaume Carles Frisuelos
Miquel Llorens Garangou
Isabel Creus Moreno
Vicenç Nadal Valiente
Josep Ragull Bachiller
M. Antònia Pelegrín Ramo
José Antonio Fernández Sancha
Francesc Calvet Esteban
Mònica Herberg Busch

Col·legi Sant Pere Chanel
Escola Vedruna
Escola Vedruna

Suplent
Titular
Suplent

Escola Mare de Déu de Montserrat
Col·legi Chanel
Escola Vedruna

Titular
Titular
Titular

INS Ramon Turró I Darder
INS Ramon Turró I Darder
Escola Marià Cubí i Soler
Escola Mare de Déu de Montserrat
Escoles Fonlladosa
Col·legi Sant Pere Chanel
Col·legi Sant Pere Chanel
Escola Vedruna
Escola Vedruna

Titular
Suplent
Titular
Titular
Titular
Titular
Suplent
Titular
Suplent

Quart. Comunicar els presents acords a tots els interessats.
5. Moció del Grup Municipal d'ERC amb motiu del 4 de juny, dia de
l'Associacionisme Cultural (DASC)
El 27 de maig de 2014 el Govern de la Generalitat de Catalunya va declarar el 4 de
juny Dia de l’Associacionisme Cultural (DASC), instaurant així una jornada dedicada a
posar en valor el pes i la força de les associacions que actuen de l’àmbit de la Cultura
del país. Enguany, des de la matèria de Cultura de la Diputació de Barcelona, s’ha
impulsat un reconeixement explícit a tota la xarxa d’associacions culturals de la
demarcació de Barcelona, posant en valor la transcendència que han tingut i tenen per
a tota la ciutadania, així com també per a la construcció i creixement social i identitari
dels pobles i ciutats del país.
La data rememora el 4 de juny de 1864 quan va començar el quart festival organitzat
per la Societat Coral Euterpe, sota la direcció de Josep Anselm Clavé i Camps, qui va
ser president de la Diputació de Barcelona entre 1871 i 1872. Aquell certamen de tres
dies va representar el moment de màxima esplendor per als cors catalans.
Aquest 2016 serà el segon any en què es faran als equipaments associatius de
Catalunya, unes jornades de portes obertes. Les dates d’enguany seran del divendres
3 de juny fins el diumenge 5. L’objectiu és acostar els ciutadans als ateneus, casals,
casinos, orfeons, esbarts, locals castellers, centres d'estudis, cases regionals, o a
qualsevol tipus de seu gestionada per associats, i fer-los partícips de les diverses
activitats culturals que s’hi desenvolupen.
El DASC, que se celebrarà anualment cada 4 de juny, ens brinda una magnífica
oportunitat en pro del reconeixement, la visualització i la reivindicació de la tasca cívica
de totes les entitats que, arreu del territori, fan una immensa labor de cohesió social,
de promoció i de difusió de la Cultura.
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Obert el torn de paraules
El Sr. Núñez exposa que el 27 de maig, la Generalitat va declarar el 4 de juny, dia de
l’associacionisme cultural, per posar en valor el pes i la força de les associacions que
actuen en l’àmbit de la cultura del país, essent, aquest 2016, el segon any que s’han
fet jornades de portes obertes per acostar als ciutadans i fer los partícips de les
diverses activitats que desenvolupen les diferents associacions culturals, representant
una molt bona oportunitat en pro de la visualització de les entitats que promocionen la
cultura arreu del país, recordant que al febrer van preguntar al govern si hi havia data
per celebrar la fira d’entitats, responent-los que s’hi estava treballant, però que encara
no hi havia una data concreta, demanant que, de cara a l’any vinent es tingui en
compte la data del 4 de juny, ja que les entitats culturals també tenen dret a tenir un
espai i una data per a promocionar-se.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 2 de juny de 2016.
Vista la moció del GPM d’ERC, de data 24 de maig de 2016, el Ple, per
assentiment dels disset membres assistents, ACORDA:
Primer. Reconèixer la trajectòria i a la gran tasca que fan les entitats cíviques i
culturals, que suposen un dels principals valors i símbols del nostre municipi i de
Catalunya. Això ha permès a molts ciutadans participar en la millora de la nostra
societat fen-la més democràtica i més madura i implicar-se en la construcció social i
nacional d’aquest país.
Segon. L’Ajuntament de Malgrat de Mar, com a màxima institució pública del municipi,
s’afegeix a la celebració del Dia de l’Associacionisme Cultural el proper 4 de juny de
2017, i es compromet a impulsar-lo per tal que a partir d’ara sigui anualment la data de
referència per a visualitzar públicament el conjunt d’entitats i associacions, i de l’ampli
ventall d’activitats que ofereixen, així com promoure llur creixement i consolidació.
Tercer. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya i a la matèria de Cultura de la Diputació de Barcelona (Àrea d’Educació,
Cultura i Esports) i al conjunt d’entitats culturals del municipi.
Quart. Publicitar aquest acord als mitjans de comunicació de titularitat municipal.
6. Moció del GPM de CiU, en relació a la situació de la Corporació de Salut del
Maresme i La Selva.
L’aplicació de les directives europees en matèria econòmica durant els darrers anys
per tal de fer front a una crisi generalitzada ha perjudicat greument l’estructura de
l’estat del benestar que havíem anat construint en les darreres dècades. L’austeritat
com a prioritat d’aquestes polítiques econòmiques ha portat a la sanitat pública a una
situació d’asfíxia pressupostària que ha fet trontollar tot el sistema, ja que la manca de
recursos ha impedit aprofundir en l’aplicació de noves tècniques sanitàries, en renovar
els aparells mèdics obsolets i en arranjar les deficiències de les instal·lacions algunes
amb un grau d’envelliment preocupant.
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Som conscients que aquesta situació repercuteix directament o indirectament en el
servei, i per tant, en els pacients del nostre territori. De la mateixa manera, sabem que
els professionals de la Corporació han fet un esforç important per disminuir la
incidència sobre els pacients més enllà dels requeriments propis de la seva professió.
Agraïm aquesta dedicació que els han convertit en peça clau per sostenir el nostre
model sanitari malgrat el deteriorament de les seves condicions laborals. Caldrà un
sobreesforç de les administracions públiques per tal de retornar aquesta aplicació del
personal sanitari en la manera i forma més adequada.
Aquesta preocupació ja va ser un punt tractat a la reunió d’alcaldes i alcaldesses
juntament amb el Consorci del Maresme i la Selva mantinguda a principis del passat
mes de març.
Per aquesta raó, els grups polítics de l’Ajuntament de Malgrat de Mar preocupats
especialment per la situació de l’ hospital Sant Jaume per raó de proximitat i de vincle
històric, però també inquiets pel futur de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva
que realitza la seva activitat en 14 edificis en el territori entre Canet de Mar i Tossa de
Mar amb una cartera de Serveis que comprèn els hospitals de Calella i de Blanes, sis
centres d’atenció primària i quatre centres d’atenció sociosanitària.
Obert el torn de paraules
La Sra. Serra exposa que van presentar aquesta moció, entre altres coses, perquè
son conscients que l’aplicació de les directives europees en matèria econòmica per fer
front a la crisi, ha perjudicat greument l’estructura de l’estat del benestar que s’havia
anat construint en els darrers anys, portant a la sanitat publica a una situació d’asfíxia
pressupostària que ha fet trontollar tot el sistema, ja que la manca de recursos ha
impedit aprofundir en l’aplicació de noves tècniques sanitàries, renovar els aparells
mèdics obsolets i arranjar les deficiències de les instal·lacions, algunes amb un grau
d’envelliment preocupant, repercutint aquesta situació, directa o indirectament, en el
servei i, per tant, en els pacients del territori, destacant que els professionals de la
Corporació han fet un esforç important per disminuir la incidència sobre els pacients,
més enllà dels requeriments propis de la seva professió, agraint-los aquesta dedicació,
que els ha convertit en peça clau del model sanitari, malgrat el deteriorament de les
seves condicions laborals, considerant necessari un sobreesforç de les
administracions publiques per tal de retornar aquesta aplicació al personal sanitari de
la forma més adequada, essent per aquesta raó i, preocupats per la situació de
l’hospital de Sant Jaume, per proximitat i vincle històric, i pel futur també de la
Corporació del Salut de Maresme i la Selva, que realitza la seva activitat en catorze
edificis del territori, entre Canet de Mar i Tossa de Mar, amb una cartera de serveis
que comprèn els hospitals de Calella i Blanes, sis centres d’atenció primària i quatre
centres d’atenció sociosanitària, que han proposat un seguit d’acords per a la seva
aprovació, demanant afegir en el punt vuitè, - a petició del grup d’ERC-, de manera
que on diu: “ acordar el finançament suficient i just que garanteixi la sostenibilitat de
l’assistència sanitària al territori d’influència de la Corporació”, s’afegeixi “tal i com s’ha
estat duen a terme”, recordant que aquesta moció es va portar a la junta de portaveus
en el seu dia i que es va obrir a la resta de grups perquè fessin aportacions, esmenes
o suggeriments, havent rebut esmenes per part del grup socialista,que van intentar
incorporar en el text de la moció, si bé, al grup socialista i algun altre grup no els va
semblar bé com les van incorporar, optant, per tant, tornar a la moció original per
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entendre que el que s’estava intentant era desvirtuar l’objectiu i el text de la moció que
volien portar al plenari, estant satisfets de que la presentació d’aquesta moció hagi
suscitat un debat amb tantes aportacions que es volen portar avui al plenari i que,
segurament, seran motiu de futures mocions i propostes, trobant positiu que es
traslladin peticions sobre l’àmbit de dels serveis públics que afecten directament als
ciutadans de Malgrat, passant tot seguit a referir alguns dels diferents acords que
integren la proposta i demanant, per concloure, el suport de tots els grups.
El Sr. Roger manifesta que, als punts de la moció que es refereixen a redactar un pla
d’inversió urgent a curt termini, lògicament, els donen suport perquè es un pla de
reposició i manteniment dels edificis que de forma natural li pertoca fer a la Corporació,
considerant pel que fa al pla de inversions, que també, de forma immediata, s’ha de
redactar per la regió sanitària de Girona, i un pla funcional d’ampliació i reforma de
l’hospital Sant Jaume per la planificació i l’adequació del centre hospitalari i les
necessitats que hi hagi a curt, mig i llarg termini, acceptant igualment els punts tercer,
quart i cinquè relatius als canvis de llits als centres socio-sanitaris de Calella i de
Blanes, perquè aquest pla funcional ja contempla els recursos actuals i futurs de totes
les línies assistencials, i, per tant, la redistribució de llits, acceptant també el punts
sisè, - els dos quiròfans de Blanes - i el setè - el mòdul prefabricat del CAP de Malgrat
-, inclosos en els pressupostos que la regió sanitària de Girona ha elaborat per aquest
any 2016, mentre que en el punt vuitè, és on han demanat una petita esmena en el
text proposat, per entendre que es podia interpretar que es demanava un tracte
preferent i que els recursos s’han de distribuir de manera justa a tot el territori.
La Sr. Vega avança que votaran a favor, lamentant que no s’hagi pogut arribar a una
entesa amb les al·legacions.
