ACTA DEL PLE
Identificació de la sessió
Data: 7 de juliol de 2016
Caràcter: ordinària
Horari: de 19.00 a 22.00 h.
Lloc: Sala de Plens
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 PP
Ana Vega Raya

Amb l’assistència del secretari Sr. Joan Carles Nonell i Sendrós, que dóna fe de l’acte.

Document verificable
1 amb Codi Segur a www.ajmalgrat.cat
33053906-a8c4-4359-8a39-3e62c5e12eca

Oberta la sessió per la Presidència, i després de comprovar l'existència de quòrum
d'assistència necessària perquè pugui ésser iniciada, el senyor alcalde proposa
guardar un minut de silenci per condemnar l’assassinat d’un jove, produït la nit del
dilluns, i també per mostrar el condol als familiars.
Guardat el minut de silenci, es procedeix a conèixer dels assumptes inclosos en el
següent,
Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de la sessió celebrada el dia 9 de juny de 2016.
2. Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de
Malgrat per la prestació del servei d’acollida itinerant.
3. Resolució del recurs de reposició interposat per la Sra. Marta Pi Boix contra l'acord
d'aprovació definitiva de la relació actualitzada de béns i drets afectats pel "Projecte
d'urbanització de l'avda. Barcelona"
4. Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora del mercat de venda no sedentària de
Malgrat de Mar.
5. Moció GPM CUP en nom de la Plataforma preservem el litoral per un nou model de
gestió del litoral i en contra del projecte defensa de las playas de s’Abanell y la Marina,
del MOPU.
6. Moció GPM ERC per l’adopció del salari mínim de mil euros
7. Moció del GPM ERC per un nou país lliure de corrupció d’Estat.
8. Dació de compte dels decrets 1262 a 1662/2016
9. Torn obert de paraules
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de l’acta de la sessió celebrada el dia 9 de juny 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 9 de juny 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 9 de juny de 2016.
La Sra. Casajuana anuncia la presentació per part del GPM CUP-PA d’una moció per
urgència (art. 22.2 ROM).
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2. Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament
de Malgrat per la prestació del servei d’acollida itinerant.
En data 28 d’abril de 2010 el Parlament de Catalunya aprovà la Llei 10/2010, d’acollida
de les persones immigrants i de les retornades a Catalunya. La seva finalitat és
promoure l’autonomia i la igualtat d’oportunitats d’aquestes persones i de remoure els
obstacles que ho puguin impedir, a causa, principalment, de la manca de
competències bàsiques i el desconeixement de la societat i de l’ordenament jurídic.
Dins del marc de les polítiques de ciutadania i immigració, i segons l’article 21.2
d’aquesta Llei, són competències dels ens locals, tota una sèrie d’actuacions vers a
aquestes polítiques socials (els articles 14.1, 14.4 i l’article 2 d’aquesta Llei,
estableixen tot un seguit d’obligacions als Ajuntaments).
Així mateix, en el seu article 21.1 d) estableix que els ens supramunicipals poden
prestar el servei de primera acollida per delegació o encàrrec de gestió, o establir
programes d’assistència i cooperació als municipis amb relació a aquest servei.
En data 22 de juliol de 2014, el Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya, va emetre la Instrucció 1/2014, establint els criteris generals
per a l’elaboració dels informes d’estrangeria, competència de la Generalitat de
Catalunya.
En data 18 de novembre, la Generalitat de Catalunya aprovà el Decret 150/2014,
desplegant reglamentàriament la referida Llei 10/2010. Aquest Decret regula els
programes d’acollida especialitzada, els informes d’estrangeria que emet la Generalitat
en col·laboració amb els Ajuntaments, i determinades funcions professionals
especialitzades en serveis d’acollida i integració de persones immigrants i retornades.
El Consell Comarcal del Maresme, a través del Pla Territorial de Ciutadania i
Immigració, desenvolupa serveis de suport als municipis de la comarca per facilitar la
gestió del fet migratori i garantir la cohesió social dels municipis, facilitant la inclusió
dels nous ciutadans.
El Consell Comarcal del Maresme, d’acord amb els plantejaments de la referida Llei
10/2010 i davant de la necessitat d’articular els processos d’acollida a la comarca
impulsa el Servei Itinerant del Maresme per als municipis de la comarca que no
disposin d’aquest servei.
El Sr. Márquez manifesta que sobre aquest tema no se’ls ha informat correctament, tal
i com van demanar a la junta de portaveus i a la comissió informativa, per poder
valorar si aprovaven o no aquest conveni, apuntant que la funció de la comissió
informativa directorial és l’estudi, preparació i consulta, dels assumptes que hagin de
ser sotmesos a decisió del ple o de la junta de govern local, quan aquesta actua de
competències delegades del ple, existint tot un seguit d’informacions que no se’ls van
poder donar, per la qual cosa no disposen de prous elements per decidir ni tampoc per
poder iniciar un debat, demanant la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia i que passi
pel Ple següent.
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En haver sol·licitat el GPM CUP-PA que l’expedient resti damunt la taula, es
procedeix, d’acord amb el que estableix l’art. 92.1 del RD. 2568/1986, de 28 de
novembre, que aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic Local, a votar aquesta petició, abans de fer-ho sobre el fons de
l’assumpte, amb el resultat de dos vots a favor (CUP), dotze vots en contra (PSC,
JxM, CiU i PP) i tres abstencions (ERC).
Obert el torn de paraules
La Sra. Viñolas exposa que aquest conveni inicialment es va fer al maig del 2013 i
que es tracta ara d’un renovació, oferint-se, entre altres coses, el servei de traducció,
l’assessorament jurídic, la mediació intercultural, sensibilització i cursos de català i
castellà.
La Sra. Martínez manifesta que valoren positivament el pla territorial del Consell
Comarcal, pel suport que suposa pels serveis socials locals, considerant-lo una bona
eina per fer un primer acostament i afavorir la integració, tot i ser una eina incomplerta,
pendent d’ampliacions que ja estan previstes, entenent pertinent la renovació d’aquest
conveni, per la qual cosa el seu vot serà favorable.
El Sr. Márquez es manifesta sorprès de que els senyors regidors tinguin tant clar que
aquest conveni sigui necessari o no, - que, segurament, ho és -, quan els seus
continguts no s’han pogut debatre, apuntant que coneixen, a través d’immigrants de
Malgrat, sobre tot els que estan treballant en el pla d’acció de l’Ateneu el Rovell, que
molts d’aquests punts es duien de manera precària, considerant, per tant, que caldria
revisar els acords i els objectius amb els quals està fet aquest conveni, estant obligats,
com Ajuntament, a donar el servei d’acollida itinerant, podent-lo oferir directament o
delegant en altres institucions, com, en aquest cas, el Consell Comarcal, recordant
que, anys enrere, es donava mancomunat amb altres municipis, com Calella, Pineda,
Palafolls i Tordera, passant, posteriorment, a formar part del servei que ofereix el
Consell Comarcal, indicant que la persona de referència pels immigrants ve una tarda
a la setmana, suposant que deu anar molt carregada de feina, considerant que el
conveni s’hauria de revisar perquè no es compleix en la seva totalitat o ofereix uns
serves molt mínims, destacant que són competències del ens locals: fomentar les
polítiques necessàries i prestar els serveis necessaris per garantir la cohesió social de
la població i l’acollida i la integració dels estrangers immigrants, els sol·licitants d’asils,
els refugiats, els apàtrides i els retornats, indicant que hi ha molts immigrants
queixosos i que no es veu reflectida la seva participació a nivell municipal i la seva
integració, preguntant que significa “realitzar les tasques prèvies per l’emissió de les
propostes d’informe d’integració social per l’arrelament social d’integració per la
renovació de residencia temporal de disponibilitat d’habitatge per l’agrupament familiar
des de una perspectiva d’acollida”, concloent que aquest conveni es millorable, que
molts dels seus punts, a dia d’avui, no s’estan complint, o es compleixen sota mínims i
amb un volum de feina molt superior al que la persona que està fen aquest servei pot
assumir, afegint que el punt cinquè diu que l’accés al servei d’acollida itinerant es
realitzarà a través del padró municipal i a través de serveis, recursos o entitats
municipals, derivant al servei d’acollida itinerant les persones que fa un temps que

4

viuen al municipi però que poden estar interessades en gaudir del servei, preguntant,
actualment, a través de quins serveis, recursos o entitats municipals s’està duen a
terme aquesta tasca, recordant que la població immigrada representa més del 10% de
la població actual del municipi.
La Sra. Viñolas respon que el tema dels refugiats ha entrat nou, però que tots els
altres serveis s’estan donant, des de Càrites, des de l’Ajuntament, des de serveis
socials, des de les AMPES de les escoles, o sigui, que no es cert que no s’ofereixi
aquest servei.
El Sr. Márquez replica que, durant la comissió informativa directorial, volien respostes
a totes aquestes preguntes per tenir més coneixement del que s’havia d’aprovar i no
es van donar, apuntant que, en tractar-se d’un col·lectiu dèbil, en molts casos, és
important mirar-se bé aquest conveni, considerant que la resposta de la regidoria
arriba una mica tard, apuntant que tampoc ha respost sobre la saturació de la persona
de referència, insistint en que el tema s’hauria de deixar sobre la taula per revisar el
conveni, perquè es compleixi al cent per cent, avançant que s’abstindran de votar
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 30 de juny de 2016.
El Ple de l’Ajuntament, per quinze vots a favor (PSC, JxM, ERC, CiU i PP) i dues
abstencions (CUP), ACORDA:
Primer. Aprovar el conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i
l’Ajuntament de Malgrat de Mar, per la prestació del servei d’acollida itinerant, en els
termes referits a la part expositiva.
Segon. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Maresme.
3. Resolució del recurs de reposició interposat per la Sra. Marta Pi Boix contra
l'acord d'aprovació definitiva de la relació actualitzada de béns i drets afectats
pel "Projecte d'urbanització de l'Av. Barcelona"
Antecedents
1. En data 5-5-2016, el Ple de l’Ajuntament va resoldre les al·legacions presentades i
va aprovar definitivament la relació actualitzada, concreta i individualitzada dels
béns i drets de necessària ocupació per l’execució del “Projecte d’urbanització de
l’avda. Barcelona entre l’avda. Colom i el c/ Ausiàs March”.
2. Aquest acord ha estat publicat en el BOP de 13-5-2016, i a la seu electrònica de
l’Ajuntament el 10-5-2016. També s’ha notificat a tots els propietaris de béns i drets
i altres interessats.
3. En data 19-5-2016 (E2016005478) la Sra. Mª Rosa León Bohigas en representació
de la Sra. Gertrudis Bohigas Cuní ha formulat una petició.
4. En data 6-6-2016 (E2016006252) la Sra. Marta Pi Boix ha interposat recurs de
reposició contra l’acord d’aprovació definitiva.
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5. En data 6-6-2016 (E2016006253) el Sr. Nicolau Pi Catà ha formulat una petició.
Consideracions jurídiques
En data 13-6-2016 l’arquitecte municipal ha emès informe del recurs de reposició que
en la seva part essencial diu:
“1. En data 06.06.2016 Marta Pi Boix ha presentat un recurs de reposició on es diu que en la
resolució que aprova les indemnitzacions no es valora el fet que durant l’execució de les obres
l’accés a la part de finca situada al sudest de l’avinguda Barcelona restarà tancat causant un
perjudici a la interessada. Es demana una indemnització per la impossibilitat de conrear
aquesta part de la finca mentre durin les obres.
2. La porció que restarà al sudest de l’avinguda Barcelona no té cap possibilitat d’accés si no
és a través de l’extrem nordoest de la finca. En conseqüència, durant el termini d’execució de
les obres restarà impossibilitada la utilització de la mateixa.
3. Considero que aquesta situació suposarà una perjudici a la interessada raó per la qual
procedeix establir la indemnització procedent. Aquesta indemnització depèn del temps que
durin les obres i ara no es pot calcular. L’import en euros (I) s’ha d’obtenir de manera
proporcional a la duració de les obres en dies (D) mitjançant la fórmula següent en la que 0,95
és el rendiment net anual per cada m² per a cultius d’horta que es considera habitualment i S
els metres quadrats afectats:

