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PONÈNCIA MARC
ESMENA 1 - ADICCIÓ
Pàgina 1 Paràgraf 2
On diu:
Una crisi política que ha agitat de manera particular els posicionaments
socialdemòcrates –a Catalunya, a Espanya i a la major part d ’Europa –, perquè, tot i la
criticitat que històricament havia caracteritzat al socialisme, en aquesta ocasió no
hem(...)
Proposem:
Una crisi política que ha agitat de manera particular els posicionaments
socialdemòcrates –a Catalunya, a la resta d’Espanya i a la major part d ’Europa –,
perquè, tot i la criticitat que històricament havia caracteritzat al socialisme, en aquesta
ocasió no hem(...)

ARGUMENT:
Catalunya forma part d’Espanya i, per tant, no son ens separats que
puguin esmentar-se de forma individual sinó que la primera forma part
del conjunt de comunitats que composen la segona. Per aquest motiu
cal afegir “a la resta” per deixar clar aquesta subordinació del
subconjunt al conjunt gran.

ESMENA 2 – MODIFICACIÓ
Pàgina 2 Paràgraf 4
On diu:
Construïm el nostre propi discurs en funció de les nostres pròpies idees, sense anar a
remolc de ningú, ni a Catalunya, ni a Espanya.
Proposem:
Construïm el nostre propi discurs en funció de les nostres pròpies idees, sense anar a
remolc de ningú, i amb la idea de sumar.

ARGUMENT:
Tot i que és evident que al Maresme podem i hem de defendre la nostra
visió de les polítiques a aplicar no podem limitar les nostres relacions
evidents tant amb el PSC a nivell de Catalunya com amb el PSOE a nivell
d’Espanya. Discrepar és una qualitat del debat que cal ser acceptada,
però sense perdre de vista la voluntat final d’arribar a acords, de
consensuar polítiques... En definitiva, de sumar.
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ESMENA 3 - ADICCIÓ
Pàgina 2 Paràgraf 5
On diu:
No professionalitzem la política; no fem de la retòrica parlamentària un fi en si mateix
sinó un instrument per canviar i millorar la societat. Perquè aquest és el veritable
sentit de la socialdemocràcia.
Proposem:
No professionalitzem la política i, d’acord amb el Codi Ètic, defugim de l’acumulació de
càrrecs que limiten la participació així com promovem, en la mesura que sigui possible,
la separació clara entre la part orgànica i la institucional; no fem de la retòrica
parlamentària un fi en si mateix sinó un instrument per canviar i millorar la societat.
Perquè aquest és el veritable sentit de la socialdemocràcia.

ARGUMENT:
D’acord amb les seves Disposicions Generals, el Codi Ètic té la
consideració d’annex als Estatuts del Partit i, per tant, expressa la
voluntat d’obligar tots els i les militants i, en especial, els seus i les seves
dirigents i càrrecs públics. Aquest estipula que seran particularment
curosos en la seva observança els i les militants que assumeixin
responsabilitats polítiques orgàniques o institucionals, els quals es
distingiran, també, per complir i fer complir de manera estricta la
legalitat vigent.
D’aquesta forma, estipula que l’exercici d’un càrrec no és mai un
privilegi. Ha de ser sempre un servei als interessos generals i a les
persones a les quals es representa o que es governen. No poden existir
responsabilitats indefinides i il·limitades. Totes estan subjectes a un
termini i a unes incompatibilitats.
Aquesta és la base de l’impuls per a la renovació: la limitació de mandats
i l’acumulació de càrrecs. És per això que com a norma de conducta
estableix al seu article 34 que són necessàries mesures que estimulin la
renovació de les persones i les idees amb la finalitat d'incorporar nous
companys i companyes, així com noves propostes en l’acció política i les
responsabilitats. Com a principi general s’aplicarà la limitació de
mandats i s’evitarà l’acumulació de càrrecs, tant públics com orgànics.