La Sra. Casajuana avança que s’abstindran perquè darrere d’aquestes propostes, que ni hi ha d’interessants i lògiques, com ara que el CAP s’ha d’arreglar o demanar
un finançament just -, hi ha un concepte de mercantilitzar la sanitat, preguntant si obrir
dos quiròfans nous a l’hospital de Blanes servirà perquè puguin venir més Mútues a
operar i perquè el Consorci pugui cobrar el servei de les operacions d’aquestes
Mútues, ignorant, pel que fa a la redistribució de llits, fins a quin punt s’ha comptat amb
el comitè d’empresa, sabent que el Consorci cobra més per quatre altes a la setmana
que no pas per tenir dos crònics durant un mes a l’hospital, apuntant que la CUP vol
una sanitat absolutament publica i que, per tant, no pot estar d’acord amb el Consorci,
que arrossega un deute bastant important, apuntant que s’ha demanat una modificació
dels estatuts, perquè els ajuntaments de Calella, Blanes i Lloret, que formaven part del
consell rector,redueixin la seva participació, perquè sinó el deute repercuteix a
l’Ajuntament, de forma que la Generalitat assumeix el deute i tindrà més representació
que fins ara, indicant que la gestió del Consorci ha estat pèssima i que l’informe de la
Sindicatura de Comptes de l’any 2014, assenyala divuit irregularitats, com licitar el
servei integral de restauració mitjançant un contracte de serveis per concurs i
procediment obert, en el que els plecs preveien un pressupost d’obra i equipament de
2.63 milions d’euros, al que només s’hi va presentar un licitador perquè el plec de
clàusules administratives no preveia expressament la possibilitat de poder
subcontractar la redacció del projecte i l’execució de les obres, ni establir els requisits
mínims que hauria de tenir el possible subcontratista per garantir la qualitat de les
prestacions, el que no va permetre que les empreses licitadores que tenien únicament
com a objecte social els serveis de restauració, hi poguessin accedir, aventurant que
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potser el plec de clàusules administratives estava fet a mida, apuntant també a les
relacions entre la Corporació i l’empresa BCGest S.L., per la prestació de serveis a
pacients estrangers i a pacients lesionats per accidents de transit, no regulades en cap
conveni, o l’adjudicació de la neteja a una empresa que diu que hi haurà més persones
amb discapacitat treballant, sense que això s’arribi a produir i no passa res, deixant
palès que no ho veuen clar i que al darrera hi ha un sistema de sanitat que no
comparteixen, com tampoc aquesta redistribució de llits, perquè els crònics,
malauradament, són el futur, perquè la crisi, la pobresa i l’atur produeixen malalties,
concloent que no votaran en contra perquè hi ha coses que s’han d’assumir i són
justes, però que s’abstindran perquè no veuen clar el rerefons.
La Sra. Ponsa manifesta que votaran a favor perquè estan d’acord amb la redacció
d’un pla d’inversions i tot el que fa referència al reforçament i ampliació
d’infraestructures sanitàries, per tal de procurar una assistència sanitària millor per tots
el malgratencs i malgratenques.
El Sr. Mercader manifesta que, un cop va entrar aquesta moció, ja van fer
declaracions al medis de comunicació exposant perquè creien que aquesta moció
arribava tard, apuntant que si s’ha arribat a presentar als ajuntaments ha estat per la
pressió que ha fet el comitè d’empresa, any darrera any, amb les seves reivindicacions
que no han estat ateses, indicant que tot el que es reflexa en aquesta moció ja es va
demanar al departament de Salut, en una reunió d’alcaldes amb la direcció de la
Corporació de Salut del Maresme i la Selva, el 14 març, perquè els expliquessin una
mica la seva gestió i les coses a millorar, destacant que la moció només parla
d’infraestructures, però que hi ha una part tant o més important com és el personal o
l’organització i gestió de la Corporació, i que, per preparar aquella reunió amb la
direcció, van parlar amb el comitè de empresa perquè els informés sobre els diversos
temes que hi havia sobre la taula i que volien parlar amb la direcció, com ara: les llistes
d’espera, la gestió del servei d’urgències, l’organització o les condicions laborals,
arribant a un acord que va sortir al El Punt Avui i a Ona Malgrat, el 16 de març,
informant de que alcaldes i regidors de la zona d’influència de la Corporació de Salut
del Maresme i la Selva, havien participat en una reunió a l’hospital de Calella per fer
balanç de la situació i de les mancances dels equipaments sanitaris, essent l’objectiu
de la trobada compartir amb els representants polítics la llista de prioritats que
reclamava l’ens sanitari per resoldre alguns dels problemes més greus d’alguns dels
darrers anys, indicant que l’alcaldessa de Calella va explicar que es va fer una llista de
les actuacions que reclamaven una solució més urgent i que es traslladarien al nou
conseller, dient literalment: “hem demanat la construcció de dues sales a l’hospital de
Blanes per reduir les llistes d’espera”, que correspon amb el punt sisè de la moció,
posant també l’accent en la proposta d’ampliació de Sant Jaume de Calella, que és el
punt 2 de la moció, afegint l’alcalde de Malgrat, a la llista de projectes a realitzar, la
substitució dels barracons del CAP per un edifici d’obra nova, que és el punt setè de la
moció, per la qual cosa no s’entén gaire que, dos mesos i mig després es demanin
totes aquestes coses que ja han demanat tots els alcaldes i ho han traslladat a la
conselleria de Salut, considerant que hauria estat millor arribar a un acord per
incorporar una sèrie d’esmenes que els ha fet arribar el comitè de empresa, el que al
final no ha pogut ser perquè algun punt no s’havia inclòs o hi havia matisos importants,
per la qual cosa han fet una moció alternativa que té en compte al personal sanitari,
concloent que, si no s’accepta aquesta esmena a una moció només d’infraestructures
ja pactades a la reunió d’alcaldes, votaran en contra.
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La Sra. Serra replica dient que no entén què és exactament el que haurien d’acceptar,
apuntant que, atès que han fet una moció alternativa, han optat per mantenir la moció
que havien treballat, considerant que sembla que el senyor alcalde s’hagi molestat, a
títol personal i no polític, pel fet de que es presentés aquesta moció, dient que no feia
falta, quan respecte les propostes estructurals que es demanen, de moment, no s’ha
fet res, no veient, per tant, on esta l’inconvenient per ratificar el suport de tot el
Consistori a aquesta moció, més quan li han deixat l’opció de que, posteriorment,
defensi la seva pròpia moció, que no és la del PSC, sinó la del comitè d’empresa,
considerant que s’estan confonent els papers d’uns i altres, no trobant bé, però, que
s’hagi de desqualificar la seva moció, dient als grups el que han de presentar o no han
de presentar, quan tenen tot el dret a fer-ho sobre las qüestions que creuen d’interès
públic i que els preocupen, indicant que plantegen unes propostes realistes que estan
contemplades i es poden dur a terme, recordant que, a la junta de portaveus del
dimarts, van ser molt oberts a tothom, per fer les aportacions que consideressin
convenients, i que el divendres van arribar les del PSC, que van incorporar a corre
cuita el cap de setmana, perquè el dilluns s’havia de dir quelcom, resultant, però, que
no va agradar com estaven redactades, comunicant-los, finalment, ahir, que optaven
per fer la seva pròpia moció, cosa que accepten, no entenent, però, la insistència en
fer declaracions als medis de comunicació dient que la moció de CiU arriba tard,
destacant que totes les propostes que han passat pel plenari, relatives al CAP de
Malgrat, les han votat sempre, i que, quan es va discutir el tema dels horaris, van ser
els primers anar a parlar amb el director competent a Girona, aconseguint que
s’ampliés l’horari de l’estiu, puntualitzant , - pel que fa a la intervenció de la CUP,
insinuant que hi ha coses amagades darrera d’aquesta moció -, que el que hi ha són
bones intencions i que la mateixa moció s’ha aprovat a tots els plens de la comarca
amb el vot a favor del PSC, menys a Malgrat, que, quan la proposta ve de
Convergència ja no agrada, invitant a demostrar que obrir dos quiròfans a Blanes és
mercantilitzar la sanitat i a no fer demagògia barata, quan fa dos dies els havien dit
que ho havien comentat amb el comitè d’empresa i que els semblava que aquestes
propostes eren bones, demanant que es matisin o es corregeixin expressions
desafortunades.
El Sr. Roger manifesta que té notícies de que les propostes que els alcaldes del
Maresme van fer, amb el representat del Consorci, van ser recollides i incloses en el
pressupost que ha fet la Regió sanitària, pressupostos que, evidentment, s’han de
ratificar al Parlament, destacant que ahir, al Parlament hi va haver alguna qüestió que
te a veure amb això, el que hauria de fer reflexionar als grups que van impedir el debat
i que ara fan propostes.
La Sra. Casajuana matisa dient que pensen que el sistema sanitari ha de ser 100%
públic, per bé que altres formacions poden optar perquè hi hagi també finançament
privat, perden control, fent referència a un informe sobre una petició del Sr. Turull, de
l’any 2005, en el que demanava al Síndic de comptes de Catalunya perquè entrava a
examinar els comtes de la Corporació del Maresme i la Selva, a la qual cosa responia
el Síndic que la seva feina és mantenir la independència, sense que cap polític hi
pugui interferir, indicant que darrera d’alguna d’aquestes inversions, no hi veuen mala
fe, sinó una possible voluntat de, en algun moment, el privat financiï el que el sistema
públic no esta finançant.
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El Sr. Mercader replica que no tenen urticària vers cap grup polític, sinó que, al
contrari, sembla que, si ho reclama un alcalde socialista, des de Convergència s’hagin
de fer mocions en relació amb la feina que s’ha fet amb alcaldes de tots el colors
polítics, indicant que, abans de presentar-la es podria haver pactat amb tots el grups
polítics, insistint en que votaran en contra per entendre que arriba tard i perquè
s’ignora al personal, avançant que, en la seva moció deixaran clar també que es
reclami per les infraestructures pactades a la reunió d’alcaldes, fa dos mesos i mig,
cosa que no ha estat desmentida.
La Sra. Serra replica dient que no vol fer un debat ni ideològic ni polític d’una proposta
de millora en general, apuntant, però, que una alcaldessa es va queixar de que uns
alcaldes d’un determinar partit se’ls havia exclòs i que alguns acords no es van fer
perquè no hi va haver consens, manifestant que, a la junta de portaveus, ja van obrir la
moció a tothom i que a les esmenes que van proposar, sense marge de temps, els van
dir que no estaven disposats a canviar ni un punt ni una coma, preguntant si a això
se’n diu negociar, afegint que el PSC a Calella ha votat i encapçalat aquesta moció i a
altres ajuntaments també l’han aprovada.
El Sr. Mercader respon que tres punts pactats a la reunió, surten a la moció, recordant
que a la junta de portaveus va dir que s’havia arribat a un consens amb les
infraestructures, però no amb el tema del personal, puntualitzant, quant a les esmenes
proposades, que no foren totes acceptades, com per exemple, la reunió amb el
conseller, que fa tres mesos que està demanada; evitar l’externalització; exigir
l’obertura del CAP 24 hores, que es va matisar per “garantir el servei d’urgències 24
hores”, que seria fer com fins ara, trucant a un numero on, segons el cas, recepten
alguna cosa o t’envien a Calella; la creació d’una àrea de neonatal, que es va matisar
“valoració de la creació d’un àrea....”, de forma que, al final, els matisos desvirtuaven
força la moció, afegint que, si des del comitè d’empresa s’han efectuat unes demandes
explicites, calia ser fidedignes a les mateixes, sense minimitzar-les o desvirtuar-les,
raó per la qual van decidir fer una moció alternativa.