I=

0,95
×D×S
365

Conclusions
Procedeix estimar el recurs de reposició presentat per Marta Pi Boix en el sentit de que pertoca
indemnitzar la interessada pel perjudici causat per la impossibilitat d’accés, i en conseqüència
de conreuar, la porció de terreny que restarà al sudest de l’avinguda Barcelona mentre durin les
obres. L’import de la indemnització es calcularà un cop acabades les obres amb la fórmula:

I=

0,95
×D×S ”
365

En data 27-6-2016, l’arquitecte municipal ha emès informe de les peticions
esmentades, que en la seva part essencial diu:
“1. En data 19.05.2016 Maria Rosa Leon Bohigas ha presentat un escrit en el que demana que
en el moment d’efectuar-se les obres es possibiliti tornar a instal·lar la canonada de reg ara
existent.
2. En data 06.06.2016 Nicolau Pi Catà ha presentat un escrit en el que demana que en el
moment d’efectuar-se les obres es faci el nou accés a les dues porcions de la seva finca pel
cantó més propoer al nucli de Malgrat.
Conclusions
Considero que cal prendre raó de les peticions esmentades, relatives al desenvolupament de
les obres, així com de totes les que han estat presentades al llarg de la tramitació, i les que
puguin formular els interessats d’ara endavant, assabentant de les mateixes a la direcció
facultativa i al contractista en el moment en que comencin les obres.”
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En data 27-6-2016, la cap de la unitat administrativa de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
ha emès l’informe següent:
“1. Normativa aplicable
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei d'Urbanisme,
modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer (TRLU)
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i
Procediment Administratiu Comú (LRJAP-PAC)
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals
2. La Sra. Marta Pi Boix exposa en el recurs de reposició que durant l’execució de l’obra,
l’accés de la part de baix de la finca quedarà sense accés, per la qual cosa no hi podrà accedir
per conrear-la, i demana una indemnització per aquest concepte.
L’art. 117.1 de la LRJAP-PAC disposa que el termini per interposar el recurs de reposició és
d’un mes, si l’acte és exprés. El recurs s’ha interposat dins del termini d’un mes des de la
notificació efectuada, i s’ha interposat per una persona legitimada per la seva condició
d’arrendatària d’una de les finques afectades pel projecte.
En l’informe de l’arquitecte municipal de data 13-6-2016 es proposa estimar aquest recurs de
valoració i establir una fòrmula per determinar la indemnització en funció dels dies que
efectivament sigui impossible l’accés a la finca i de la superfície afectada. La determinació de la
quantia final de la indemnització s’establirà un cop acabades les obres.
3. Els escrit de la Sra. Mª Rosa León Bohigas en representació de la Sra. Gertrudis Bohigas
Cuní i del Sr. Nicolau Pi Catà no tenen el caràcter de recurs de reposició atès que no s’oposen
a l’acord d’aprovació definitiva, sinó que són unes peticions que hauran de ser tingudes en
compte durant l’execució de les obres. Aquestes peticions han estat informades per l’arquitecte
municipal en data 27-6-2016.
4. L’art. 105.2 de la LRJAP-PAC preveu que: “2. Així mateix, les administracions públiques
poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials,
de fet o aritmètics existents en els seus actes.”
S’ha comprovat que s’ha produït una identificació
Salvador Argés Robert afectades per l’execució
Barcelona, atès que les afectades són les
7497709DG7079N001DB) i la 26.460 (referència
comptes de les finques 2506 i 1740 respectivament.

errònia de les finques registrals del Sr.
de les obres d’urbanització de l’avda.
finques 26.459 (referència cadastral
cadastral 7497708DG7079N001RB) en

Segons les notes simples del Registre de la Propietat de 20-6-2016, en aquestes finques no hi
ha cap altre titular de dret, excepte una servitud de pas de gasoducte que ja constava en les
finques anteriors, per la qual cosa, no és necessari notificar a cap nou interessat.
Procedirà rectificar la relació aprovada en aquest sentit, i demanar al Registrador de la
Propietat que cancel·li la nota marginal inscrita en les finques 2506 i 1740 d’inici d’expedient
d’ocupació anticipada.
5. D’acord amb l’art. 116 de la LRJAP-PAC, correspon resoldre el recurs de reposició al mateix
òrgan que va dictar l’acte impugnat. L’acte impugnat és un acord del Ple, per la qual cosa
correspondrà a aquest òrgan la resolució del recurs.
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D'acord amb l'art. 47 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local,
l'aprovació requereix el vot favorable de la majoria simple dels membres presents.
Conclusions
Procedeix resoldre el recurs de reposició interposat per la Sra. Marta Pi Boix contra l’acord del
Ple de 5-5-2016 d’aprovació definitiva de la relació actualitzada de béns i drets, i incorporar les
esmenes de rectificació de les finques registrals del Sr. Salvador Argés Robert, així com
prendre nota de les peticions formulades.”

Obert el torn de paraules
La Sra. Castellà exposa que, en data del 5 de maig de 2016, es va aprovar
definitivament la relació actualitzada del bens i drets per la necessària ocupació per
l’execució del projecte d’urbanització de l’avinguda de Barcelona, havent-se presentat,
durant el termini establert a l’efecte, un recurs de reposició, en el que es demana una
indemnització pel temps que no es podrà tenir accés a la seva finca, que ha estat
estimat, determinant que es calcularà la indemnització un cop acabades les obres per
tal de quantificar quants dies no s’hi haurà pogut accedir, restant definitivament
aprovada la relació actualitzada.
La Sra. Casajuana, avança que votaran a favor de l’estimació d’aquest recurs per
indemnitzar la impossibilitat de conrear la terra, mentre durin les obres de l’avinguda
de Barcelona, pensant que les regles per calcular i quantificar aquestes
indemnitzacions són molt minses, reiterant, com ja s’ha dit en diverses ocasions, que
prioritzar la urbanització de l’avinguda Barcelona, respon a un pacte amb interessos
partidistes del grup municipal de JxM, essent coneguda la relació d’aquest grup amb el
turisme, destacant la deixadesa de la zona de l’avinguda Mediterrània, que ha de
donar continuïtat a l’anella perifèrica establerta en el pla local de seguretat viaria,
realitzat l’any 2007 pel Servei Català de Transit i l’empresa Intra S.L. i que està patint
una suspensió sine die, insistint en la necessitat de donar continuïtat a l’avinguda
Mediterrània, perquè ara esta absolutament tot empantanegat, el barri ha crescut en
persones i serveis (escola bressol, cementiri, camp de futbol, escola Vedruna,
supermercat, botigues, etc...), però la urbanització no ha acompanyat, considerant que
no és de sentit comú ni responsable, donar resposta a una necessitat turística i
econòmica, abans que a les necessitats quotidianes de la gent del poble, ja que per
dotar de pressupost l’ obertura de l’avinguda Barcelona, al menys en els propers
quatre anys no es podrà fer el passeig Marítim per manca de finançament, deixant
miserablement una zona i un barri que ho necessita, reiterant el seu compromís amb
les persones i el dia a dia.
El Sr. Mercader manifesta que coneixen àmpliament aquesta opinió, de la mateixa
manera que la gent també coneix àmpliament la seva.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 30 de juny de 2016.
Vista la proposta de la regidoria d’Urbanisme, de 28 de juny de 2016, el Ple, per
assentiment dels disset membres assistents, ACORDA:
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Primer. Estimar el recurs de reposició interposat per la Sra. Marta Pi Boix contra l’acord
del Ple de 5-5-2016 d’aprovació definitiva de la relació actualitzada de béns i drets
d’acord amb el contingut de l’informe tècnic que consta en la part expositiva, i per tant,
determinar que pertoca indemnitzar-la pel perjudici causat per la impossibilitat d’accés a
la finca, i en conseqüència de conreuar, la porció de terreny que restarà al sudest de
l’avinguda Barcelona mentre durin les obres. L’import de la indemnització es calcularà un
cop acabades les obres amb la fórmula:

