ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Data: 10 de maig de 2018
Caràcter: ordinària
Horari: de 19.00 a 20.45 h.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Hi assisteixen
Grup de Junts per Malgrat - JXM
M. Carmen Ponsa Monge, Alcaldessa, que presideix l’acte.
Miguel Ángel Ruiz Giménez
Mireia Castellà Climent
Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal - ERC-AM
Ramir Roger Artigas, 1er Tinent d’Alcalde
Maria Ester Martínez Tarrés
Ricard Núñez Casanovas
Grup del Partit Demòcrata Català (PDC)
Neus Serra i Bosch.
Jofre Serret i Ballart, 2n Tinent d’Alcalde
Grup de Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu – CUP-PA
Francisco Jesús Márquez Carvajal
Núria Casajuana Vives, 3ª Tinent d’Alcalde
Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés - PSC-CP
Joan Mercader Carbó
Raquel Martín Cuenca
Óliver Sánchez-Camacho García
Sònia Viñolas Mollfulleda
Isabel Ortiz Vera
Sergio Ortín Lacoma
Grup del PP
Ana Vega Raya
Amb l’assistència del secretari Sr. Joan Carles Nonell i Sendrós, que dóna fe de l’acte i
de l’interventor, Sr. Ramon Boada i Oliveras.
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Es fa constar que la senyora Neus Serra i Bosch, s’incorporà a la sessió quan es
tractava el punt setè de l’ordre del dia.
Oberta la sessió per la Presidència, i després de comprovar l'existència de quòrum
d'assistència necessària perquè pugui ésser iniciada, es procedeix a conèixer dels
assumptes inclosos en el següent,
Ordre del dia
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada el dia 19 d'abril de 2018.
2.- Disposicions, acords i resolucions d'especial interès pel Consistori.
3.- Resolució al·legacions i aprovació definitiva del Codi de conducta dels Alts càrrecs
de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.
4.- Aprovació inicial de la "Modificació dels articles 55 i 56 de la normativa del POUM, i
de la delimitació de les subzones de casc antic".
5.- Aprovació de les Bases Especifiques Reguladores de Subvencions pel Foment de
l'Activitat Econòmica per l'exercici 2018
6.- Constitució de la Taula de Treball del Delta i la Baixa Tordera.
7.- Moció dels GPM JxM, ERC, PDC, CUP i PSC de suport i per a la protecció dels
defensors dels drets humans a Colòmbia.
8.- Moció dels governs locals de Catalunya en suport a Praoctiva Open Arms que
presenten els GPM de JxM, ERC, PDC, CUP i PSC.
9.- Dació de compte dels Decrets de l'Alcaldia 601 a 850/2018.
10.- Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada el dia 19 d'abril de 2018.
La Sra. alcaldessa pregunta si algun membre del Ple de l’Ajuntament ha de formular
alguna observació al contingut de l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 19
d’abril de 2018, còpia de la qual s’ha distribuït juntament amb la convocatòria.
Sense cap observació, per assentiment dels setze membres assistents, es
declara aprovada l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 19 d’abril de 2018.
2. Disposicions, acords i resolucions d'especial interès pel Consistori.
Sr. Roger: Donar compte d’una bona notícia. És el fet que la setmana passada se’ns
va donar el segell Infoparticipa. La Universitat Autònoma de Barcelona, el seu
laboratori de periodisme i comunicació va atorgar a l’ajuntament de Malgrat aquest
segell per haver assolit en un 94% els nivells de transparència a la web. Hem de dir
que ja a l’any 2015 l’Ajuntament de Malgrat va aconseguir un reconeixement amb
aquest guardó, que va estar donat per l’esforç de passar d’un 45% l’any 2014 al 75%
l’any 2015. Els indicadors fan referència a la informació general sobre el municipi i
també sobre la gestió dels recursos col·lectius. Hi ha també indicadors sobre les eines
que s’ofereixen per la participació dels ciutadans, indicadors de com es gestionen els
recursos econòmics de l’Ajuntament i també indicadors sobre els representants
polítics, les retribucions que tenim, les nostres agendes i les nostres activitats. Aquest
94% vol dir que, de 52 indicadors, ens han valorat positivament fins a 49. Penso que
tenim motius per estar satisfets, però això també representa un repte de cara a l’any

vinent i treballar per assolir els que ens falten. Voldria agrair als diferents departaments
de l’Ajuntament la seva col·laboració, a serveis econòmics i a serveis generals,
especialment als serveis informàtics i de comunicació que han possibilitat que assolim
aquest nivell altíssim.
Sr. Ruiz: aquest dimarts 15 de maig presentarem, a les 18 hores, la primera guia
d’esports de Malgrat. També, el dia 27 de maig, Malgrat acollirà l’Eternal Running que
és una cursa mundial d’obstacles. Es tracta d’una cursa de 10 quilòmetres amb 80
obstacles, que es disputa en 3 hores. Es fa des de fa 16 anys a diferents ciutats del
món, com Nova York, Buenos Aires o Londres, entre altres.
Sra. Martínez: aquest any Catalunya ha aconseguit 123 banderes blaves, de les quals
101 han estat per les platges i 22 pels ports esportius. Aquest guardó premia la gestió
ambiental i la seguretat, les instal·lacions i les prestacions òptimes dels serveis i la
informació i l’educació ambiental. Així mateix exigeix a les platges una qualitat de
l’aigua excel·lent i als ports una excel·lent gestió ambiental. A Malgrat ens han premiat,
una vegada més, amb dues banderes blaves. Una per la platja de Malgrat centre i
l’altra per la platja de l’Astillero. Continuem treballant per un turisme sostenible. Per un
altre cantó, dimarts, dia 8 de maig, Malgrat de Mar va estar representada a la World
Sort Köln, a Alemanya, per la nostra tècnica de turisme. World Sort és una paraula que
utilitzem per anomenar un esdeveniment en que els assistents poden i volen formar-se
sobre un determinat tema de forma intensiva i amb la característica de que es fa d’una
forma participativa i casi individualitzada. En aquest cas, primer va haver una
presentació en el territori per part de la Diputació i l’Agència Catalana de Turisme.
Seguidament, la nostra tècnica va poder atendre de forma individualitzada,
personalitzada, a les diferents agències que van participar. La diferència amb una fira
convencional és que en una fira convencional estàs a l’estand i has d’esperar que
vingui algú i que et pregunti. En canvi, d’aquesta manera, hi ha un aprofitament del
temps perquè és com si tinguessin una cita concertada. L’oferta del nostre municipi és
una oferta molt diversificada que té molt bona acceptació. No tan sols venem platja,
estem certificats en turisme familiar, en turisme sènior, també oferim un turisme
cultural, de natura i esportiu. Podem, per tant, oferir un ventall molt ampli de
possibilitats. Per últim, recordar que el dia 19 d’aquest mes, dissabte, a partir de les 6
de la tarda, comença la Shopping als carrers del nostre poble, amb l’espai
gastronòmic, al carrer del Carme i les Peixateries. Per altre cantó, hi hauran els flaixos.
Aquest any, com que tenim molts establiments adherits, hi ha dos torns de flaixos. Un
comença a les 6 i l’altre a quarts de 7. A dos quarts de 10, a Can Campasol hi haurà la
desfilada amb tots els establiments. Seguidament, hi haurà un estand a l’espai
gastronòmic; a les 10.30, començarà l’actuació musical del grup Reps Up, acompanyat
de l’oferta gastronòmica que ens prepararan els nostres establiments. Us convido a
assistir-hi a tots.
Sr. Serret: la Junta de Govern Local, en sessió del 25 d’abril de 2017, va aprovar
l’acceptació de l’ajut de la Diputació de Barcelona per la realització del programa
complementari de foment de l’ocupació 2017-2018. Respecte la línia 1 d’aquest suport
integral de foment de l’ocupació, una modalitat de suport als plans d’ocupació
adreçada a persones aturades, es va creure convenient que es realitzés partit, els
estius de 2017 i de 2018, realitzant, entre d’altres, la contractació de joves entre 16 i
22 anys. Enguany, 10 joves al 50% de la jornada durant 3 mesos. És necessari establir
un procediment de selecció obert per les contractacions, per aquesta raó, a la Junta de
Govern Local, del 24 d’abril de 2018, hem portat les bases específiques reguladores
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d’aquest procediment de selecció i que consisteix en un procés obert en el que, des
del 26 d’abril fins al 18 de maig, els joves que estiguin interessats podran entregar la
instància i la documentació acreditativa, per participar en aquest procés de selecció.
De la mateixa manera, volem posar de manifest que, des de l’àrea d’Habitatge, s’han
rebut subvencions de la Diputació de Barcelona. Concretament, dues. Una de 5.000€
destinada per fer front a les despeses del foment de lloguer que ha contret
l’Ajuntament mitjançant les diferents accions d’estímul de la borsa de lloguer social,
tant la de mediació com la d’inclusió i una segona subvenció, de 13.200€, per adequar,
reformar i moblar el pis propietat del carrer Eivissa per tal de destinar-lo
immediatament a pis d’emergència social.
Sr. Roger: L’ajuntament de Malgrat va estrenar, com va veure bona part de la
població durant la diada de Sant Jordi, aquesta nova marca de poble que anomenem
Malgrat t’estima. Una nova imatge que ha de servir per promocionar Malgrat, que
pretén ser emocional, positiva i alhora, també, transgressora. Malgrat t’estima és
pensant en les persones que visiten el poble, però, sobretot, en els malgratencs i
malgratenques que el viuen, el treballen, el gaudeixen i sobretot el fan possible. La
creació d’aquesta nova marca es fa amb la idea de modernitzar i posar en valor la
identitat del poble i de generar un element estratègic per la diferenciació. Una nova
marca a Malgrat de Mar que identifiqui al poble dins i fora del seu àmbit geogràfic i que
complementi la marca de gestió del propi Ajuntament, la marca pública de
l’ajuntament. La filosofia és la d’ubicar i reivindicar Malgrat, donar-ho a conèixer, crear
ambaixadors, fomentar l’activitat al poble, incidir en l’actitud de les seves persones i
fer-la participativa, creure’s i fer creure que Malgrat és un poble actiu i sobretot reforçar
el vincle amb la ciutadania, valorar el que ofereix el poble i fer créixer la nostra
autoestima. Com deia, la diada festiva de Sant Jordi ha estat aquest tret de sortida per
la campanya de presentació i amb aquest lema, penso simpàtic, que deia: omplim
Malgrat de petons, es va conèixer aquest Malgrat t’estima i la seva representació
gràfica, on els colors, la iconografia, les onomatopeies són els grans protagonistes.
Com ja vam explicar amb motiu de la modificació pressupostària del mes passat, el
que pretenem és que aquesta implementació la fem de manera progressiva i en
diferents fases. Pensem que en properes setmanes anirem veient diferents elements
amb aquest objectiu de poder promocionar el nostre municipi tant com cal. També dir,
que la creació d’aquesta marca prové de l’anterior govern, nosaltres ens ho vam trobar
en una fase embrionària i hem hagut d’implementar una mica en quins formats es feia
possible, però penso que aquesta marca ens implica a tots: govern, oposició i a tots
els ciutadans perquè penso que hem de posar en valor el nostre municipi, que té una
gran potencialitat i sí nosaltres som els primers que sabem valorar això, la gent que
ens visita també ho percebrà.
Sra. Ponsa: Donarem compte de dos decrets. El 865/2018: fins a data d’avui la Junta
de Govern tenia delegada per l’alcaldia, en matèria de contractació, l’aprovació de
projectes, plecs de condicions, licitacions i adjudicacions entre d’altres. Amb la nova
llei de contractes cal que en l’expedient de contractació hi hagi un informe de l’òrgan
de contractació, motivant la necessitat del contracte. Aquest, tot i ser matèria
contractual, no es delegarà ja que la seva aprovació per junta faria endarrerir els
expedients innecessàriament. La resta de conceptes seguiran igualment delegats. I
l’altre decret del qual també es vol donar compte és el 2018/996, de 7 de maig, pel que
s’ha revocat la delegació al Sr. Francisco Márquez, la regidoria d’Educació i infància i
s’ha delegat dita regidoria a la Sra. Núria Casajuana, en les mateixes condicions
d’exercici contemplades en la resolució 268 de l’any 2017.