El Sr. Roger manifesta que aquesta reunió amb el conseller la devia demanar només
va prendre possessió del càrrec, ja no fa gaire més de tres mesos que està en el
càrrec, tenint constància de el conseller anirà per tot el territori i atendrà a tots els
alcaldes, tenint, però, la seva agenda i les seves prioritats, invitant a reflexionar tots
plegats sobre com s’ha portat tot aquest tema, considerant que podrien haver anat tots
a la una i, en canvi, el partidisme s’ha deixat veure, existint qüestions que és important
abordar-les de manera conjunta, no trobane seriós que s’hagi de debatre una moció de
vint-i-un punts que fa vint-i-quatre hores que la tenen, intentant, per part seva, que les
mocions que presenten arribin amb un temps raonable per poder-les estudiar.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 2 de juny de 2016.
Vista la moció del GPM de CiU, de data 24 de maig de 2016, amb l’esmena
incorporada en el decurs del debat, el Ple, per nou vots a favor (CiU, ERC, JxM i
PP), sis vots en contra ( PSC) i dues abstencions (CUP), ACORDA:
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Primer. Redactar un pla d’inversions urgent a curt termini que compensi el
deteriorament de l’instrumental obsolet i l’equipament assistencial i resolgui les
mancances de manteniment dels edificis, especialment de les instal·lacions bàsiques.
Segon. Realitzar de forma immediata el pla director de reforma i ampliació de
l’Hospital Comarcal de Sant Jaume de Calella per tal de poder resoldre els greus
problemes estructurals i de manca de capacitat que aquest centre té, el que permetria
augmentar i millorar la capacitat productiva de la Corporació.
Tercer. Canviar el mix de llits del Centre Sociosanitari de Calella, passant llits de llarga
estada i mitja estava a polivalents aguts com a mesura de millora.
Quart. A Blanes, passar els llits de mitja estada polivalent de l’hospital a l’Asil de Sant
Jaume, col·locant-los a l’espai que actualment està buit fent abans unes obres de
remodelació d’aquest espai.
Cinquè. Dedicar els llits de mitja estada polivalent de l’Hospital Comarcal de Blanes a
subaguts i a aguts.
Sisè. Fer dos quiròfans més a Blanes per poder reduir els pacients en llistes d’espera,
alguns dels quals s’ha d’enviar a altres centres per ser intervinguts.
Setè. Canviar el mòdul prefabricat del CAP Malgrat perquè ha arribat al final de la seva
vida útil.
Vuitè. Acordar amb la Corporació un finançament suficient i just que garanteixi la
sostenibilitat de l’assistència sanitària al territori d’influència de la Corporació, tal i com
s’està duent a terme.
Novè. Reclamar el finançament adequat dels nostres centres de salut per poder
recuperar els salaris dels treballadors tant aviat sigui possible.
Desè. Recuperar les condicions laborals en les que estaven els treballadors.
Onzè. Analitzar les ratios i els indicadors per conèixer les necessitats reals dels
serveis i, en el seu cas, adequar les plantilles per donar el tractament de qualitat als
serveis i usuaris i l’atenció continuada dels CAPS.
Dotzè. Promoure una major racionalització del funcionament i la organització a nivell
dels centres de primària, tant pediatria com família.
Tretzè. Ajustar la jornada dels treballadors per assumir la gran quantitat de feina
mèdica no assistencial d’acord amb les necessitats i els indicadors.
Catorzè. Aportar solucions a la saturació de les consultes externes.
Quinzè. Cobrir amb el personal que es valori necessari l’actual manca de cobertura,
bàsicament, mèdica de forma reiterada.
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Setzè. Fer un estudi comparat que permeti valorar amb totes les dades les
conseqüències del canvi de regió sanitària.
Dissetè. Analitzar les unificacions de servei realitzades els darrers anys i fer un
estudi comparat que permeti valorar la seva incidència i efectivitat.
Divuitè. A nivell estructural, per a les noves construccions previstes, estudiar de
forma adequada les necessitats de cada servei abans de iniciar obres.
Dinovè. Valorar la creació d’una àrea de neonatologia adequada a les necessitats de
la zona.
Vintè. Garantir un servei d’urgències del Centre d’Atenció Primària de Malgrat de Mar
durant tot l’any les 24 hores, no només a l’estiu.
Vint-i-unè. Garantir els recursos econòmics necessaris en el pressupost del 2016 de
la Generalitat de Catalunya per tal de fer efectives totes aquestes mesures urgents.
Vint-i-dosè. Transmetre aquests acords a la Conselleria de Salut de la Generalitat de
Catalunya, al Consorci: Corporació de Salut del Maresme i la Selva, al CATSALUT, als
grups parlamentaris del parlament de Catalunya, als Ajuntaments de l’Alt Maresme, al
comitè d’empresa de l’Hospital Sant Jaume de Calella, CAP Calella, ABS MalgratPalafolls, i als Ajuntaments de Blanes, Lloret i Tossa de Mar.
7. Moció del GPM de CiU per Impulsar un nou teatre a l'espai de l'Antic Liceu, de
Malgrat de Mar
El Pla Director d’Equipaments de Malgrat de Mar de l’any 2002 marcava els punts
negatius i mancances que alguns dels nostres equipaments tenen des del punt de
vista cultural i establia un important dèficit d’equipaments socio-culturals a Malgrat de
Mar. Aquest dèficit també era recollit per l’anterior Pla Director d’Equipaments. En
aquest sentit, podem afirmar sense cap mena de dubte que ni la remodelació del
Centre Cultural, ni La Immaculada, ni el nou Arxiu Municipal, ni el Centre Civic han
millorat aquest dèficit tot i tenir vocació d’espais alternatius, i d’altra banda, alguns dels
equipaments que preveia el pla com el viver d’entitats i el teatre-auditori és evident que
han desaparegut de l’agenda municipal.
A dia d’avui, Malgrat no compta amb un espai adient per a fer una programació regular
d’arts visuals i plàstiques, cinema, teatre o dansa adequats a una població de gairebé
20.000 habitants.
El Projecte de Centre Cultural en forma d’edifici de nova planta, que havia de reunir les
funcions de teatre- auditori, amb una sala amb capacitat per 430 persones centre de
convencions i hotel d’entitats es va desestimar pel cost i la manca de finançament i
s’ha deixat aparcat, mentre que tot apunta que difícilment en l’actual context es podrà
impulsar.
Curiosament, el mateix Pla d’acció Cultural destaca també que la programació
d’espectacles infantils a malgrat que supera la programació de teatre. En efecte, entre
la biblioteca i la programació del grup Xarxa al Centre Cultural l’any 2007 es van fer 53
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espectacles infantils front 37 representacions de teatre per adults. A aquestes dades
caldria sumar-hi l’esforç que fan els diferents grups de teatre locals que són qui
carrega actualment el pes de la programació teatral Malgrat de Mar.
En general, es percep una sensibilitat envers la creació de públics, fomentant que els
infants s’apropin al món de les arts escèniques, que no es veu reflectida posteriorment
en una programació teatral professional continuada. En aquest sentit, destaquem que
per part dels actuals responsables de la regidoria de cultura s’ha volgut transmetre el
mateix missatge de treballar en la línia de captar el públic infantil i juvenil, però
evidentment, això comporta pensar en la continuïtat i enfocar programacions estables i
de qualitat cara el públic adult.
D’altra banda, des de Convergència pensem que fa massa temps que tots plegats
lamentem que el centre de Malgrat no acabi d'arrencar, que no hi hagi prou activitat.
En canvi, avui disposem d'espais absolutament desaprofitats com tot l'entorn de
l'aparcament del Liceu o Plaça Catalunya.
No té cap sentit mantenir un aparcament en superfície en aquest gran espai destinat a
equipament, i menys mantenir un aparcament que queda fora de servei cada dijous
que hi ha mercat setmanal o en grans festes populars. Res més incoherent que
suprimir un dels dos aparcaments al centre de la població destinats a priori a que la
gent que penetra al centre pugui estacionar el seu vehicle temporalment per fer
compres o gestions.
Però és que, a més, avui és possible dinamitzar aquests espais. Des de Convergència
fa temps que pensem i reflexionem sobre la manera de donar un nou impuls a Malgrat
amb una nova proposta i, a la vegada, sigui respectuosa amb el nostre passat
col·lectiu.
Per aquesta raó, proposem urbanitzar la plaça i l'entorn del que avui coneixem com
aparcament del Liceu i Plaça Catalunya.
Proposem crear un nou equipament, un petit centre d'activitats socials i culturals
recuperant uns espais que han tingut un gran protagonisme per moltes generacions de
malgratencs. Imaginem un equipament polivalent en ple centre de Malgrat on fer
exposicions, cinema, concerts, teatre...un teatre amb la capacitat i recursos necessaris
per fer teatre i dansa i oferir una programació estable, un espais amb aparcament
associat que porti la gent al centre del poble i supleixi les mancances actuals
d'equipaments culturals i socials amb tots els recursos necessaris al centre de Malgrat.
Una proposta que des de CIU volem posar a debat amb l'objectiu de revitalitzar i
rehabilitar uns mateixos espais que han format part de la memòria dels malgratencs i
que han tingut en el passat un gran protagonisme cívic i cultural.
Per tot el que hem exposat, el Grup Municipal de Convergència proposa al Ple de
l’Ajuntament de Malgrat de Mar l’adopció del següents
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ACORDS
Primer.- L’ inici per part de l’Ajuntament de les accions necessàries per a impulsar
l’estudi de la viabilitat d’un projecte per recuperar l’espai de l’antic Liceu amb un nou
equipament cultural.
Segon.- Crear un grup de treball integrat per tècnics i representants de tots els grups
del consistori per tal de consensuar un calendari d’actuacions i estudiar i analitzar les
diferents propostes.
Tercer.- Promoure el debat i la participació dels diferents col·lectius i grups de teatre
en l’estudi del projecte i el disseny, en el seu cas, del futur equipament cultural.

Obert el torn de paraules
La Sra. Serra exposa que és una moció que arrenca de la preocupació de que el
centre de Malgrat no hi ha prou activitat, constatant que es disposa d’espais avui
desaprofitats, ja sigui perquè no s’han pogut impulsar els equipaments o no s’ha trobat
la formula adequada, destacant que, fa molts anys que l’espai del nou Liceu s’utilitza
com un aparcament en superfície, recordant que, en les propostes programàtiques de
Convergència en les darreres municipals ja hi havia un punt dedicat a aquest tema,
reflexionant, a partir dels indicadors que dóna el pla director de Malgrat, sobre els
punts negatius i mancances en alguns dels equipaments, sobre tot des del punt de
vista cultural, en el que establia un dèficit d’equipaments, dèficit també recollit a
l’anterior pla director d’equipaments, redactat amb caràcter previ a la redacció del
POUM, podent afirmar que, a excepció del centre cultural, l’edifici de la Immaculada i
el centre cívic no son pròpiament espais pensats per una activitat com el teatre, essent
evident que equipaments com eren el viver d’entitats o el teatre auditori, ja no són a
l’agenda, continuant sense tenir un espai adient per fer una programació regular d’arts
visuals i plàstiques, de cinema, teatre o dansa, adequats a una població de gairebé
20.000 habitants, essent en, aquest sentit, que es fa aquesta proposta amb la voluntat
de que sigui oberta i de que, per part de l’Ajuntament, s’impulsin les accions
necessàries per l’estudi, valoració o viabilitat d’un projecte que pugui recuperar l’espai
de l’antic Liceu, amb capacitat suficient per tenir, no solament un equipament cultural
en el que es pugui fer un teatre en condicions i amb els recursos necessaris, sinó
també un espai que recuperi la memòria històrica, en tant que ha estat vinculat a un
equipament, un cinema i a les arts visuals, pretenent que tothom es pugui sentir
còmode amb la proposta i es pugui treballar conjuntament a través d’un grup integrat
per tècnics i representants dels grups polítics, consensuant un calendari d’actuacions,
amb voluntat de promoure el debat i la participació al voltant d’aquest projecte, tant per
part dels grups polítics com per part dels diferents col·lectius de Malgrat que fomenten
el teatre, la dansa, i la musica, apuntant que el pla d’acció cultural en parlava i que,
atès que, en aquests moments, hi ha una sensibilitat, des de la regidoria de Cultura,
per impulsar noves programacions i fer canvis en la política cultural municipal,
demanen que es tingui en consideració aquesta proposta i que es puguin fer les
primeres passes de cara a valorar aquest projecte, recordant que havien vist algun
projecte que corria per la casa, tractant-se d’un dibuix previ, que avui seria obsolet
segurament, perquè les normatives i les tècniques han canviat.