I=

0,95
×D×S
365

Segon. Prendre raó de les peticions formulades per la Sra. Mª Rosa León Bohigas en
representació de la Sra. Gertrudis Bohigas Cuní i Sr. Nicolau Pi Catà, relatives al
desenvolupament de les obres, així com de totes les que han estat presentades al llarg
de la tramitació, i les que puguin formular els interessats d’ara endavant, assabentant
de les mateixes a la direcció facultativa i al contractista en el moment en que comencin
les obres.
Tercer. Esmenar la relació de béns i drets exclusivament pel que fa a les finques
registrals del Sr. Salvador Argés Robert afectades per l’execució de les obres
d’urbanització de l’avda. Barcelona, atès que són les finques 26.459 (referència
cadastral
7497709DG7079N001DB)
i
la
26.460
(referència
cadastral
7497708DG7079N001RB) en comptes de les finques registrals 2506 i 1740
respectivament.
Quart. Sol·licitar al Registrador de la Propietat que cancel·li les notes marginals
inscrites en les finques del Sr. Salvador Argés Robert registrals 2506 i 1740 d’inici
d’expedient d’ocupació anticipada.
Cinquè. Publicar l’esmena anterior de la relació de béns en el BOP i en la seu
electrònica de la corporació.
Sisè. Notificar aquest acord a la Sra. Marta Pi Boix, la Sra. Mª Rosa León Bohigas en
representació de la Sra. Gertrudis Bohigas Cuní, al Sr. Nicolau Pi Catà i al Sr.
Salvador Argés Robert.
4. Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora del mercat de venda no
sedentària de Malgrat de Mar.
Antecedents
El procés de transposició de la Directiva 2006/123/CE, del Parlament europeu i del
Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior a nivell
estatal ha finalitzat, en matèria de comerç, amb l’aprovació de la Llei 1/2010, d’1 de
març, del comerç minorista, que inclou una nova regulació, amb caràcter bàsic, de la
venda ambulant.
Per la seva banda, a Catalunya s’ha aprovat el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre,
d’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva de serveis, que va modificar el
Text refós sobre comerç interior de 1993, que també regula la venda no sedentària.
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Posteriorment el Decret legislatiu 3/2010, en relació amb la venda no sedentària ha
estat modificat per la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i administratives.
D’altra banda, el procés de transposició de la Directiva també ha afectat al Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya pel que fa a la regulació de l’ús del
domini públic, que és un element substantiu de la venda no sedentària, en ser l’espai
físic on es desenvolupa aquesta activitat.
No pot deixar-se tampoc de mencionar la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del codi de
consum de Catalunya, què inclou dins les modalitats especials de relacions de consum
les realitzades en establiments no sedentaris.
Amb aquest resum, merament enunciatiu, pot concloure’s que el marc normatiu
regulador de l’exercici de la venda no sedentària, el procediment per atorgar les
autoritzacions per desenvolupar aquesta activitat i també el seu règim d’ús i
transmissió ha patit diversos i profunds canvis en poc temps.
Recentment, la Generalitat ha aprovat el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no
sedentària en mercats de marxants que també ha suposat una novetat en la regulació i
que s’ha dictat d’acord amb la competència exclusiva en matèria de comerç interior
establerta per l’article 121.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
L’actual ordenança reguladora de la venda no sedentària al mercat setmanal de
Malgrat de Mar que fou publicada en el BOP de 29 de maig de 1996 es troba
parcialment derogada ja que es d’aplicació directa la normativa que hem acabat
d’esmentar, i en la restant part es troba vigent però totalment desfasada a dia d’avui,
per la qual cosa es considera adient substituir-la per una de nova que doni solució a la
problemàtica existent en el tema que ens ocupa, aprofitant l’eina que ens ofereix la
Diputació de Barcelona.
En el termini màxim d’un any a comptar des de la publicació del Decret 162/2015, els
ajuntaments han d’adaptar els continguts de l’ordenança als termes que estableix
aquest Decret.
Mitjançant D2015LLIB003039 de data 30 de setembre de 2015 es va crear la comissió
d’estudi per l’aprovació de l’ordenança de mercat setmanal i en data 10 de març de
2016, la Comissió d'Estudi ha acabat els treballs de redacció del projecte d’ordenança.
D'acord amb els articles 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
de règim local, l'aprovació de les ordenances municipals correspon al Ple de la
corporació amb caràcter indelegable.
En virtut d'allò establert a l'art. 63 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya,
el procediment d'aprovació d'ordenances comprèn:
a) L'aprovació inicial pel Ple:
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b) Una fase d'informació pública mitjançant un anunci al BOP i al DOGC, a un dels
mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la corporació, pel
termini mínim de trenta dies per la formulació de reclamacions i al·legacions;
c) Les al·legacions presentades es trametran a la Comissió d'Estudi la qual
proposarà l'estimació o desestimació total o parcial i formularà la proposta
d'aprovació de l'ordenança.
d) El Ple resoldrà les al·legacions que es presentin resolent-les de forma motivada. Si
no es presenta cap reclamació, l'acord d'aprovació inicial esdevé definitiu.
e) Un cop aprovada definitivament l'Ordenança, s'ha de notificar l'acord i trametre
còpia íntegra i fefaent a l'Administració de l'Estat i a la de la Generalitat de
Catalunya.
f) Publicació de l'Ordenança o reglament.
Segons l'art. 65.3 del Decret 179/1995, les ordenances i reglaments s'aproven per
majoria simple, com a regla general amb excepció de les que formen part dels plans
urbanístics, les fiscals i el reglament orgànic de la corporació; per tant serà suficient
majoria simple per l'aprovació d’aquest reglament.”
Obert el torn de paraules
El Sr. Ruiz exposa que l’ordenança data de l’any 1996 i s’ha d’adaptar forçosament a
la normativa actual per garantir la seguretat jurídica de tots els intervinents i facilitat les
relacions entre els paradistes i l’administració municipal, apuntant que l’ordenança que
es porta a aprovació presenta les següents novetats: a) regula el concepte de venta no
sedentària en mercat de marxants, el lloc i els horaris; b) estableix el nombre
d’actualitzacions màximes, les condicions de venda i els drets i les obligacions, tant
dels titulars de les llicències com de l’Ajuntament; c)regula el procediment
d’atorgament de noves actualitzacions; d) incorpora la possibilitat de tramitar via
administració electrònica; e) estableix una important novetat en el règim de transmissió
de llicències per evitar que es traspassin llocs de venda de forma indiscriminada; f) la
durada de les llicències s’estableix en 15 anys i g) regula el règim sancionador,
considerant que representa un benefici per paradistes, Administració i usuaris del
mercat.
El Sr. Roger avança que votaran a favor, sens perjudici del que es pugui contemplar
en l’aprovació definitiva, en funció de les al·legacions que es produeixin, destacant la
incorporació, feta a l’article segon, que possibilita introduir alguna proposta diferent del
que és el mercat setmanal dels dijous, recordant que ERC, en el programa electoral,
duia la proposta d’intentar crear algun tipus de mercat de producte de proximitat, els
dissabtes al mati, a l’entorn de les peixateries velles, celebrant que aquesta ordenança
deixi oberta aquesta porta.
El Sr. Márquez agraeix la incorporació feta a l’article segon, a proposta de la CUP
durant la comissió informativa directorial, que també portava aquesta idea en el
programa electoral, considerant que amb aquesta proposta el mercat deixarà de ser
exclusivament de roba o exclusivament de verdura i hi hauran altres mercats, en altres
dies i en altres indrets, que potser revitalitzaran la vida del municipi i donaran servei a
altres ciutadans i ciutadanes que els dijous no poden anar a mercat, pensant, per
exemple, en mercats de brocanter, de menjar orgànic o de productes orgànics, i altres
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que, amb el temps, poden anar venint, agraint també que es tingui en compte a l’hora
de fer els plecs de condicions de les noves parades, els productes de km. 0, els
productes orgànics, o els productes d’art i també altres mercats, com els tèxtils, on
s’incloguessin parades que treballen amb productes que no han estat fabricats per
menors, entenent, tot i que no s’hagi pogut fer una segona reunió per qüestions de
calendari, que es tracta d’una ordenança necessària i tècnicament molt ben redactada,
que, queda a l’espera de les al·legacions que pugui fer la gent que treballa en el
sector.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 30 de juny de 2016.
Vista la proposta de la regidoria de Mercats, de 21 de juny de 2016, el Ple, per
assentiment dels disset membres assistents, ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment l’ordenança reguladora del mercat de venda no sedentària
de Malgrat de Mar.
Segon. Sotmetre a informació pública aquest expedient i el text del reglament,
mitjançant la inserció d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la
Generalitat, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, en el tauler d'anuncis de la
corporació, i a la pàgina web municipal, durant un termini de 30 dies, per a la
formulació de reclamacions, suggeriments i al·legacions. El termini d'informació pública
començarà a comptar des de l'endemà de la darrera de les publicacions esmentades.
Tercer. Determinar que si no es presenta cap al·legació, reclamació o suggeriment
durant el termini d'informació pública, esdevindrà definitiva l'aprovació d'aquest
relgament sense necessitat d'acord exprés, i entrarà en vigor quinze dies després de
la publicació íntegra de l'esmentada ordenança en el Butlletí Oficial de la Província.
Quart. Trametre a l'Administració de l'Estat (Sots-Delegació del Govern a Barcelona) i
Generalitat de Catalunya (Departament d’empresa i coneixement) còpia íntegra i
fefaent de l'ordenança definitivament aprovada en paper i en suport digital, juntament
amb l'acord o declaració de l'aprovació definitiva.
Cinquè. Publicar íntegrament el Reglament en el Butlletí Oficial de la Província un cop
sigui aquest aprovat definitivament.
