
 

 

ACTA ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
 
Data: 7 de gener de 2016 
Caràcter: ordinària 
Horari: de 19.00 a 22.20 h. 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
 
Hi assisteixen 
 
Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés - PSC-CP 
 

Joan Mercader Carbó, Alcalde, que presideix l’acte. 
Albert Cuní Ridorsa 
Raquel Martín Cuenca, 3ª Tinent d’Alcalde 
Òliver Sánchez-Camacho García, 2n Tinent d’Alcalde 
Sònia Viñolas Mollfulleda 
Isabel Ortiz Vera, 4ª Tinent d’Alcalde 

 
Grup de Junts per Malgrat - JXM 
 

M. Carmen Ponsa Monge, 1ª Tinent d’Alcalde 
Miguel Ángel Ruiz Giménez 
Mireia Castellà Climent 

 
Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal - ERC-AM 
 

Ramir Roger Artigas 
Maria Ester Martínez Tarrés 
Ricard Núñez Casanovas 

 
Grup de Convergència i Unió – CiU 
 

Neus Serra i Bosch 
Jofre Serret i Ballart 

 
Grup de Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu – CUP-PA 
 

Francisco Jesús Márquez Carvajal 
Núria Casajuana Vives 

 
 
No assisteix, prèvia excusa, la Sra. 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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Oberta la sessió per la Presidència, i després de comprovar l'existència de quòrum 
d'assistència necessària perquè pugui ésser iniciada, es procedeix a conèixer dels 
assumptes inclosos en el següent, 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió celebrada el dia 3 de desembre de 2015. 
 
2. Aprovació definitiva pressupost general de l’exercici 2016 
 
3. Aprovació de les bases específiques reguladores de subvencions atorgables per 

l’Ajuntament de Malgrat de Mar pel foment de l’activitat econòmica per l’exercici 
2016. 

 
4. Aprovació de les bases específiques per a la concessió de subvencions per als 

propietaris d’habitatges adscrits a la borsa de lloguer social de Malgrat de Mar. 
 
5. Aprovació de les bases específiques per a la concessió de subvencions per als 

propietaris d’habitatges que els incorporin a la borsa de lloguer social de Malgrat 
de Mar durant el 2016. 

 
6. Moció del GPM PSC “Crida per la igualtat al món municipal”. 
 
7. Dació de compte dels decrets 3422 a 3649/2015 
 
8. Precs i preguntes. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1.- Aprovació de l'acta de la sessió celebrada el dia 3 de desembre de 2015 
 
El Sr. Alcalde pregunta si algun membre del Ple de l’Ajuntament ha de formular alguna 
observació al contingut de l’acta de la sessió celebrada el dia 3 de desembre de 
2015,  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 3 de desembre de 
2015. 
 
 
2.- Aprovació definitiva pressupost general de l'exercici 2016 
 
 
Vist l’expedient de tramitació de pressupostos, corresponents a l’exercici de 2016 



 

 

 
Vistes les al•legacions formulades, pel senyor Jofre Serret i Ballart, actuant en 
representació del grup municipal de Convergència i Unió amb número de registre 
d’entrada 12406/2015 de data 1 de desembre de 2015, contra l’acord d’aprovació 
inicial del pressupost general per a l’exercici 2016 que és concreten en : 

 
1. Creació d’una aplicació pressupostària especifica per a l’estudi, redacció i 
execució del projecte de cobertura de les peixateries velles dotada amb 50.000 
euros, reduint l’aplicació pressupostària de Millores Urbanes. 
2. Que s’inclogui l’estudi i redacció d’ampliació de l’actual polígon industrial. Es 
proposa modificar la “partida” de Projectes Tècnics per concretar la redacció 
del projecte “Ampliació del polígon Industrial de Malgrat”. 
 

No havent-se presentat cap altre reclamació com així consta en el certificat que consta 
en l’expedient. 

 
Vist l’informe emès per Cap de la Unitat Administrativa de l'Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de data 4 de desembre de 2015, en el qual s’assenyala : 
 
“Antecedents 
 
1. En data 12-11-2015, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment el Pressupost General 

per l’exercici 2016, i va acordar exposar-lo al públic per un termini de quinze dies hàbils. 
 
2. En data 16-11-2015, es va publicar en el BOP l’acord plenari d’exposició al públic d’aquest 

expedient. 
 
3. En data 1-12-2015, el Grup Municipal de Convergència i Unió ha presentat al·legacions. 
 
Consideracions jurídiques 

 
1. Normativa aplicable 
 
-  Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei d'Urbanisme, 

modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer (TRLUC) 
-  Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i 

Procediment Administratiu Comú 
 
2. a) Aspectes formals: L’al·legació s’ha presentat dintre del termini d’exposició al públic. 
 
b) Aspectes de fons: Aquest informe es refereix exclusivament a la 2ª de les al·legacions, 
relativa al Polígon Industrial.  
 
En aquesta al·legació manifesten que consideren necessari l’impuls de projectes que 
possibilitin generar ocupació, i que donat que el POUM preveu l’ampliació de l’actual polígon 
industrial, demanen que s’inclogui en el pressupost una partida específica per fer un estudi 
sobre l’actual polígon industrial i un pla d’impuls de l’ampliació del polígon segons l’actual 
planificació del planejament municipal. 
 
L’art. 21 del POUM preveu a l’apartat 2: “Amb caràcter general per tots els sectors de sòl 
urbanitzable i sòl urbà, el sistema d’actuació preferent serà el de reparcel·lació en la modalitat 
de compensació bàsica, sense perjudici del canvi de modalitat o sistema si les circumstàncies 
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que concorren així ho justifiquen”. En congruència amb aquesta previsió, la fitxa del sector PP8 
Zona Industrial Nord, estableix el sistema d’actuació de reparcel·lació per compensació bàsica. 
 
El sistema d’actuació de reparcel·lació per compensació bàsica, és aquell en el que la iniciativa 
del desenvolupament correspon a les persones propietàries (art. 130 TRLUC). 
 