22

El Sr. Roger manifesta que ERC manté el mateix emplaçament que tenia el famós
auditori proposat pel PSC, considerant que és del tot necessari un equipament
adequat a les necessitats culturals del municipi, recordant que no estaven d’acord amb
el projecte perquè comportava una despesa desmesurada i no hi havia cap estudi de
viabilitat, considerant que, en aquell cas, la conjuntura econòmica fou un element
positiu, ja que, si aquell projecte s’hagués arribat a fer, avui l’Ajuntament estaria amb
l’aigua al coll, tenint clar aleshores que el que calia era un equipament, com els que
contemplava la Generalitat, per unes 400 persones de capacitat, que costava a
l’entorn del 4 milions d’euros, amb una subvenció de 750.000€, continuant pensant
que un equipament d’aquestes característiques seria l’adequat, així com
l’emplaçament, ja que, entre altres motius, aquella zona compta amb un aparcament
que estalviaria costos de fer plantes soterrades, concloent que no donaran suport a
aquesta moció, perquè no estan d’acord en que s’emplaci a la plaça Catalunya.
El Sr. Màrquez manifesta que podrien estar completament d’acord en la part
expositiva de la moció, considerant, escoltant l’exposició de la Sra. Serra, que l’espai
no es limita al Liceu, sinó que es podria obrir a altres emplaçaments, indicant, com a
director de teatre llicenciat, que els equipaments culturals per fer i desenvolupar teatre
i cinema fa molts anys que estan en precari, veient-se clarament, quan es va fer la
remodelació del centre cultural, que calia un espai més gran com el futur auditori,
apuntant que, si Convergència acceptés treure el primer punt dels acords, votarien a
favor d’iniciar el debat, creant un grup amb participació ciutadana que acabés decidint,
entenent que el pla d’acció cultural, que s’està fent de nou, segurament també serà un
indicador de com hauria de ser aquesta nova infraestructura i en quin espai s’hauria
d’ubicar, fent esment, per altra banda, a que la biblioteca està mancada
d’infraestructures, per un municipi d’aproximadament 18.500, no tenint el volum de
llibres que hauria de tenir ni l’espai que això implica, en perjudici dels estudiants que
volen documentar-se o de les persones que volen instruir-se en algun tema o llegir.
La Sra. Vega recorda que estaven d’acord amb fer el local d’entitats, però que, per
qüestions econòmiques, es va haver de deixar el projecte sobre la taula, estant d’acord
amb que Malgrat té mancança d’equipaments culturals i cal trobar el lloc on totes
aquestes entitats puguin oferir les seves tasques, no només a nivell cultural, sinó
també educatiu, concloent que es tregui o no l’acord primer, votaran a favor.
La Sra. Castellà manifesta que el pla director d’equipaments s’ha ampliat, creient que
ha millorat el dèficit d’espais, malgrat que encara són insuficients, considerant que
l’estudi que volen presentar, actualment, és inviable pel seu cost econòmic, ja que
només el pàrquing soterrat podria costar un o dos milions d’euros, resultant, a més,
que l’espai presentaria dificultats pel desplaçament de camions, per la qual cosa la
millor ubicació seria a les afores de la població, no considerant viable, en el moment
actual de crisi, gastar 3 o 4 milions en aquest edifici, fent esment a una opció
alternativa consistent en una pista polivalent que pugi ser utilitzada per esport, cultura i
altres esdeveniments, concloent que votaran en contra de la moció.
El Sr. Mercader manifesta que continuen pensant que la millor ubicació és on estava
previst fer el teatre auditori, afegint que s’està treballant en el pla d’acció cultural, que
ha de dir una mica cap a on s’ha d’anar, concloent que, si la moció segueix com ha
estat presentada, votaran en contra.
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La Sra. Serra recorda que qui més va defensar el teatre auditori i la seva ubicació va
ser el grup de Convergència, mentre que ERC sempre va votar en contra de tot,
creient que és difícil dir quin projecte és mesurat i que el debat tampoc no és aquest,
indicant que el que proposen és estudiar la viabilitat d’aquest equipament en un espai
on no hi ha res destinat, si bé, si surt alguna altra proposta, no hi ha cap problema,
apuntant, en relació a la proposta de la CUP, que estarien disposats a afegir en el punt
primer “sense excloure altres emplaçaments que es puguin proposar” i, en relació a la
intervenció de JxM, que estan parlant de pensar idees que, d’aquí que s’executin,
passarà molt temps, pensant que una pista polivalent on estan asfaltant, pot ser un
bon recurs, però no serà un teatre, de forma que la gent que fa teatre seguirà sense
poder venir a Malgrat a representar segons quin format, destacant que d’espais
polivalents se n’han fet molts, però que no n’hi ha cap en que es puguin fer
programacions estables d’obres en determinades condicions perquè no caben a
l’escenari, posant de manifest que el teatre auditori que sempre van defensar, amb el
PSC i el PP, avui per avui no és a l’agenda, per bé que, si algú es veu capaç de tirarlo endavant i d’obtenir finançament, tindrà el seu suport, destacant que cal mentalitzarse que el context de crisi no serà quelcom transitori i circumstancial i pensar què fer en
els propers anys, reblant que estan parlant de pensar idees, de pensar en Malgrat,
aventurant que algun dia en aquest espai hi haurà un equipament cultural, perquè és
un espai idoni per impulsar un projecte cultural al centre de Malgrat, que avui no s’està
aprofitant, encara que, si algú té altres idees per aportar, seran benvingudes.
El Sr. Roger pregunta, després del prec que ha fet la CUP, aquest primer punt com
quedaria.

La Sra. Serra respon que la CUP ha demanat que no es cenyissin a l’espai de l’antic
Liceu i han dit que estaven d’acord en afegir “sense excloure altres emplaçaments
que es puguin proposar”.
La Sra. Vega reitera que el que volen és que es faci l’estudi per saber la viabilitat.
El Sr. Màrquez agraeix a Convergència que accepti aquest afegitó i, en aquest cas,
diria a tots els regidors que es replantegin la seva opció de vot, en tant que hi ha un
debat obert pel tema de la ubicació, considerant que cal obrir aquesta taula de debat
per aclarir idees, tenint en compte l’opinió de la gent que es dedica a la professió,
valorant-ho des del punt de vista artístic i no només comercial i turístic, sens perjudici
de que hi pugui repercutir, si les coses van bé, amb una bona programació.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 2 de juny de 2016.

Vista la moció del GPM de CiU, de data 5 de maig de 2016, amb l’esmena
incorporada en el decurs del debat, el Ple, per cinc vots a favor (CiU, CUP i PP) i
dotze vots en contra ( PSC, JxM i ERC), ACORDA no aprovar la moció.
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8. Moció del GPM de CiU per l’Adhesió de Malgrat de Mar al projecte Via Verda (o
Via Blava) "Ruta de La Tordera"
S’entén per “vies verdes” aquelles infrastructures de comunicació desenvolupades
sobre trams ferroviaris desafectats del trànsit i, sobre camins de la natura destinats a
usuaris no motoritzats, vianants, ciclistes o persones amb mobilitat reduïda, que es
poden utilitzar per a fins recreatius i per a desplaçaments entre centres d’activitat. En
general, són corredors de comunicació no motoritzats, fàcils, agradables de recórrer i
segurs. El traçat és accessible i integrat en el medi natural. (Declaració de Lille – 12 de
setembre del 2000).
La “Ruta de La Tordera”, d' aproximadament cent quilòmetres, va començar-se a
plantejar ara fa cinc anys des del Consell Comarcal de la Selva i ràpidament s'hi van
afegir diversos municipis al veure el potencial turístic que el projecte podria arribar a
tenir. La iniciativa inicial preveia una ruta lineal des de Blanes fins al Montseny però,
davant l'augment de pobles interessats, es va anar creant un itinerari diferent
resseguint el curs fluvial del riu Tordera.
El futur vial verd té previst passar per localitats com Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera,
Fogars de la Seva, Massanes, Breda, Riells i Viabrea, Gualba, Santa Maria de
Palautordera, Montseny, Arbúcies, Hostalric o Sant Celoni, entre d'altres. En principi, la
voluntat dels consistoris era que la ruta ja estigués enllestida a finals del 2012. No
obstant això, la manca de finançament ha anat allargant i retardant el projecte, tot i que
gran part dels municipis han avançat feina i traçats. En aquest sentit, cal destacar
els treballs previs realitzats pel Consell Comarcal de La Selva i altres
municipis.
Des de fa temps, el grup de Convergència, i alguns col·lectius del municipi, han vingut
defensant la creació d’aquesta via verda que ressegueixi el riu Tordera amb el doble
objectiu de preservar l’entorn i alhora promocionar-lo com a nou recurs turístic.
Entenem que Malgrat es podria convertir en la porta d’entrada de la via verda de la
Tordera i es una oportunitat que pot oferir una bona repercussió econòmica i turística
al nostre municipi.
En aquests moments tot indica que la Diputació de Barcelona finançarà bona part del
projecte i entenen que el projecte de via verda o via blava de La Tordera és altament
interessant, des de tots els punts de vista (cultural, mediambiental, turístic,
econòmic...) i que Malgrat no pot quedar al marge del projecte i ha d'agafar un paper
d'impulsor.
Obert el torn de paraules
La Sra. Serra procedeix a llegir la part expositiva de la moció
La Sra. Martínez manifesta que creuen en la necessitat de connectar la vida al propi
entorn com una opció de país, de natura i salut, divulgant als visitants un espai
d’interès paisatgístic, cultural, agrícola i natural, essent una eina per poder preservarlo, compartir-lo i fer-lo sostenible amb el complement d’una explotació turística
respectuosa i de qualitat, considerat que s’ha de formar part de ple dret d’aquest
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projecte, sense esmerçar en recursos, ja que totes les inversions que es fan en medi
ambient retornen a curt termini, havent pogut comprovar que el recorregut de la via ja
està més o menys dissenyat, començant a l’estació de Malgrat i seguint el passeig de
Llevant i de la Pomareda, apuntant que hauria d’entrar pel camí de Mas Bages per
poder arribar al riu, però que no pot seguir en línia recta, preocupant-los que el poble
visqui d’esquenes a la Tordera per la falta de connexió directe del camí de la
Pomareda amb l’espai natural que configura la desembocadura, que fa que el litoral
s’acabi sobtadament, quedant l’espai amb més valor paisatgístic amb un accés limitat,
indicant que hi ha altres pobles que creen els seus aiguamolls, mentre que a Malgrat
no se saben aprofitar, convidant a plantejar-se quin model de turisme es vol,
començant a invertir de forma mesurada en la connexió de l’avinguda Pomareda amb
la punta del riu Tordera, de forma natural i poc agressiva amb l’entorn, amable amb els
passejants i les bicicletes, i restringida al transit, on domini la sorra i no l’asfalt,
considerant que, amb aquesta via verda, la tècnica de medi ambient podrà reivindicar
la posició que li correspon a Malgrat, mentre que, si no s’hi és, no es tindrà ni veu ni
vot per buscar les millors solucions pels interessos del municipi, concloent que val la
pena esforçar-se a recuperar la franja litoral, dotant-la d’una marca distintiva verda,
més atractiva pel visitant familiar, ara que es qüestiona el model actual de low cost,
alcohol i discoteca.