ESMENA 4 – SUPRESSIÓ
Pàgina 3 Paràgraf 6
On diu:
I en aquesta línia, hem de reflexionar sobre l ’existència real, social, no política ni
administrativa, d’una comarca tan heterogènia i plena de singularitats com el
Maresme. Si ho fem, probablement arribarem a la conclusió de que el Maresme, com
un tot territorial, social i polític no existeix; i que els únics posicionaments i
discursos(...)
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Proposem:
I en aquesta línia, hem de reflexionar sobre l ’existència real, social, no política ni
administrativa, d’una comarca tan heterogènia i plena de singularitats com el
Maresme. Si ho fem, probablement arribarem a la conclusió de que els únics
posicionaments i discursos(...)

ARGUMENT:
El Maresme forma part de la organització territorial existent des de la
seva definició administrativa l’any 1932 i vigent entre els anys 1936 al
1939 i recuperat amb la democràcia l’any 1987. Agradi o no, el Maresme
és una realitat territorial, social i política.

ESMENA 5 – SUPRESSIÓ
Pàgina 4 Paràgraf 2
Eliminar el paràgraf:
La comarca, com a realitat social, i la política comarcal, només existeixen en la mesura
en que són capaces d’aglutinar els sentiments de la població que hi viu; la resta són
línies i mapes abstractes en un món, i un país, globalitzats. Per tant, l ’àmbit de
reflexió, treball i acció política del PSC Maresme no hauria de ser ni Catalunya, ni tan
sols la comarca –àmbits que corresponen a la política parlamentària/nacional- sinó la
realitat social de la trentena municipis que la composen, i on hi ha prou –massa- feina
a fer com per robar-li temps i energies amb debats estèrils, idealistes o en els que
simplement treballen els òrgans nacionals i els representants parlamentaris.

ARGUMENT:
Com a comarca, el Maresme te el seus propis problemes, diferents als
que puguin succeir en altres indrets de Catalunya. La organització
territorial de suposa la comarca és un mitjà per solucionar-los i els
socialistes ho hem de defensar. Els debats estèrils, idealistes o en els
que simplement treballen els òrgans nacionals i els representants
parlamentaris no ens haurien de fer perdre ni un minut de debat mentre
hi hagi altres problemes reals que si que ens necessiten.

ESMENA 6 – ADICCIÓ
Pàgina 5 Nou punt entre el 9 i el 10
On diu:
9. Incrementar la representativitat política local: alcaldes, regidors, governs.
10. Ser capaços d ’influir de manera efectiva en l ’organització i l ’acció nacional del
PSC.
Proposem:
9. Incrementar la representativitat política local: alcaldes, regidors, governs.
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10. Garantir la separació de càrrecs orgànics i institucionals i evitar la acumulació de
càrrecs d’acord amb el Codi Ètic.
11. Ser capaços d ’influir de manera efectiva en l ’organització i l ’acció nacional del
PSC.
ARGUMENT:
D’acord amb les seves Disposicions Generals, el Codi Ètic té la
consideració d’annex als Estatuts del Partit i, per tant, expressa la
voluntat d’obligar tots els i les militants i, en especial, els seus i les seves
dirigents i càrrecs públics. Aquest estipula que seran particularment
curosos en la seva observança els i les militants que assumeixin
responsabilitats polítiques orgàniques o institucionals, els quals es
distingiran, també, per complir i fer complir de manera estricta la
legalitat vigent.
D’aquesta forma, estipula que l’exercici d’un càrrec no és mai un
privilegi. Ha de ser sempre un servei als interessos generals i a les
persones a les quals es representa o que es governen. No poden existir
responsabilitats indefinides i il·limitades. Totes estan subjectes a un
termini i a unes incompatibilitats.
Aquesta és la base de l’impuls per a la renovació: la limitació de mandats
i l’acumulació de càrrecs. És per això que com a norma de conducta
estableix al seu article 34 que són necessàries mesures que estimulin la
renovació de les persones i les idees amb la finalitat d'incorporar nous
companys i companyes, així com noves propostes en l’acció política i les
responsabilitats. Com a principi general s’aplicarà la limitació de
mandats i s’evitarà l’acumulació de càrrecs, tant públics com orgànics.
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ORGANITZACIÓ DE LA FEDERACIÓ
ESMENA 1 – ADICCIÓ
Darrera el paràgraf 505.
Proposem:
Tanmateix, i d’acord amb el que estableix l’article 34 del Codi Ètic aprovat al mateix
Congrés Nacional, es tindrà especial cura en l’acumulació de càrrecs excloent aquells
que suposi una condició inherent als mateixos.
En aquesta línia i per facilitar una major participació de la militància, també serà
incompatible ostentar alhora un càrrec orgànic i un càrrec públic.