3. Resolució al·legacions i aprovació definitiva del Codi de conducta dels Alts
càrrecs de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.
Per acord plenari de 21.09.2017, s’aprovà inicialment el Codi de conducta dels Alts
càrrecs de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.
Informe del secretari municipal, que literalment diu:
L’Ajuntament en Ple, en sessió celebrada el 21 de setembre de 2017, aprovà inicialment el
Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.
L’expedient fou sotmès a informació pública, per un termini de trenta dies, a efectes de
reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció d’edictes al diari Ara, de 29.09.17; al
DOGC de 5.10.17 i al BOPB, de 6.10.17.
En l’indicat termini, que finalitzava el dia 21.11.17, es registrà únicament un escrit
d’al·legacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya (RE 3675, 21.11.17), referides a aquells
aspectes del text que, directa o indirectament, guarden relació amb els àmbits sobre els
quals recauen les funcions que la Llei 14/2008, de 5 de novembre, li atribueix i,
específicament, s’efectuen algunes recomanacions per completar el contingut del Codi,
d’una banda amb la finalitat de que s’hi puguin incorporar altres elements del sistema
d’integritat institucional, i de l’altra, per reforçar-ne l’eficàcia.
Aquestes recomanacions es concreten en:
A) Preveure un canal intern de denúncies o de comunicació de les possibles infraccions
del codi, que reuneixi garanties de confidencialitat i de protecció de la persona (servidor
públic o ciutadà ) que informa sobre els fets que poden contravenir el Codi.
En aquest sentit, el Codi pot preveure que les infraccions del codi es podran posar de
manifest a través d’un canal de denúncies que permeti garantir la confidencialitat i la
preservació de la identitat de la persona denunciant.
B) Preveure un òrgan de garantia o comitè d’ètica, independent de l’òrgan de govern, amb
capacitat investigadora, d’elaboració d’informes i recomanacions, així com capaç de
resoldre consultes.
La previsió d’aquest òrgan fou present en les deliberacions de la comissió redactora,
constatant la dificultat per determinar-ne la composició i funcionament, cas d’optar per
professionals de prestigi en la defensa de l’ètica, la integritat i la transparència públiques,
entenent que, en aquesta fase inicial, el més factible i operatiu és crear una comissió
de seguiment del codi, seguint el model de les comissions informatives, amb
presència de tots els grups polítics integrants de la corporació, funcionant sota el
sistema de vot ponderat, per mantenir la proporcionalitat existent en el plenari.
C) Més enllà de les previsions establertes a l’apartat sisè del Codi, es recomana valorar
altres mitjans per garantir el seu més ampli coneixement, com una de les funcions de
l’òrgan de garantia.
Es pot contemplar com una de les funcions de la Comissió de Seguiment.
D) Preveure un sistema d’avaluació de l’eficàcia del Codi que, eventualment, pogués donar
lloc a la seva modificació o, també, preveure la seva revisió en un període de temps
raonable.
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Es pot contemplar com una de les funcions de la Comissió de Seguiment.
Aquestes previsions (A, B, C i D) es poden incorporar, com article 6, en la forma
següent:

Art. 6.- Es constituirà una comissió de seguiment de caràcter permanent denominada
Comissió del Codi de Conducta dels alts càrrecs.
Les funcions d’aquesta Comissió seran:
- Promoure la difusió i coneixement del Codi
- L’estudi, informe i consulta en relació amb els objectius establerts en el Codi.
- Rebre les queixes o denúncies sobre possibles infraccions del Codi i donar-li
el tràmit que correspongui.
- Avaluar l’eficàcia del Codi i formular, si s’escau, recomanacions i propostes de
millora i
- de modificació del seu contingut.
La Comissió es reunirà, com a mínim dues vegades l’any, prèvia convocatòria. No
obstant es podran celebrar quantes sessions es considerin necessàries en funció de la
naturalesa i la urgència dels assumptes a tractar.
La Comissió, presidida per l’alcaldia o regidor en qui delegui, i assistida pel Secretari
de la Corporació, estarà formada per un representant de cada grup municipal al
consistori i ajustarà el seu funcionament al que disposen els articles 123 a 126 i 134 a
138 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les entitats locals
(RD 2568/1986, de 28 de novembre), prenent les seves decisions sota el sistema de
vot ponderat, per mantenir la proporcionalitat existent en el plenari.
Les infraccions del codi es podran posar de manifest a través d’un canal de denúncies
que permeti garantir la confidencialitat i la preservació de la identitat de la persona
denunciant.
Els membres de la Comissió guardaran secret de les indagacions i deliberacions a que
donin lloc les denúncies, així com de les decisions adoptades i de les dades de
caràcter personal.
E) Es posa de manifest que l’apartat 3 – àmbit subjectiu -, determina que als efectes del
Codi tenen la condició d’alts càrrecs, col·lectius que no la tenen d’acord amb la Llei
19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació i bon govern, en tant
que s’estén tal condició al personal que ocupi llocs de treball reservats a funcionaris amb
habilitació de caràcter nacional quan aquests llocs de treball hagin estat proveïts per lliure
designació, i al personal eventual.
En aquest sentit, caldria limitar la condició d’alts càrrecs de l’apartat 3, a allò establert a
l’art. 4 de la llei 19/2014, que en seu apartat 2.c) , pel que fa a l’Administració local, atorga
tal condició als representants locals i als titulars dels òrgans superiors i directius, d’acord
amb el que estableix la legislació de règim local., contemplant:
- Els membres de la Corporació, en la seva condició de representants electes.
- Els titulars d’òrgans superiors i directius, segons la definició de la normativa en
matèria de règim local.

- Els titulars o membres d’òrgans de govern i càrrecs directius d’organismes
autònoms, entitats públiques empresarials locals i societats mercantils locals amb
capital social íntegrament públic.
F) En l’apartat 5 del Codi es recomana utilitzar la definició “conflictes d’interès” en comptes
de la de “conflicte d’interessos”.
Es justifica aquesta definició per tal de d’emfatitzar la confrontació entre el deure
professional i l’interès particular, per la qual cosa procedeix la incorporació de dita
definició.
G) Quant a l’apartat de compromisos i, concretament, en el d’acceptació de donacions, es
plantegen dues qüestions:
- deixar clar que la prohibició es refereix a donacions que, eventualment, es
poguessin oferir a títol particular, i que, per tant, no entra en contradicció amb les
previsions d’adquisició de bens a títol lucratiu per part de la corporació local,
prevista als articles 31 i 32 del Reglament de Patrimoni dels Ens locals (Decret
336/1988).
- definir en el Codi que s’entén per regals de cortesia.
El primer aspecte sembla prou clar, però, per esvair qualsevol possibilitat de confusió no hi
ha cap inconvenient en iniciar el paràgraf dient: “Sens perjudici de l’adquisició de béns
a títol lucratiu que contemplen els articles 31 i 32 del Reglament de Patrimoni dels
Ens Locals (Decret 336/1988), no acceptar regals......”
En canvi, la definició concreta de que s’entengui per regals de cortesia, ja presenta més
dificultat. No ha estat definit en altres codis consultats, ni en l’art. 54.6 del RD Legislatiu
5/2015, que aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de la Funció Pública, ni tampoc
jurisprudencialment, limitant-se a fer esment als usos habituals i socials.
L’Ajuntament de Madrid té acordat que, únicament, seran considerades mostres de
cortesia habitual o atenció protocol·lària, els regals, compreses dins dels usos i costums
socials, que no ultrapassin els 50 €, fixant en 150€ el límit del valor dels regals que poden
ser acceptats durant el període d’un any procedents de las mateixa persona física o
jurídica. En el supòsit de rebre qualsevol regal que no reuneixi aquestes característiques,
s’ha de retornar a qui l’hagi ofert i, cas de no resultar possible, lliurar-ho a una entitat sense
ànim de lucre.
La Xunta de Galícia, té establert que només tindran caràcter de mostres o atencions de
cortesía social i institucional, les que no ultrapassin el límit de 90€.
Per tant, aquest aspecte es pot optar entre mantenir-lo sense determinar, com de fet
fan la gran majoria de codis consultats, o intentar acotar-lo introduint un límit
quantitatiu, com en els dos exemples citats.
H) Recomana incloure, en l’apartat de publicació d’entrevistes, reunions o similars amb
persones considerades grups d’interès d’acord amb la llei 19/2014, no rebre ni facilitar
l’accés a l’agenda a aquelles entitats que no s’hagin registrat en el corresponent registre
de grups d’interès.
L’art. 47 de la Llei 19/2014, s’han d’inscriure en el registre de grups d’interès:
a) Les persones i les organitzacions que, independentment de llur forma o estatut jurídic, en interès propi, d’altres
persones o d’organitzacions duen a terme activitats susceptibles d’influir en l’elaboració de lleis, normes amb rang de
llei o disposicions generals o en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques.
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b) Les plataformes, xarxes o altres formes d’activitat col·lectiva que, tot i no tenir personalitat jurídica, constitueixen de
facto una font d’influència organitzada i duen a terme activitats incloses en l’àmbit d’aplicació del Registre.
Article 48
Persones i activitats excloses del Registre
Resten excloses del Registre de grups d’interès les activitats relatives a la prestació d’assessorament jurídic o
professional vinculades directament a defensar els interessos afectats per procediments administratius, les destinades
a informar un client sobre una situació jurídica general, les activitats de conciliació o mediació dutes a terme en el marc
de la llei, o les activitats d’assessorament dutes a terme amb finalitats informatives per a l’exercici de drets o iniciatives
establerts per l’ordenament jurídic.

En data 16 de febrer de 2017 es va publicar al DOGC el Decret llei 1/2017, de 14 de
febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d’interès de Catalunya, vàlid per a
totes les institucions, ajuntaments i altres organismes públics obligats a tenir-ne per la Llei
de transparència.
Per tant, aquesta restricció hauria de ser contemplada, exclussivament, en relació a
aquelles persones i organitzacions incloses a l’art. 47 de la Llei 19/2014, que no
s’haguessin registrat en el Registre de grups d’interès de Catalunya, afegint al
paràgraf la frase següent:
L’accés a l’agenda es podrá condicionar a que les entitats figurin degudament inscrites en
el Registre de grups d’interès de Catalunya.
I) En relació a les adhesions individuals, es recomana valorar fins a quin punt es pot
condicionar qualsevol presa de possessió al compliment d’un requisit que no estigui previst
a la normativa d’aplicació.
Certament, condicionar la presa de possessió o el nomenament a l’adhesió prèvia al
contingut íntegre del codi, pugui esdevenir excessiu, essent més adequat establir el seu
caràcter preceptiu en la forma següent:
Amb ocasió de la presa de possessió de qualsevol nou nomenament o designació, es
formalitzarà de forma expressa i per escrit la declaració d’adhesió al codi que consta a
l’annex.
Quan es tracti de càrrecs per als quals no es preveu el tràmit de presa de possessió,
l’adhesió es formalitzarà amb motiu del seu nomenament.
Finalment, quant a preveure la seva revisió en un període de temps raonable, no es
considera necessari, en tant, que la norma es revisable i pot ser objecte de
modificació en qualsevol moment, per bé que es mantindrà vigent mentre no sigui
modificada ni derogada.
Es proposa d’ofici la demora de l’entrada en vigor d’allò establert a l’article 6, fins als sis
mesos de la publicació de la norma al BOPB, per tal de facilitar la constitució de la
comissió de seguiment i la del canal de denúncies que s’hi preveu.

Obert el torn d’intervencions
Sr. Roger: el que estem fent ara és resoldre unes al·legacions. Aquest Codi de
conducta es va aprovar inicialment l’últim trimestre del 2017 i en el període d’exposició
de 30 dies. l’Oficina Antifrau va fer una sèrie de recomanacions que les podem
concretar de la següent manera: ens recomanaven que creéssim un canal intern per
poder fer denúncies o comunicacions de les possibles infraccions d’aquest codi, que
tinguéssim unes condicions de confidencialitat i que qui volgués fer aquesta denúncia,