En aquest sector està constituïda una Entitat Urbanística Col·laboradora Provisional  que va 
presentar un “Estudi d’idoneïtat urbanística i econòmica del sector Zona Industrial Nord (PP8)”. 
En data 23-8-2012, la Junta de Govern Local va prendre raó d’aquest document i va manifestar 
la voluntat d’oferir a l’entitat la cooperació que sigui necessària per la redacció i 
desenvolupament del planejament. 
 
Conclusions 
 
D’acord amb el planejament vigent, el sector urbanístic PP8 Zona Industrial Nord s’ha de 
desenvolupar per la iniciativa privada, per la qual cosa, correspon a l’Entitat Urbanística 
d’aquest sector, redactar els documents necessaris per l’execució del planejament, i en 
conseqüència, no procedeix preveure una partida en el Pressupost Municipal amb aquesta 
finalitat.” 
 
Vist l’informe emès per l’Interventor de data 4 de desembre de 2015, en el qual s’assenyala : 
 
“Primer. Amb data 12 de novembre de 2015 es va aprovar inicialment, pel Ple de l’Ajuntament 
, el Pressupost General per a l’exercici 2016, exposant-se al públic mitjançant anunci al Butlletí 
Oficial de la Província amb data 16 de novembre de 2015. 
 
Dintre del període legal d’exposició pública que finalitzava el dia 3 de desembre de 2015, s’han 
presentat al·legacions per part del grup municipal de Convergència i Unió, les al·legacions és 
concreten en : 
 

1. Creació d’una aplicació pressupostària especifica per a l’estudi, redacció i execució del 
projecte de cobertura de les peixateries velles dotada amb 50.000 euros, reduint 
l’aplicació pressupostària de Millores Urbanes. 

2. Que s’inclogui l’estudi i redacció d’ampliació de l’actual polígon industrial. Es proposa 
modificar la “partida” de Projectes Tècnics per concretar la redacció del projecte 
“Ampliació del polígon Industrial de Malgrat”. 

 
Segon. L’article 170 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals disposa : 
 

“Article 170. Reclamació administrativa: legitimació activa i causes. 
 
1. Als efectes del que disposa l’apartat 1 de l’article anterior, tenen la consideració 
d’interessats: 

a) Els habitants al territori de l’entitat local respectiva. 
b) Els que resultin directament afectats, encara que no habitin al territori de 
l’entitat local. 
c) Els col·legis oficials, cambres oficials, sindicats, associacions i altres entitats 
legalment constituïdes per vetllar per interessos professionals o econòmics i 
veïnals, quan actuïn en defensa dels que els són propis. 

2. Únicament es poden fer reclamacions contra el pressupost: 
a) Perquè la seva elaboració i aprovació no s’ha ajustat als tràmits que 
estableix aquesta Llei. 



 

 

b) Perquè omet el crèdit necessari per complir obligacions exigibles a l’entitat 
local, en virtut d’un precepte legal o de qualsevol altre títol legítim. 
c) Perquè els ingressos amb relació a les despeses pressupostades són 
manifestament insuficients o bé d’aquestes respecte a les necessitats per a les 
quals estigui previst.” 

 
Del que disposa l’article 170.2 del RDL 2/2004 s’ha de remarcar que en el mateix recull és una 
relació tancada, es a dir, quant l’article diu “únicament” es que solament procedeix presentar 
una reclamació per un o varis dels tres motius que s’hi recullen, sense que es puguin interposar 
reclamacions per altres motius diferents dels recollits en la normativa. 
 
Les al·legacions presentades pel grup municipal de Convergència i Unió no entren en cap dels 
tres apartats de l’article 170.2, sinó que caldria considerar-les esmenes als pressupostos. 
 
Tercer. Del contingut de les esmentades al·legacions s’ha de senyalar que les mateixes no 
reflecteixen ni que s’hagi vulnerat cap disposició legal en quant a l’el·laboració i aprovació dels 
Pressupostos, ni que no existeixi el crèdit necessari per a complir amb les obligacions que són 
exigibles a l’Ajuntament, ni recullen que els ingressos siguin insuficients d’acord amb les 
despeses pressupostades, sinó que en les al·legacions el que es recull esmenes creant noves 
aplicacions pressupostàries. 
 
Quart. En la fase de reclamació al Pressupostos, no s’entrarà en el fons de les al·legacions 
formulades pel grup municipal de Convergència i Unió, donat que no  és el moment legal  per a 
fer esmenes al Pressupostos Generals per a l’exercici 2016.  
 
Per tot el que s’ha exposat, entenc que procedeix desestimar les al·legacions presentades 
pel grup municipal de Convergència i Unió, per no trobar-se en cap del supòsits taxats en la 
normativa com a motius de reclamació als Pressupostos, sense analitzar cap de les 
al·legacions presentades per no ser procedent legalment en els termes que figuren en el 
present informe.”  
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 30 de desembre de 
2015. 
 
Obert el torn d’intervencions: 
 
La Sra. Ortiz exposa que les al·legacions formulades per part del grup municipal CiU, 
presentades amb data 1/12/2015, contra l’acord d’aprovació inicial del pressupost 
general del 2016, es concreten en: a) la creació d’una partida pressupostaria 
especifica per l’estudi, redacció i execució del projecte de cobertura de l’espai conegut 
com les Peixateries Velles, dotada amb 50.000€, reduint l’aplicació pressupostaria de 
millores urbanes; b) que s’inclogui l’estudi i redacció de l’ampliació de l’actual polígon 
industrial, modificant la partida  de projectes tècnics per concretar la redacció del 
projecte “Ampliació del polígon industrial de Malgrat de Mar”, indicant que l’article 170 
del RD. legislatiu 2/2004, en el seu punt 2, disposa que únicament es poden fer 
al·legacions contra el pressupost: a) per no haver-se ajustat la seva  elaboració i 
aprovació als tràmits que estableix aquesta llei; b) per ometre crèdit necessari per 
complir les obligacions exigibles a l’entitat local en virtut d’un precepte legal o de 
qualsevol altre títol legítim o c) perquè els ingressos en relació amb les despeses 
siguin manifestament insuficients o bé aquestes respecte les necessitats per les quals 
estigui previst, de forma que només procedeix presentar una reclamació per un o varis 
dels motius citats anteriorment, raó per la qual les al·legacions presentades pel grup 