El Sr. Màrquez manifesta que estan molt d’acord amb la part expositiva, trobant el
tema molt interessant, si bé tenen alguns dubtes respecte a la taxa que s’hauria de
pagar que és una mica abusiva, pels conceptes que s’hauria de cobrar; en relació a
quins altres costos pot comportar o sobre qui farà el manteniment de la ruta, suposant
que això es discutirà a partir de que s’entri dins d’aquest consorci, apuntant també que
el consorci sembla que no està registrat,concloent que, com a filosofia els agrada, però
els falten dades per poder votar favorablement al 100%, per la qual cosa s’abstindran
per no interrompre el que es pugui arribar a fer, destacant que, si es vol potenciar el
valor paisatgístic, cultural i medi ambiental, cal tractar el tema des de la regidoria de
Medi Ambient i no des de la de Turisme i Comerç, perquè l’important és el valor natural
i medi ambiental que hi ha al darrera.
La Sra. Vega manifesta que estan d’acord també amb la part expositiva, però que no
hi ha dades sobre el que pot costar, el que fa que s’abstinguin en la votació.
La Sra. Ponsa manifesta que, turísticament parlant aquest projecte els interessa molt,
indicant que, durant els últims anys ha sorgit un target de client molt interessat en
temes de senderisme, bicicleta i descoberta de l’entorn, oferint al visitant, des de
Malgrat Turisme, propostes de rutes a la comarca del Maresme i les tres rutes ja
senyalitzades a Malgrat, destacant que el projecte que es presenta ve liderat pel
Consell Comarcal de la Selva i que el recolzaran i promocionaran un cop estigui
definit, dient que, a principis d’any, ja va rebre la visita d’un regidor de Tordera, que
lidera el projecte de via verda al seu municipi, el qual li va traslladar tota la informació
de que disposava, i que, en observar que era un projecte transversal entre Medi
Ambient i Turisme, va reunir a les dues tècniques d’aquestes regidories per tal de
valorar la informació, reconeixent que falta més informació pel que fa a l’adhesió al
consorci i al pagament de la taxa, que no resulta equitativa en relació amb el
recorregut tant curt que té Malgrat, entenent, però, que l’aprovació del projecte no és
vinclant amb el pagament de la taxa ni amb l’adhesió al consorci, concloent que es
compta amb un entorn natural que cal posar en valor i que la via verda o blava,

26

encaixa en un turisme de qualitat, d’esport i medi ambiental, per tot el que el seu vot
serà a favor.
El Sánchez-Camacho manifesta que la musica d’aquest projecte sona bé i que, en
principi la filosofia és correcta, recordant que es tracta d’un espai Xarxa Natura 2000,
amb màxima protecció a nivell europeu, indicant, però, que necessiten més
informació, com, per exemple, per on circularà el traçat, considerant que estaria bé
començar aquesta ruta a l’estació de ferrocarril, no estant d’acord, però, en que la
carta de presentació sigui un conveni ni en el que li tocaria pagar a Malgrat, que
consisteix en un cost fix de 1200€ per qualsevol municipi, i després 0.24€ per
habitant,el que per a Malgrat representa un total de 5600€, de forma que, si es
compara amb el tram de ruta que li pertoca, (1.8 Km), el km surt a 3166€, mentre que
a altres municipis del mateix rang de població, amb 7.3 km de tram, els surt a 700€ el
km, apuntant que s’ha demanat una subvenció FEDER per un 50% i hi ha la paraula
del diputat de la Diputació de Barcelona, per aportar l’altre 50%, destacant altres
municipis veïns no estan adherits al projecte, preguntant que passaria si un poble veí
per on ha de passar aquesta via verda no s’hi adhereix, concloent que hi ha
interrogants que els fan dubtar de donar suport al 100% a aquesta moció.
La Sra. Serra respon que l’argument del Sr. Sánchez-Camacho és força incoherent,
dient que tota els municipis tenen els seus projectes desenvolupats i Malgrat no, i que
és el projecte el que haurà de concretar algunes de les preguntes que es fa, posant-se
al nivell dels altres, essent ja quinze els municipis que hi participen, apuntant que, com
els van dir que anirien a la reunió, donaven per fet que s’havien informat, existint un
conveni marc i una proposta econòmica, platejada amb un fix i un tant per habitant, tal
com s’ha dit, amb un topall de 4500€, invitant-lo. Com a responsable polític, a, si no
s’hi està d’acord, negociar el que consideri convenient, apuntant que anar participant
d’un projecte com oient, sense adherir-s’hi amb fermesa, fa que el projecte estigui
sempre en via morta
El Sr. Mercader demana a la Sra. Serra que vagi acabant perquè està consumint més
temps del compte, segons el ROM.
La Sr. Serra replica que ja van dir que en pensàvem del seu ROM
El Sr. Mercader contesta que és el seu deure respectar el que s’ha aprovat.
La Sra. Serra respon que, si li sembla que s’allarga massa, deixa de fer ús de la
paraula
El Sr. Sánchez-Camacho intervé per al·lusions.
La Sra. Serra manifesta que no ha pogut acabar la seva replica i, per tant, no
correspon autoritzar una contra replica, perquè li causa indefensió i no és correcte.
El Sr. Mercader respon que presideix la sessió i ha de respectar la decisió, indicant
que hi ha un segon torn de paraules de 3 minuts, que són dels que disposa el Sr.
Sánchez-Camacho.
El Sr. Sánchez-Camacho manifesta que el fet d’assistir a una reunió informativa en la
que s’explica un projecte, no vol dir que automàticament s’hi hagi d’adherir, essent
partidari d’analitzar bé les coses.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 2 de juny de 2016.
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Vista la moció del GPM de CiU, de data 9 de maig de 2016, el Ple, per vuit vots a
favor (CiU, ERC i JxM) i nou abstencions ( PSC, CUP i PP), ACORDA:
Primer. Adherir l’Ajuntament de Malgrat de Mar al projecte de via verda (via blava).
Segon. Nomenar un representant del consistori en els grups de treball que
correspongui.
Tercer. Convocar els grups municipals per tal de compartir la informació que es
disposi i acordar actuacions a seguir.
9. Moció dels GPMS ERC, PSC, JxM, CUP i CiU de rebuig als atacs del govern
espanyol contra la llei de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit
de l'habitatge i la pobresa energètica.
L’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica és una situació de
desemparament en què es troben moltes llars com a conseqüència de la precarietat
econòmica de moltes famílies que pateixen la crisi. En molts casos es veuen
incapaces de fer front al pagament de la factura energètica dels seus habitatges al
trobar-se a l’atur, en una situació de sobreendeutament o de manca d’ingressos
suficients per arribar a final de mes. Aquesta situació de vulnerabilitat que afecta a
moltes persones els planteja haver d’escollir quines són les despeses prioritàries per a
la seva subsistència renunciant a l’alimentació o a un habitatge digne.
El món local, coneixedor de les de les problemàtiques reals que afecten als veïns i
veïnes, des de l’inici de la crisi ha estat fent front als problemes derivats de la pobresa
energètica i l’emergència habitacional. Mesures, que gràcies a la proximitat i a la
immediatesa han servit de mur de contenció per pal·liar la greu situació dels que
pateixen.
Des de la Comissió s’ha instat als Estats membres a adoptar mesures per protegir als
consumidors més vulnerables i a lluitar contra aquest fet que va associat a d’altres
situacions com l’atur o la lluita per conservar o accedir a un habitatge digne. El
Parlament europeu ha requerit als governs per tal de que donin resposta a les famílies
perquè “ningú hauria de morir a Europa per no tenir calefacció” i en una resolució ha
reconegut que “si el govern regional o local” és capaç de trobar els recursos amb els
quals pot finançar, ni que sigui parcialment aquesta política, que es faci”.
En aquest sentit, el Govern de Catalunya després de reunir-se amb la Taula d’entitats
del Tercer Sector Social de Catalunya va aprovar el Decret Llei 6/2013, ratificat pel
Parlament, pel qual es modificava el Codi de Consum de Catalunya per garantir que
no es pugui interrompre el subministrament energètic deixant sense calefacció als
consumidors més vulnerables i prohibint la desconnexió durant els mesos d’hivern. La
Generalitat va aprovar la norma amb l'objectiu que es fes efectiva la moratòria amb la
qual no es pogués tallar ni la llum ni el gas a aquelles famílies en situació de
vulnerabilitat entre els mesos de novembre i març.
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Davant d’aquesta situació de vulnerabilitat i desemparament de bona part de la
població catalana, l’única resposta política per part del govern central ha estat la
d’interposar recursos d’inconstitucionalitat que paralitzen les normatives i suposen el
que ha estat una constant en la legislatura, la judicialització de conflictes polítics.
El Decret Llei 6/2013 va ser anul·lat pel Tribunal Constitucional l’abril de 2015, després
que el Govern Rajoy interposés un recurs d’inconstitucionalitat, al·legant que s’envaïen
competències estatals en matèria de règim energètic
Ara, la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar els problemes d’exclusió
residencial i de pobresa energètica va ser aprovada pel Parlament de Catalunya per
unanimitat. L’objectiu era donar resposta a les situacions de vulnerabilitat en que es
troben les persones més afectades per la crisis econòmica i social.
Aquesta llei, fruit del consens polític i social, era un bon instrument que ha permès
donar cobertura i emparament a persones amenaçades de desnonament del seu
habitatge o del tall en els subministraments bàsics d’energia.
Una llei que, malauradament ha estat recorreguda al Tribunal Constitucional per part
del govern central en funcions. El govern del PP ha interposat un recurs
d’inconstitucionalitat contra la llei demostrant una vegada més la seva manca de
sensibilitat social.
Davant d’aquest nou atac a l’autonomia local i a la nostra ciutadania més desfavorida,
el passat 3 de maig es va celebrar una cimera amb els grups parlamentaris, els
promotors de la iniciativa legislativa popular, la Taula d’entitats del Tercer Sector, la
Plataforma pel dret a un habitatge digne, els sindicats UGT i CCOO, i els
representants del món local de l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de
Municipis de Catalunya, on es va acordar “deixar sense efectes pràctics la resolució
del Tribunal Constitucional. És va acordar l’elaboració d’una nova llei d’emergència
social que reculli tot allò que ara ha quedat suspès per tal de donar resposta amb
mesures útils, pràctiques i segures, a la ciutadania que pot veure’s afectada per una
onada de desnonaments o de talls de subministrament energètic.
El món local en el seu conjunt, i els Ajuntaments en singular, com administracions més
properes als ciutadans, continuarem malgrat la interposició de recursos i la suspensió
de normatives, ajudant a la gent perquè servir als nostres ciutadans i especialment, als
més vulnerables, és la nostra raó de ser.
Obert el torn de paraules
El Sr. Roger exposa que la moció ve donada per una trobada amb els membres de la
PAH, en la que es van demanar una sèrie de coses pel plenari de juny, resultant que
els terminis que s’havien fixat per algunes demandes eren més llargs, considerant
adequat proposar aquesta moció en reconeixement a aquesta gent, la seva feina i la
seva lluita, estan satisfets de que estigui encapçalada per la majoria de grups.