Sisè. Comunicar la resolució als membres de la Comissió d'Estudi.
Setè. Facultar tan àmpliament com sigui necessari en dret al Sr. Alcalde per a la
tramitació i execució d'aquests acords.
5. Moció GPM CUP en nom de la Plataforma preservem el litoral per un nou
model de gestió del litoral i en contra del projecte defensa de las playas de
s’Abanell y la Marina, del MOPU.
La Plataforma “Preservem el litoral”, com a organisme consultiu i representatiu de la
societat civil maresmenca i que treballa en tot allò que afecta el litoral de la comarca,
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denunciem el nou projecte que vol ser l’enèsima intervenció al litoral comarcal per part
del govern espanyol.
En aquest cas és l’anomenat projecte de s'Abanell, localitzat a Blanes, i que planteja
accions que afecten directament la comarca del Maresme com són l’extracció de
sorres a la zona del port d'Arenys de Mar i de la llera del riu Tordera.
El projecte planteja la construcció de dos dics de 130 metres de longitud,
complementat amb l’aportació de 150.000 m3 de sediment d’origen mixt: marí
procedent de l’entorn del port d'Arenys de Mar, i terrestre procedent de la llera del
Tordera en un tram comprès entre Palafolls i Tordera.
− Atès que hi ha estratègies com l’ecosystem approach que procuren una solució
eficaç, duradora, sostenible i integrada amb el territori.
− Atès que encara no hi ha cap informe on s’avaluï la repercussió econòmica del
projecte i es justifiqui la inversió duta a terme.
− Atès que els dics són opcions agressives amb el Medi Ambient i amb la integració
del paisatge.
− Atès que no s’ha fet una avaluació exhaustiva i rigorosa dels impactes potencials i
residuals quan s’apliquin les mesures preventives, correctores i, si es requereix,
compensatòries.
Obert el torn de paraules
El Sr. Márquez agraeix a ERC i CDC que també encapçalin aquesta moció i,
concretament, a CDC l’aportació que ha fet de nous acords per recordar els adoptats
en la primera moció presentada per la Plataforma Defensem el litoral, que dóna la
sensació que l’estat espanyol no s’ha mirat, perquè hi ha en portes una altra actuació
del Ministerio de Medio Ambiente per recuperar la platja de S’Abanell, recordant que
l’any passat, per aquestes dates, va aparèixer una draga que portava sorra del port
d’Arenys a la conca de la Tordera, i que, a més a més, el Ministerio va fer una prova
experimental amb espigons geotèxtils, resultant que ara, per sorpresa de tots els
grups, exceptuant, segurament, el PP, es faran altre cop extraccions del port d’Arenys,
quan s’havien compromès a no fer-ho, i, a més a més, es farà la primera extracció de
sorres de la llera de la Tordera, entre la zona que està a l’altura de la N- II a Tordera i
la zona industrial de Palafolls, on faran un gran forat a la llera, que significarà que,
quan el riu porti aigua no podrà arrossegar la sorra, sinó que entrarà en un sot, sense
que existeix un pla medi ambiental de quina serà l’afectació a la conca, apuntant que
l’any passat es va fer una actuació per protegir el delta, i que, ara, es fa una actuació
riu en dins que afectarà directament al delta, perquè els àrids extrets mai arribaran a la
punta del riu Tordera, estant ja una mica farts de que l’estat espanyol es miri els
municipis de Catalunya, des d’uns despatxos de Madrid, sense consultar amb el
territori quines són les necessitats reals i com s’ha de fer, reafirmant amb aquesta
moció que Malgrat no està d’acord amb aquestes extraccions d’àrids que afecten
directament a la Tordera i que, a més a més, contradiuen una actuació anterior del
mateix ministeri a la conca de la Tordera.
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La Sra. Martínez manifesta que el projecte que el Ministerio està fent a esquenes de la
gent que pateix les seves conseqüències, dels sector econòmics que depenen tant de
la costa com de la mar, de les Administracions locals implicades i de les anteriors
experiències fallides, és una agressió al territori que no té en compte l’impacte
ambiental i ecològic, donant la sensació de que, a Madrid, son els únics que no ho
veuen així, indicant que el riu no s’ha recuperat de les nefastes extraccions d’àrids per
a la construcció efectuades en el passat i ja pensen en una nova espoliació sense
haver estudiat en profunditat l’impacte que té aquesta nova agressió, encapçalant
aquesta moció en la confiança que s’aturaran les actuacions, que s’aprofundirà en
l’estudi de les causes i que no tornaran a plantejar cap actuació que no sigui
consensuada amb les forces i sectors representats a la taula de gestió.
La Sra. Serra manifesta que s’han sumat a aquesta moció per convicció i per
coherència amb el que han fet en els darrers anys en resolucions i mocions que s’han
portat al plenari, relacionades amb el mateix tema, sempre amb un posicionament
contrari al sistema de dragues i a aquests tipus d’actuacions que no són les millors pel
territori ni solucionen el problema, com s’ha vist en el transcurs dels últims anys,
entenent que cal tenir certa solidaritat amb els municipis que tenen problemes a la
platja i demanen una solució, però també que s’ha de reclamar al Ministerio i a qui
tingui les competències un mínim de rigor, fent els estudis oportuns, contemplant altres
tècniques i tenint en compte d’on es ve, per la qual cosa van proposar introduir nous
punts a la moció que inicialment havia proposat la CUP, agraint als grups que
l’encapçalen que els hagin acceptat, recordant que hi ha una sèrie de compromisos,
dels ports esportius, per exemple, que no s’han complert mai, considerant necessari
que participin els agents del territori i que no es decideixi ens uns despatxos de Madrid
un tema que afecta a un territori que necessita de la platja per a bona part de la seva
economia, però on també hi han altres activitats i altres economies que no es poden
permetre aquest tipus d’agressions i menys quan no venen acompanyades del
informes i dels estudis mínims per tirar-les endavant.
La Sra. Vega recorda que, quan es va fer el dragatge a Malgrat, es va fer una reunió
amb la Plataforma i estaven d’acord en com es faria aquell dragatge, apuntant que: a)
el projecte actual està aturat; b) que el va demanar Blanes; c) que, abans d’aprovar-se,
tal com diu la llei del 21/2013, es farà un estudi medi ambiental i d) que, tant el projecte
com l’estudi, es sotmetran a informació pública, destacant que està fet per tècnics
especialitzats en medi ambient i no per polítics, considerant que avançar una moció,
abans de que es faci el projecte i el tràmit, no és raonable, avançant que votaran en
contra, negant que tot es faci als despatxos de Madrid, perquè moltes coses es fan i
s’estudien des de Barcelona, apuntant que, cada vegada que es fa una moció, des de
la junta de portaveus fins el mateix dia del plenari, es van fent modificacions, com és el
cas d’aquesta, demanant poder tenir temps per llegir les coses i estudiar-les i que no
se li doni una moció amb afegits de darrera hora, recordant la moció de l’hospital de
Calella, del ple anterior, que va arribar un moment que, amb tantes esmenes, ja no se
sabia què es votava.
El Sr. Sánchez-Camacho avança que votaran a favor, manifestant que, com a regidor
de platges i de l’ajuntament de Malgrat, va assistir a una trobada al Consell Comarcal,
on hi eren els municipis del Maresme afectats o implicats en aquest projecte i també la
Plataforma, arribant a la conclusió de que calia implicar a la Generalitat perquè, fent
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els informes oportuns, com a Administració competent, i del territori, en el cas de la
llera del riu i de la possible entrada davant del port d’Arenys, indicant que, per la
informació que té, la Generalitat no s’avé a fer aquests informes, considerant que en
aquestes qüestions seria oportú anar tots plegats, perquè aquest nou model de gestió
del litoral que tothom demana comenci a ser una realitat i es posin les bases perquè es
faci així, concloent que hagués estat encara millor fer una moció conjunta a través del
Consell Comarcal i que aquesta hagués estat referendada per la resta de municipis.
El Sr. Márquez recorda a la Sra. Vega que es va consensuar amb els pescadors del
port d’Arenys a on s’havia d’anar a dragar, si bé, quan va arribar la draga, va
començar a dragar en una zona que els pescadors deien que no es podia, perquè si
dragaven, els estaven traient la feina, de forma que la Plataforma va anar a parlar amb
la directora general de Costes a Catalunya, demanant que consensuessin amb els
pescadors on es podia dragar, indicant, per altra banda, que els tècnics que formen
part de la Plataforma de preservem el litoral van beneir, entre cometes, que es fes una
nova intervenció amb els geotèxtils experimentals perquè era una aportació
interessant, manifestant, pel que fa als canvis en les mocions, que això és enriquidor
perquè vol dir que tots els grups municipals aporten noves idees i les consensuen,
lamentant no haver pogut, per falta de temps, fer arribar els nous acords fins el dia
d’avui., no era la meva intenció en el fet de poder portar-li la moció avui amb els nous
acords.
La Sra. Vega replica que ara l’actuació es consensuarà i es parlarà amb les persones
indicades, dient, respecte a les mocions, que, de vegades, es queixen perquè no els
donen les coses amb prou temps per poder-les estudiar, per la qual cosa també ha
d’entendre que no li pot demanar que en mitja hora, consensuï una moció que ja ha
tractat amb el seu partit, per molt que resulti enriquidor fer aportacions.
La Sra. Serra manifesta que, en aquest cas, potser la culpa hagi estat del seu grup,
perquè, a la junta de portaveus, ja es va excusar, sobretot amb els representants de la
CUP, que havien sigut els que havien entrat per registre aquesta moció, exposant que
tenien uns acords a proposar que els hi facilitarien en els dies següents, la qual cosa
feren efectiu el dilluns, per correu, a tots els grups, a l’espera de la confirmació de la
seva incorporació, que s’ha produït ahir o avui, prenent nota, de tota manera del
comentari de la Sra. Vega, tot i que eren punts que ja havien estat incorporats a altres
mocions, essent cert que, últimament, en alguna altra moció, s’ha negociat el text fins
l’últim minut, entenent que cal estar preparats per poder resoldre aquestes qüestions,
estant tothom capacitat per saber què és el que s’aprova i el què no s’aprova, sens
perjudici de que tots els grups s’ho volen mirra bé.