tingués una protecció de les seves dades. Per tant, el que hem fet és incorporar
aquesta recomanació. Són codis que s’estan començant a implementar a
l’Administració i no tenim massa referents on poder-nos orientar. Per tant, hem
determinat que hi haurà un període de 6 mesos, tant per aquest aspecte com per
altres que vindran i que després explicaré, per poder prendre decisions en aquest
sentit de quin ha de ser el canal i el mecanisme que permeti aquestes comunicacions
amb garanties. També ens recomanava que preveiéssim un òrgan que pogués garantir
aquestes recomanacions i que tingués la capacitat de resoldre consultes. Hem de dir
que aquest òrgan ja es va posar sobre la taula en el treball de la comissió que
redactava aquest codi i, per la dificultat de no tenir referents, vam optar per no entrar
en el detall de com composar aquest òrgan. Seguint aquestes recomanacions, el que
fem és establir una comissió de seguiment, que tindrà aquestes funcions, i estarà
representada amb la proporció que existeix al Ple i els membres seran persones
pertanyents als grups municipals que integren la Corporació. També deien que
poguéssim fer més difusió del coneixement d’aquest codi per altres mecanismes dels
previstos inicialment i hem resolt que aquesta mateixa comissió de seguiment
compleixi aquesta funció de servir d’altaveu. També ens recomanen preveure un
sistema d’avaluació de l’eficàcia d’aquest codi i el que s’ha determinat és que podem
preveure la seva revisió, però que tampoc cal un termini, ja que es pot fer en qualsevol
moment. També hi ha una altra recomanació que ens diu que els alts càrrecs que
nosaltres havíem enumerat en el codi inicial, incloïen els funcionaris amb caràcter
nacional i, seguint criteris de la llei de transparència, hauríem de suprimir aquests
funcionaris, restant inclosos els membres electes de la Corporació, els titulars d’òrgans
superiors directius, segons es defineixen a la normativa de règim local, i els titulars o
membres d’òrgan de govern o directius d’organismes autònoms, entitats públiques
empresarials locals o societats mercantils, apartat aquest que no afecta al nostre
Ajuntament, perquè no tenim cap càrrec d’aquest tipus. També recomana canviar
expressions com conflictes d’interès, en lloc de conflictes d’interessos. També a l’hora
de rebre regals de cortesia, hi ha administracions que determinen quanties
econòmiques d’aquests regals, altres que no, les que ho determinen són les menys,
per tant, el que hem optat nosaltres és per no detallar cap xifra en concret però tenir el
sentit comú de que aquests regals o aquesta cortesia sigui dintre d’una bona conducta
ètica. També fa referència als grups d’interès a l’hora de reunir-se amb grups d’interès,
grups de grans empreses. El que recomana l’Oficina Antifrau és que el registre que
existeix a la Generalitat de Catalunya sigui el referent per determinar quines són
aquestes entitats d’interès, perquè és útil i legal per les administracions locals. Penso
que no cal tampoc entrar en massa detalls, només repetir que l’article 6 passarà mig
any abans no el puguem aplicar, perquè el que pretenem és trobar els mecanismes
perquè ens sigui útil, a partir d’algun referent. Per exemple, l’Ajuntament de Barcelona
ha creat un canal que pot ser interessant, si bé cal adaptar solucions adequades al
tamany del nostre ajuntament i esperem que, durant aquest mig any, puguem trobar
referents que ens siguin útils per acabar de tancar aquest codi.
Sr. Ortin: avui se’ns porta a debat i aprovació als membres d’aquest plenari la revisió
de les al·legacions i l’aprovació definitiva del Codi de conducta dels alts càrrecs de
l’Ajuntament. Un cop transcorregut el període d’al·legacions hem vist com des de
l‘Oficina Antifrau de Catalunya se n’han fet algunes, amb mode de recomanacions, per
tal de completar el contingut del Codi i tanmateix per reforçar la seva eficàcia. Durant
la sessió plenària del passat mes de setembre es va dur a terme l’aprovació inicial del
Codi. El PSC hi va votar a favor. Tal com ja vam manifestar en aquell moment, encara
que no hi hagués la llei 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència, accés a la
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informació pública i bon govern, continuaríem defensant la seva necessitat com a
màxima expressió d’ètica i transparència del nostre ens local. Per tots aquests motius,
avui el nostre vot tornarà a ser favorable, tot esperant que tots, govern i oposició, ens
ho fem nostre i el respectem i el complim adequadament.
Sra. Casajuana: a banda del que ja ha manifestat el Sr. Roger, ens sembla essencial i
molt important, en relació a les esmenes que va presentar l’Oficina Antifrau, la
possibilitat d’un canal anònim de denúncies en cas de corrupció, perquè al llarg de
molts anys la política ha estat plena de casos de corrupció i precisament un dels
problemes és denunciar-ho, per la por que un pot tenir. Per tant, aquest canal anònim
a l’hora de formular denuncies, quan hi ha indicis de corrupció, de tràfic d’influències o
tràfic de favors, ens sembla absolutament important. Tal com ha dit el Sr. Roger, no
està desenvolupat, no trobem ajuntaments que ho tinguin funcionant. Es tracta de
buscar quin és el canal correcte perquè passi això. En aquest cas, a Malgrat hi voten
tots, en principi, a favor. A l’ajuntament de Lleida C’s i PSC van votar en contra del
canal anònim. Entenem que aquest Codi de conducta sense aquesta canal per posar
denuncies de manera anònima, tampoc tindria massa sentit. Estem molt contents que
tots els grups vulguin treballar-hi.
Sr. Serret: el nostre grup es reafirma amb les exposicions que s’han anat fent en
aquest plenari. Evidentment, ens el fem nostre, aquest ha sigut un codi precisament
que ha estat creat amb un consens polític, tècnic i social i, per tant, amb coherència
amb els objectius i la manera de fer que persegueix el codi i que a partir d’ara ha de
perseguir. Un compromís que assumim tots els grups del Consistori i per descomptat
també el grup que represento. Amb el nostre vot manifestem el nostre compromís per
augmentar la transparència en la gestió pública, vetllar pel comportament ètic de
l’Administració i millorar la seva relació amb l’entorn. Evidentment, aquesta al·legació
que ens han fet és un element molt important, perquè la ciutadana pugui encara
participar més en aquest codi ètic a través d’aquest canal anònim que ens permetrà,
quan haguem trobat la manera de vehicular-lo, la fórmula per poder treballar plegats i
evitar que es repeteixi, no en el cas de Malgrat, però si a altres municipis, situacions
desagradables.
Sra. Vega: nosaltres estem a favor perquè creiem que la transparència ha de ser
l’essencial i, en el canal anònim, estic d’acord que, de vegades, la gent s’atura a l’hora
de demanar-li el nom. Però també espero que no tot sigui anònim i no hi hagi
“farolades”, perquè llavors també repercuteix en el nom de la persona i les famílies. El
nostre vot serà favorable.
Sra. Ponsa: queda clar que tots tenim aquest compromís i que també hem anat fent
nostre aquest codi, però s’havia d’articular d’alguna manera i per fer-ho, el codi ètic
que avui portem a aprovació, és el que s’havia de fer per adquirir aquest compromís
més formal.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 3 de maig de 2018.
Vista la proposta de la regidoria de l’alcaldia, de 7 de maig de 2018, el Ple, per
assentiment dels setze membres assistents, acorda:

Primer. Prendre raó i estimar les al·legacions presentades per l’Oficina Antifrau de
Catalunya al text del Codi de Conducta dels Alts càrrecs de l’Ajuntament de Malgrat de
Mar, en el sentit que s’esmenta a la part expositiva.
Segon. Aprovar definitivament del Codi de Conducta dels Alts càrrecs de l’Ajuntament
de Malgrat de Mar, amb les esmenes referides a l’article anterior.
Tercer. Publicar íntegrament el codi de Conducta dels Alts càrrecs de l’Ajuntament de
Malgrat de Mar en el BOPB. Establint la seva eficàcia als quinze dies de la seva
publicació.
Pel que fa a l’entrada en vigor de l’article 6, aquesta resta demorada fins als sis mesos
de la referida publicació en el BOPB.
Quart. Notificar el present acord juntament amb el text íntegre del codi a la
Subdelegació del Govern a Barcelona, a la Conselleria de Governació de la
Generalitat de Catalunya i a l’Oficina Antifrau de Catalunya.
4. Aprovació inicial de la "Modificació dels articles 55 i 56 de la normativa del
POUM, i de la delimitació de les subzones de casc antic".
Antecedents
L’arquitecte municipal i cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat ha redactat per
encàrrec de l’equip de govern una proposta de modificació dels articles 55 i 56 de la
normativa del Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
Consideracions jurídiques
En data 27-4-2018, la Cap de la Unitat Administrativa de l'Àrea de Territori i
Sostenibilitat ha emés l’informe següent:
“1. Normativa aplicable
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer (TRLUC)
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme (RLU)
- Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de Plans i Programes, en tot allò
que no s’oposi a la Llei 21/2013, d’avaluació ambiental.
- Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.
- Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i de l’impuls de
l’activitat econòmica.
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques
2. Anàlisis de la proposta:
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a) Objecte:
Aquesta Modificació del POUM té per objecte canviar dos articles de la normativa i la
delimitació de la zona amb clau urbanística (12/1), per tal d’adequar-se als canvis
legals que s’han produït i a les circumstàncies econòmiques i socials.
L’art. 55 de la normativa regula les condicions i característiques de les cobertes dels
edificis exigint amb caràcter general a tot el terme municipal la coberta inclinada de
teula àrab (en el Pla General de 1990 només s’exigia a la zona de casc antic). El Codi
Tècnic d’Edificació que va entrar en vigor el 29-3-2006 va introduir l’exigència en els
edificis de nova planta de l’aprofitament d’energia solar mitjançant panells tèrmics per
cobrir un percentatge de la demanda d’aigua calenta sanitària, i la captació i
transformació d’energia solar per procediments fotovoltaics en edificis destinats a
determinats usos. Aquests preceptes obliguen a situar els aparells captadors en terrats
integrats o directament damunt la teulada.
La proposta consisteix en modificar aquest precepte en el sentit següent:
- La coberta inclinada de teula àrab només serà obligatòria en la zona 12 de casc
antic, però no en la resta del municipi, on podrà ser plana o inclinada.
- En la zona 12, s’exceptuen de l’obligació de la coberta inclinada, els casos
d’edificis de nova planta o rehabilitacions integrals que justifiquin que disposen de
sistemes fotovoltaics de captació d’energia solar.
- Modificació de les condicions tècniques d’instal·lació de panells de captació
d’energia solar, suprimint la distància mínima de 3 metres respecte a la façana de
l’edificació.
L’art. 56 de la normativa regula les reserves mínimes de places d’aparcament en els
edificis de nova planta. L’aplicació d’aquest precepte ha post de manifest la necessitat
de distingir entre finques amb edificació aïllada i segons alineació de vial, així com
també una nova regulació específica per les residències on hi ha escassa necessitat
de places d’aparcament. Es proposa reduir a 2 el número de places en edificis
bifamiliars d’ordenació aïllada, i establir 1 plaça per habitatge en ordenacions diferents.
En el cas d’edificis hotelers serà 1 plaça per cada 8 places de residents i en edificis
residencials 1 plaça per cada 12 places de residents.
La modificació de la delimitació de les subzones de casc antic té per objecte reduir
l’àmbit de la subzona 12/1 (nucli central), en la qual es prohibeix l’ús d’aparcament en
planta baixa amb l’objectiu de facilitar la implantació d’ús comercial. Aquesta
determinació s’ha demostrat que no ha tingut l’eficàcia desitjada per aconseguir
l’objectiu previst atès que no sols no s’ha incrementat el nombre d’activitats, sinó que
el global ha dismunuït sensiblement. La proposta pretén limitar l’àmbit de la subzona
12/1 a aquells carrers que tenen clarament una vocació comercial i de serveis.
b) Documentació:
L’art. 59.1 del TRLU preveu la documentació que haurà d’integrar un pla d’ordenació
urbanística i l’art. 118.4 RLU, estableix que “Les modificacions dels plans urbanístics
han d’estar integrades per la documentació adequada a la finalitat, contingut i abast de
la modificació. En tot cas, han d’incorporar l’informe ambiental corresponent les
modificacions de plans urbanístics que se sotmetin a avaluació ambiental o aquelles

altres que tinguin alguna repercussió ambiental. També s’ha d’incorporar un estudi
d’avaluació de la mobilitat generada, en els casos que així ho estableixi la legislació
vigent.”
La Disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, estableix les regles aplicables fins que la
Llei 6/2009 s’adapti a la Llei de l’Estat 21/2013. En l’apartat 6 disposa:
“6. Pel que fa a l’avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic,
s’estableixen les regles següents
c) No han d’ésser objecte d’avaluació ambiental estratègica, per la manca d’efectes
significatius que produeixen sobre el medi ambient, o perquè els efectes ja han estat
avaluats en el planejament urbanístic general:
Primer. El planejament urbanístic derivat no inclòs en l’apartat tercer de la lletra a que
es refereix només a sòl urbà o que desenvolupa planejament urbanístic general
avaluat ambientalment.
Segon. Les modificacions de planejament urbanístic no incloses en l’apartat quart de la
lletra a que es refereixen només a sòl urbà.”
Aquesta modificació de planejament urbanístic afecta només a sòl urbà i no està inclòs
en l’apartat quart de la lletra a) (modificacions dels plans urbanístics que estableixin el
marc per a la futura autorització de projectes i activitats sotmesos a avaluació
d’impacte ambiental o que puguin tenir efectes apreciables en espais de la Xarxa
Natura 2000 en els termes establerts per la Llei 42/2007 o en altres espais del Pla
d’espais d’interès natural). Per aquest motiu no ha d’ésser objecte d’avaluació
ambiental estratègica.
Aquesta modificació consta de document urbanístic que inclou la memòria, normativa, i
plànols. La documentació es considera suficient atenen la finalitat, contingut i abast de
la modificació.
També consta la identitat i titulació del professional que l’ha redactat, d’acord amb el
que exigeix la Disposició Addicional 13ª del TRLUC.
c) Procediment:
L’article 96 del TRLUC i 117.3 del RLUC preveuen que la modificació de qualsevol
dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes
disposicions que en regeixen la formació. El procediment a seguir per la tramitació
d’aquesta modificació del POUM serà el previst a l’art. 85 TRLU, i 23 del RLU, i
comprèn:
1. Acord d’aprovació inicial de la Modificació del POUM per l’Ajuntament de Malgrat
de Mar, com Administració Urbanística actuant.
2. Informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant la inserció d’anuncis en el
Diari Oficial o Butlletí Oficial de la Província, i un dels diaris de premsa periòdica de
més divulgació en l'àmbit municipal, tauler d’edictes de l’Ajuntament i seu
electrònica municipal. L’edicte concretarà el termini d’exposició al públic, l’adreça i
l'horari de l’oficina o dependència en la qual es pot exercitar el dret d’informació,
així com si s’escau, les dades per a localització del projecte per mitjans telemàtics.
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3. Petició d’informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials,
els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi
una de més llarg (art. 85.5 TRLUC). Caldrà demanar informe a:
- Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de Barcelona
- Direcció General de Comerç
4.

Concessió d'audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals confini amb el
del municipi que és objecte del pla (art. 85.7 TRLU). A l’art. 117.3 RLU es preveu
que en les modificacions puntuals el tràmit d’audiència als ajuntaments el terme
municipal dels quals confini amb l’àmbit de la modificació es concedirà si s’escau.
Considerant l’objecte i abast d’aquesta modificació que només canvia paràmetres
edificatoris en sòl urbà, i l’àmbit d’una subzona no és necessari atorgar tràmit
d’audiència als municipis veïns.

5.

Aprovació provisional: un cop acabat el termini d’informació pública es procedirà a
l’estudi i resolució de les al·legacions que s’hagin presentat i dels informes rebuts,
i l’Ajuntament resoldrà sobre l’aprovació provisional del document, confirmant o
introduint les esmenes que siguin procedents.

6.