Vist el disposat en la Comissió Informativa Directorial, de data 2 de juny de 2016.
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Vista la moció dels GPMS ERC, PSC, JxM, CUP i CiU, de data 3 de juny de 2016,
el Ple, per setze vots a favor (ERC, PSC, JxM, CUP i CiU) i un vot en contra (PP),
ACORDA:
Primer. Expressar el total rebuig a l’actuació del Govern espanyol promovent recursos
contra normatives que protegeixen les persones més vulnerables afectades per una
situació d’emergència d’habitatge o de pobresa energètica.
Segon. Denunciar l’actitud política miop i la manca de sensibilitat social del Govern
espanyol que malgrat els requeriments comunitaris no ha formulat cap normativa en
matèria de protecció dels consumidors i de les persones que es troben en situació de
desemparament.
Tercer. Donar suport a l’acord de la cimera entre Govern, Parlament i entitats
municipalistes i socials d’elaborar ràpidament una normativa que integri diferents
mesures i que permeti recuperar eines d’actuació en aquesta matèria per part de les
administracions locals i de la Generalitat.
Quart. Demanar a les entitats bancàries i financeres que assumeixin també el seu
paper en la solució dels conflictes habitacionals.
Cinquè. Reiterar el compromís social i la unitat de les institucions catalanes per donar
solucions conjuntes per tal que els municipis que són governs locals i administracions
de proximitat, continuem donant suport a les famílies i persones que més ho
necessiten.
Sisè. Donar coneixement dels acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), a la Federació
de Municipis de Catalunya (FMC), al Síndic de Greuges, a l’Agència Catalana de
Consum, a l’Organització de Consumidors i Usuaris, al govern espanyol i a la Unió
Europea.
10. Relació de resolucions de l'alcaldia de la 956 a la 1261/2016
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets dictats per l’Alcaldia, des del 956 al
1261/2016.
10-A.- El Sr. Roger es refereix al decret 993/2016, en el que es requereix a Adif, com
a responsable de les infraestructures viaries, perque porti a terme una sèrie
d’actuacions de neteja de males herbes i de sanejament d’alguns espais i de
rehabilitació d’alguna de tanca malmesa, per entendre que és bo que els ciutadans
sàpiguen que es fan aquestes actuacions entre Administracions, recordant que Adif ha
invertit a Catalunya, en el 2015, el 35% del que tenia previst en el seu pressupost,
deixant d’invertir gairebé un 70% del recursos previstos.
El Sr. Mercader agraeix que es faci pública la feina que es fa bé des de l’Ajuntament.
10-B.- El Sr. Màrquez es refereix a un altre decret d’una multa a una persona que
estava recollint aigua, lamentant que l’ordenança de civisme encara consideri
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sancionable el fet d’agafar aigua, sense tenir en compte la situació que viuen moltes
persones a l’hora de plantejar aquest tipus d’expedients, observant també que és un
tema recorrent el del consum d’alcohol a la via pública, majoritàriament durant la nit, a
la zona d’oci, sobre tot a prop d’alguna discoteca, essent un indicador de que hi ha una
problemàtica al passeig marítim amb aquesta qüestió, fent esment a l’apunyalament
succeït el cap de setmana, manifestant que saben que l’equip de govern està posant
mans a l’obra, amb la policia i demanant més presencia dels mossos per intentar que
no succeeixin certs fets i recordant al propietari quin és el valor de la vida, enfront d’un
guany econòmic.
El Sr. Mercader manifesta, pel que fa al tema de les multes per agafar aigua de les
fonts, que s’ha informat i li han comentat que eren bidons de 20 i 30 litres d’aigua i que
no es tractava de famílies necessitades, sinó d’okupes per ideologia, havent hagut
queixes veïnals al respecte, considerant que es pot ser més flexible amb els tenen
més necessitat, però que, quan hi ha un abús, com és el cas, s’ha de sancionar
El Sr. Màrquez replica que, de vegades, com és el cas, li costa d’acceptar segons
quina llei.
ASSUMPTE D’URGÈNCIA
Moció dels GPMS del PSC i CUP per a la millora de les condicions del personal i
del servei de la Corporació de Salut del Maresme.
El Sr. Mercader manifesta que, ja que avui es posava damunt de la taula el tema de la
Corporació de Salut, fent només referència a infraestructures, era important posar-hi
també les condicions laborals reclamades pel comitè d’empresa per tal de fer arribar la
realitat que estan vivint els treballadors sanitaris de la zona i es pugui tenir en compte
en els pressupostos.
Es passa a votar la urgència que resulta acceptada per quinze vots a favor (PSC,
CUP, JxM, ERC i PP) i dues abstencions (CiU), d'acord amb allò establert als
articles 91.4 i 83 del RD 2568/86 de 28 de novembre.
Aquesta és una proposta que es planteja a partir de l’asfixia que estan patint les
treballadores de la Corporació de Salut del Maresme i La Selva. La Salut del 50% dels
catalans empitjorarà en els pròxims anys degut a la política socioeconòmica que
genera necessariament més persones en risc de pobresa i aturats. Pensem que la
despesa en Sanitat de la Generalitat de Catalunya ha de revertir les retallades: de
personal, de salaris i dels mitjans necessaris per al desenvolupament de la seva feina
amb dignitat.
Segons l’Informe 27/2014 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya en relació a la
Corporació de Salut del Maresme i La Selva (Resolució 636/IX del Parlament) la
Corporació de Salut del Maresme i La Selva no ha dut els comptes de manera
adequada ni transparent, alhora som conscients que la sanitat pública es manté
dempeus gràcies a la tasca de tots i cadascun dels professionals, auxiliars i
administratius que la conformen. Aquesta proposta és un reflex fidel de les peticions
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que ens han fet arribar les persones que formen el Comitè d’Empresa de l’Hospital
Sant Jaume de Calella, CAP Calella, ABS Malgrat-Palafolls amb l’objectiu de millorar
el que creiem que és indispensable per a oferir un servei públic de qualitat, les
condicions laborals dels treballadors i treballadores.
Obert el torn de paraules
La Sra. Casajuana exposa que aquesta moció és complementaria de l’anterior, per
donar veu, com en altres ocasions han fet amb la PAH, al comitè d’empresa, ja que els
treballadors són els que dia a dia han estat patint per fer funcionar el sistema sanitari,
entenent que les peticions que els fan arribar han estat prèviament estudiades,
debatudes i consensuades,i poden ser assumides íntegrament, tenint en compte que
sembla que la conselleria de Salut, que s’ha estrenat fa poc, sembla que vol canviar
algunes polítiques i recuperar drets perduts, apuntant que tant una moció com l’altra
gaudeixen de plena independència i els partits poden decidir lliurement si adherir-s’hi o
no, havent-ho fet així perquè era impossible empastar les dues propostes sense
sacrificar el text d’una o d’altra.
El Sr. Mercader manifesta que creien que, per justícia, si reclamaven al departament
de Salut les infraestructures, també havien de reclamar el tema del personal, donant
veu també al comitè d’empresa, esperant el vot favorable de tots els grups.
El Sr. Roger avança que votaran a favor, tot i que podrien qüestionar algunes coses,
entenent que les demandes provenen de gent que coneix el seu ofici, apuntant que,
essent la part dispositiva de 19 punts, la part expositiva és una mica pobre, matisant
que caldria referir-se també als treballadors i no només a les treballadores, destacant,
per altra banda, que l’informe de la Sindicatura de Comptes 24/2014, fa esment als
exercicis pressupostaris de 2009, 2010 i2011 i respon a una sol·licitud feta el 2009
pels grups parlamentaris d’ERC i ICV-IUA, indicant, respecte a les retallades del
personal sanitari, que des de 01/05/2015 es troba en vigor el primer conveni col·lectiu
de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centre socio-sanitaris i
centres de salut mental, concertats amb el Servei català de la salut, amb l’aprovació
d’un increment d’un 3.6% de les tarifes per tot el sector concertat per part del servei
català de la salut, que conté una disposició addicional primera que disposa la
recuperació de les taules salarials de l’antic conveni de l’any 2008, dient que, en
relació amb l’increment del 3.6% de les tarifes, i a petició del departament de Salut, la
patronal va acceptar destinar íntegrament els nous recursos a la millora de les
condicions laborals, de forma que aquells treballadors que, a l’entrada en vigor del
conveni, tenien unes condicions millors en virtut dels seus pactes d’empresa, han
pogut conservar aquests drets i els treballadors d’altres centres, amb pitjors condicions
laborals, se n’han vist beneficiats també; respecte a garantir la contractació de
professionals sanitaris suficients, exposa que les substitucions de jubilacions són la
cobertura de les taxes de reposició de la plantilla personal per oferta publica que ve
determinada per les lleis de pressupostos, havent regulat el govern de la Generalitat
reglamentàriament la lliure cobertura per incapacitats temporals i altres causes
d’absentisme laboral del personal dels centres, en el marc de les directrius de
contractació de personal del servei públic, apuntant, quant a obrir convocatòria de
noves places d’oferta pública a l’ICS per resoldre precarietat, que des de l’any 2010
s’ha produït un increment rellevant de personal amb nomenament d’interins, atesa la
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manca d’oferta publica limitada a la taxa de reposició establerta a la normativa bàsica
estatal, obrint-se l’any 2015, després de 5 anys, l’oferta per la cobertura de 340 places
de personal estatutari, en aplicació d’una taxa de reposició limitada al 50% dels
efectius del global de l’Administració de la Generalitat, preveint-se, aquest any 2016,
en aplicació d’una taxa de reposició incrementada al 100% dels efectius, un important
increment de places a convocar en l’oferta pública, indicant, per altra banda, que
CatSalut està treballant en la confecció d’un pla estratègic de l’atenció primària i
comunitària que ha de resoldre, entre d’altres, temes en relacionats amb aquesta
moció, com per exemple: analitzar els processos de reordenació de l’atenció primària i
comunitària realitzats els darrers anys i realitzar les actuacions necessàries, el que ha
de permetre apoderar l’atenció primària a través d’una major capacitat de resolució,
major capacitat de compra, més autonomia de gestió i millora de la integració entre
els diferents nivells assistencials amb lideratges compartits pels equips d’atenció
primària, dels centres de salut mental, equips municipals, PADES, ensenyament,
mitjançant un treball en xarxa perquè cadascú desenvolupi adequadament la seva
feina.
El Sr. Mercader posa de manifest que ha esgotat el temps.
El Sr. Roger manifesta que la moció és molt extensa i que han dedicat temps a cercar
informació, però que no disposen de prou temps per exposar-la.
La Sra. Serra posa de manifest que s’ha dit que aquesta moció és complementària de
l’altra presentada pel seu grup, preguntant com és aleshores que hi ha votat en contra,
recordant que a la junta de portaveus van obrir la seva proposta a que tothom pogués
fer esmenes i se’ls va dir que per part de la CUP i del PSC se’ls en farien arribar,
rebent el divendres les del PSC, que eren les propostes del comitè d’empresa, indicant
que a la moció que presentaven hi van afegir els següents punts: “Reclamar el
finançament adequat dels nostres centres de salut per poder recuperar els salaris dels
treballadors. Recuperar les condicions laborals en les que estaven els treballadors.
Dimensionar les plantilles per donar el tractament de qualitat adequat als serveis i
usuaris. Analitzar les ratios de població per atendre i la sobrecàrrega assistencial a la
que estan immersos els treballadors. Valorar l’atenció continuada dels CAPS. Millorar
el funcionament i la organització a nivell dels centres de primària, tant pediatria com
família. Ajustar la jornada dels treballadors per assumir la gran quantitat de feina
mèdica no assistencial. Aportar solucions a la saturació de les consultes externes.