6 

municipal CiU s’han de considerar com esmenes al pressupost i no com al·legacions, 
ja que el seu contingut no està contemplat en cap dels tres apartats de l’article 170.2,  
no entrant en el fons, donat que no és el moment legal per fer esmenes als 
pressupostos generals del 2016 considerant que procedeix la seva desestimació en 
els termes que figuren a l’informe d’intervenció, recordant, respecte a la coberta de les 
Peixateries Velles, que el Sr. Alcalde ja va argumentar perquè no era prioritari ni 
urgent cobrir-les, mentre que, pel que fa a la segona al·legació, segons informe de la 
cap d’unitat de Territori, aquest estudi correspon efectuar-lo al sector privat.  
 
La Sra. Serra manifesta que, efectivament, la llei d’hisendes locals és molt restrictiva 
en quant a la possibilitat de presentar al·legacions en termes econòmics i tècnics als 
pressupostos, basant-se sempre els informes del Sr. Interventor en el mateix article,  
perquè les al·legacions que acostumen a fer pels grups polítics són en clau política i la 
seva desestimació es fa en la mateixa clau, indicant que, això no obstant, tenien 
especial interès en deixar-ho per escrit, perquè de ben segur, tant el projecte de 
recuperar el disseny de la coberta de les Peixateries, - que és un acord de ple, adoptat 
per majoria i que se li ha de donar compliment -, com la proposta d’impulsar i buscar la 
forma de potenciar el polígon industrial, aniran sortint en el futur, i hi hauran  
conseqüències de recuperació econòmica que es deriven directament de la capacitat 
de veure o no aquestes possibilitats, apuntant que es van trobar amb moltes dificultats 
a l’hora de calcular el pressupost dels projectes que volien presentar, ja que cap tècnic 
de la casa es va voler mullar per donar-los un pressupost aproximat, no pas perquè 
volguessin posar obstacles, sinó perquè no disposaven dels elements necessaris per 
poder fer un càlcul aproximat del cost, de forma que es van haver de cenyir a aquestes 
dues propostes, que eren molt més fàcils de quantificar econòmicament, recordant 
que, en el plenari d’agost de 2012, es va aprovar per majoria una moció que insta a 
l’Ajuntament a impulsar el projecte de recuperar o dissenyar una coberta a l’espai 
conegut com Peixateries Velles, donant resposta a una moció de veïns i veïnes de 
Malgrat, amb un seguit de signatures, presentada en forma d’instància a l’Ajuntament, 
durant la redacció del projecte executiu de remodelació urbana del nucli antic, essent 
conscients, en aquell moment, que la coberta presentava dèficits importants i era 
aconsellable la seva reparació o substitució, valorant també que la dinàmica de l’espai 
tenia un potencial molt important per dinamitzar el centre de la població amb el 
projecte de remodelació urbana, per la barreja d’usos que convertiria l’espai en un punt 
de trobada per moltes activitats que es feien a Malgrat, raó per la qual, ja a la redacció 
del projecte de remodelació, es va demanar l’estudi de diferents opcions per mantenir 
la coberta, desestimant, finalment, l’equip de govern d’aquell moment, incorporar-ho, 
posposant-ho per més endavant, un cop acabat i executat el projecte, dient que, 
passat un temps prudencial, que ha permès comprovar l’acceptació i funcionament 
d’aquest nou espai, s’ha comprovat que, poc a poc, ha deixat de ser un punt de 
trobada de moltes de les activitats que s’hi feien i corre el risc de convertir-se en un 
lloc de pas sense cap personalitat, quan disposar d’un espai cobert en el centre de la 
població pot ser molt interessant a l’hora de fer activitats, de cara a la seva 
dinamització per tal de mantenir el comerç i les activitats existents, considerant oportú  
replantejar novament aquest projecte, sense que la possible ampliació de l’Ajuntament 
hagi de ser un obstacle ni una excusa per aturar-ho, donat que aquesta ampliació 
tampoc es farà a curt termini i el projecte de coberta no té un cost tant significatiu per 
no poder-se impulsar i intentar-lo combinar amb una possible ampliació, atès que 
Malgrat no disposa d’espais públics adequats per la celebració d’actes populars, 



 

 

manifestant, pel que fa a la segona al·legació, en relació al polígon industrial, que, en 
l’actual context econòmic, és més necessari que mai l’impuls de projectes i propostes 
que possibilitin generar ocupació i que ofereixin noves oportunitats, indicant que,  
donat que el POUM preveu l’ampliació de l’actual polígon industrial, proposaven 
incloure una partida especifica que permeti impulsar, en aquest exercici 2016, un 
estudi sobre la situació de l’actual polígon i la seva possible ampliació, per poder 
prendre les decisions adequades per impulsar-ho, reconeixent que, certament, tal com 
està configurat en el POUM, aquest polígon és d’iniciativa privada, resultant, però, que 
també ho era el del camp de futbol i es va canviar el sistema, com permet la llei, i es 
va impulsar per l’Administració, recomanant informar-se sobre els projectes que estan 
impulsant alguns municipis de Girona, en relació als polígons industrials, de la mà de 
la Comissió d’Urbanisme, en els que s’estan fent noves propostes pioneres que 
faciliten el desenvolupament d’aquests polígons que avui és difícil que es puguin 
desenvolupar, estan d’acord en que cal impulsar el sector turístic i el comerç, sense 
oblidar, però, que l’economia s’ha de diversificar, per no quedar al marge d’oportunitats 
que es poden aprofitar, considerant important que el sòl de que es disposa a Malgrat 
es posi en valor, concloent que, encara que es desestimin aquestes al·legacions, 
queden a disposició  per qualsevol informació, projecte o idea que es vulgui treballar. 
 