Aprovació definitiva: La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona és l’òrgan
competent per adoptar l’acord d’aprovació definitiva (art. 80.a TRLUC). La
resolució definitiva ha de ser notificada en el termini de quatre mesos des de la
recepció de l’expedient complet per l’òrgan competent per l’aprovació definitiva
(art. 91.5). En cas contrari, l’efecte del silenci administratiu és positiu.

d) Suspensió de llicències:
L’article 73 TRLUC disposa:
“1. Els òrgans competents per a l'aprovació inicial de les figures del planejament
urbanístic poden acordar, amb la finalitat d'estudiar-ne la formació o la reforma, de
suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió
urbanística i d'urbanització, com també de suspendre l'atorgament de llicències de
parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de
construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial.
2. L’aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga l’administració
competent a acordar les mesures enunciades per l’apartat 1, en els àmbits en què les
noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic. L’administració
competent també pot acordar les dites mesures en el cas que es pretengui assolir
altres objectius urbanístics concrets, els quals han d’ésser explicitats i justificats.”
L’art. 74 del TRLUC disposa que els efectes de la suspensió de tramitacions i de
llicències per a àmbits determinats no poden durar més d’un any en el cas regulat per
l’apartat 1 de l’article 73, o de dos anys en cas d’acumulació dels supòsits regulats
pels apartats 1 i 2 de l’art. 73. Un cop exhaurits els efectes de l'acord de suspensió,
no se'n pot adoptar cap de nou, per al mateix àmbit i per a idèntica finalitat, fins que no
hauran transcorregut tres anys des de la data d'exhauriment dels efectes.

L’art. 102 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’Urbanisme, també disposa que els acords de suspensió han de concretar els
àmbits afectats i han d’incorporar un plànol de delimitació dels àmbits subjectes a
supsensió de llicències i de tramitació de procediments. Els acords de suspensió han
de precisar també l’abast de les llicències i tramitacions que suspenen. El plànol ha de
restar a disposició del públic en les oficines de l’administració actuant al llarg del
termini de supsensió. Es poden tramitar els intruments i atorgar les llicències
fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del
nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis
proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada
definitivament aprovat.
L’aprovació inicial de la Modificació puntual del POUM comportarà la suspensió de
llicències atès que es modifica el règim urbanístic. Es proposa suspendre l’atorgament
de llicències d’edificació de nova planta, reforma o rehabilitació i les d’activitats, així
com les tramitacions de planejament derivat en l’àmbit definit en el plànol 4. de
suspensió, pel que fa a la modificació de la subzona 12/1. En quant a la modificació
dels articles 55 i 56, l'àmbit de suspensió s'estén a tot el terme municipal.
En ambdós casos amb excepció de:
a) Les sol·licituds quina proposta compleixi alhora amb el planejament vigent i amb les
propostes d’aquest document.
b) Les obres destinades a satisfer un interès públic
c) Les obres de serveis públic
d) Les obres de consolidació i protecció dels béns d’interès patrimonial i/o cultural que
es podran elaborar d’acord amb el que estableix la legislació vigent.
En el document consten els plànols de l’àmbit de suspensió de tramitacions de
planejament derivat i atorgament de llicències.
El termini de suspensió serà d’un any comptador des de la publicació de l’anunci en
l’últim diari oficial. L’edicte estarà publicat en la seu electrònica municipal acompanyat
del plànol de l’àmbit de suspensió de llicències, durant tot el termini de suspensió de
llicències.
L’art. 104 RLUC disposa que:
“104.1 Un cop adoptats els acords de suspensió previstos en l'article 71 de la Llei
d'urbanisme, quan aquests constitueixin actuacions preparatòries de la formulació de
plans de caràcter municipal, es produeix automàticament la interrupció dels
procediments de tramitació d'instruments urbanístics o d'atorgament de llicències que
ja estiguessin iniciats, i s'ha de notificar l'acord de suspensió a les persones
interessades en els procediments corresponents.
104.2 Les persones que, amb anterioritat a la publicació dels acords de suspensió
previstos en l'article 71 de la Llei d'urbanisme, haguessin instat la tramitació dels
procediments que restin suspesos com a conseqüència d'aquests acords, tenen dret a
ser indemnitzats del cost oficial dels projectes i a la devolució, si s'escau, de les taxes
municipals si, un cop aprovat definitivament el pla urbanístic es constata la
incompatibilitat del projecte amb les determinacions del nou pla, i sempre que el
projecte no fos manifestament contrari a la ordenació urbanística vigent en el moment
de la seva presentació.”
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Un cop aprovada inicialment aquesta Modificació puntual caldrà revisar si està pendent
de resoldre alguna llicència o planejament d’iniciativa privada que pugui quedar afectat
per la suspensió, i en aquest cas, procedirà la interrupció automàtica d’aquests
procediments i la notificació als interessats.
e) Competència i quòrum:
D'acord amb l'art. 22.2.c) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local,
modificat per la Llei 11/1999, (LRBRL) serà competència del Ple l'aprovació inicial del
planejament general.
De conformitat amb l'art. 47.2.ll) de la LRBRL, els acords que correspongui adoptar a
la corporació en la tramitació dels instruments de planejament general previstos en la
legislació urbanística, requereix el vot favorable de la majoria absoluta del número
legal de membres de la Corporació, és a dir, 9 vots favorables a la proposta d'acord,
donat que el número legal de membres de la Corporació és de 17.
Conclusions
D’acord amb els antecedents i fonaments legals exposats, procedeix sotmetre a
aprovació inicial d’aquest document per part del Ple de l’Ajuntament, previ dictamen de
la Comissió Directorial.”
En data 2-5-2018, el Secretari de l’Ajuntament ha emès nota de conformitat a l’informe
jurídic anterior.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 3 de maig de 2018.
Proposta de la regidoria d’Urbanisme, de 2 de maig de 2018.
Primer. Aprovar inicialment la “Modificació dels articles 55 i 56 de la normativa del
POUM, i de la delimitació de les subzones de casc antic”, redactat per l’arquitecte
municipal.
Segon. Sotmetre a informació pública aquesta Modificació del POUM durant el termini
d’un mes mitjançant la inserció d’anuncis en el DOGC, Butlletí Oficial de la Província,
diari El Punt i seu electrònica municipal, per tal de que es puguin formular les
al·legacions que es considerin oportunes. El termini serà comptador des de la darrera
publicació oficial. El document es podrà consultar a les oficines de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat (c/ Carme, núm. 30) en horari de 9 h a 14.30 h i a la seu electrònica
municipal (www.ajmalgrat.cat)
Tercer. Suspendre l’atorgament de llicències d’edificació de nova planta, reforma o
rehabilitació i les d’activitats, així com les tramitacions de planejament derivat en
l’àmbit definit en el plànol 4. de suspensió, pel que fa a la modificació de la subzona
12/1. En quant a la modificació dels articles 55 i 56, l'àmbit de suspensió s'estén a tot
el terme municipal.
En ambdós casos amb excepció de:
a) Les sol·licituds quina proposta compleixi alhora amb el planejament vigent i amb les
propostes d’aquest document.

b) Les obres destinades a satisfer un interès públic
c) Les obres de serveis públic
d) Les obres de consolidació i protecció dels béns d’interès patrimonial i/o cultural que
es podran elaborar d’acord amb el que estableix la legislació vigent.
El termini de suspensió serà d’un any comptador des de la publicació de l’anunci en
l’últim diari oficial. L’edicte estarà publicat en la seu electrònica municipal acompanyat
dels plànols de l’àmbit de suspensió de llicències, durant tot el termini de suspensió de
llicències.
Quart. Notificar als sol·licitants de llicències d’edificació de nova planta, reforma o
rehabilitació i les d’activitats incloses en l’àmbit de suspensió de llicències en tràmit, la
interrupció automàtica d’aquests procediments.
Cinquè. Sol·licitar informe sobre aquesta Modificació del POUM als organismes
següents:
Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de Barcelona
Direcció General de Comerç
Sisè. Promoure la màxima difusió del document a través dels mitjans de comunicació
local.
Setè. Facultar a la Sra. Alcaldessa per l’execució d’aquests acords.
Obert el torn d’intervencions
Sra. Ponsa: aquest migdia, en la Junta de portaveus, el grup socialista ens ha
transmès que volien que aquests articles que portàvem avui a aprovació els
separéssim i que el 55 es deixés sobre la taula perquè necessitaven una mica més de
temps. Després de fer les consultes pertinents entenem que el que no podem fer és
portar un article a la Generalitat i el mes següent un altre, sinó que seria molt millor
aplegar-los els dos a l’hora. Entenem que és prou important per consensuar-ho tots els
partits i, per tant, deixaríem tots dos sobre la taula amb el compromís que hem adquirit
que el proper mes de juny es portessin a aprovació amb el que el PSC ens volgués
suggerir. Malgrat que fa 15 dies que la regidora els ho va presentar, entenem que
necessitin més temps perquè és prou important modificar un pla d’ordenació
urbanística municipal.
Sr. Mercader: em sembla bé, tot i que aquest matí havíem entès que només en
deixaven un.
Sra. Pona: sí, però no els podem separar, per això els deixem tots dos. Ho podem
deixar pel mes vinent.
Sr. Mercader: ho entenem perfectament, gràcies.
Sr. Sánchez-Camacho: agrair a la Sra. alcaldessa que hagin tingut a bé deixar sobre
la taula aquesta modificació del POUM per poder arribar a un consens, perquè
entenem que és pel bé del municipi.
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Sra. Castellà: només un apunt. No s’han dividit els articles també per respecte a les
tasques que han portat a terme, tant l’assessora jurídica com l’arquitecte de
l’Ajuntament. Tots els objectius, antecedents, posen en relació els dos articles i
s’hauria de fer un copiar pegar per portar a aprovació l’article 56. També agrairia que
durant aquests 15 dies que heu pogut estudiar els dos articles, us haguéssiu dirigit a la
regidoria per si teníeu alguna esmena o algun dubte, perquè sí que és veritat que ha
sigut una sorpresa avui, a l’una del migdia, trobar-me que plantejàveu la divisió
d’aquesta aprovació i hagués preferit assabentar-me’n abans i ho haguéssim preparat,
dividint els dos articles o posposant-ho al proper Ple. Us convido els propers dies a
poder-nos asseure i treballar conjuntament per tal d’arribar a un consens per portar-lo
al Ple del mes de juny.
En haver sol·licitat, el portaveu del GPM del PSC 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, resultant aprovada la sol·licitud per assentiment dels setze membres
assistents.
5. Aprovació de les Bases Especifiques Reguladores de Subvencions pel
Foment de l'Activitat Econòmica per l'exercici 2018
Antecedents
Les bases reguladores de les subvencions atorgables per l’Ajuntament de Malgrat de
Mar per a l’exercici 2018 estableixen el conjunt de condicions i el procediment a seguir
per a la sol·licitud, concessió, justificació i cobrament de les subvencions que atorgui
l'Ajuntament de Malgrat de Mar, a persones físiques i entitats públiques o privades que
fomentin o realitzin activitats d'utilitat pública o interès social.
D’altra banda, són també necessàries unes bases especifiques que regulin cada una
de les subvencions que l’Ajuntament atorga.
És interés d’aquesta regidoria fomentar les iniciatives econòmiques i l'auto ocupació
que comportin l'obertura com a mínim d'un establiment a peu de carrer al municipi de
Malgrat de Mar, mitjançant l'atorgament de subvencions, que contribueixi a la
dinamització econòmica del municipi.
Legislació
.- Articles considerats bàsics de la Llei 38/2003, general de subvencions i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006 (RDGS), de 21 de
juliol.
.- Articles 239 a 241 de la refosa de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
(D. Legislatiu 2/2003).
.- Articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, relatius a subvencions i en
concret l’article 124 relatiu a les bases per l’atorgament que disposa que: les bases
s’han de sotmetre a informació pública com a mínim per un termini de vint dies en el

Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de la Corporació. Una referència
d’aquests anuncis s’ha d’inserir en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Obert el torn d’intervencions
Sra. Martínez: com especifiquen les bases d’aquesta subvenció, la finalitat és
fomentar les iniciatives econòmiques i l’autoocupació. Aquest any, ressaltem el fet que
ha de ser per obertura d’un establiment a peu de carrer. El nostre objectiu, per tant, és
aixecar persianes i que els negocis aprofitin les sinèrgies creades entre uns i altres.
Com més oferta, més competència i millor per tots els negocis, ja que provoca que hi
hagi un flux més gran de gent al carrer. Des de la regidoria, hem fet una observació de
la situació de la zona comercial per fer-nos una idea de la nostra situació real més
enllà de la percepció condicionada per pensaments anteriors o per comentaris. Hem
fet una observació de la zona centre, carrer Ollers, Bellaire, plaça Anselm Clavé, tota
la zona de vianants, també de l’avinguda del Carme, del carrer del Carme, del carrer
del Mar, Fonlladosa, Ramon Turró, avinguda Tarragona, Salvador Espriu, Girona,
avinguda Mediterrània... com veieu és una zona força amplia. En tota aquesta zona és
on es concentra gran part de l’establiment comercial i també on trobem l’oferta de
lloguer més elevada. En aquestes zones a que em refereixo, tenim casi un 73%
d’ocupació. Carrers com avinguda Mediterrània o del Mar estan en un 75%, l’avinguda
Tarragona en un 65% i el carrer Ramon Turró en un 85%, si el contemplem en tota la
seva llargada, perquè si només ens mirem la part de vianants podríem dir que està al
100%. No són xifres dolentes, però són xifres a millorar i per això treballem. La
subvenció és tan sols un ajut, la feina es fa dia a dia amb l’associació i els comerciants
del poble, per dinamitzar els negocis, per crear i també per mantenir. Mantenir és el
més complicat, és més difícil que començar. Tenim negocis que porten anys treballant
i adequant-se a les necessitats del poble, estan renovant-se i oferint la seva millor
cara. Permeteu-me dir-vos que Malgrat t’estima i el comerç de Malgrat també t’estima.
I confia en el seu poble. La partida a destinar enguany és de 15.000€ amb un import
màxim de 500€ per activitat i faig una crida des d’aquí a acollir-se a tots els
establiments que hagin iniciat una activitat des de l’1 d’octubre del 2017. El termini per
demanar-la finalitza el 30 de setembre d’enguany.
Sra. Martin: des del PSC celebrem que es portin a aprovació les bases de
subvencions per foment de l’activitat econòmica i donin continuïtat una vegada més a
unes subvencions que vam crear els socialistes en el 2015, quan governàvem,
justament per fomentar les iniciatives econòmiques i l’autoocupació. El que no
entenem és que vostè pugui defensar aquestes bases, quan són unes bases
pràcticament iguals a les que nosaltres portàvem a aprovació al Ple del gener del 2016
i que va criticar durament, i fins i tot es va abstenir. En la seva exposició va argumentar
que 25.000€, que era la dotació que hi havia aleshores, no era una gran dotació.
També comentava que s’havien de publicitar una sèrie de beneficis per totes les
persones que pensin en obrir un negoci, com facilitar tutors que ajudin a fer els tràmits
pertinents, la gratuïtat del permís d’obertura, descomptes als permisos d’obres o
descomptes en el primer any d’ocupació de via pública. Tanmateix, sorprenent és la
postura de la CUP, quan en el mateix Ple, va votar en contra, argumentant que la
política municipal dedicada a l’emprenedoria havia de ser tractada de manera
col·lectiva i no a base d’ajudes individualitzades que resultaven del tot insuficients per
les necessitats d’una nova empresa, proposant que no s’aprovessin aquelles bases i
que es deixés sobre la taula, perquè eren unes bases poc treballades i la seva
aplicació podria resultar injusta. Deixi’m que li digui que el PSC és coherent amb el
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que diu i votarà a favor d’unes bases en que l’objectiu principal és incentivar les
iniciatives econòmiques.
Sra. Vega: nosaltres agrim que vostès aprofitin totes les subvencions. És una de les
qüestions que sempre havia demanat. Sobretot per l’inici d’activitats, que és necessari
aquí a Malgrat. Felicitar-la i continuï endavant, que pugui demanar moltes més pel
poble de Malgrat. El nostre vot serà favorable.
Sra. Martínez: respecte a les subvencions que vostès van fer l’any 2015 hi ha hagut
canvis. Segurament no grans canvis substancials, però hi ha hagut canvis. Un dels
canvis més importants és que no es demana que la persona tingui residència a
Malgrat, cosa que era molt restrictiva, perquè la idea inicial, que és obrir una persiana i
que hi hagi més activitat econòmica, quedava tancada només a les persones del
poble. Per altre cantó, aquest any es demana que sigui obertura a peu de carrer. L’any
passat vam anar darrere de tots els comerços que es van obrir i els vam ajudar
personalment, amb aquest gestor que vostè diu que jo vaig demanar, sí que ho hem
fet, però no surt a les subvencions. Sí que hem estat darrere de tots els comerços
oberts, hem tingut una persona encarregada de visitar-los, per informar-los i dir-los
com havien de gestionar l’obertura del negoci, per explicar que podien demanar la
subvenció i fins i tot moltes vegades els hem ajudat a fer la tramitació electrònica. Allò
que jo demanava, ho hem estat aplicant. No està reflectit a la subvenció perquè no
s’escau, però s’ha estat complint.
Sra. Casajuana: sí, nosaltres vam ser crítics amb aquesta subvenció, perquè pensem
que només atorgant subvencions no s’arregla un problema de fons. De fet, el PSC va
aprovar aquestes subvencions, però en el si d’una regidoria que ocupa l’àrea de
Serveis a la persona. És a dir, una subvenció exclusivament de diners per intentar que
allò vagi, però vostè era regidora de Comerç? No. Ara aquestes subvencions es porten
des d’Emprenedoria i empresa i ho porta una regidora que també és de Comerç i
Turisme. Per tant, no només es donen aquestes subvencions, sinó que s’han de fer
unes accions des de la regidoria, integrades i treballades, perquè no només hi ha una
subvenció, sinó que hi ha tota una sèrie de mesures pensades des de la mateixa
regidoria que dona i atorga aquesta subvenció per tirar endavant el comerç. Una cosa
és una subvenció que es dona des de l’àrea de Serveis a la persona i l’altra una que
es dona des de la regidoria de Comerç i Turisme, d’una manera més integrada. A
partir d’aquí, nosaltres som partidaris d’anar donant subvencions? Potser no, com ja
dèiem, si al darrera no hi ha una activitat i moltes més accions que es duen a terme.
Entenem que vostè, des de la regidoria que portava, aquestes accions no les duia a
terme i no passa res, es donava la subvenció i ja està, però no coneixem tampoc un
treball transversal que es fes a partir d’aquesta subvenció amb altres regidories i
entenem que la regidoria de Turisme, Comerç i Emprenedoria no només atorgarà una
subvenció, sinó que al darrera hi ha tota una planificació per intentar apujar aquest
comerç. De fet, només s’ha d’escoltar el discurs que ha fet a l’hora de defensar
aquesta subvenció. Ho ha fet des del sentiment integrador de tirar endavant un comerç
pel poble i des del poble, de manera integrada. No des d’una regidoria de Serveis a la
persona.
Sra. Martin: només aclarir una cosa. Jo, en aquell moment, era regidora de l’àrea de
Serveis a la persona i regidora de l’àrea de Promoció econòmica. És a dir, portava dos
regidories. Des la regidoria de Promoció econòmica també estudiàvem la manera de
poder potenciar el comerç i que pogués tirar endavant, mirant les alternatives per

poder ajudar. Per això mateix es van crear aquestes bases específiques i jo li agrairia
Sra. Martínez que, si realment es fan coses que no estan dintre de les bases, que ho
posessin, perquè se n’hauria d’assabentar tothom de que es fan aquestes coses i de
com ho poden fer.
Sra. Martínez: jo, en el seu moment, li vaig dir a vostè que amb les subvencions calia
un acompanyament, però un acompanyament no es pot posar a les bases. El que
estem fent és que, cada vegada que s’obre un negoci nou, hi ha una persona que va a
visitar aquest negoci, li explica i li dona la informació adequada de permisos d’obertura
i de com ho ha de fer per demanar una subvenció, en aquest cas, per obertura d’un
negoci. Estem en contacte permanent amb aquesta gent que està intentat començar,
obrir-se camí, obrint una persiana. Posar això a les bases no té massa sentit, perquè
no forma part de la subvenció, és una feina que fa la regidoria, com moltes altres.
Sra. Casajuana: no és una crítica, però el fet de situar aquest atorgament d’ajudes en
una regidoria molt més integrada amb el comerç ens sembla molt més adequat i
permet fer una feina de seguiment. Que vostè des de la regidoria de Promoció
econòmica va fer aquestes subvencions? Fantàstic. Que es feia el seguiment
pertinent? Pensem que no, però no perquè vostè no volgués, sinó per manca de
mitjans en un moment donat. Situar aquestes ajudes en una àrea de Comerç i
Turisme, ens sembla més adequat.
Sra. Ponsa: ja fa plens que, a la que portem a aprovació unes bases de subvenció,
totes són gràcies al PSC. A vegades, potser cal ser més humil i recordar que, quan
estaven governant, també va ser gràcies a JxM que aquestes bases es van portar a
aprovació, perquè JxM també les va subscriure. Vostè portava la regidoria de
Promoció econòmica, més basada en la vessant d’iInserció laboral, jo portava la de
Comerç i Turisme, més basada en la dinamització del municipi. Però agraïm que el vot
sigui favorable, perquè entenem que és d’interès, tant de l’equip de govern com de
vostès, que s’aixequin cada dia persianes i que hi hagi negoci per poder dinamitzar el
nostre municipi.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 3 de maig de 2018.
Vista la proposta de la regidoria d’Emprenedoria i empresa, de 3 de maig de
2018, el Ple, per assentiment dels setze membres assistents, acorda:
ACORDS:
Primer.- Aprovar les bases especifiques de subvencions pel foment de l’activitat
econòmica per a l’exercici 2018, que figuren com annex a la proposta.
Segon.- Aprovar la convocatòria d’aquestes subvencions pels imports màxims que hi
consten i pel termini que en elles s’indica.
Tercer.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions amb càrrec a
l’aplicació pressupostària: 14 4330 48900 Subvenció comerç primeres oportunitats,
amb una despesa màxima de 15.000,00 euros.
Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases
reguladores, de conformitat amb allò que estableix l’article 124.2 del ROAS i les
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respectives convocatòries d’acord amb l’article 23 de la Llei 38/2003 i l’art. 13 de les
bases generals de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.
Cinquè.- Notificar aquests acords a l’Àrea de Serveis Econòmics.
6. Constitució de la Taula de Treball del Delta i la Baixa Tordera.
Considerat la urgència per fer front als reptes vinculats a la gestió territorial, dels
espais naturals protegits, del aigua i del litoral en front als riscos del canvi climàtic, així
com per fer front els reptes vinculats a la manca de coordinació institucional per un
desenvolupament territorial equilibrat, els Ajuntaments de Tordera, Blanes, Palafolls i
Malgrat de Mar impulsen la creació de la TAULA DE TREBALL SOBRE EL DELTA I
LA BAIXA TORDERA, un espai de governança necessari per Al desenvolupament del
procés de planificació integral del territori deltaic i el litoral de la conca de la Tordera.
Per tant, la Taula de Treball sobre el Delta i la Baixa Tordera, constitueix un espai on
poden confluir moltes de les necessitats de millora de la interlocució i de la coordinació
entre administracions públiques, i entre els diferents òrgans de govern i els actors
locals.
Antecedents
1.- La creació d’aquesta Taula ha estat impulsada pels Ajuntaments de Tordera,
Blanes, Palafolls i Malgrat de Mar a través de l’aprovació en acord de Ple de la
proposta que acorda, entre d’altres:
- La creació i convocatòria d’una primera Taula de treball sobre el Delta de La Tordera,
en què hi tinguin representació l’Ajuntament de Malgrat de Mar, Blanes, Tordera i
Palafolls; l’Agència Catalana de l’Aigua; la Direcció General de Costes, una
representació del CEAB, de l’Observatori de la Tordera; entitats mediambientals, i
representació dels propietaris de càmpings afectats a banda i banda del riu.
- Que aquesta Taula de treball sobre el Delta de La Tordera tingui com a objecte la
recuperació dels equilibris socials i ecològics del Delta de la Tordera i reduir la seva
vulnerabilitat al canvi climàtic. Aquest objectiu es vol assolit mitjançant la redacció i
estudi d’un PLA D’ACTUACIÓ INTEGRAL DE RECUPERACIÓ DEL DELTA DE LA
TORDERA, DE LA PLATJA I DEL DELTA DE MALGRAT I LA PLATJA DE
S’ABANELL DE BLANES, que contempli les mesures necessàries per retornar
l’equilibri al Delta de La Tordera i les platges, així com que coordini les figures de
planejament i protecció conjunta del Delta.
2.- El 8 de juny del 2017 es realitza la I Taula del Delta de la Tordera a Malgrat de Mar
i s’acorda ampliar el ventall d’agents participants a la Taula, de tal manera que aquesta
no estigui formada per un nombre tancat d’entitats i organismes, sinó per tots aquells i
aquelles que tinguin alguna aportació a fer a rel de la seva experiència o expertesa,
l’11 de gener del 2018 es realitza la II Taula del Delta de la Tordera al CEAB (Blanes)
en la que es presenta un primer esborrany de document de constitució i Estatuts i es
presenta un pre-estudi de la zona realitzada pel mateix Centre d’Estudis. El dia 25
d’abril del 2018 hi ha una reunió de treball a l’Ajuntament de Blanes on van ser
convocats els regidors dels grups municipals, en aquesta trobada es va consensuar el
documents que es portarà a provació i es va reformular el nom de la Taula passant de