Cobrir amb el personal necessari l’actual manca de cobertura. Evitar les
externalitzacions de serveis rentables econòmicament. Fer un anàlisi de les
conseqüències del canvi de regió sanitària. Revalorar totes les unificacions de servei
realitzades els darrers anys. A nivell estructural, per a les noves construccions
previstes, estudiar de forma adequada les necessitats de cada servei abans de iniciar
obres. Creació d’una àrea de neonatologia adequada a les necessitats de la zona.
Exigir la obertura del servei d’urgències del Centre d’Atenció Primària de Malgrat de
Mar durant tot l’any les 24 hores, no només a l’estiu”, que és exactament el mateix que
diu el seu punt. “Garantir recursos econòmics necessaris en el pressupost del 2016 de
la Generalitat de Catalunya per fer efectives totes aquestes mesures urgents”,
admetent que potser alguna paraula podia variar, apuntant, però, que, d’haver sabut
que venia del comitè d’empresa potser haurien pogut entendre que es traslladés fil per
randa, considerant que, amb tot, no hi ha tanta diferència, essent el problema que no
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hi va haver retorn perquè no els agradava que fos Convergència qui presentés la
moció, manifestant que, com que no tenen prejudicis, votaran a favor d’aquesta moció
perquè Convergència la pot assumir perfectament, dient que alguns punts no els van
posar exactes perquè els semblaven reiteratius, trobant normal que, si un demana fer
un estudi i tenir indicadors per demanar una àrea de neonatologia, es digui “valorar la
creació i adequar-la a les necessitats”, apuntant, però, que sembla quer no es podia
tocar res perquè les propostes eren d’un altre organisme, que el PSC es va atribuir de
cara a la galeria, manifestant que el fet que avui PSC i CUP portin aquesta moció al
Ple, els hauria de fer posar vermells, perquè el que aquí es demana, és pel pressupost
2016, al que van fer una esmena a la totalitat, que impedeix portar-ho a terme, perquè
no hi ha recursos al pressupost, com saben perfectament, destacant, per altra banda,
que a la moció es demana que no es privatitzi, quan l’Ajuntament té tots els serveis
municipals privatitzats, proposant estudiar-ho, seguint la tendència que hi ha al mon
local de tornar a prestar serveis des del a mateixa Administració, preguntant que qui
diu que la privatització hagi de ser negativa, sens perjudici de que s’hagi d’exigir la
màxima transparència, podent entendre aquesta filosofia en la CUP, però no del PSC
que s’ha dedicat durant tota la dècada dels 90 a privatitzar-ho tot, demanant que siguin
una mica coherents, reiterant que, amb tot, votaran a favor perquè estan d’acord en
moltes coses com: que els treballadors recuperin el que tenien i en dimensionar les
plantilles, si bé existirà un problema a l’hora de finançar-ho.
El Sr. Mercader indica que ha exhaurit el temps amb escreix.
La Sra. Serra contesta que la moció té 19 punts.
Las Sra. Vega lamenta que sigui tan complicat arribar a un acord que afecta a
persones, presentant dues mocions sobre el mateix tema, suposant que els sindicats
són els que han de fer que es belluguin els polítics de dalt i facin les gestions que
s’hagin de fer, apuntant que tot això ve de 2008 i que no són l’únic col·lectiu al que se
li ha rebaixat el sou i no se'ls ha firmat el conveni, perquè també hi ha el personal
d’Ensenyament i alguns altres als que se’ls va treure la paga extra.
La Sra. Ponsa manifesta que aquesta moció recull peticions, tant estructurals com
laborals, que ha fet arribar el comitè d’empresa i que té com a objectiu millorar les
infraestructures i les condicions laborals de treballadors/es per oferir un servei públic
de qualitat, avançant que el seu vot serà favorable.
La Sra. Casajuana manifesta que el comitè d’empresa té els seus portaveus per parlar
d’inversions en infraestructures i que també hi ha el consell rector del Consorci que les
pot fer arribar, indicant, quant a la part expositiva, que és curta perquè el més
important són els acords i, quant a l’esmena a la totalitat als pressupostos de la
Generalitat, que la CUP ho ha fet perquè no ha pogut entrar a negociar ni a debatre’ls,
havent-los rebut dos dies abans en un pen, apuntant que existeixen suplements de
crèdit i els Parlament el podria aprovar, recordant que del 2010 al 2015, hi va haver
5.300 milions en retallades i el frau fiscal català -16.000 milions-, fent esment als
senyors Almirall, amb molts negocis amb la sanitat publica, el Sr. Millet i el Sr. Montull
que avui han estat absolts i al patrimoni dels 10 catalans més rics -23.000 milions-,
dient que volen augmentar l’IRPF per les rendes molt altes i no els deixen, destacant
que dins de la CUP hi ha diferents opinions i que hi ha persones que haguessin dit sí a
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aquests pressupostos, però que el procés no finalitza per això, citant declaracions de
Marta Rovira en el sentit de que estava contenta de que hagués passat, perquè
obligaria a posar les cartes sobre la taula i veure cap a on va tothom, apuntant que hi
ha altres eines perquè aquesta despesa social es pugui portar a terme, concloent,
tornant a la moció, que traslladen el discurs del comitè d’empresa íntegre, perquè se’l
senten seu i que, la Generalitat digui què es pot fer i què no.
El Sr. Mercader recorda que a la junta de portaveus van dir que el PSC presentaria
esmenes i que ho faria a través del comitè d’empresa, perquè l’endemà tenien una
reunió amb ells, presentant-les el dijous al vespre, destacant que Convergència havia
suprimit l’apartat d’evitar les externalitzacions de serveis rentables econòmicament,
posant l’exemple d’una empresa del Prat del Llobregat, pel tema de transfusions de
sang, apuntant que s’hauria de mirar quin funcionament té en relació a quan es feien al
laboratori de l’hospital de Calella, considerant que és més efectiu fer-ho des de
l’hospital de Calella que no pas anant a el Prat del Llobregat, suprimint també dur a
terme la reunió demanada pels alcaldes fa tres mesos al conseller de Salut,
puntualitzant que, quant a “exigir l’obertura del servei d’urgències al CAP durant tot
l’any les 24h, no només l’estiu”, es va canviar per “garantir un servei d’urgències del
CAP durant tot l’any 24h”, o que “millorar el servei i l’organització a nivell de centres de
primària, tant a nivell de pediatria com família”, es deia “promoure una major
racionalització” o que “la creació d’una àrea de neonatologia”, es limitava a “valorar la
creació”, trobant sorprenent que ara votin a favor de la moció que es presenta, quan és
la mateixa que volien incloure en la seva i no es va acceptar, introduint un seguit de
canvis, considerant que, si hi hagués hagut voluntat d’acord, no hi hauria dos mocions
separades, sinó una sola, demanant que s’aprovi, que ho rebi la conselleria i que es
posi mans a l’obra per solucionar aquest tema.
El Sr. Roger manifesta que han fer referència al pressupost, perquè al punts 15
s’exigeix l’obertura del servei d’urgències del centre d’atenció primària de Malgrat de
Mar durant tot l’any les 24h, no només a l’estiu i en el pressupost hi havia 315 milions
d’euros per la sanitat del país que han quedat penjats, on estava previs recuperar
l’obertura dels CAP les 24h i al punt 16 es parla de dotar dels recursos econòmics
necessaris en el pressupost del 2016 de la Generalitat per tal de fer efectives totes
aquestes mesures urgents, cosa que tampoc no serà possible, de moment, existint
gent desatesa durant aquest temps, fent esment a una piulada d’en Titot en el que
deia que, quan es fa el que va fer la CUP, s’ha de grapar una proposta alternativa de
pressupost.
La Sra. Serra manifesta que no han parlat del procés, si bé certament hi ha realitats
econòmiques i de recursos que són els que són, dient que el tema del servei
d’urgències s’ha fet servir moltes vegades contra Convergència, recordant que va anar
a reclamar que s’obrís tot l’any i que aquest model no el va fer Convergència, sinó la
Sra. Geli del PSC, no existint recursos per canviar-lo, per bé que, en els municipis
turístics, s’han obert les urgències la temporada d’estiu,cosa que no estava prevista,
apuntant, pel que fa a punt de la reunió amb el conseller, que els ha intentat convèncer
de que no calia fer una moció respecte als punts que ja s’havien demanat a la reunió
d’alcaldes, i en canvi aquest punt, que demanaven els alcaldes, el posa a la seva
moció, el que resulta força incoherent, matisant que, si tant important era, ho haurien
inclòs, essent el problema que no hi ha hagut ocasió de negociar res, obtenint per
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resposta a la proposta elaborada durant el cap de setmana, que ja farien una altra
moció, interpretant que no es va voler arribar a cap entesa, indicant que, si els
haguessin dit que es tractava del text del comitè d’empresa, fil per randa, potser ho
haurien entès i s’hauria pogut formular una proposta amb el consens de tothom,
demanant que, de cara al futur, es revisi el què ha passat.
El Sr. Mercader respon que és sorprenent l’òptica totalment diferenciada que es té
dels fets, declarant-se molt tranquil amb els passos dut a terme i amb els mails i els
missatges enviats, essent tothom conscient del què es va dir a la junta de portaveus,
tenint la consciència tranquil·la per haver intentat arribar a un acord, concloent que, ja
que no s’ha assolit, al menys, juntament amb la CUP, s’ha volgut donat veu al comitè
d’empresa.
Vista la moció dels GPMS del PSC i CUP, de data 8 de juny de 2016, el Ple, per
assentiment dels disset membres assistents, ACORDA:
1. Reclamar el finançament adequat dels nostres centres de salut per poder
recuperar els salaris dels treballadors. Tant el govern central com l’autonòmic
han impulsat pactes en els quals els treballadors han cedit part del seu salari
per a fer viable econòmicament la Corporació de Salut del Maresme i La Selva
(CSMS).
2. Recuperar les condicions laborals en les que estaven els treballadors,
començant per les que marca el nou conveni laboral.
3. Dimensionar les plantilles per donar el tractament de qualitat adequat als
serveis i usuaris: Pediatria de Centre d’Atenció Primària (CAP), Programa
d’Atenció Domiciliària (PADES), metges de família, infermeria hospitalària i
primària, ..., és a dir, totes.
4. Analitzar les ratios de població per atendre i la sobrecàrrega assistencial a la
que estan immersos els treballadors.
5. Valorar l’atenció continuada dels CAPS: nombre de metges necessaris per a
poder realitzar-la i no afegir-ho a la feina diària de cada metge.
6. Millorar el funcionament i la organització a nivell dels centres de primària, tant
pediatria com família: Les agendes dels treballadors estan saturades i no
existeix un número màxim de visites al dia. Les cites programades estan
complertes amb una demora de fins a dues o tres setmanes, es forcen cites
sense límit, les cites espontànies s’omplen; s’assumeix els pacients desplaçats
(tant turistes com desplaçats estacionals), les consultes telefòniques, els
domicilis i una gran quantitat de tràmits burocràtics i visites sense pacient
(CGEST).
7. Ajustar la jornada dels treballadors per assumir la gran quantitat de feina
mèdica no assistencial (CGEST: renovació i valoració de receptes, informes de
validació de fàrmacs, informes ADI, Informes d’assistent social, informes de
teleassistència, Informes ICAM,...). Darrerament aquest tipus de feina ha
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augmentat de forma notable en el dia a dia de les consultes i manca espai a
l’agenda per assumir l’augment d’aquestes visites.