El Sr. Roger manifesta que la desestimació de les al·legacions del grup de CiU es 
basa en supòsits legals establerts, entenent, però, que, més enllà dels formalismes, el 
que realment és transcendent per rebutjar-les és la manca de voluntat política 
demostrada, pel que fa a la cobertura de les Peixateries, en el període de propostes, 
quan ERC amb altres grups del plenari va demanar que hi hagués una partida, que 
venia per acord de ple del 2012, essent la manca de voluntat política per donar 
compliment a aquesta proposta, en el passat recent i en el present, el que fa que els 
malgratencs i malgratenques es vegin privats d’un espai d’un gran valor estratègic per 
les seves múltiples possibilitats com a punt de dinamització del consum i el comerç de 
l’entorn del mercat municipal i com a espai d’acollida del teixit associatiu, optant, en 
canvi, per abocar recursos a l’espai on, durant anys i panys, s’ha pretès fer un fastuós 
auditori, amb 200.000€ per condicionar l’espai, fent pavimentació i enllumenat, amb 
intenció de potenciar-lo com punt d’activitats econòmiques i del comerç, disminuint així  
les possibilitats comercials de l’anomenat cor de Malgrat: el barri antic i els carrers 
cèntrics; pel que fa a l’estudi d’un projecte per ampliar l’actual polígon industrial, 
manifesta que no són partidaris d’iniciar aquesta via sense tenir present la situació 
exacta i real de les naus del solar al polígon, considerant necessari crear un catàleg de 
les naus  industrials de Malgrat de Mar i la seva disponibilitat actual, mantenint-lo, en la 
mesura del possible, actualitzat, preguntant si, per part del govern, es preveu alguna 
iniciativa en aquest sentit, considerant igualment necessari promoure la instal·lació de 
la xarxa de fibra òptica al polígon de can Patalina, per tal d’incentivar els diferents 
recursos de les empreses existents o atraure empreses vinculades amb les noves 
tecnologies, entenent que, abans de redactar aquest projecte d’ampliació, caldria  
analitzar detalladament si no cal prioritzar actuacions en l’actual polígon, afegint que, 
en l’apartat d’inversions, hi ha aspectes que els porten a votar en contra, com ara  
l’actuació prevista d’arranjament del pont del carrer Passada, que implica una despesa 
de gairebé 100.000€ més dels previstos en el pressupost aprovat , juntament amb 
l’aprimament de les activitats comercials i el que suposa el rebuig de cobrir les 
Peixateries Velles. 
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El Sr. Mercader respon que atribuir la desestimació de les al·legacions a la voluntat 
política, li sembla subestimar els informes tècnics de l’interventor i de la cap d’unitat 
administrativa de Territori i Sostenibilitat, en els que es donen arguments legals per 
desestimar-les, considerant, a més, que estan mal presentades, perquè s’haurien 
d’haver presentat com esmenes en les converses que es van mantenir abans de 
l’aprovació inicial, matisant que, si bé és cert que de la coberta se n’havia parlat, la 
proposta de fer l’estudi no se’ls feu arribar, considerant-les també poc treballades i 
pobres, davant d’un pressupost que es va titllar de continuista i poc ambiciós, en tant 
que es limiten a cobrir les Peixateries Velles, -que fa uns quants anys que es demana -
,i a fer un estudi d’un projecte, pensant que, sabent que serien desestimades pels 
serveis tècnics, s’han volgut presentar per tenir un debat polític; indicant, pel que fa als 
100.000 € més per l’arranjament del pont del carrer Passada, que suposa que es 
refereix a la tercera alternativa que erròniament va sortir en un diari, apuntant que, - 
com van dir a la presentació de l’exposició publica feta a tots els regidors perquè fessin 
saber la seva opinió -, l’equip de govern havia presentat la partida de 100.000€ per 
entendre que la millor era la segona proposta, traslladant-ho així als partits polítics a 
l’espera de la seva resposta, pronunciant-se ERC i CUP a favor de la mateixa, amb els 
seus matisos, mentre CiU va dir que no havia tingut temps de mirar-ho i no va 
presentar cap proposta alternativa, afegint, en relació amb el polígon industrial, que 
s’està reunint amb diferents empreses per captar les seves necessitats i que el tema 
de la fibra òptica depèn del Consell Comarcal, que va fer una primera fase 
d’implementació i sembla ser que el primer trimestre de l’any vinent estan pendents de 
si ho licita una companyia per tal de poder tirar-ho endavant.  
 
La Sra. Serra replica que les al·legacions als pressupostos es presenten d’una manera 
i prou, un cop es porten al plenari, sense que enlloc  digui que s’hagin de presentar 
esmenes quan abans s’informa sobre els mateixos, recordant que la proposta de les 
Peixateries es va posar sobre la taula per CiU i ERC, responent el govern que no ho 
inclourien, estant en el seu dret a fer una al·legació perquè sigui inclosa, indicant que 
certament la llei només parla d’unes possibilitats amb termes molt tècnics i econòmics, 
recordant, però, que en uns pressupostos que no s’aprovaven, el grup de CiU va posar 
unes propostes damunt de la taula i es van incorporar quan ja s’havien portat al 
plenari, el que demostra que, quan hi ha voluntat política, totes les al·legacions són 
bones o no en funció dels acords que es facin, demanant, per tant, que no es 
menystingui la feina que fan, de la mateixa manera que el seu grup respecta la feina 
que fa l’alcaldia, destacant que  no han presentat un pressupost nou, perquè no tenen 
mitjans per fer-ho, sinó unes propostes a un pressupost absolutament continuista, un 
cop s’arriba al Ple i no hi ha hagut manera de que s’incorpori cap dels suggeriments 
que s’han fet, considerant, pel que fa al polígon industrial, que proposar canviar alguna 
cosa per facilitar el seu desenvolupament, atès que no és fàcil degut a les seves 
moltes càrregues, entre elles edificacions més que discutibles que es van fer en el seu 
moment, no és una cosa vella, sinó una proposta de futur que el govern no va  
contemplar, potser perquè no ho creu prioritari, i que la cobertura de les Peixateries és 
d’obligat compliment perquè es un acord de Ple, no essent just ni democràtic incomplir 
el que una majoria en un determinat moment decideix.  
 