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 30 de juny de 2016.
Vista la moció dels GPMS CUP, ERC i CiU, de 7 de juliol de 2016, el Ple, per setze
vots a favor (CUP, ERC, CiU, PSC i JxM) i un vot en contra (PP), ACORDA:
Primer.- Exigim que se suspengui el dragatge marí a la zona d’Arenys de Mar atesos
els prejudicis al medi marí com al sector pesquer. Seria el segon dragatge en un any a
la mateixa zona.
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Segon.- Reclamem que es redacti un estudi rigorós a la zona afectada d’Arenys de
Mar, a nivell de flora, fauna i morfologia de fons marí. Cal recordar l’alt valor dels prats
de posidònia al sud de la costa arenyenca.
Tercer.- Demanem que es faci un estudi de la repercussió de l’extracció de sorra a la
llera del Tordera a la seva desembocadura i que es proposin mesures preventives i
correctores per evitar la regressió que s’hi produeix.
Quart.- Demanem que s’especifiqui, mitjançant un Pla de Recuperació, com es
restituirà la zona afectada per l’extracció de sorra de la llera del Tordera, tant des del
punt de vista geomorfològic, vegetal com paisatgístic.
Cinquè. Acordar demanar al “Ministerio de Agricultura, Alimentación y
MedioAmbiente” la suspensió i moratòria de les actuacions derivades del pla esmentat,
en els termes que es planteja actualment ja que aquest informe basa la majoria
d’actuacions en dragats i moviments de sorres, la fixació de la sorra per mitjà
d’espigons, la qual cosa representa un retorn a la situació prèvia al 1986, abans de la
primera regeneració i, per tant, en lloc d’abordar les causes de la problemàtica de la
regressió del litoral proposa aplicar pedaços provisionals sobre les seves
conseqüències.
Sisè. Instar el Consell Comarcal del Maresme, la Generalitat de Catalunya a través
dels diversos organismes implicats, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
MedioAmbiente i, si s’escau els consells comarcals del Vallès Oriental i la Selva (com
a conques afectades) a iniciar un procés destinat a l’elaboració d’un Pla del Litoral on
s’impliquin tots els actors que viuen, treballen, fan ús, en són coneixedors i tenen
poder de decisió sobre el territori.
Setè Apostar per la creació de la “Taula per la gestió del Litoral del Maresme”, amb
l’objectiu de
dissenyar un Pla Integral per la gestió de les platges i la sostenibilitat del territori i on
s’hi integrin pescadors, sector turístic, tècnics i científics (biòlegs, ambientòlegs,
geòlegs, oceanògrafs), centres d’investigació i universitats, i també les administracions
per tal de buscar la millor solució per gestionar el litoral del Maresme.
Vuitè Exigir el compliment de les actuacions als ports amb by-pass de sorres, tal i com
s’estableix a la legislació i que actualment no s’estan duent a terme.
Novè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Consell Comarcal del Maresme, al
Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al govern de
l’Estat espanyol.
6.- Moció GPM ERC per l’adopció del salari mínim de mil euros
Antecedents
La Plataforma ANEM A MIL és una iniciativa ciutadana que té com a objectiu
aconseguir un salari digne per a totes les persones que treballen al nostre país.
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Denuncia que l’actual Salari Mínim Interprofessional (SMI), fixat pel govern espanyol
en 655€, és insuficient per cobrir les despeses mínimes a les quals ha de fer front una
persona per poder viure a les ciutats catalanes.
Aquest SMI de 655€ és considerat injust per les institucions europees, que recomanen
augmentar-lo en més d’un terç, per tal de garantir un nivell de vida decorós als
treballadors i treballadores, i les seves famílies, tal i com exigeix l’article 4.1 de la Carta
Social Europea que recomana un salari mínim equivalent al 60% del salari mitjà del
territori. A Catalunya, el salari mig al 2015 va ser de 2.136,5 euros, segons dades del
INE difoses a mitjans de març. Això permetria a Catalunya tenir un salari mínim de
1.098,77 euros per 14 pagues d’acord amb la recomanació europea.
És alarmant la precarietat laboral actual: Una de cada cinc persones amb feina es
troba en situació de risc de pobresa (més de 637.000 catalanes i catalans, segons les
darreres estimacions oficials). El treball remunerat, sigui quin sigui, ha de permetre
viure amb dignitat.
Cal reduir les desigualtats salarials. Els sous de les ocupacions més ben remunerades
són gairebé un 400% més elevats que el de les ocupacions no qualificades.
Necessitem un món laboral més just, per aconseguir una societat més justa.
Per tot això, ANEM A MIL proposa que el salari mínim real a Catalunya sigui de MIL
EUROS mensuals a 14 pagues.
Un SM a mil euros de les persones treballadores amb un salari per sota d’aquest
llindar, reduint així la pobresa i la desigualtat.
Cal treballar en la generació d’incentius per la formació i en la millora de la
productivitat dels treballadors i treballadores. Amb un SM més alt augmentarà la
capacitat de consum i l’activitat econòmica. Així, s’assolirà una distribució de la renda
més justa i una societat més cohesionada.
Un SM a mil euros comportarà un increment dels ingressos públics en concepte de
rendes del treball i de cotitzacions al sistema de seguretat social que han de servir per
a incentivar l’ocupació i el seu manteniment via bonificacions a la contractació per a
microempreses i pimes.
Amb el SM a mil euros s’impulsarà un canvi de model laboral i productiu al nostre país
sobre la base de salaris dignes per a tothom. Un impuls que cal iniciar ja des de l’acció
dels governs municipals de les ciutats en l’àmbit públic, i també en les negociacions
col·lectives en l’àmbit privat. Un impuls que ha de fer-se present en el procés de futur
que viu el nostre país, entre tots els agents socials, econòmics i polítics.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Malgrat de
Mar recull la iniciativa de la plataforma Anem a Mil i proposa d’adopció dels següents
acords.
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Obert el torn de paraules
El Sr. Roger exposa que recullen les inquietuds d’una plataforma ciutadana que
s’anomena ANEM A MIL, que té com objectiu aconseguir un salari digne per totes les
persones que treballen al país, procedint a donar lectura a la part expositiva de la
moció.
La Sra. Serra manifesta que donaran suport a aquesta moció, perquè el que es
demana és una qüestió de dignitat i de justícia social, apuntant que el salari mínim és
una decisió política i cal lluitar contra la pobresa social i laboral, passant també per la
precarietat en el treball, aprofitant per recordar que el subsidi que reben els aturats,
quan esgoten les prestacions, és de 426 €, quantitat també molt injusta, que aboca a
moltes famílies a una situació, pràcticament, de pobresa absoluta, que també hauria
de ser denunciada, posant de manifest a les Administracions que amb aquestes
quantitats, un família no pot viure, ni digne ni indignament, havent de fer-ho en la
marginació o fent treballs en l’economia submergida, provocant situacions ben
conegudes dels serveis socials que hi ha de fer front, convidant a treballar entre tots
una moció que demani aquestes mesures pel proper ple.
El Sr. Márquez manifesta que aquesta moció és necessària, sabedors de que
l’Ajuntament de Malgrat de Mar ja s’està cobrint els 1.000 € dels seus treballadors,
recordant que a la junta de portaveus i a la comissió informativa es generà un cert
dubte sobre el segon punt que, finalment, ha tingut un redactat diferent al que s’havia
presentar inicialment per no caure en certes contradiccions, apuntant que avui s’han
assabentat de que en els plecs de contractació es poden incloure clàusules de
contingut social, laboral i medi ambiental, fent esment a un informe de 17 de març, de
la junta consultiva de contractació administrativa de la comunitat autònoma de l’Aragó,
en el que es diu: “con la finalidad de asegurar unes condiciones laborables dignas,
unas condiciones medio ambientales adecuadas, así como la inserción laboral de los
colectivos desfavorecidos, especialmente se dictaminara la legalidad de incluir siempre
una cláusula para establecer que durante todo el periodo de vigencia del contrato la
empresa contratista estará obligada a no minorar unilateralmente las condiciones de
trabajo salvo acuerdo explícito entre la empresa y la representación de los
trabajadores y trabajadoras, derivando del incumplimiento de esta condición, concloent
que “la inclusión en los pliegos de las cláusulas administrativas particulares de la
administración de la comunidad autónoma de Aragón, de cláusulas de contenido
social, laboral y medio ambiental, no vulnera el ordenamiento jurídico español, ni el
derecho de la UE siempre que no sean discriminatorias y se respete el principio de
publicidad, en todo caso, la decisión sobre su concreta incorporación en una licitación,
salvo que se adopte una norma reglamentaria de obligado cumplimiento en tal sentido,
corresponderá al órgano de contratación, valorando las circunstancias de la concreta
licitación”, sol·licitant incloure, en el segon punt, el següent redactat: “incloure
clàusules socials, medi ambientals i laborals, en les contraccions de les empreses que
intervenen en la prestació de serveis o subministraments a l’Ajuntament de Malgrat de
Mar, per tal que es comprometin a garantir una remuneració mínima de 1000 euros als
seus treballadors”.
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La Sra. Vega manifesta que estan d’acord amb que els treballadors han de tenir un
sou digne per la feina que fan, considerant, però, que els sindicats i els partits polítics
són els primers que han de posar fill a l’agulla i canviar convenis i bases salarials dels
treballadors perquè no es pot viure amb 655 €, indicant que desconeix si és legal el
que es planteja, per la qual cosa s’abstindran.
La Sra. Ponsa avança que donaran suport a aquesta moció, perquè el sou mínim fitxat
per llei no permet viure de manera digne, manifestant que, segons han dit els tècnics
municipals, en els plecs de condicions de les contraccions de l’Ajuntament de Malgrat
hi caben clàusules socials, demanant al secretari si pot informar al respecte.
El Sr. Secretari manifesta que està prevista la possibilitat d’incorporar determinades
clàusules socials en els plecs, si bé caldria analitzar l’informe de la junta consultiva de
contractació administrativa de la comunitat autònoma de l’Aragó, que ha citat el Sr.
Márquez, per veure a quin supòsit concret s’està referint i si és aplicable al redactat
que es pretén.
El Sr. Mercader manifesta que sempre que, tècnicament, es pugui dur a terme,
votaran a favor d’aquesta moció, preguntant al grup d’ ERC si accepta incloure
l’esmena que ha fet la CUP.
El Sr. Roger respon que accepten introduir aquestes clàusules socials, medi
ambientals i laborals que es proposen des de la CUP.
La Sra. Casajuana manifesta que el fet de dir: “es comprometin a garantir una
remuneració mínima de 1000 euros”, sembla que és l’element discordant que faria que
l’equip de govern i, segurament, el PP votessin que no, suposant que faran cas al
tècnic que ja ha manifestat que no es pot posar, proposant que s’inclogui en el plec de
clàusules administratives que es garantitzaran unes condicions laborals dignes,
condicions medi ambientals adequades i s’afavorirà la inserció laboral dels col·lectius
desafavorits, es a dir, que es donaran més punts a aquelles empreses que assegurin
unes condicions laborals dignes, que l’Ajuntament determinarà i que no podran ser
aquelles que no defensin un sou mínim de 1000 euros.
El Sr. Roger manifesta que incloure aquesta petició última desvirtua una mica tot el
que és l’argumentari de la moció, reiterant que estarien d’acord en introduir l’esmena
indicada anteriorment.
El Sr. Mercader repeteix que podrien votar a favor, indicant, però, que, si a nivell
tècnic no es realitzable, no es podrà dur a terme.
El Sr. Roger manifesta que estarien disposats a fer el primer canvi proposat per la
CUP i a que, en tant que la intenció de tots plegats és que la mesura es pugui aplicar,
si es considera que s’ha de fer alguna consulta, com la que s’ha dit de l’informe del
govern d’Aragó, es faci.
El Sr. Secretari manifesta que entén que només afegint a l’acord segon: sempre que
tècnica i legalment sigui possible, ja n’hi hauria prou.
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El Sr. Mercader que, si tothom hi està d’acord, es sotmet la moció a votació, amb
aquest afegit.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 30 de juny de 2016.
Vista la moció del GPM d’ERC, de 21 de juny de 2016, amb les esmenes
acceptades, introduïdes en el decurs del debat, el Ple, per assentiment dels
disset membres assistents, ACORDA:
Primer. Avançar cap a l’objectiu d’assegurar que el
Interprofessional (SMI) no sigui inferior als mil euros (1.000,00)