“la Taula del Delat de la Tordera” a “la Taula del Delta i la Baixa Tordera”. Així es dirà
d’ara en endavant.
3.- Cal anomenar també possibles col·laboracions amb projectes específics que poden
donar suport al procés emprés per la taula, com per exemple el projecte ISACC
TorDelta, amb el suport del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient
a través de la Fundación Biodiversidad i coordinat pel CREAF, que té per objectiu
promoure millores en la governança per l’adaptació al canvi climàtic de la zona deltaica
i així contribuir a la seva recuperació. Dins de les activitats del projecte ISACC
TorDelta, s’està duent una tasca acompanyar el procés de creació de la Taula i
elaboració de una diagnosi integrada que involucra molts actors del Delta i entitats de
recerca com el CEAB.
Normativa
1. Llei Catalana de Canvi Climàtic (16/2017, de l'1 d'agost), que promou:
a. la definició del model de governança de l'Administració pública amb relació
al canvi climàtic (art.1)
b. la creació d’una Taula La Taula Social del Canvi Climàtic per Catalunya
(art.31),
c. la promoció Participació de l'Administració local en les polítiques
climàtiques (art. 33)
d. la institució d’un fons climàtic per a l'execució de polítiques i accions de
mitigació i adaptació al canvi climàtic. (art. 51)
2. Protocol relatiu a la Gestió Integrada de les Zones Costaneres de la Mediterrània
(BOE núm. 70, de 23 de marzo de 2011) ratificat per l’Estat Espanyol al 2008 i
entrat en vigor al 2011, on s’indica la necessitat de crear òrgans de govenrança
funcionals a la planificació integrada (art.6 i art.14)
3. Estratègia del Patrimoni Natural i La Biodiversitat de Catalunya (aprovat al 07
setembre 2017) on s’indica la necessitat de crear un Consell Social de la Natura on
es podrà participar a través de les associacions de municipis (art. 118) i la creació
de comissions municipals de patrimoni natural (art. 117).
4. Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua, que indiquen la necessitat d’instituir els
consells de conca: òrgans col·legiats de participació pública en l’elaboració dels
instruments de planificació hidrològica i en el seu seguiment (art.15) .
L’objecte d’aquesta Taula de Treball és la creació d’un òrgan deliberatiu i de relació
entre les administracions i la ciutadania (en direm espai de governança) per la
recuperació dels equilibris ecològics i socials del territori mitjançant un procés de
planificació integrada de l’espai deltaic de la Tordera.
La constitució d’aquesta Taula de Treball és per acord del Ple de l’Ajuntament de tots
els municipis que conformen el seu Consell Regidor (Un membre titular i un suplent de
designats pels plenaris dels Ajuntaments de Tordera, Blanes, Palafolls i Malgrat de
Mar).
Per reglament o normativa interna, caldrà determinar els membres pertanyents al
Comitè d’Autoritats, la participació ciutadana, les col·laboracions, etc.
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Obert el torn d’intervencions
Sra. Casajuana: aquesta proposta és compatida amb tots i totes d’aquest Ple. Hem
canviat la terminologia, fins ara estàvem parlant de la Taula de Treball del Delta, ara
parlem de la Taula de Treball del Delta i la Baixa Tordera, perquè en aquesta taula de
treball hi ha quatre municipis, que són: Tordera, Blanes, Palafolls i Malgrat de Mar. On
neix això? Això neix en el consens de molts i moltes dels quatre municipis. Això neix
de la moció presentada i aprovada, en data 16 de març del 2017. Posteriorment, el 8
de juny del 2017, es fa la primera Taula de Treball del Delta de la Tordera. L’11 de
gener del 2018 es fa la segona i el 25 d’abril es fa una reunió a l’Ajuntament de
Blanes, una reunió de treball entre regidors i regidores dels quatre municipis. Totes les
taules són obertes, participades no només amb grups municipals, regidors, regidores,
sinó també amb entitats ecologistes, observatori de la Tordera, Centre d’Estudis
Avançats de Blanes, entitats com l’Arrel, també tenim els pagesos, càmpings... la zona
és la que és, qui hi ha anat a passejar, qui ho veu i ho viu sap que és una zona que no
és de conflicte, sinó que entenem que hem d’intentar els equilibris socials i ecològics
del delta de la Tordera, perquè, a banda d’haver-hi moviment econòmic a través del
gremi dels càmpings o de la pagesia, també hi ha animals, fauna, flora, aigua, territori,
tot això que fa que estiguem aquí i si podem conservar-ho farà que el dia de demà hi
estiguem. Avui el que portem a aprovació és la constitució formal de la Taula del Delta
i la Baixa Tordera i el seu funcionament intern. És una taula de deliberació i consens,
no és una taula on les propostes es voten. Les propostes es parlen, es debaten i es
consensuen, perquè sinó no arribarem enlloc, el territori ha de ser un espai consensuat
entre tots. En aquesta taula hi participen des de les administracions municipals fins les
administracions supramunicipals, que són la Generalitat de Catalunya, la demarcació
de Costes de l’estat espanyol, altres departaments com el departament de pagesia o
bé el tema de turisme. Hem d’aplegar-nos tots els que tenim alguna cosa a dir en
relació a aquella zona per decidir on volem anar i quins límits o no límits posem a la
zona. Pensem que estem parlant d’una zona inundable, per tant el model d’usos que
se’n facin hauran de ser absolutament compatibles amb el territori. La manera de
governança d’aquesta taula serà per deliberació i consens. Hi haurà tres òrgans, un és
la comissió de regidors que estarà format per un regidor de cada municipi i l’única
funció que tindrà és purament burocràtica d’aplegar la informació, agafar actes, enviar
les actes a totes les persones participants, una mena d’oficina tècnica. Fins ara això ho
ha estat fent l’Ajuntament de Malgrat i ja diem que qualsevol altre ajuntament ho pot
fer quan vulgui. Després hi haurà el comitè d’autoritats que estarà format per un
membre de totes les administracions públiques que tenen i han de dir alguna cosa en
relació al territori, i tenen i han de dir alguna cosa en relació als pressupostos per
invertir en el territori i la seva recuperació. Per últim, hi haurà els participants que som
tots i totes i sobretot s’haurà de tenir molt en compte tots els grups municipals dels 4
municipis, que hauran sempre de formar part d’aquesta taula participativa. Haurem de
vigilar si en alguna ocasió alguna convocatòria no ha arribat a algú, sapigueu que s’ha
fet sense cap mala intenció, és molt primari tot plegat, les convocatòries costa fer-les
de manera conjunta perquè en moltes ocasions s’ha de fer correus, amagar el compte
de correu de l’alta... En aquest sentit, també consulteu la pàgina Malgrat Decideix que,
com que és un procés participatiu, tot el que va passant hi apareix. Només dir que no
sabem on acabarà això, no sabem on arribarem i si realment ens faran cas, si algú
voldrà posar dinerets en el territori per la seva recuperació, perquè això es necessita.
El que si sabem és que com a mínim ens hem de conscienciar, hem de defensar el
territori i que per nosaltres no sigui que ho intentem.

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 3 de maig de 2018.
Vista la proposta de l’alcaldia, de 7 de maig de 2018, el Ple, per assentiment dels
setze membres assistents, acorda:
Primer. Constituir la Taula de Treball del Delta i la Baixa Tordera amb les normes de
funcionament annexes.
Segon. Notificar el present acord als Ajuntaments de Tordera, Blanes, Palafolls i
Malgrat de Mar.
7. Moció dels GPM JxM, ERC, PDC, CUP, PSC PP de suport i per a la protecció
dels defensors dels drets humans a Colòmbia.
A Colòmbia, malgrat el procés de pau, en el darrer any s’ha produït un alarmant
augment dels homicidis i dels atacs contra els defensors i defensores dels drets
humans per part de determinats grups armats.
A finals del 2016, el Govern i les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia
(FARC), el grup guerriller més gran del país, van signar un acord de pau que va ser
posteriorment ratificat pel Congrés. Fa uns mesos, el govern va anunciar el
començament de negociacions amb la segona guerrilla més important del país,
l'Exèrcit d'Alliberament Nacional (ELN), però el gener les negociacions van quedar
suspeses. No obstant això, la signatura dels acords de pau suposa el primer de molts
més passos necessaris per arribar a una situació en la qual la població colombiana
pugui viure sense por de ser víctima d'homicidi, desaparició o desplaçament forçat per
pànic a perdre la vida. Ens trobem davant un moment històric en el qual la comunitat
internacional és fonamental.
La percepció que l'acord de pau aconseguit amb les FARC suposa el final de les
violacions de drets humans està molt lluny de la realitat. Malgrat l'acord de pau,
Colòmbia viu des d'agost de 2016 un alarmant augment dels atacs contra defensors i
defensores dels drets humans, especialment contra líders comunitaris, activistes en
favor del dret a la terra i el medi ambient, i contra els qui fan campanya pel procés de
pau i contra la impunitat, sobretot en zones rurals.
Segons ONU, l’any 2017 van ser assassinats 100 defensors i defensores de drets
humans a Colòmbia. Davant aquesta situació les autoritats colombianes han
d'adoptar mecanismes de protecció més efectius i exhaustius que garanteixin la
seguretat de les comunitats en risc. A menys que les autoritats no assegurin la
protecció urgent d'aquestes comunitats, es podrien perdre moltes vides.
Darrere d'aquests atacs hi ha grups armats, inclosos paramilitars, que han
augmentat la seva activitat per apoderar-se dels territoris abans controlats per
les FARC, rics en recursos i que es poden explotar amb fins econòmics. Les autoritats
colombianes al·leguen que tots els grups paramilitars van ser desmobilitzats l'any
2015. No obstant això, la realitat és una altra, l'Oficina a Colòmbia de l'Alt Comissionat
de les Nacions Unides pels Drets Humans ha alertat en reiterades ocasions de
l'augment de l'activitat paramilitar i dels riscos que comporta. Per tant, les autoritats
han d'actuar per protegir les comunitats amenaçades per aquests grups armats, en lloc
de negar que continuen actius.
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Colòmbia es troba en un moment històric de construcció de la pau, però aquesta
pau no pot implicar més impunitat. Sense justícia no hi haurà pau real, i és per
això que s'ha de garantir a les víctimes el seu dret a la veritat, justícia i
reparació. D'acord amb el dret internacional, les autoritats colombianes han de portar
davant la justícia als presumptes culpables de crim de guerra i de lesa humanitat.
Obert el tron d’intervencions
Regidors i regidores dels diferents grups municipals procedeixen a la lectura de la
moció.
Sra. Vega: nosaltres ens volíem afegir, però, per una sèrie de circumstàncies que ja
vam parlar amb alcaldia, no vam poder estar a la reunió on es tenia que votar la moció,
però ens hi volem afegir.
Sr. Màrquez: nomes afegir que aquesta moció, com la següent, són propostes que
venen del Consell de Solidaritat i que els diferents grups municipals les portem a Ple.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 3 de maig de 2018.
Vista la moció dels GPM JxM, ERC, PDC, CUP, PSC i PP, de 3 de maig de 2018, el
Ple, per assentiment dels disset membres assistents, acorda:
Per aquesta raó, l’Ajuntament de Malgrat de mar s’adhereix a la Declaració del
Parlament de Catalunya de suport i per la protecció dels defensors dels Drets Humans
a Colòmbia aprovada per unanimitat el 26 de juny del 2017 i insta el Govern de la
Generalitat a:


Fer les gestions necessàries perquè les Missions d'Observació i de Verificació
de Nacions Unides a Colòmbia estiguin dotades d'un component de drets
humans per tal de reforçar les funcions de vigilància de l'Oficina de l'Alt
Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans en aquest país.



Instar el Govern colombià perquè adopti mesures més efectives per garantir la
seguretat dels grups i les comunitats en risc, com els pobles indígenes,
afrodescendents i camperols, i els defensors i les defensores de drets humans.



Traslladar aquesta declaració i instar el Govern espanyol a prendre mesures
pel compliment dels punts anteriors. Així mateix, fer arribar aquest acord a
l'Ambaixada colombiana a Madrid i al consolat colombià a Barcelona.



Traslladar aquests acords a Amnistia Internacional Catalunya, a la Taula per
Colòmbia i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

El paper dels defensors i de les defensores és fonamental per a la construcció de la
pau a Colòmbia. Però la pau no es pot construir amb la impunitat dels abusos i les
violacions dels drets humans. Per aquest motiu, des de l’Ajuntament de Malgrat de
Mar manifestem el nostre suport a la tasca dels activistes i líders comunitaris i