El Sr. Mercader contesta que no ha dit que el polígon industrial no fos prioritari, sinó 
que no li tocava a l’Ajuntament dotar econòmicament la partida d’un estudi que ha de 
fer el sector privat tal com diu l’informe de l’assessora. 



 

 

El Sr. Roger replica que no han subestimat en cap moment els informes emesos per 
intervenció i la unitat de Territori i Sostenibilitat, sinó tot el contrari, creient que es 
tracta de professionals que fan molt bé la seva feina, el que no treu que, si al darrera hi 
hagués hagut la voluntat política d’acceptar aquestes propostes, s’estaria parlant en  
d’altres termes, celebrant, pel que fa al pont, que s’hagin decidit per la segona 
proposta, estalviant 120.000€ del pressupost que es poden dedicar a les coses que es 
tenien previstes, sense necessitat  de fer modificacions pressupostaries per aquesta 
actuació.  
 
El Sr. Mercader puntualitza que va veure l’errada al diari, si bé a la reunió ja es va 
quedar que es triaria la segona proposta, celebrant també que dos grups la vegin amb 
bons ulls. 
 
La Sra. Casajuana manifesta que votaran en contra per coherència, atès que així ho 
van fer a l’aprovació inicial. 
 
 
Vista la proposta de l’alcaldia, de data 23 de desembre de 2015, el Ple, per nou 
vots a favor (PSC i JxM) i  set vots en contra (CiU, ERC i CUP), ACORDA: 
 
Primer.  Desestimar les al·legacions presentades pel grup municipal de Convergència 
i Unió pels motius que figuren en l’Informe de la Cap de la Unitat Administrativa de 
l'Àrea de Territori i Sostenibilitat i de l’Interventor Municipal. 
 
Segon. Aprovar definitivament el Pressupost General per a l’exercici 2015 integrat pel 
Pressupost de l’Ajuntament i les previsions d’ingressos i despeses de la societat 
municipal Malgrat Turisme SL, que es detallen a continuació : 
 
Pressupost de l’Ajuntament 
 
Pressupost d’ingressos: 
 

Capítol Descripció 2016

1 Impostos directes 8.630.650,00        
2 Impostos indirectes 150.000,00           
3 Taxes, preus públics  i altres ingressos 4.441.075,00        
4 Transferències corrents 4.383.950,00        
5 Ingressos patrimonials 143.100,00           
6 Alienació d'inversions reals 400,00                  
7 Transferències de capital 60.000,00             
8 Actius financers 36.000,00             
9 Passius financers 1.090.000,00        

Total pressupost d'ingressos 18.935.175,00      
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Pressupost de despeses: 
 

Capítol Descripció 2016

1 Despeses de personal 7.995.650,00        
2 Depeses corrents en béns corrents i serveis 7.043.850,00        
3 Despeses financeres 139.000,00           
4 Transferències corrents 709.575,00           
6 Inversions reals 1.921.100,00        
7 Transferències de capital -                         
8 Actius financers 36.000,00             
9 Passius financers 1.090.000,00        

Total pressupost de despeses 18.935.175,00      
 

 
 
Estat de Previsió d’ingressos i despeses de Malgrat Turisme SL 
 

Subgrup Descripció Import

70 Vendes de serveis 25.900,00      

75 Altres ingressos de gestió 24.545,95      

74 Subvencions 254.000,00    

Total previsió d'ingressos 304.445,95    

Subgrup Descripció Import

64 Despeses de personal 143.245,95    

62 Serveis externs 161.200,00    

Total previsió de despeses 304.445,95     
 
Estat de consolidació del pressupost general 
 

Capítol Descripció Ajuntament
Malgrat 

Turisme SL
Eliminacions

Pressupost 
consolidat

1 Impostos directes 8.630.650,00       8.630.650,00       
2 Impostos indirectes 150.000,00          150.000,00          
3 Taxes, preus públics  i altres ingressos 4.441.075,00       50.445,95      4.491.520,95       
4 Transferències corrents 4.383.950,00       254.000,00    254.000,00    4.383.950,00       
5 Ingressos patrimonials 143.100,00          143.100,00          
6 Alienació d'inversions reals 400,00                 400,00                 
7 Transferències de capital 60.000,00            60.000,00            
8 Actius financers 36.000,00            36.000,00            
9 Passius financers 1.090.000,00       1.090.000,00       

Total ingressos 18.935.175,00     304.445,95    254.000,00    18.985.620,95     
 

 



 

 

Capítol Descripció Ajuntament
Malgrat 

Turisme SL
Eliminacions

Pressupost 
consolidat

1 Despeses de personal 7.995.650,00       143.245,95    8.138.895,95       
2 Depeses corrents en béns corrents i serveis 7.043.850,00       161.200,00    7.205.050,00       
3 Despeses financeres 139.000,00          139.000,00          
4 Transferències corrents 709.575,00          254.000,00    455.575,00          
6 Inversions reals 1.921.100,00       1.921.100,00       
7 Transferències de capital -                       -                       
8 Actius financers 36.000,00            36.000,00            

9 Passius financers 1.090.000,00       1.090.000,00       

Total despeses 18.935.175,00     304.445,95    254.000,00    18.985.620,95     
 

 
Tercer. Aprovar les bases d’execució del pressupost. 
 
Quart. Inserir anunci del Pressupost definitivament aprovat, resumit per capítols en el 
Butlletí Oficial de la Província. 
 
Cinquè. Remetre còpia del pressupost, definitivament aprovat, a l’Administració de 
l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.  
 
 
3.- Aprovació de les bases específiques reguladores de subvencions atorgables 
per l'Ajuntament de Malgrat de Mar pel foment de l'activitat econòmica per 
l'exercici 2016. 
 