salari Salari

Mínim

Segon. Assegurar i treballar perquè en les contractacions a les empreses que
intervenen en la prestació de serveis o subministraments a l'Ajuntament de Malgrat de
Mar, es comprometin a garantir una remuneració mínima de 1.000 euros als seus
treballadors, per això s'inclouran en el plec de claúsules administratives d'adjudicació
de serveis o subministraments clàusules de contingut laboral que es dirigeixin cap
aquest sentit, sempre que tècnica i legalment sigui possible.
Tercer. Fer arribar aquest acord a l’associació Anem a Mil, a tots els grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya.
Quart. Publicitar aquests acords als mitjans de comunicació de titularitat municipal.
7. Moció del GPM ERC per un nou país lliure de corrupció d’Estat.
Antecedents
El diari Público ha difós les gravacions d'unes converses entre el ministre de l'interior
en funcions i candidat del Partit Popular per Barcelona, Jorge Fernández Díaz, i Daniel
de Alfonso, cap de l'Oficina Antifrau, en què es demostra la persecució dels poders de
l'estat contra Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència Democràtica de
Catalunya. Amb la intenció de fer descarrilar el procés d'independència, el ministre
Fernández Díaz, amb la connivència del cap de l'Oficina Antifrau, va intentar construir
casos de corrupció per desacreditar els partits favorables a la independència de
Catalunya davant de la societat.
Malgrat els seus intents per desprestigiar els partits sobiranistes, els implicats en
aquestes gravacions, no han trobat cap indici de corrupció per a fer-ho. Les forces
polítiques independentistes són perseguides per tots els poders de l'Estat espanyol per
entorpir que compleixin el mandat de la ciutadania de Catalunya.
La publicació de les gravacions ha generat una ràpida reacció entre la societat civil
que ha convocat manifestacions per expressar el rebuig a aquests fets.
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Atès que l’Oficina Antifrau ha de ser una institució independent, que ha de treballar per
enfortir la integritat en el sector públic català, mitjançant la prevenció i la investigació
de la corrupció.
Atès que la llibertat ideològica és un dret fonamental i atempta contra aquesta
qualsevol intent de discriminació i persecució per raó de pensament i no poden quedar
impunes fets com els descrits, propis d’estat totalitaris.
Atès que la democràcia i la llibertat d’expressió han de ser els pilars bàsics d’un Estat.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Malgrat de
Mar proposa d’adopció dels següents
Obert el torn de paraules
El Sr. Roger procedeix a la lectura del següent text: “pero como a cada nación parece
que señaló una naturaleza su idioma particular, tiene mucho que vencer el arte y se
necesita de algún tiempo para lograrlo y más cuando el genio de la nación como los
catalanes es tenaz, altivo y amante de las cosas de su país y para que esto resulte
convincente dar sobre esto instrucciones y providencias muy templadas y disimuladas,
de manera que se consiga el efecto sin que se note el cuidado”, destacant que
aquesta darrera frase ha arribat 300 anys desprès, collant l’imaginari de la gent del
país, i que es va fer el 29 de gener de 1716, per part d’un senyor que es deia José
Rodrigo, amb la instrucció secreta del fiscal del Consejo de Castilla, que coincideix
amb el que 300 anys desprès pretenia el ministre en funcions Fernández Diaz amb la
connivència del senyor d’Alfonso, aconseguint l’efecte de desprestigiar partits polítics i
dirigents dels mateixos favorables a la independència, des la foscor de les clavegueres
de l’estat, si bé, presumptament, lluites intestines dels operaris d’aquest clavegueram
han fet sortir a la llum l’operativa amb la que l’estat investiga, fabrica i filtra als mitjans
de comunicació, informes per desprestigiar l’independentisme i entorpir que es
compleixi el mandat dels ciutadans de Catalunya, de forma que tothom ha pogut
escoltar allò que ja se suposava que estava passant, amb l’existència d’un entramat
policial que disposa de tota mena de recursos per dur a terme l’anomenada operació
Catalunya, considerant que, davant aquesta evident baixa qualitat democràtica del
estat espanyol, l’Ajuntament ha de reprovar aquestes actuacions, demanant la dimissió
del ministre en funcions i que es declari persona non grata a l’ex-director de l’oficina
Antifrau de Catalunya, fent esment d’un article d’en David Fernàndez, de la CUP, titulat
“ Hams i clavegueram”, del que, - ja que, malauradament, el ROM municipal no
permet que es pugui llegir sencer -, procedeix a llegir un parell de paràgrafs:
“Enregistraments diàfans en despatxos bruts, el clavegueram de la sinistre raó d’estat
torna a surar. Versió cutre, berlanganiana i format ministre enxampat, sura, no hi ha
catifa que la tapi ni ambientador que eviti la fortor, sura un cop més, des de el mateix
moment en que aquest país va decidir obrir un procés democràtic cap a la plena
llibertat, l’estat va engegar ipso facto un contraprocés autoritari, de tuf inquisitorial i
demofòbic. Desde 2012 hem vist agents policials visitant fiscals a la ciutat de la
justícia, unitats paral·leles especialitzades, xarxes de compres de confidents,
processos per posar urnes, portades falses contra alcaldes i usos de l’aparell de
l’estat, - recordin la filtració de les 33 fotos dels jutges -, com a mera policia política, es
a dir, la vida dels altres, estat de setge i agenda oculta, per dir-ho en termes
cinematogràfics, merda reconcentrada amb polls, amb embolcall de democràcia, de
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totes les lliçons anteriors, l’aprenentatge compartit va treure que la guerra bruta és un
estri, un botó, es pren quan cal, es modula a conveniència i s’agilitza quan convé, es
mobilitza silentment quan així s’ordena políticament. Filosofia de resistència contra la
guerra psicosocial, hi ha doble eix kafkià, un que el càstig és el procés, el procés
arbitrari al qual es veuen sotmeses persones, organitzacions i projectes, com diria
Sebastià Roure, som també tot el permanent temps que aquest imbècils, cretins i
assassins ens fan perdre, per que a la guerra bruta aquest és l’objectiu. Només
triomfes si ets capaç de capgirar mentrestant, doblegar els processos quan es
produeixen i avortar projectes abans de que es materialitzin i es per això que es ara i
aquí quan a de ser derrotada i desbordada. L’anomalia espanyola creix i ens dona nou
argumentari infinit per seguir marxant, si no es dimiteix per indecència i vergonya al
menys que ho facin per incompetent, ridícul espantós i com que no passarà pas,
nosaltres a la nostre, maletes republicanes i via fora”.
La Sra. Serra apunta que, en la presentació d ela moció, que ha fet el senyor secretari
no ha quedat clar que també l’encapçalaven, conjuntament amb el grup d’ERC, com
es va dir a la comissió informativa.
El Sr. Roger respon que estan d’acord amb que així sigui, obrint l’opció a altres grups
que ho vulguin fer.
La Sra. Serra avança que, evidentment, donaran suport a la moció, indicant que els
fets són prou coneguts, considerant que el fet de que el ministre senyor Fernández
Diaz no hagi estat cessat a hores d’ara, diu molt poc de la qualitat democràtica
d’Espanya i dóna poca credibilitat a la defensa que el PP fa sovint de la Constitució
espanyola, perquè els drets que aquest senyor ha volgut conculcar, com la llibertat
ideològica i la llibertat de pensament, són drets que estan emparats en aquesta
Constitució, si bé per aquest senyor i altres de la seva onda de pensament, aquests
drets, s’han de protegir depèn de qui els exerceixi, tractant-se d’uns fets gravíssims,
resultant, en el cas del que fins ara era director de l’oficina Antifrau, particularment
repugnant, pel fet de que aquest senyor ve del món de la judicatura i pretén tornar-hi, i
potser, algun dia, caldrà defensar al seu davant drets de persones que pertanyen a
partits o defensen postulats d’independentistes, demanant a la resta de representants
polítics del Consistori, que es sumin a la moció, perquè són uns fets que no només
afecten només a dos partits, sinó que afecten al sistema i a tots els grups polítics en
general, que s’hi poden trobar un altre dia, recordant aquella frase coneguda que deia:
primer van venir per aquell, desprès van venir per un altre i un dia finalment van venir
per mi, concloent que no es pot permetre, en un estat de dret, una persecució per
motius ideològics com aquesta.
La Sra. Casajuana avança que votaran a favor perquè el paper que han desenvolupat
Fernández Díaz i De Alfonso es absolutament reprovable i menyspreable, tractant-se
de comportaments absolutament demencials en un estat de dret, apuntant, però, que
aquestes gravacions s’han obtingut pel que la llei determina com a una prova il·lícita i
difícilment siguin condemnats per aquests fets, mentre que sí ho són persones que
diàriament, lluiten per la justícia social i per casals alternatius autogestionats, recordant
el cas de Can Vies, en el que es demanen 4 anys de presó a 4 joves per haver lluitat
per un centre popular autogestionat i que no han fet cap mal, el cas de Vallecas, en
que es demanen 4 anys per haver participat en la vaga, el d’Andrés Bódalo, del
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sindicat andalús de treballadors, empresonat per haver participat en les expropiacions
de terres andaluses que són d’uns quants, mentre hi ha molta gent que passa gana, el
el de la Núria Pórtolas, a qui es va aplicar la llei antiterrorista, va estar en presó
preventiva i finalment el Tribunal Suprem la va declarar innocent, els Pandora, també
arxivat o el cas es titellaires, en presó preventiva perquè a senyor li va semblar bé,
manifestant que fa molts anys que molta gent ho estan passant molt i molt malament
simplement per dir que aquest sistema no els agrada, dient que la causa d’uns països
catalans lliures és la causa de la CUP i que aquesta moció reclama una causa justa,
com és que dos corruptes se’n vagin a la claveguera, anunciant que el mes d’agost
presentaran una moció pels joves que són dissidents i mai delinqüents.
La Sra. Vega avança que votaran en contra, posant de manifest que els registres que
s’ha produït aquests darrers dies no ha sigut a causa del senyor Fernández Díaz, sinó
per una regidora d’ERC a Torredembarra que va denunciar a CiU, afegint que el Sr.
Junqueras feia temps que ho sabia.
La Sra. Ponsa manifesta que votaran a favor d’aquesta moció, expressant el seu
rebuig a aquests fets.
El Sr. Mercader manifesta que haurien volgut votar a favor, si bé les esmenes que van
proposar no han estat acceptades, tractant-se de les mateixes que es van aprovar a
Pineda, per un pacte amb ERC que hi va presentar aquesta mateixa moció, apuntant
que aquestes esmenes anaven en el sentit de que, a la part expositiva, diu que el que
han fet Jorge Fernández Diaz i Daniel de Alfonso només perjudicava als partits
sobiranistes, és a dir, Convergència i ERC, però que, tal com ha dit la Sra. Serra, no
només afecta a aquests partits, sinó a tots, inclòs el PSC que també ha sortit esquitxat
d’aquestes filtracions, recordant que el PSC ha sigut l’únic partit que ha presentat una
querella perquè s’aclareixin aquests fets, demanant, a més, la dimissió d’aquestes
dues persones, fent també la reflexió de que, si es vol un país lliure de corrupció, no
cal anar a Madrid, perquè a Catalunya hi ha casos, com el cas Millet o el cas Pujol, de
forma que, si es comencen a demanar dimissions de possibles corruptes, hi ha molta
neteja a fer, demanant que reflexionin sobre les esmenes que han fet, perquè es
puguin sumar a votar a favor d’aquesta moció.
El Sr. Roger respon a la Sra. Vega que, si tot el que pot treure a la llum de l’acció
política d’ERC és que una regidora fes saber el que fos i que això hagi servit per portar
a terme el que hagi sigut per poder lluitar contra la corrupció a Catalunya, estan
contents, estranyant-li que no s’hagi referit al tema recurrent de l’ex conseller Jordi
Ausàs, que és un tema de delinqüència comú, de quan ja estava desvinculat d’ERC,
del que no caldria ni fer-ne esment en comparació amb els centenars de casos de
corrupció que arrossega el PP al llarg de tota la geografia peninsular, indicant, pel que
fa al PSC i el cas de Pineda, que hi ha qüestions que tenen a veure amb les majories
que un té en el plenari, entenen que els companys d’ERC a Pineda fessin aquesta
acceptació, resultant, però, que, a Malgrat, tenen prou majoria per presentar aquesta
moció amb força, amb els companys que treballen perquè aquest país aconsegueixi la
seva llibertat el més aviat possible, considerant que aquestes esmenes en bona part
pretenien que quedés desdibuixat o en segon terme aquest procés d’independència,
agraint les aportacions tot esperant que en un futur s’acostin a posicions més
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sobiranistes que permetin entendre’s tots plegats, concloent que pertany amb molt
honor i satisfacció a un partit que té 85 anys d’història i 0 cassos de corrupció.
La Sra. Serra manifesta la seva sorpresa pel fet de que en aquest plenari hi hagi grups
que continuïn donant prioritat als seus prejudicis i al seu partidisme, quan s’està
parlant de democràcia i llibertat, fent referència a les esmenes que el senyor alcalde
ha dit que han estat votades a altres consistoris i que li semblava que aquí es podien
incorporar, posant de relleu que és el mateix que li va passar al seu grup amb la moció
que parlava de millores a l’hospital de Calella, quan no es van voler incorporar tot i
haver estat aprovades a un grapat d’altres municipis, trobant lamentable que una
moció que parla de llibertat de pensament, de defensa de drets fonamentals i de
democràcia, es degradi a l’extrem de barrejar-hi casos de corrupció, que ja està bé
que s’investiguin, indicant que aquesta moció demana la dimissió d’un ministre
d’interior que ha protagonitzat uns fets aberrants, judici amb el que qualsevol
demòcrata i pot estar d’acord , i declarar persona no grata al ex director de l’oficina
Antifrau de Catalunya, Sr. Daniel de Alfonso Laso, ja que hauria pogut fer un ús
indegut del seu càrrec al intentar perseguir i reprimir ideològicament a polítics
independentistes, actuacions que cap estat democràtic no pot permetre, pensant que,
fins i tot, la representant del PP, com a mínim, s’abstindria, perquè no se sentiria capaç
de defensar-ho perquè atempta contra els drets dels ciutadans i no es pot estar
conspirant per perjudicar persones que tenen família.
Ahir llegia una carta de l’amic d’una persona que ha estat 9 anys imputada en un tema
molt greu, que va sortir per tots els mitjans, el van empastifar, va perdre la feina...
El Sr. Mercader comunica a la Sra. Serra que ha exhaurit el seu torn.
La Sra. Serra replica dient que té dret a acabar la seva exposició, afegint que
respectarà el ROM, quan el senyor alcalde respecti els acords de ple i posi el lletrero
de l’AMI.
El Sr. Mercader recorda que hi ha un ROM aprovat i ha emprat el mateix temps que la
resta.
La Sra. Serra diu que així doncs no podrà acabar la meva intervenció.
El Sr. Mercader respon que hi ha un marcador gegant i tothom ha vist que s’ha
exhaurit el seu temps.
La Sra. Serra replica que s’ha de tenir una mica de flexibilitat
La Sra. Vega manifesta que ja és prou gran per decidir i que representa a un partit, no
havent de donar explicacions a ningú sobre si està o no d’acord amb el que ha fet
aquest senyor ni sobre el sentit del seu vot, apuntant que no pensa entrar en els molts
casos de corrupció que hi ha a Catalunya.
El Sr. Mercader manifesta que ha quedat clar que ERC a Pineda va acceptar les
esmenes perquè no tenia una majoria i que, en canvi, a Malgrat com que la tenen, no