demanem la seva protecció efectiva perquè puguin continuar treballant per a la
defensa dels drets humans.
8. Moció dels governs locals de Catalunya en suport a Praoctiva Open Arms que
presenten els GPM de JxM, ERC, PDC, CUP i PSC.
En els darrers dos anys, Proactiva Open Arms ha rescatat més de 54.000 persones de
ser ofegades a la Mediterrània, fugint de la guerra i de la persecució i cercant refugi a
Europa, amb el suport econòmic i polític del món local català en general i del Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament en particular, en el marc de la campanya
#mónlocalrefugi.
Malgrat aquesta magnífica tasca, Proactiva Open Arms ha estat víctima de
l’assetjament per part de les autoritats líbies i italianes per tal que l’entitat deixi de
rescatar refugiats. Prova d’això és que de les nou organitzacions que treballaven al
Mediterrani fent aquesta tasca, només en queden tres a causa de la persecució de les
autoritats líbies i italianes des del 2017.
El darrer episodi d’aquest assetjament ha estat la confiscació preventiva el vaixell de
l’ONG badalonina Proactiva Open Arms per part de les autoritats italianes sota les
inversemblants acusacions d’afavorir la immigració clandestina i d’associació criminal,
delictes que comporten fins a set anys de presó.
Salvar vides en cap cas no pot ser delicte, i les acusacions de tràfic de persones estan
absolutament fora de lloc en una organització humanitària coneguda i fiable com
Activa Open Arms. Recordem que el dret del mar estipula que la protecció de la vida
humana és prioritat absoluta.
Obert el tron d’intervencions
Regidors i regidores dels diferents grups municipals, excepte el PP; procedeixen a la
lectura de la moció.
Sra. Vega: a nosaltres ens consta que al Senat van votar-ho tots els partits per
unanimitat, però amb la diferència de que no es posaria el nom d’Itàlia. Si vostès
accepten treure les referències a Itàlia, nosaltres l’encapçalarem i sinó ens mantindrem
en una abstenció.
Sra. Ponsa: és que la moció no és nostra, de fet, és el Consell de Solidaritat qui l’ha
portat al plenari a través nostre.
Sra. Vega: sí, però aquesta mateixa es va presentar al Senat i tots els partits van
arribar a un principi d’acord i van votar per unanimitat, traient la referència d’Itàlia.
Sr. Màrquez: és una moció que presentem els patits polítics perquè directament el
Consell Municipal de Solidaritat no ho pot fer i ho fa a través nostre i dins del Consell
tots els partits tenim representació política. La moció fa temps que la coneixen, hi ha
hagut un consell de Solidaritat fa poc i crec que s’hauria d’haver proposat allà aquest
canvi. Entenc que al Senat s’hagi fet el que s’hagi fet, però, en aquest cas, respectaria
la decisió que ha pres el Consell en el qual estan representades totes les entitats
solidàries de Malgrat i tots els partits polítics del municipi.
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Sra. Vega: en dos reunions de Solidaritat no ha sigut enviada la notificació al nostre
partit i no s’ha pogut presentar. Hi ha la queixa feta de que no es va rebre el correu
adient i, lògicament, en aquestes dues reunions no hi érem. Ja està solucionat. Dit
això, nosaltres el que volem que quedi clar és que estem d’acord en que totes les
persones necessiten tenir una seguretat i amb totes les persones que ajuden
humanament a que aquesta gent no es mori ni al mar ni per les guerres. Estem
d’acord amb totes les ajudes. Que quedi constància de que ho van decidir en una
reunió en la que nosaltres, com a partit, no vam poder fer l’al·legació pertinent perquè
no hi érem.
Sra. Casajuana: en aquesta moció el que es diu és que la proposta es fa arribar a una
sèrie d’entitats, al Fons Català de Cooperació per al Desenvolupament, a la Federació
de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de
Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i als governs de Líbia i d’Itàlia. Per què no li
podem enviar al govern d’Itàlia? Perquè el Senat ho va dir? Perquè el motiu estaria bé
tenir-lo damunt la taula.
Sra. Vega: té raó, però només he pogut parlar amb el partit aquests dies i el que ens
han dit és que per unanimitat s’havia tret a Itàlia. La raó, per una sèrie de
circumstàncies, no els hi puc dir. Tan se val, ens abstindrem, però que quedi
constància que estem d’acord amb tot el que vostès posen aquí i creiem que Itàlia
haurà pogut fer la seva tasca millor o pitjor, però creiem que tota l’ajuda és necessària
i si fos més molt millor i no es pot buscar més entrebancs a totes aquestes persones
que ells mateixos arrisquen les seves vides per poder salvar unes altres.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 3 de maig de 2018.
Vista la moció dels GPM JxM, ERC, PDC, CUP i PSC, el Ple, per setze vots a favor
(JxM, ERC, PDC, CUP i PSC) i una abstenció (PP), acorda:
Primer. Mostrar tot el suport i tota la solidaritat a l’ONG Proactiva Open Arms per la
magnífica tasca que fa salvant vides de persones que cerquen refugi i protecció
internacional.
Segon. Rebutjar les acusacions contra Proactiva Open Arms i exigir l’aixecament de la
immobilització del seu vaixell, així com la retirada dels càrrecs contra els treballadors i
treballadores de Proactiva Open Arms.
Tercer. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a
la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la
Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i als governs de Líbia i d’Itàlia.
9. Dació de compte dels Decrets de l'Alcaldia 601 a 850/2018.
Es dona compte dels decrets de l’alcaldia del 601 al 850/2018
Moció dels GPM PDC, CUP, ERC i JxM, en defensa del model sanitari i la
universalització de l’atenció sanitària.
Sr. Serret: aquesta és una moció que presentem per urgència i que el dilluns vam fer
arribar als diferents grups municipals. Una moció en la que s’ha estès la mà a tots els

grups municipals que la vulguin encapçalar i és el moment que tots els que ho vulguin
ho posin de manifest. En aquest moment, estem defensant la urgència. Si és
aprovada, defensarem la moció, però sí que volíem posar de manifest que la urgència
ve donada perquè en el moment que pateix un atemptat la sanitat pública la setmana
passada amb un nou tomb jurídic, volíem posar-ho de manifest al següent Ple, perquè
així ens ho va fer arribar l’Associació Catalana de Municipis i que suposo que tots els
grups municipals heu rebut i per tant la manera de vehicular-ho de forma ràpida era
que uns dels grups municipals entrés la moció i fos debatuda en aquest plenari.
Es passa a votar la urgència que resulta acceptada per deu vots a favor (PDC,
CUP, ERC i JxM), un vot en contra (PP) i sis abstencions (PSC), d’acord amb allò
establert als articles 91.4 i 83 del RD 2568/86 de 28 de novembre.
El Govern de l’Estat espanyol ha presentat recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei
9/2017 del Parlament de Catalunya que regula la universalització de l’atenció sanitària
amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de Salut.
Aquest recurs suposa una nova mostra de deslleialtat institucional del Govern de
l’Estat que contínuament utilitza els tribunals per a qüestionar i no respectar la voluntat
de les catalanes i els catalans representats en el Parlament de Catalunya. De fet, el
Parlament de Catalunya el que fa quan legisla tan amb la Llei 21/2010 com en la
citada del 2017, és complir fil per randa el que disposa l’article 23 de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya: “Totes les persones tenen dret a accedir en condicions
d’igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat pública, en els termes que
estableixin les lleis”.
Alhora, el recurs és un atac directe al model sanitari català. Els valors que la nostra
societat ha volgut transmetre en la gestió del Sistema Nacional de Salut, incorporen la
universalització de l’atenció sanitària, sense matisos. El dret a la protecció de la salut
de totes les persones està recollit i emparat a la Declaració Universal dels Drets
Humans i a d’altres resolucions i normes de dret internacional que han estat subscrit
per l’Estat espanyol i que clarament el posen en evidència pel fet de recórrer al
Tribunal Constitucional.
L’aprovació de la Llei 9/2017 va deixar enrere el Reial Decret llei 16/2012 que va
suposar un atac competencial i la introducció d’unes limitacions en l’accés a la sanitat
que no compartim. Des dels Ajuntaments del nostre país treballem perquè el model del
Sistema Nacional de Salut es correspongui a una societat diversa, inclusiva i que vetlla
per garantir l’accés, la gratuïtat i la universalitat de l’atenció sanitària als col·lectius
més vulnerables.
Obert el torn d’intervencions
Sr. Roger: encara que penso que no és res transcendent, dir que abans de començarla a llegir he observat que en aquesta que ens va arribar, en el quart paràgraf parla de
la llei 2/2017 i probablement el que hagi de parlar és de la llei 9/2017, perquè al
principi de la moció parla de la llei 9/2017 i en canvi en aquest quart paràgraf parla de
la 2/2017. Abans de començar a llegir-la penso que s’havia de dir.
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Sr. Serret: sí, suposo que deu ser que en el moment de la transcripció hi hauria algun
error de picat. Tot seguir llegeix la moció.
Sra. Casajuana: la CUP demana encapçalar-la. Es tracta de la llei universal a l’accés
a la sanitat. En aquests moments persones amb situació d’irregularitat. Una persona
estrangera si no té feina, no pot tenir els papers en la majoria dels casos i si no pot
tenir els papers, l’estat espanyol ha decidit que no serà atès pel sistema sanitari públic
i només serà atès en casos d’urgència, en el cas d’embarassades o en el cas de nens.
La llei catalana que actualment es suspèn el que diu és que tothom té dret a ser atès
per un metge. Anteriorment, la llei catalana establia un mínim de tres mesos
d’empadronament i actualment no es requereix aquest mínim. Hi ha altres mitjans pel
que se sap que una persona viu on viu. A Malgrat en sabem i coneixem persones
irregulars que a vegades no tenen padró, diguem-li ara que no pot anar al metge. Per
tant, com no pot ser d’una altra manera, rebutgem d’una manera contundent aquesta
manera de fer, no estem d’acord en que se suspengui aquesta llei universal d’accés a
la sanitat. Anteriorment ja ha estat suspesa també en el País Valencià, perquè l’estat
espanyol diu que això és de la seva competència. Però, quan algú té competències i
no treballa com hauria de treballar, no treballa a favor dels drets humans, no treballa
tenint en compte que avui en dia en aquest país som tots i totes, les comunitats
autònomes han d’intentar treballar per, almenys, la seva franja territorial i canviar
aquestes injustícies. Per tant, des de la CUP ens afegim a aquesta proposta com no
podria ser d’altra manera.
Sr. Roger: des del grup d’ERC entenem que els drets que són fonamentals són
universals, són drets que són per totes les persones i, en aquest sentit, aquesta llei
que el Tribunal Constitucional tomba, el que feia és garantir un sistema públic sanitari
que feia que aquest dret fos possible, fos gratuït i que, per tant, donés cobertura a qui
més ho necessita, que són aquells més vulnerables al risc d’exclusió social i al
patiment. Aquestes persones han de poder ser assistides per una sanitat de qualitat i
pública i aquest portar-la al Tribunal el que fa és que aquests drets es vegin
perjudicats. Aquesta llei deixava endarrere un Reial Decret que deixava fora de la
cobertura sanitària a una part de la població, en gran mesura aquella que prové de la
immigració i que en els anys de bonança sí que els volíem per utilitzar-los i que han
servit per precaritzar l’economia i el treball, però que quan queden en situacions de
vulnerabilitat, aquella llei se’n desentenia en bona part. Aquesta llei de la sanitat
pública universal es va votar el passat estiu del 2017, amb 98 vots a favor, 10 vots en
contra i 25 abstencions. Els 10 vots provenien del PP, que va donar 4 motius per votar
en contra d’aquesta llei. Un, era que aquesta proposta no era sostenible en termes
econòmics, però aquesta gent són els mateixos que cada any aboquen al pressupost
del ministeri de Defensa tots els diners que calen, perquè sempre queden curts, però
quan es tracta de fer front a problemàtiques socials, argumenten que les propostes no
són sostenibles. Ens van dir que era una proposta paral·lela a la que estava treballant
el govern de l’estat, que passat un any no ha vist la llum. Que no hi havia consens en
el món sanitari, suposem que la sanitat privada tenia alguna reticència a que això
s’implementés, però la persona que va parlar en nom del PP, la Sra. Maria Xandri, noc
va posar cap mena d’exemple. Clar, tampoc es coneixen posicionaments en aquell
moment per part dels sectors privats, perquè, evidentment, queda malament dir
públicament que s’està en contra de que tothom tingui garantida una atenció sanitària
de qualitat. I va acabar la intervenció dient que era una qüestió de justícia social,
perquè s’ha de donar a cadascú el que és seu. Evidentment, aquesta universalització
el que pretén és que aquells que no tenen res o que pràcticament no tenen res, com a