Donada la necessitat de fomentar les iniciatives econòmiques, l’autoocupació i la 
ocupació de persones a l’atur del Malgrat de Mar,  la regidoria de Promoció Econòmica 
vol subvencionar a les persones físiques o jurídiques titulars d’alguna activitat 
empresarial, aixi com a persones emprenedores que hagin iniciat una activitat 
econòmica entre els mesos de gener i setembre de 2016 que contribueixin a la 
dinamització econòmica del municipi. 
 
Per aquest motiu, s’han establert les “Bases reguladores de subvencions pel foment 
de l’activitat econòmica per l’exercici 2016 de l’ajuntament de Malgrat de Mar”, on es 
regulen els requisits necessaris per la sol·licitud, aprovació i justificació de la 
subvenció, així com els terminis per a la seva sol·licitud i justificació. 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 30 de desembre de 
2015. 
 
Obert el torn d’intervencions: 
 
La Sra. Ortiz exposa que la finalitat d’aquestes bases és fomentar iniciatives 
econòmiques i l’ocupació de persones que estiguin a l’atur i visquin a Malgrat, regulant  
el procediment per la concessió de les subvencions, amb una dotació total de 25.000€, 
en dues línies: 1) per la consolidació de l’emprenedoria de persones físiques o 
jurídiques empadronades a Malgrat que hagin iniciat la seva activitat entre octubre 
2015 i setembre 2016 i tinguin domicili fiscal i centre de treball a Malgrat de Mar, amb 
un import de 700€ i 2) per la generació d’ocupació, adreçada a persones físiques i 
jurídiques que la seva activitat econòmica tingui el centre de treball ubicat a Malgrat, 
que l’activitat sigui anterior a nou mesos abans de la sol·licitud de la subvenció, que 
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contractin un mínim sis mesos a persones en situació d’atur al municipi, inscrites al 
SOC i al servei local d’ocupació de l’Ajuntament i que la data del contracte estigui  
entre 1/01/2016 i 30/09/2016, amb un import màxim per contracte de 1000€ i un màxim 
de dos contractes per empresa. 
 
La Sra. Martínez es manifesta d’acord amb que s’ha de fomentar l’autoocupació amb 
iniciatives econòmiques  i reduir l’atur al municipi, estimant que 25.000€ no és una 
gran dotació, si bé, moltes vegades, no és tant la quantitat dels diners com la facilitat 
per poder establir un negoci al poble, entenent que s’haurien de publicitar una sèrie de 
beneficis interessants per totes aquelles persones que pensin obrir un negoci, com ara 
facilitar un tutor que els ajudés a fer els tràmits pertinents, la gratuïtat del permís 
d’obertura, descomptes als permisos d’obres - si són necessàries per obrir el negoci - 
o descomptes en el primer any d’ocupació de via publica, tota una sèrie de punts que 
no farien necessària una dotació, apuntant que els 700€ a inici, es podrien fer amb 
més particions i amb coses més concretes i que les bases demanen per accedir a la 
subvenció una antiguitat de nou mesos, quan és en el moment d’obrir un negoci quan 
més es necessiten ajudes, referint-se, tot seguit, a la partida pressupostària de 
200.000€ per arranjar la zona de pàrquings, no considerant adequada la idea de portar 
el mercat de la fruita cap a aquella zona, ja que, si es vol dinamitzar el centre, el 
mercat de la fruita al mig del poble beneficia al petit comerç, considerant que, fins i tot, 
caldria portar el mercat de la roba cap al centre, al menys els mesos d’hivern, trobant a 
faltar una partida pressupostaria per mantenir i activar el mercat municipal i aconseguir 
la màxima ocupació de les parades que són buides, propiciant activitats que el podrien 
potenciar com ara amb un restaurant o bar que promogui productes de proximitat, 
rutes nocturnes, activitats de cuina, conferencies, etc., oferint-se per seure i trobar 
noves fórmules. 
 
La Sra. Casajuana manifesta que la primera mancança que troben és que aquestes 
bases estableixen que els beneficiaris de les subvencions poden ser empreses o 
autònoms, però no contemplen a les cooperatives, indicant, quant a la primera línia, 
que el text no diu res sobre si es prioritzen les ajudes entre les sol·licituds  
presentades per persones emprenedores en situació d’atur que siguin majors de 45 
anys, amb una discapacitat de més d’un 33% o bé que la nova empresa creï llocs de 
treballs per compte aliè i que, quant a la segona línia, la redacció del text obre la porta 
a que qualsevol negoci pugui accedir a la subvenció, fins i tot un Mercadona o un hotel 
consolidat, en no haver cap restricció a l’hora de poder demanar els 1000€, recordant 
que la CUP, en el seu programa municipal 2015-2019 fixava mesures de promoció 
econòmica que poden estar relacionades amb les subvencions que es volen aprovar, 
com ara l’habilitació d’oficines publiques per autònoms que necessiten fer un ús 
puntual d’un despatx, creació d’espais coworking o treball col·laboratiu per treballadors 
freelance o la creació d’un viver d’empreses, entenent que la política municipal 
dedicada a l’emprenedoria ha de ser tractada de manera col·lectiva i no a base 
d’ajudes individualitzades que resulten del tot insuficients per les necessitats d’una 
nova empresa o freelance, proposant que no s’aprovin aquestes bases en aquest Ple i 
s’estudiïn una mica més, perquè la seva redacció està poc treballada i perquè la seva 
aplicació pot resultar manifestament injusta, demanant que la política de promoció 
econòmica de l’Ajuntament destini els seus recursos a una política col·lectiva, com els 
exemples que s’han citat i, en el cas que aquesta activitat col·lectiva no resulti, anar a 
ajudes puntuals i individuals de manera subsidiària, afegint que això, de vegades, pot 



 

 

generar desigualtats, perquè potser l’Ajuntament té diners un any o dos per poder 
subvencionar a un empresari, però el tercer no en té. 
 
El Sr. Ruiz manifesta que, des de la regidoria de mercats, en cap moment s’ha dit que 
el mercat de la fruita es traslladi a cap emplaçament, apuntant que s’està estudiant de 
quina manera es pot fer el mercat de la roba i la fruita, indicant que els propietaris de 
les botigues no estan interessats en que el de roba s’apropi més al poble perquè els 
treuen vendes, afegint que s’està fent l’ordenança nova del mercat municipal per poder 
omplir les parades buides.  
 