24

les accepten, dient que hauria preferit que s’hagués tingut més en compte el seu
contingut que no pas el número de vots que tenen a favor, perquè quants més vots hi
pugui haver a favor, potser és millor, concloent que, en no haver-se acceptat les
esmenes el seu vot serà d’abstenció.
El Sr. Roger respon que el títol de la moció és “per un nou país lliure de corrupció
d’Estat”, entenent que ha de contemplar el que està passant, quan hi ha proves
evidents de que hi ha una operació contra el món sobiranista, dotada de recursos de
tota mena, convidant al PSC i a totes les forces que tenen representació a presentar
mocions referents a tota mena de corrupció, indicant que ERC també, de manera
respectuosa, presentarà les esmenes que cregui oportunes, que podran ser o no
acceptades, apuntant, pel que fa a la representant del PP, que, si és tant amable
d’acceptar-ho, li ha preparat un petit dossier amb noticies de premsa del Español i del
País, que no són diaris amb tendència independentista, pe si li serveix per traslladarho a les instàncies del seu partit que consideri.
La Sra. Serra recorda que, en el moment que es va aprovar aquest reglament orgànic
municipal, juntament amb altres grups que hi ha en el consistori, ja van denunciar que
l’objectiu era no deixar parlar i tallar les intervencions dels regidors en el plenari,
havent observat, en els dos darrers plens, que només s’utilitza quan els arguments
que s’estan exposant molesten al Sr. Alcalde, que després va a la ràdio i fa
declaracions relatives a Convergència, destacant que, en qualsevol àmbit que hi ha un
debat regulat per temps, quan algú està en ús de la paraula i no acaba la frase, se li
deixa acabar, per una qüestió d’educació, apuntant que, quan es va presentar el ROM
es va dir que s’interpretaria sempre amb criteris de flexibilitat, cosa que no han
apreciat en cap moment, posant de manifest que s’ha permès que poguessin parlar
dos regidors d’un grup determinat, quan el ROM també estableix que només pot parlar
qui ha defensat aquell punt, reclamant un tracte igual per a tothom en aquesta sala de
plens, deixant com a mínim acaba la frase quan s’està en l’ús de la paraula,
manifestant que s’estava referint a una persona a la que li havien destrossat la vida
per no saber defensar el dret de presumpció d’innocència, la qual cosa, avui dia en
que tot es barreja i només es fa cas de les condemnes a través dels mitjans, és molt
important recordar-ho per si mai un s’hi veu involucrat.
El Sr. Mercader respon que, si tant important era aquest tema, podia haver aprofitat
aquest torn per exposar-lo i no gastar-lo amb el tema del ROM.
La Sra. Vega manifesta que sempre han dit que lluitarien pel poble de Malgrat,
independentment del partit, dient al Sr. Roger que li accepta la documentació, que es
llegirà amb molt de carinyo, suposant que no parlarà de la independència, perquè com
bé sap, n’és contrària.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 30 de juny de 2016.
Vista la moció dels GPMS ERC i CiU, de 25 de juny de 2016, el Ple, per deu vots a
favor (ERC, CiU, JxM i CUP), un vot en contra (PP) i sis abstencions (PSC),
ACORDA:
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Primer. L’Ajuntament de Malgrat de Mar exigeix la dimissió del Ministre de l’Interior en
funcions, el Sr. Jorge Fernàndez Díaz, i declarar persona “non grata” l’ex-director de
l’Oficina Antifrau de Catalunya, Sr. Daniel de Alfonso Laso, ja que haurien pogut fer un
ús indegut del seu càrrec a l’intentar perseguir i reprimir ideològicament a polítics
independentistes.
Segon. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Malgrat de Mar a les accions que tant
el Parlament de Catalunya com el Govern de la Generalitat puguin portar a terme per
esclarir els fets i demanar responsabilitats a les persones implicades.
Tercer. Donar suport en aquelles manifestacions de la societat civil que defensin un
nou país lliure de corrupció d’Estat.
Quart. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de
Municipis de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.
Cinquè. Publicitar aquest acord als mitjans de comunicació de titularitat municipal.
8.- Dació de compte dels decrets 1262 a 1662/2016
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets dictats per l’Alcaldia, des del 1262 al
1662/2016.
El Sr. Márquez exposa que constaten que cada cop hi ha més consum d’alcohol a la
via pública a la zona d’oci del municipi, trobant preocupant que gran part d’aquestes
infraccions de l’ordenança de civisme es produeixin en el mateix carrer, el que vol dir
que la zona d’oci està essent utilitzada per practicar “el botellon”, de forma que la gent
consumeix fora dels locals i hi entra amb uns nivells d’alcohol que es desconeixen,
resultant que aquest jovent campa pel carrer a altes hores de la matinada, esperant el
primer tren i consumint alcohol, desatacant una baralla el 24 d’abril, anterior a un
apunyalament ocorregut al voltant d’un espai d’oci nocturn, així com el fet que el dia 16
de març es trobessin en possessió d’una persona, dues navalles, una de 23 cm i una
altra de 11 cm., a les portes d’una discoteca, a altes hores de la nit, resultant que, a
més a més, el 11/11/2015 hi ha un atestat que parla de que s’intervé a una persona un
puny americà, considerant que la solució s’ha de trobar en consens entre els
empresaris de la zona d’oci, la policia local, mossos d’esquadra i el Consistori, perquè
això s’està començant a anar de les mans.
El Sr. Mercader respon que si estigues descontrolat, no s’aixecarien aquestes actes,
indicant que a l’hivern la majoria de discoteques tanquen i la gent de l’àrea
metropolitana es desplaça a les poques que obren només el cap de setmana,
considerant que la zona està prou controlada, perquè policia local i mossos d’esquadra
estan vetllant i treballant-hi molt, manifestant que fora ideal disminuir l’incivisme en la
zona, apuntant que li agafa la paraula en el sentit de que, entre tots, s’intenti
solucionar aquesta problemàtica, insistint en que la zona està controlada i que, si es
requisa aquest tipus de material, és perquè hi ha una actuació policial que està molt a
sobre per tal de fer la prevenció que toca.
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El Sr. Márquez manifesta que te a veure amb el model d’oci nocturn que s’està oferint
i que el benefici d’uns no pot anar en perjudici de l’entorn, considerant que la policia ja
fan la tasca que ha de fer, apuntant que s’ha intervingut una navalla de 23cm de fulla
rondant per la nit, però que no se sap quantes més ni poden haver, tractant-se d’un
tema preocupant que obliga a assumir la responsabilitat que pertoca.
El Sr. Mercader respon que li sembla positiu que hi hagi aquest debat, matisant que,
amb tot, sempre serà mot difícil de controlar al cent per cent que les persones que
surten, de dia o de nit, portin una arma blanca a sobre.