8. Aportar solucions a la saturació de les consultes externes on els diferents
especialistes i els usuaris es troben amb problemes similars als esmentats en
el punt anterior.
9. Cobrir amb el personal necessari l’actual manca de cobertura , bàsicament ,
mèdica de forma reiterada. Les baixes laborals perllongades , les vacances, les
hores sindicals, etc; previstes amb setmanes o mesos d’antelació, no es
cobreixen i això comporta primer una sobrecàrrega als altres professionals i
segon una demora encara més llarga de les llistes d’espera.
10. Evitar les externalitzacions de serveis rentables econòmicament; radiologia,
laboratori, rehabilitació, .... La por de l’externalització provoca un estrès afegit al
professionals.
11. Fer un anàlisi de les conseqüències del canvi de regió sanitària , de Barcelona
a Girona, per a conèixer si ha estat positiva o no.
12. Revalorar totes les unificacions de servei realitzades els darrers anys (
ginecologia i obstetrícia, cirurgia i traumatologia) i si han estat efectives. Cal fer
especial esment que la ubicació dels mateixos no és correcta per la quantitat
de desplaçaments que provoquen en pacients potencialment greus.
13. A nivell estructural, per a les noves construccions previstes, estudiar de forma
adequada les necessitats de cada servei abans de iniciar obres. Serà important
seguir allò que les normatives estableixen i evitar fer i desfer sobre la marxa el
que es vagi realitzant. Caldrà valorar la intimitat dels usuaris, banys amb dutxa
a la sala de parts,...
14. Creació d’una àrea de neonatologia adequada a les necessitats de la zona.
15. Exigir la obertura del servei d’urgències del Centre d’Atenció Primària de
Malgrat de Mar durant tot l’any les 24 hores, no només a l’estiu.
16. Dotar dels recursos econòmics necessaris en el pressupost del 2016 de la
Generalitat de Catalunya per tal de fer efectives totes aquestes mesures
urgents, així com de les infraestructures necessàries acordades a la reunió
d’alcaldes i alcaldesses juntament amb la Corporació de Salut del Maresme i la
Selva que van mantenir el mes de març i que van ser traslladades a la
Conselleria de Salut de la Generalitat.
17. Instar a la Generalitat per a que realitzi un Informe sobre l’activitat de la
Generalitat en el Consorci Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
18. Dur a terme la reunió demanada pels alcaldes fa 3 mesos amb el Conseller de
Salut de la Generalitat de Catalunya, Sr. Antoni Comín i Oliveres.
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19. Transmetre aquests acords a la Conselleria de Salut de la Generalitat de
Catalunya, al Consorci Corporació de Salut del Maresme i la Selva, al
CATSALUT, als grups parlamentaris del parlament de Catalunya, als
Ajuntaments de l’Alt Maresme i als Ajuntaments de Blanes, Lloret i Tossa de
Mar i també al Comitè d’Empresa de l’Hospital Sant Jaume de Calella, CAP
Calella, ABS Malgrat-Palafolls.
11. Precs i preguntes
11- A.- La Sra. Martínez es refereix al camí que hi ha entre l’avinguda Colom i la
carretera d’entrada al poble, que passa per darrera els gardens, posant de manifest
que no té més il·luminació que la que arriba de l’avinguda Colom i de la carretera,
apuntant que hi ha una zona de carril bici i que, al vespre, és impossible poder-hi
passar, demanant que es valori posar al menys un parell de punts de llum repartits.
El Sr. Sánchez-Camacho recull el prec, dient que faran una valoració del cost que
suposa.
11-B.- La Sra. Martínez pregunta com va el temps d’espera per les primeres visites a
Serveis Socials.
La Sra. Martín respon que, després de la incorporació d’una treballadora social més i
el suport del Consell Comarcal, s’ha disminuït el temps d’espera a unes dues
setmanes.
11-C.- El Sr. Roger es refereix de la zona de davant del pavelló de l’avinguda
Tarragona, a l’altre banda de l’avinguda Costa brava, on hi ha queixes dels veïns
sobre l’estat dels solars on s’havia previst situar l’ARE, per l’existència d’herbes de
l’alçada gairebé d’una persona i de rates, de forma que hi ha gent que no pot ni tant
sols deixar oberta la porta del garatge per ventilar una mica perquè a la que es
despisten, se'ls cola tota mena de bestiar, demanant que es requereixi als propietaris
perquè ho tinguin en condicions, si més no, el tros que limita amb les cases, fent-hi un
tancat o alguna cosa que pugui evitar aquest problema.
El Sr. Sánchez- Camacho respon que, pel que fa als solars públics, aquesta
informació ja li va demanar, fa un parell o tres de mesos o tres, arran d’una junta de
govern local en la que s’aprovava l’adjudicació dels treballs per desbrossar els solars
públics, que li fou contestada via correu electrònic, mentre que, pel que fa als solars
privats, els requeriments surten abans de Sant Joan per una qüestió de seguretat,
considerant que el tema de les rates és degut a la brutícia i no a la vegetació
espontània.
11-D.- El Sr. Roger es refereix als horts socials, demanant quin tempo està previst per
la seva posada en marxa, apuntant que, a part de les zones de cultiu individuals,
també tenien entès que al projecte contemplava espais col·lectius per escoles,
entenent que fóra bo que això es vinculés una mica amb el banc d’aliments perquè hi
podria haver aquesta vessant solidaria i les escoles o altres col·lectius veurien que una
part del que cultiven és útil per la gent que més ho necessita.
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El Sr. Sánchez-Camacho respon que aquest mateix matí han tingut una trobada per
fer el seguiment d’aquest tema, indicant que aquella pastilla està catalogada
d’equipament i que per fer-hi una mínima intervenció com ara una caseta per posar-hi
eines, cal un pla especial que, en ser de poca entitat, es pot assumir des de la casa i
els tècnics ja tenen la tasca assignada, afegint que cal fer la memòria valorada, un
topogràfic i un pla de necessitats.
El Sr. Roger replica que això ja fa temps que s’hauria d’haver començat a veure,
recordant que la moció es va aprovar fa uns 8 mesos i cada vegada surten entrebancs.
El Sr. Sánchez-Camacho contesta que no recorda si la moció establia un temps
determinat per portar a terme aquesta actuació, manifestant que, en tot cas, no es va
comprometre a fer-ho en una data, afegint que el PSC ho duia al programa i s’hi està
treballant.
11-E.- El Sr. Serret posa de manifest que l’article 22.3 h) del ROM estableix que la
durada de cada una de les intervencions del primer torn de paraules no podrà excedir
els 5 minuts i la del segon de 3 minuts, al igual que les intervencions per al·lusions, i
que l’alcalde o alcaldessa podrà ampliar la durada de les intervencions el doble del
previst en el paràgraf anterior en funció de la importància o transcendència dels
assumptes que es debaten, demanant que, abans de cada punt a tractar, se’ls digui
quants minuts tenen per exposar aquell punt, considerant que, tenint en compte que el
tema sanitari que avui s’ha tractat s’ha dit que era de màxima importància, com així és,
se’ls hauria d’haver concedit el doble de minutatge, recordant que el ROM també diu
que cada punt només el podrà discutir un sol regidor de cada grup, que farà de
portaveu, dient que el PSC no ho ha complert perquè ha defensat una moció amb dos
regidors, concloent que si se’ls fa complir el ROM a raja tabla, també ho faci l’alcalde i
la resta de regidors.
El Sr. Mercader respon que si s’hagués complert a raja tabla no es portarien tres
hores i mitja de sessió, indicant que, en el tema de sanitat, ha deixat el doble de temps
amb escreix, havent de tallar alguna intervenció perquè ja excedia el doble de temps,
manifestant que sempre han dit que el ROM no és una llei mordassa, sinó una mena
de guió que ha de permetre una certa flexibiltat, invitant a escoltar demà Ona Malgrat i
a cronometrar les intervencions que ha tingut el seu grup en el tema de la sanitat,
entenent que el temps s’ha distribuït de manera justa.
El Sr. Serret replica dient que s’aplica una vara de mesurar diferent en funció del que
interessa, considerant que el funcionament del plenari no pot estar regulat per un ROM
com aquest, reiterant la petició de que se’ls digui quants minuts tindran per exposar
cada tema com ho fan molts organismes, per tal de poder-se organitzar l’exposició,
manifestant que faran el creguin convenient i que, si creu que els ha de fer fora del
plenari, ho faci, que ja aniran a explicar que no han pogut exposar el que consideraven
perquè hi ha un ROM mordassa, que no permet expressar com cal als regidors,
apuntant que en aquest plenari també hi ha hagut posicions critiques d’un grup que ha
votat dividit i els papers es poden repartir com es vulgui.
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El Sr. Mercader contesta que pel proper ple es farà, com a l’Ajuntament de Blanes, un
minutatge controlat perquè tothom ho pugui veure, afegint que ha intentat ser flexible,
però, com que tot i així hi ha queixes, aquest sistema serà totalment objectiu.
11-F.- El Sr. Serret, respecte al tema de les guàrdies de 24h que el seu grup sempre
ha defensat, anant fins i tot a reclamar al director de serveis territorials que s’obrís el
CAP tot l’any, aconseguint que estigués obert a l’estiu, manifestant que reclamaran
també que estigui el CAP obert les 24h del dia, demanant, però, que no es torni a
desautoritzar als metges que treballen al servei telefònic perquè ho fan molt bé i amb
molta celeritat, dient que, cada vegada que es treu aquest tema, ha de fer la critica de
que les ambulàncies no són a Malgrat perquè l’alcaldessa socialista no ho va
permetre, convidant al senyor alcalde a que passi una nit al CAP, per veure quantes
persones utilitzen el servei i que els motius no són de vida o mort, sinó urgències que
perfectament pot respondre el servei d’atenció telefònica, reiterant que, amb tot,
reclamen les 24 h del CAP que la Sra. Geli va retallar amb el pla de reordenació
d’urgències del tripartit, apuntant que el que sí pot passar és que, si el CAP tanca a les
20h i hi ha una urgència amb un infant, aquella persona no sigui destinada a Pineda.
El Sr. Mercader respon que no desmereix als treballadors, ja que és gràcies a ells
que, tot i les retallades que estan patint, s’aguanta el servei, sinó els pocs recursos
que tenen per tal de fer una atenció de qualitat en una sanitat pública.
11-G.- El Sr. Màrquez pregunta com va el reglament de participació ciutadana, ja que,
mentre no es fa, no es convoquen els consells sectorials que hi ha, i la ciutadania no
participa del debat polític.
El Sr. Mercader respon que s’estava redactant, però la Diputació de Barcelona ha
canviat el model que s’estava seguint, perquè no acabava de funcionar, i ara n’està
fent un de nou, estant a l’espera de veure aquest nou model basat en les experiències
i bones pràctiques dels ajuntaments, indicant que a l’estiu ho faran arribar, si bé, per
avançar feina, els tècnics es poden reunir amb l’oposició per veure el que s’ha fet fins
ara.
El Sr. Màrquez respon que accepten treballar en el reglament de participació
ciutadana, considerant, però, que, si cal regir-se per òrgans superiors, com la
Diputació, s’està marejant una mica la cosa, instant a començar a treballar perquè ja
es porta un any de legislatura, activant els consells que ja existeixen, perquè potser en
dos mesos la Diputació torna a canviar d’opinió i cal tenir una eina per començar a
treballar.
El Sr. Mercader contesta que, si la setmana vinent es fa una reunió pel reglament, es
pot decidir si es comença pel tema dels consells i, si s’arriba a un consens, es podrien
convocar.
El Sr. Màrquez hi està d’acord.
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El Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari estenc aquesta acta.
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