La Sra. Martínez replica que en una Junta de Govern Local de desembre es parla de 
la  determinació del programa de necessitats dels treballs de condicionament de 
l’espai destinat a mercats i que, a més de l’ús actual de l’espai, es preveu la ubicació 
de les fires de la festa major i del mercat setmanal de roba i fruita. 
 
El Sr. Ruiz contesta que s’ha parlat, però que no hi ha res definitiu, reiterant que s’està 
estudiant. 
 
La Sra. Martínez repeteix que estan disposats a oferir idees, perquè el mercat a la 
zona de les Peixateries s’ha de potenciar moltíssim, perquè és l’ànima del poble, 
manifestant que quan es visiten els pobles, el primer que es fa és anar a veure els 
mercats per copsar l’ambient que s’hi pot trobar, considerant que tenir una cuina de 
proximitat dins d’un mercat on es vengui el producte, és potenciar la zona i els 
productes locals. 
 
La Sra. Serra manifesta que veuen bé la proposta d’obrir una línia d’ajuts per 
promoure l’activitat, ja que, tot i ser un ajut petit, és una manera de començar una nova 
política que fins ara no s’havia fet mai, entenent que hauria d’anar acompanyada amb 
un projecte, perquè altrament pot passar que aquest any es faci, però el proper potser 
no, quan aquests ajuts perquè tinguin eficàcia han de tenir continuïtat i no passin de 
ser un ajut puntual, com va passar, per exemple, amb la subvenció per la gent que feia 
compostatge, considerant que potser les bases haurien de ser més concretes, si bé 
recolzaran la proposta perquè molta gent que no té feina busca una sortida amb una 
activitat d’autoocupació i hi ha ajuntaments que porten temps impulsant mesures 
d’aquest tipus. 
 
La Sra. Martín puntualitza que una de les finalitats d’aquestes subvencions és crear 
ocupació i que se’n beneficiïn les persones aturades del municipi de Malgrat, 
assenyalant que en esser les primeres subvencions, caldrà analitzar-ne els pros i 
contres durant aquest primer any i treballar per millorar en properes subvencions. 
 
El Sr. Mercader manifesta que s’aposta per prioritzar l’emprenedoria per tothom, i que, 
en ésser la primera vegada que es fa, s’haurà de veure la resposta de la gent i les 
millores que s’hi han de fer, indicant que les subvencions són puntuals, en funció dels 
problemes existents, i que, si ara es subvenciona l’emprenedoria, és perquè la falta de 
feina és un problema candent, i que potser, d’aquí dos o tres anys, el problema sigui 
un altre i la subvenció s’hagi de destinar a una altre problema social. 
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La Sra. Casajuana insisteix en que cal una política de programes col·lectius i en que 
les bases estan poc desenvolupades, perquè les coses no poden ser discrecionals i 
menys quan es tracta de donar diners, apuntant que un pot obrir un negoci i estar tres 
mesos, però que potser no ve de l’atur o potser ha canviat la seva forma jurídica.  
 
El Sr. Mercader respon que les bases estan treballades i que s’ha prioritzat a 
l’emprenedor en general i no a certs sectors. 
 
 
Vista la proposta de la regidoria de Promoció Econòmica, de data 22 de 
desembre de 2015, el Ple, per onze vots a favor (PSC, JxM i CiU),  dos vots en 
contra (CUP) i tres abstencions (ERC), ACORDA: 
 
Primer. Aprovar les bases reguladores de subvencions pel foment de l’activitat 
econòmica per l’exercici 2016 de l’ajuntament de Malgrat de Mar. 
 
Segon.  Aprovar el termini de presentació de sol·licituds des de l’endemà de la 
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzant 
el 30 de setembre de 2016 
 
Tercer. Imputar aquesta línea d’ajuts a l’aplicació pressupostària 14 4330 48900 de la 
regidoria de Promoció econòmica, amb una despesa total màxima de 25.000,00€. 
 
Quart. Publicar el present acord i les bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
Cinquè. Notificar els presents acords a l’Àrea de Serveis Econòmics. 
 
 
4.- Aprovació de les bases específiques per a la concessió de subvencions per 
als propietaris d'habitatges adscrits a la borsa de lloguer social de Malgrat de 
Mar 
 
El Pla Local d’Habitatge de Malgrat de Mar, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 
de 15 de març de 2007, preveia entre d’altres, la promoció de la millora a l’accés a 
l’habitatge assequible i la mobilització del mercat de lloguer. En aquest marc, el 
pressupost de l’Ajuntament per a 2016 inclou una aplicació pressupostària de 20.000 € 
anomenada 22.1520.48900 Subvencions accés i permanència a l’habitatge destinada 
a les polítiques d’habitatges. 
 
L’objectiu d’aquetes subvencions és establir mesures de foment i de suport al 
Programa de Mediació del Lloguer Social, per incentivar el creixement de l’oferta de 
pisos a preu assequible en la Borsa de Mediació de Lloguer Social a Malgrat de Mar 
(en endavant, la Borsa), i fomentar, d’aquesta manera, la sensibilització dels 
propietaris d’habitatges buits en la necessitat de mobilitzar-los i posar-los a disposició 
d’un servei sense ànim de lucre i amb una finalitat solidària per un preu de lloguer 
inferior al del mercat. Tot això es recull a les Bases específiques per a la concessió de 
subvencions per als propietaris d’habitatges adscrits a la Borsa de Lloguer Social de 
Malgrat de Mar. 



 

 

 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 30 de desembre de 
2015. 
 