ASSUMPTE D’URGÈNCIA
Moció del GPM CUP-PA sobre la necessitat de convocar una assemblea plenària
veïnal al barri de Malgrat Nord.
La Sra. Casajuana procedeix a donar lectura a la moció, justificant la seva urgència en
que, després d’un any de mandat, no hi ha un reglament de participació ciutadana, i
cal portar a terme aquesta assemblea per part de l’Ajuntament, apuntant que, si no ho
fa l’Ajuntament, ho farà la CUP.
El Sr. Mercader manifesta que pot entendre més o menys la urgència, proposant,
però, un recés de cinc minuts per veure si es pot pactar la moció
La Sra. Casajuana respon que hi estan d’acord.
Finalitzat el recés es reprèn la sessió.
Es passa a votar la urgència que resulta acceptada per assentiment dels disset
membres assistents, d’acord amb allò establert als articles 91.4 i 83 del RD
2568/86 de 28 de novembre.
Antecedents
1.- El barri de Malgrat Nord es caracteritza per ser un espai conformat principalment
per blocs de pisos, alguns d’ells molt antics i amb algunes deficiències estructurals. Al
barri i als seus voltants més propers, hi ha botigues de comestibles, supermercats, de
roba, ..., dues escoles (l’escola bressol municipal i l’escola concertada El Vedruna), hi
ha un gimnàs de participació municipal però amb una quota mensual no gens popular,
el cementiri i el camp de futbol. També hi ha diferents zones d’esbarjo algunes més
adequades que d’altres i una zona de culte.
2.-Actualment aquest barri acull persones de molt i diversa procedència, és
culturalment molt ric; és notòria la gran diversitat cultural i social de la seva gent,
només cal passejar-s’hi.
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3.- El mes d’abril d’enguany una veïna de 50 anys és ferida lleu per un atropellament a
l’Avda. Mediterrània. El més de juliol una dona també pateix un atropellament al carrer
Girona (a l’alçada del Barri Malgrat Nord). Un veí de l’Avinguda Mediterrània és posat
en llibertat amb càrrecs per haver apunyalat presumptament a un veí a l’Avinguda
Mediterrània. El presumpte agressor ja era investigat per la policia per un presumpte
delicte de tràfic de drogues. El maig del 2016 dos joves glopegen a un home de 64
anys i recentment ha resultat mort un noi de 20 anys al carrer Eivissa en mans d’un
altre jove que s’ha entregat a la policia. (Aquests són alguns exemples d’accidents
ocorreguts)
4.- Creiem que aquests fets són aïllats perquè no guarden cap relació ni en la seva
comissió i/o perpetració, ni amb els seus presumptes autors. Dit això, la CUP-PA sí
que pensa que la convivència viu un moment d’extremada delicadesa i creiem que
d’una manera o d’altre l’estat anímic del veïns i veïnes es poden veure embolcallats
per sentiments de rebuig, d’enuig, d’impotència, d’orfandat per part dels responsables
polítics i molts i molts d’altres.
5.- Donat que l’Ajuntament de Malgrat no disposa d’un Reglament de Participació
Ciutadana per tal de canalitzar la veu del poble, la dels veïns, la de la nostra gent, des
de la CUP-PA de Malgrat demanem al Ple de l’Ajuntament el punt exposat.
Obert el torn de paraules
El Sr. Mercader manifesta que tots els grups han acordat que en el punt que diu: “en
un termini no superior a un mes l’ajuntament convocarà als veïns per escoltar les
seves preocupacions”, es digui: “entre setembre i octubre, l’Ajuntament de Malgrat,
convocarà als veïns i veïnes de Malgrat nord”, indicant que es farà en el pavelló, si
La Sra. Casajuana agraeix que es tiri endavant, perquè això és responsabilitat de tots
i totes i obrirà la possibilitat de fer assemblees a tots els barris del poble, que siguin un
altaveu de la gent i serveixin per fer més bé la nostra tasca política.
El Sr. Mercader diu que serà un punt de partida, perquè també tenen ganes d’escoltar
altres zones del municipi.
Vista la moció dels GPM CUP-PA, de data 7 de juliol de 2016, el Ple, per
assentiment dels disset membres assistents, ACORDA:
ÚNIC: Que entre els mesos de setembre i octubre l’Ajuntament de Malgrat de Mar com
a garant dels interessos públics i en plena sintonia amb les dificultats i responsabilitats
col·lectives, convoqui als veïns i veïnes de Malgrat Nord per escoltar les seves
demandes/preocupacions i/o suggeriments en relació al Barri en el que viuen.
Demanem que es faci en un espai ample i adequat com podria ser el Pavelló Germans
Margall.
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9.- Torn obert de paraules
9-A.- La Sra. Martínez pregunta sobre l’estat de la moció que es va aprovar fa quatre
mesos, referent a la campanya del “ No puc esperar!” i, en concret, sobre l’adhesió de
l’Ajuntament a la campanya, promoure l’adhesió dels comerços del nostre municipi i
difondre el projecte a Malgrat.
La Sra. Ortiz respon que aquest tema el va delegar a la Sra. Castellà.
La Sra. Martínez replica que, si necessitava ajuda, li podia haver donat un cop de mà
ella mateixa.
La Sra. Ortiz contesta que no hi va pensar.
La Sra. Castellà manifesta que està a l’espera d’una reunió amb la presidenta de
l’associació, que vindrà a Malgrat el mes de setembre, havent rebut la carta d’adhesió,
havent de facilitar els horaris i establiments disponibles.
La Sra. Martínez pregunta si encara no s’ha fet cap trobada amb l’associació de
comerciants per explicar el tema.
La Sra. Castellà respon que, precisament, la reunió amb la presidenta de l’associació
és per acordar venir a fer una xerrada amb els comerciants i les persones
interessades, per explicar el programa i portar la propaganda.
9-B.- La Sra. Martínez pregunta per les places buides del mercat municipal.
El Sr. Ruiz respon que hi ha varies persones interessades i que està obert el termini.
La Sra. Martínez manifesta que sembla que hi ha moltes visites, però ningú que
concreti, preguntant a què és degut.
El Sr. Ruiz contesta que això ja depèn de la gent que ha de decidir si els interessa o
no.
La Sra. Martínez pregunta com se’n fa difusió
El Sr. Ruiz respon que a nivell oficial.
9-C.- La Sra. Martínez recorda que, a l’últim ple, va demanar per la possibilitat de
posar llums al camí del Mig, entre avinguda Colom i l’entrada al poble, havent-se dit
que es valoraria el tema, fent esment també de que a la part del cementiri que s’ha
reasfaltat, a tocar del nínxols, estan sortint herbes i es veu molt mal acabat, preguntant
si hi ha pensaments de fer algun tipus d’enjardinament nou per acabar
d’homogeneïtzar les dues parts del cementiri.
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El Sr. Sánchez-Camacho contesta que, en el tema del cementiri, hi ha aprovada una
partida per fer un arranjament dels nínxols a la part més antiga, indicant, respecte a les
herbes espontànies, que els serveis municipals hi fan les actuacions pertinents,
indicant que s’apunta el prec per traslladar-ho als tècnics, responent, respecte a la
primera pregunta, que s’ha valorat, però que es tracta d’un sector sense urbanitzar i
existeixen altres prioritats.
9-D.- La Sra. Martínez recorda que aquest cap de setmana es celebrarà la fira d’estiu i
són contraris a l’explotació animal de qualsevol forma i manera, tal com van apuntar
l’any passat, confiant que aquest any no es produeixi el fet de l’any passat amb els
ponis.
La Sra. Ponsa respon que n’han pres nota i aquest any no hi haurà cap animal a la
fira.
9-E.- El Sr. Roger recorda que al novembre de 2015 la junta de govern va aprovar la
realització d’uns treballs d’acondiciament en el PA17 i es va fer per arranjar un terreny
municipal com aparcament de vehicles, amb un cost de18.634 €, veient que, quasi un
any després, tornen a sortir herbes, preguntant la causa de que això hagi succeït.
El Sr. Sánchez-Camacho respon que es va fer l’arranjament, aprofitant que es feien
moviments i obres en aquell sector, pel cas de poder utilitzar-ho com aparcament, per
bé que hi ha hagut consultes per posar alguna activitat, com un circ, considerant que,
mica en mica, es veurà el potencial per l’equipament, concloent que l’arranjament
s’havia de fer, aprofitant l’avinentesa.
El Sr. Roger manifesta que entén que, si ara s’hi ha de fer qualsevol activitat, s’haurà
de tornar a fer una actuació, encara que sigui menor, perquè ha tornat a rebrotar,
estimant que es podia haver estalviat algun diner addicional si s’hagués fet un càlcul
temporal, afegint que va pensar que potser es feia per les obres de la rotonda, si bé
sembla que no serà a finals d’octubre.
El Sr. Sánchez-Camacho agraeix el comentari de la rotonda, per recordar que el
terreny annex que actualment l’utilitzen per aparcament de vehicles de gran tonatge no
és de l’Ajuntament, de forma que, si no hi ha consentiment del propietari per posar
qualsevol estri de l’empresa adjudicatària, es podrà utilitzar el que és municipal.
9-F.- El Sr. Serret recorda que el seu grup, el mes de maig, va fer un prec al
senyor alcalde perquè convoqués una comissió de transparència, a la qual cosa es
va comprometre, per fer un debat en relació a uns temes que no veuen prou clars,
reiterant aquella petició, indicant que, altrament, en el proper ple, trauran el tema a
debat.
El Sr. Mercader respon que, ara mateix no recorda els temes, però sí que es va
aprovar fer una comissió i que, per tant, manifestant que així que es pugui convocarà
la comissió de transparència per tal que tots els partits polítics hi prenguin part i es
solucionin els dubtes que hi hagi, donant el màxim d’informació possible.
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9-G.- El Sr. Márquez exposa que s’han assabentat de que, a principis de setmana,
una de les famílies que està ocupant un pis per necessitat i que es estava punxant
l’aigua, per necessitat, se li acaba de tallar l’aigua, quan hi havia hagut un pacte verbal
o de bones maneres amb la PAH, de que, abans de tallar l’aigua, es preguntaria a
serveis socials per part de l’empresa municipal, indicant que, si l’empresa s’ha saltat a
la torera el pacte verbal, potser caldria posar-lo per escrit.
La Sra. Martin contesta que, certament aquesta setmana van estar gestionant això
amb la companyia d’aigua, indicant que serveis socials desconeixia que aquesta
usuària estava punxant el subministrament, estant treballant amb ella per tal d’arribar a
un lloguer social amb l’entitat financera, manifestant que, quan se’n van assabentar, es
van posar en contacte amb la companyia d’aigua, per tal d’arribar a un acord per
mantenir el subministrament, mentre es negociava el lloguer social, responent
l’empresa que no hi havia cap problema.
El Sr. Márquez pregunta per què l’empresa no va acudir a serveis socials abans de
tallar l’aigua.
La Sra. Martin contesta que només pot respondre de les seves actuacions, no podent
respondre del que va fer la companyia, podent dir que, quan es va contactar amb la
companyia d’aigua, es va fer referència a tres casos particulars que s’estaven
treballant, per tal d’evitar que es tallés el subministrament mentre es solucionava el
problema, havent-ho comunicat per escrit a l’empresa per evitar una situació com
aquesta.
El Sr. Márquez demana que, per evitar que, en aquests casos, l’empresa d’aigua
funcioni unilateralment, demana que aquest pacte es pugui recollir en un conveni o
comptadors solidaris, com es va proposar en el seu moment,.
9-H.- El Sr. Márquez pregunta que es pensa fer amb els 109 pisos buits dels bancs,
apuntant que 9 són de la Sareb i demà mateix s’hauria d’anar a buscar les claus, a
Madrid, si convé, i posar-los en lloguer social, oferint, novament, el suport del seu grup
a l’hora d’anar a visitar els bancs, per fer molta més pressió si convé i que s’avinguin a
les condicions que estan marcades, aprovades en els acords d’aquest ple i de la llei de
la Generalitat 3/2003.
El Sr. Cuní respon que s’estan planejant varies accions; una, per comprovar l’estat
actual dels pisos, en que, a través d’una subvenció de la Diputació, vindrà un inspector
d’habitatge, per fer-hi l’acció més adient, estant, per altra banda, en converses amb
dues fundacions per tal que ajudin a mediar en els temes dels pisos, ja que tenen més
eines i més suport, estant a l’espera d’establir quins contactes o quines accions es
poden establir, indicant que, paral·lelament, s’està intentant enfocar el pla local
d’habitatge amb Diputació, per saber cap a on anar i com s’ha d’actuar davant la
recerca de pisos socials, apuntant que ara mateix els plans locals d’habitatge son molt
complexes, perquè, com que el mercat és molt volàtil, els pisos canvien de mans i és
molt costós, recordant que fou denegat el que es va sol·licitar, estant prevista una
propera reunió a la Diputació, per parlar d’una eina, consistent en un mini pla
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d’habitatge, concloent que cal anar buscant recolzament a través de fundacions i
suports tècnics.
El Sr. Márquez manifesta que saben que hi estan treballant, però que cal posar-se
més durs amb el tema dels bancs i dels pisos buits, perquè hi ha una necessitat molt
greu i, a més, hi ha màfies que s’estan aprofitant de la necessitat de les persones,
també a Malgrat, amb gent que no és del tot clar com gestiona segons quins espais de
pisos buits, afegint que estaran constantment pendents d’aquest tema.
9-I.- El Sr. Márquez exposa que han rebut moltes queixes dels oients de ràdio Malgrat,
perquè no s’acaba d’escoltar amb tota nitidesa el ple, recordant que van aprovar un
pressupost, a finals de l’any passat, en el qual hi havia una partida destinada a millorar
la infraestructura de la ràdio municipal, preguntant en quin punt està aquesta millora
per poder fer transmissions en directe, no només del ple, sinó de les entrevistes o
d’altres programes que es consideri convenient, apuntant que les entrevistes
enllaunades perden temporalitat.
El Sr. Mercader contesta que està encarregat el material, estant a l’espera de que les
diverses empreses subministradores el facilitin, apuntant que, durant aquest mig any,
s’han ofert millores, com, per exemple, l’aplicació del mòbil d’Ona Malgrat que permet
escoltar la ràdio en directe i recuperar les entrevistes d’Ona política, destacant que els
plens municipals es pengen amb una rapidesa important i que les entrevistes d’Ona
política, s’emeten el dimecres a les 4 i a les 5 es poden recuperar, concloent que hi ha
hagut millores tècniques, però que la gran partida destinada a millores tècniques,
encara s’ha d’aplicar.
El Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari estenc aquesta acta.
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