mínim sanitàriament, tinguin garantits uns drets mínims i aquella expressió no la
comparteixo i a més a més la trobo totalment inadequada.
Sra. Ponsa: JxM també ens hi afegim, ja que entenem que la suspensió d’aquesta llei
vulnera el dret a la salut a les persones excloses de la sanitat pública i contradiu a
l’Organització Mundial de la Salut.
Sr. Mercader: des del PSC, també volem mostrar el rebuig a aquest recurs
d’inconstitucionalitat que ha presentat el govern de l’estat espanyol, però creiem que
més enllà de rebutjar aquesta mesura també s’ha de poder garantir que els ciutadans i
ciutadanes de Catalunya siguin atesos dins d’un temps garantit i raonable, i aquest
aspecte és responsabilitat únicament de la Generalitat de Catalunya. Segons les
dades del departament de Salut, les llistes d’espera per una intervenció quirúrgica a
desembre del 2017 eren de 163.809 persones, les consultes externes i especialistes
era de 421.000 persones i la de proves diagnòstiques eren de 105.290 persones. El
govern de Catalunya no ha complert cap dels compromisos que va adquirir al febrer
del 2016 de reduir en un any un 10% el temps d’espera per intervencions quirúrgiques,
i de reduir el 50% el temps d’espera per la fase diagnostica o de visita a l’especialista.
Cal afegir també que de forma reiterada s’incompleix l’acord del Parlament de garantir
la visita als centres d’atenció primària en 48h. Llavors, per una part estem d’acord de
rebutjar aquest recurs, però creiem que la moció està incompleta. El que voldríem
instar és a veure si es poden afegir dos acords més i si s’accepten votaríem a favor i si
no, no ens quedaria altre més remei que abstenir-nos. Els acords que proposem són:
instar a la Generalitat de Catalunya a establir les mesures necessàries amb objectius
clars, calendari, pressupost i formes d’execució per disminuir la borsa actual de la llista
d’espera, tant en proves diagnòstiques, visites a l’especialista com proves
quirúrgiques. I l’altre: instar a la Generalitat de Catalunya l’aprovació d’un decret
d’accessibilitat on s’estableixin uns temps màxims garantits per a tots els serveis
sanitaris, garantint la qualitat i l’equitat territorial.
Sr. Serret: amb aquests dos punts que ha anomenat podríem estar d’acord en afegirlos, en tant que en una situació normal, d’un país normal, poguessin donar resposta.
Vostè parla de que el govern de la Generalitat té tota la responsabilitat. Primer de tot,
m’hauria de dir quin govern, perquè cal recordar que des del mes d’octubre, tenim un
article 155 al damunt que va acabar amb el govern, o va enviar a l’exili i la presó al
govern que va sorgir a les urnes, gràcies a un article 155 en el que el seu partit hi té
molt a dir. El va votar, hi va donar suport i el va tirar endavant. Per tant, a quin govern
es refereix? A més a més, recordar-los que en la part expositiva hem explicat que
aquesta és una moció enviada per l’Associació Catalana de Municipis i que, per tant, el
que fem és vehicular una moció que tots els ajuntaments portaran a plenari, a votació,
i al menys des del grup del PDeCAT no estem disposats a modificar la finalitat
d’aquesta moció. Evidentment, sap que sempre hem defensat el model actual, un
model d’èxit que ha donat cobertura a tota la ciutadania i que per tant creiem que ha
de continuar així. S’han d’escurçar totes les llistes d’espera, però també el convido a
que el seu grup parlamentari en el Congrés dels Diputats, ampliï la partida
pressupostària a nivell de salut per tal que el Govern de la Generalitat que en breu
pugui sortir, pugui gestionar grans recursos precisament per poder reduir aquestes
llistes d’espera. Vostès hi tenen molt a dir, ho tenen a les seves mans i home, està bé
que ho recordi, però evidentment recordi que aquestes llistes d’espera hi ha sigut quan
eren governs del partit socialista a la Generalitat.
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Sra. Vega: hi ha una cosa amb la que, per molt rar que resulti, estem d’acord amb el
Sr. Ramir. És que tothom té dret a una sanitat. A la resta, només vaig a fer un apunt, i
és que nosaltres som uns regidors locals i dels que estem parlant són parlamentaris
que saben de fons millor com estan les arques de Catalunya i les arques d’Espanya.
Crec que la defensa d’una sanitat correcta la tenen que fer els parlamentaris, perquè
nosaltres creiem que hi ha moltes dades que no tenim, sobretot aquesta servidora. El
nostre vot serà en contra.
Sr. Roger: evidentment, cadascú al seu nivell assumeix responsabilitats i discursos al
lloc on pertany, però estem a l’any 2018, totes les institucions, el nostre Parlament, el
Congrés dels Diputats o el Senat, tenen canals oberts on un pot anar a buscar les
intervencions dels diferents diputats, informar-se del que diu cadascú i, si vostè té 10
minuts, que és el que dura la intervenció de la Sra. Xandri, podrà veure que el que jo
he dit és cert i crec que com a regidor puc fer aquesta tasca de cerca i veure el que
diuen el Sr. Comin, la Sra. Candini, la Sra. Xandri i tots els representants dels grups
que tots nosaltres tenim allà i que això no és incompatible amb que un regidor d’un
municipi pugui fer aquesta tasca i expressar el que allà passa.
Sra. Vega: jo no dic que sigui mentida, ni que no tingui que fer aquesta tasca,
cadascun fa la tasca que vol, però vostè es fica molt amb el govern, amb l’article 155,
amb el PP, i bueno, tenim que assumir responsabilitats, i jo assumeixo la
responsabilitat que em toca com a representant del PP. Pot agradar més o menys, ens
toca una tasca bastant difícil però l’hem decidit en el seu moment sota la
responsabilitat de lo que diem o no diem. A mi el partit no em diu si tinc que votar a
favor o en contra, és una decisió que he pres com a regidora i portaveu del PP. Però
torno a dir, jo estic a favor que tothom tingui sanitat. Aniré més enllà, que no toca
gaire, però saben què està passant a les Illes Balears? A la persona que no parli en
català no deixaran que visiti als malalts. Vostès foten les culpes al PP, és la seva
campanya. Simplement, se té que lluitar, però no perquè es representi a un partit, sinó
per tenir la potestat de tirar endavant. Dit això, esperin a tenir un govern i podran fer lo
que els hi sembli, però fer les culpes només a un partit crec que no és de justícia.
Sr. Roger: cregui’m que no tinc ocasió de seguir el que passa a tot arreu, però el que
vostè m’està explicant de les Illes és un cas que se n’ha fet una difusió i crec que hi ha
algú que ha regulat això i que diu que, en el concurs de mèrits dels funcionaris, és un
motiu de bona puntuació el fet de conèixer l’idioma, el català de les Illes. Penso que és
del que parla, però que ho relacioni amb el fet que no s’atenen als pacients, no crec
que cap metge o infermera o algú de l’àmbit sanitari deixi d’atendre a algú perquè parli
un idioma o un altre, que és entenc el que vostè ha vingut a exposar. Crec que la
comparativa no és adequada i no serveix. En tot cas, que al territori de les illes es
consideri un mèrit que un docent o que un funcionari o un treballador de la sanitat
conegui l’idioma del territori, ho trobo perfecte i segur que molta gent també. Ja sé que
vostès no, que voldrien que tots parléssim igual i tots prioritzéssim les seves
exigències, però hi ha gent que som tossuts i volem parlar la llengua que ens ha
ensenyat la nostra mare.
Sra. Vega: jo he nascut a Catalunya, parlo català, els meus pares són andalusos,
hablo castellano, ningú s’obliga, però si tornem a dir que tothom tenim dret a la sanitat
pública, tothom tenim dret. I té raó que hi ha unes comunitats que obliguen a tenir el
català. Aquí es fa. Es fan les proves i es fa. L’altre és perquè vostès, en un moment
determinat, l’article que sigui, no hagin fet la seva tasca bé i ara fiquin les culpes al

govern central, que no tenim una sanitat adient per tothom, que és culpa del PP i del
155. Perquè vostè diu que ho remeno tot, però vostès ho posen tot a la cassola.
Sra. Ponsa: potser ens hem anat una mica de la moció.
Sra. Casajuana: jo, per pedagogia, sí que li demanaria que, quan es llencen notícies
s’expliquin correctament, perquè no és veritat lo que ha esmentat de les Illes Balears.
El que es fa és que persones que vulguin treballar a la sanitat, se’ls hi dona una
puntuació per saber la llengua catalana. Jo sóc jurista, i en moltíssimes ocasions he
hagut de canviar la meva llengua de defensa del català al castellà perquè su senyoria
no m’entenia. I no passa res, jo ho canvio, però francament, defenso millor en català
que en castellà. Si la llengua comunitària s’ha de protegir, la llengua d’aquesta
comunitat i no la de l’estat espanyol i d'Iberoamèrica és l’espanyol, cap problema, però
si hi ha una llengua a una comunitat, està bé que es defensi, igual que el gallec, el
valencià.. És fantàstic que es pugui tenir aquesta manera d’expressar-se. És important
que es digui la veritat i no pas que a les Illes Balears, si no sap català, no serà atès. Al
tanto. Concurs de mèrits, oposicions i es puntua més saber dos llengües, igual que si
sap anglès li donen més puntuació. Les coses són com són. Aquí es ve a aprovar una
proposta que el que diu és que les persones, totes, amb papers o sense, tenen dret
universal a la sanitat i la regidora de Malgrat del PP vota en contra. Ja està. No passa
res, però cal acceptar la realitat i una és aquesta. Sense imposicions del seu partit,
encara és més greu, perquè em serviria més si em digués que ve imposat. Pel que fa
al Sr. Mercader, ens semblen bé les peticions que des del seu partit posen, són
correctes, però entenem que és defugir, com ha dit el Sr. Serret, l’objectiu d’aquesta
proposta. Si us plau, donem el paper principal a les persones que actualment poden
estar prohibides d’aquest accés a la sanitat. Avui ells són els protagonistes. I després
siguem-ho tots i després critiquem als polítics perquè no gestionen bé. Fem, si vol, una
proposta i una moció dedicada a la sanitat catalana que abastarà molts temes de ben
segur.
Sr. Mercader: per situar una mica les dades objectives, jo abans he comentat que el
govern de Catalunya no havia complert cap dels compromisos que va adquirir al febrer
del 2016, i va prometre que ho reduiria en un any, és a dir, febrer del 2017. L’article
155 va ser a finals del 2017 i, segons les dades del departament de Salut, les llistes
d’espera per una intervenció quirúrgica, que he enumerat anteriorment, eren a finals
del 2017; per tant, venien de fa molt temps. Una altra cosa, aquests acords que
presenta el PSC també han estat presentats juntament amb aquesta moció i alguns
ajuntaments els han incorporat. És cert que l’acord principal pot ser el de rebutjar
aquest recurs d’inconstitucionalitat, però també hem de pensar que si han d’estar
atesos, estiguin atesos correctament en temps i forma. Per tant, no és una qüestió de
crítica a qui governés, perquè tant el govern de l’estat com el de la Generalitat ho
poden fer millor, fins i tot el govern i l’oposició a nivell local, per tant no busquem
protagonisme en la crítica als governs, simplement busquem que tots estiguin atesos
però també en temps i forma. Crec que tampoc és defugir, perquè no demanem ni
canviar el títol ni canviar els acords. Nosaltres els aprovem, afegint aquests dos punts
que altres ajuntaments han incorporat. Aquesta moció presentada per l’ACM, - s’hauria
de veure perquè no hi ha la Federació de Municipis de Catalunya -, potser incorporant
aquests dos punts es pot arribar a aquest acord.
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Sr. Roger: només un petit incís, el que presenta la moció és PDeCAT i són els que
han de dir si ho accepten o no. Vostè fa referència a una data a partir de la qual
s’aplica l’article 155. Si estem parlant de la sanitat que és un àmbit en el qual la
despesa pública és molt important, penso que també hi ha un altre element que hem
de valorar i no només l’aplicació del 155, sinó que hi ha una intervenció clara anterior a
les finances de la Generalitat per part del Ministeri d’Hisenda que penso no cal obviar i
és clar que ha tingut una incidència i que és anterior al 155.
Sr. Serret: Sr. Mercader, la moció va ser enviada dilluns, tenien un marge d’uns dies si
volien incorporar aquests punts, també per poder parlar amb l’ACM. Refermar-nos en
que l’esperit d’aquesta moció és la de destacar la universalitat de l’atenció sanitària per
a totes les persones, les que tenen papers i les que no, i per tant, fer punts sobre les
llistes d’espera ens sembla que és anar cap a un altre camí, que evidentment
compartim i podríem encapçalar una moció que es destini, tal com ha apuntat la Sra.
Casajuana, a les millores del model sanitari i el recolzament institucional d’aquest
Consistori. En aquest plenari, durant aquest mandat, ja hem passat més d’una moció
reafirmant el suport al col·lectiu i per tant, és més que sabut que aquests grups
municipals, tots nosaltres, hi tenim aquest compromís. Avui la moció que es porta a
Ple el que posa de manifest és aquest recurs d’inconstitucionalitat de l’estat i és
l’esperit d’aquesta moció. Afegir més punts és desvirtuar i treure pes a aquest recurs
d’inconstitucionalitat que és molt greu. És molt greu que aquelles persones que no
tenen papers no siguin ateses a la sanitat pública catalana i, per tant, ens reafirmem
en l’esperit d’aquesta moció, amb tot el pes en aquesta universalització de l’atenció
sanitària per a totes les persones que puguin estar de pas o per aquells ciutadans que
no tenen papers i que actualment viuen a Catalunya.
Sra. Ponsa: deixem així la moció, tal qual està i si en volen presentar una en els
propers mesos, estan les portes obertes a que ho facin amb aquests punts que vostès
creuen convenient, en una moció a part d’aquesta que s’ha presentat.
Vista la moció dels GPM de PDC, CUP, ERC i JxM, el Ple, per deu vots a favor
(PDC, CUP, ERC i JxM), un vot en contra (PP) i sis abstencions (PSC), acorda:
Primer. Mostrar el rebuig del nostre municipi davant la presentació per part del Govern
de l’Estat espanyol d’un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 9/2017 del Parlament
de Catalunya que regula la universalització de l’atenció sanitària amb càrrec a fons
públics per mitjà del Servei Català de Salut.
Segon. Denunciar la permanent deslleialtat institucional del Govern del l’Estat amb la
utilització constant del sistema judicial en contra de la voluntat de la ciutadania de
Catalunya expressada a través dels nostres legítims representants al Parlament de
Catalunya.
Tercer. Defensar el model sanitari català i especialment la universalització i la gratuïtat
que garanteix l’accés als col·lectius més vulnerables tal com es recull a la llei
recorreguda, al nostre Estatut i a múltiples declaracions, resolucions i normes de dret
internacional subscrits per l’Estat espanyol.
Quart. Mostrar el compromís del nostre Ajuntament en una defensa activa d’aquest
model davant els partits que de manera continuada qüestionen els valors d’una
societat oberta, diversa i inclusiva.

Cinquè. Donar trasllat d’aquesta moció al Govern de l’Estat espanyol, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes del nostre país
(ACM i FMC)
10. Precs i preguntes
Sr. Ortin: alguns veïns i veïnes del sector de l’avinguda Costa Brava ens han
manifestat la poca visibilitat dels conductors que, des de l’avinguda Costa Brava, volen
efectuar el gir per tal d’incorporar-se al carrer Alexandre Fleming. La corba és força
tancada i no afavoreix en res la visibilitat respecte als ciclistes que circulen per la
vorera just davant del rentat de cotxes. Fem el prec que s’estudiï la possibilitat de
col·locar algun mirall que pugui facilitar al conductor tenir una bona visibilitat en el
moment del gir.
Sra. Ponsa: en prenem nota i parlarem amb els tècnics adients per veure quina
solució ens hi poden donar.
La Sra. Alcaldessa aixeca la sessió, de la qual com a secretari estenc aquesta acta.
M. Carmen Ponsa Monge
Alcaldessa

Joan Carles Nonell i Sendrós
Secretari General
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