ARGUMENT:
D’acord amb les seves Disposicions Generals, el Codi Ètic té la
consideració d’annex als Estatuts del Partit i, per tant, expressa la
voluntat d’obligar tots els i les militants i, en especial, els seus i les seves
dirigents i càrrecs públics. Aquest estipula que seran particularment
curosos en la seva observança els i les militants que assumeixin
responsabilitats polítiques orgàniques o institucionals, els quals es
distingiran, també, per complir i fer complir de manera estricta la
legalitat vigent.
D’aquesta forma, estipula que l’exercici d’un càrrec no és mai un
privilegi. Ha de ser sempre un servei als interessos generals i a les
persones a les quals es representa o que es governen. No poden existir
responsabilitats indefinides i il·limitades. Totes estan subjectes a un
termini i a unes incompatibilitats.
Aquesta és la base de l’impuls per a la renovació: la limitació de mandats
i l’acumulació de càrrecs. És per això que com a norma de conducta
estableix al seu article 34 que són necessàries mesures que estimulin la
renovació de les persones i les idees amb la finalitat d'incorporar nous
companys i companyes, així com noves propostes en l’acció política i les
responsabilitats. Com a principi general s’aplicarà la limitació de
mandats i s’evitarà l’acumulació de càrrecs, tant públics com orgànics.
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TERRITORI I SOSTENIBILITAT DEL MARESME
ESMENA 1 – ADICCIÓ
Pàgina 9, al final de tot, un nou punt.
Proposem:
Ports
Efectivament, la comarca del maresme contempla una elevada acumulació de ports al
seu litoral; ports concessionats que ocupen espais públic que es veuen limitats en el
seu gaudiment i del que no sempre es participa en la presa de decisions o es poden
donar directrius que beneficien l’entorn en el que estan ubicats.
En aquest sentit cobra força la possibilitat de la reversió envers els municipis un cop
finalitzada la concessió per que es pugui implantar un model de gestió amb vocació
pública liderat pels mateixos Ajuntaments.
Amb tal finalitat, es realitzaran estudis per a cadascun dels ports per avaluar les
possibilitats de reversió i el termini per sol·licitar-les així com un pla estratègic que
s’acompanyarà d’una proposta de memòria econòmica.

ARGUMENT:
El Ports són, sens dubte un dels motors de l’activitat econòmica local, a
més de ser espais especialment atractius per a la promoció de la
pràctica dels esports nàutics i del turisme; són doncs, uns elements
especialment estratègics en el que caldria redefinir la seva funcionalitat i
gestió des d’una perspectiva on primes l’interès general i l’estratègia
local per sobre de l’interès particular.
L’interès general es defineix com a contraposició a l’interès particular.
Cal, doncs, que les administracions –màximes dipositàries del concepte
d’interès general- recuperem el protagonisme per fer-lo prevaldre, per
reaccionar enfront de la imposició dels interessos particulars i
aconseguir la millora del servei d’interès públic en la recerca de l’interès
o be comú i que aquest puguem articular-lo com la voluntat col·lectiva
de compartir entre tots aquest mes gran benefici o utilitat.
L’activitat econòmica dels Ports cal tractar-la des de tres vessants
diferents: Serveis Nàutics propis, sector productiu i de restauració i
turisme i promoció dels municipis. Els ports es configuren com a grans
infraestructures de serveis generadores de riquesa que hauria de
transcendir més enllà del perímetre del port ja la seva actuació
acostuma a anar sempre d’esquenes als municipis, com una gran illa
aliena totalment a aquests amb algunes i poques excepcions, tot i cal
reconèixer que les relacions es mantenen des d’una total indiferència
per l’administració local que mai no ha participat ni de la gestió ni de
l’establiment de directrius i menys de la pressa de decisions.
L’estratègia local a aplicar sorgeix de les anteriors i ha de permetre,
entre altres:
 Valoritzar el Front de Mar com a gran actiu social, urbanístic, de
lleure i d’activitats dels municipis
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Assegurar la integració port i ciutat i assimilar el port com un
element mes de la trama urbana.
 Potenciar la promoció econòmica i turística dels municipis , la
diversificació del teixit productiu i els nous sectors vinculats al
mar i la generació d’ocupació, assolint uns ports d’activitats,
motors econòmics i turístics del maresme.
L’estricte regim dels bens de domini públic marítim-terrestre, faculta
l’Administració Estatal a la recuperació d’aquests bens; i que s’articula a
traves de l’anomenada reversió.
Aquesta és procedent quan els bens del domini públic marítim-terrestre
adscrits resultin necessaris per a l’activitat econòmica o l’interès general
(d’acord amb el que preveuen en els articles 1311 i 1492 de la
Constitució).
Les reversions que procedeixin s’acordaran pel Consell de Ministres, a
proposta del Ministeri de Medi ambient. Aquesta eina està regulada al
Reglament General de Costes al seu article 109.
A més, el lliurament de les instal·lacions ha de fer-se en perfecte estat,
d’acord amb el que estableix l’article 149.33, moment en que, i d’acord
amb l’article 150.14 revertiran a l’Administració de l’Estat de forma
gratuïta i sense cap càrrega, totes les obres i instal·lacions i
l’Administració podrà continuar amb l’explotació o us de les
instal·lacions.
En aquest sentit la legislació catalana vigent, la Llei 5/1998, de 17 d’abril,
de Ports de Catalunya, accepta la iniciativa pública per a l’explotació dels
ports amb les més diverses formes de participació , establint que el
projecte que es presenti ha de mantenir un equilibri entre l’oferta i la
demanda.

1

CE Artículo 131.1. El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las
necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta
y de la riqueza y su más justa distribución.
2

CE Artículo 149.1. Competencias exclusivas del Estado

3

RGC Artículo 149. Ejecución subsidiaria.

1. Una vez haya transcurrido el plazo de vencimiento de la concesión, salvo en el caso de haberse optado por su
mantenimiento, el titular retirará las obras e instalaciones en el plazo que le hubiera fijado la Administración. Este
plazo no será superior a tres meses, salvo casos excepcionales debidamente justificados.
2. De no haberse llevado a cabo por el titular la demolición, retirada o reparación de las instalaciones, o de que se
haya realizado defectuosamente, una vez transcurrido el plazo correspondiente, la Administración ejecutará
subsidiariamente los trabajos que no hubiera efectuado.
3. En caso de haber optado por el mantenimiento el titular procederá a la reparación de las mismas en el plazo y
condiciones que le hubiese indicado la Administración. Dicho plazo no podrá exceder de tres meses.
4 Artículo 150. Explotación o utilización por la Administración de las obras e instalaciones revertidas.
1. En el caso del apartado 3 del artículo anterior, en la fecha de extinción de la concesión revertirán a la
Administración General del Estado gratuitamente y libres de cargas todas las obras e instalaciones. La
Administración podrá continuar la explotación o utilización de las instalaciones, según se determina en el apartado
siguiente (artículo 72.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. La continuación de la explotación o utilización de las instalaciones se llevará a cabo por cualquiera de los
procedimientos de gestión establecidos en la legislación de Costas o en la legislación de Contratos del Sector
Público.

8

PROPOSTA D’ESMENES PSC DEL MASNOU, ALELLA I TEIÀ
Ernest Suñé
També aquesta llei recull la possibilitat de realitzar la reserva de la gestió
directa un cop finalitzi la concessió , la qual podrà ser traspassada a
qualsevol ens públic, com l’Ajuntament, donat que qualsevol ens públic
pot explotar una instal·lació marítima .

Ernest Suñé
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