Obert el torn d’intervencions: 
 
La Sra. Ortiz exposa que el pressupost de l’Ajuntament inclou per l’any 2016 una 
dotació pressupostaria de 20.000€, anomenada subvencions, accés i permanència a 
l’habitatge, que inclou dos línies de subvencions: 1) destinada als propietaris 
d’habitatges adscrits a la borsa de lloguer social, per una quantitat de 8000€ i 2)  
destinada a les persones físiques propietaries d’habitatges a Malgrat de Mar, que 
posin el seu habitatge a disposició de la borsa i compleixin els requisits de les bases 
establerts a la subvenció, amb una quantitat destinada de 12.000€, essent l’objectiu 
establir mesures de foment i suport al programa de mediació de lloguer social per tal 
d’incentivar el creixement de l’oferta de pisos a preu assequible de mediació de lloguer 
social a Malgrat de Mar i fomentar la sensibilització dels  propietaris d’habitatges buits 
sense cap ànim de lucre i amb una finalitat solidaria, indicant que la línia 1 és per 
persones que ja estan adscrites a la borsa i es subvencionarà amb una quantitat 
màxima de 1000€ pel fet de ser propietari de l’habitatge amb contracte vigent i de que 
es pugui acreditar que s’ha rebaixat la quota de lloguer en un import superior o igual al 
10% o haver fet millores per un import igual o superior a la subvenció.  
 
La Sra. Martínez manifesta que mobilitzar l’oferta de pisos de lloguer pot ser 
interessant pel municipi, però que, si es vol fomentar el lloguer social, el preu que es 
marca (6,3€/m2) com a màxim és massa elevat, indicant que les bases utilitzen unes 
paraules que defineixen molt bé l’esperit que hauria de tenir aquest programa: un 
servei sense ànim de lucre i amb una finalitat solidaria per un preu de lloguer inferior al 
mercat, referint-se a ambdues bases perquè tot va dins del mateix paquet, considerant 
que es tracta  d’una acció solidaria en que l’Ajuntament, a més de subvencionar 
reformes, fa de gestor entre les dues parts, i per tant, el llogater té més garanties de 
pagament i de seguretat, no havent-se de perdre la perspectiva de que aquests 
lloguers van destinats a persones amb rentes baixes, no a persones sense recursos, ja 
que això ja ho contemplen altres programes, aprofitant per preguntar com està el tema 
dels pisos dels bancs i la llista que s’havia reclamat. 
 
La Sra. Serra apunta que també es referirà als dos punts de manera conjunta, 
manifestant que les dotacions econòmiques que s’hi destinen, a part de ser 
contradictòries, perquè a una subvenció de lloguer es destinen 8000€ i als propietaris 
12.000€, les dotacions són clarament insuficients, molt lluny d’aquells 200.000€ de l’IBI 
que, en el seu moment, el plenari va acordar que es destinarien a temes socials, 
considerant que es podia haver fet més esforç, amb el s’ha vist aquests últims anys 
amb persones amb problemes per fer front als pagaments de lloguer,els 
subministraments i amb les dotacions econòmiques que s’han rebut per ajuts 
d'urgència i que sempre han estat bastant insuficients, entenent que en aquesta 
proposta hi ha bona voluntat, però que saber quin estudi s’ha fet des de serveis socials 
o des de l’oficina d’habitatge sobre els perfils de famílies que necessiten aquest ajut, 
potser els clarificaria el tema una mica més. 
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La Sra. Casajuana avança que votaran a favor perquè, tot i que, a l’aprovació inicial 
dels pressupostos, van pensar que era una quantitat insuficient pel que el poble 
necessitava, de tant en tant, s’han de recollir les engrunes, manifestant que una cosa 
són els propietaris dels pisos de la borsa i l’altra les noves incorporacions, considerant 
que la rebaixa de només el 10% requerida per optar a aquesta subvenció és poca, 
mentre que els sembla molt que, per les noves incorporacions, el preu del m2 no pugui 
ser superior a 6,3€/m2, perquè és un preu de mercat i no de lloguer social, destacant, 
amb tot, que, a l’objecte i finalitat, es parla del pla local d’habitatge de 14/3/2007, ja 
caducat perquè la llei d’habitatge és del 28/12/2007, recordant que el Ple de 6/2/2014 
va aprovar una proposta en la que, entre altres, es diu: “actualitzar el pla municipal 
d’habitatge per tal que es contemplin i regulin degudament les mesures de foment per 
evitar la desocupació permanent i injustificada d’habitatges enumerats a l’article 42 de 
la llei 18/2007 de 18 de desembre”, concloent, per tant, que cal renovar el pla local 
d’habitatge esmentat a ambdues bases de subvencions, manifestant que aquestes 
línies de subvencions serveixen per desplegar el que la llei d’habitatge estableix a 
l’article 42, on es contemplen una sèrie de mesures que les administracions poden 
aplicar, essent una d’elles impulsar polítiques de foment de la rehabilitació dels 
habitatges que estiguin en mal estat per ser llogats, mitjançant subvencions directes 
als propietaris, apuntant que l’art. 123 de la mateixa llei permet imposar multes a 
aquells propietaris que tenen buits els seus habitatges, considerant que, a partir de 
que s’aprovin aquestes mesures, l’Ajuntament no tindrà excusa per no iniciar 
expedients i sancionar, fins un màxim de 900.000€, a qui tingui habitatges buits, 
animant a que es sancionin aquelles entitats que mantenen els seus habitatges buits, 
amb la sanció més elevada possible, essent únicament per això que accepten 
aquestes propostes, apuntant que, fent una comparativa amb altres municipis veïns, a  
Pineda, els pisos de lloguer social estan entre 200 i 250€ i a Blanes, entre 280 i 300€, 
marcant un topall de fins a 450€, tenint, a més, altres polítiques d’habitatge, avançant 
que faran una proposta o moció respecte a la política d’habitatge, fent esment a que, 
en el Ple de 6/02/2014, també es va acordar la imposició de fins a tres multes 
coercitives als propietaris amb habitatges buits o desocupats, cosa que sembla que no 
s’ha complert, creient que és important multar els propietaris que tenen els seus 
habitatges buits o desocupats, perquè l’habitatge és una funció social i no només 
especulativa, concloent que la llei de l’habitatge és del 2007 i que Malgrat tot just 
s’inicia en matèria d’habitatge social, el que vol dir que hi ha hagut onze anys 
d’inactivitat en aquesta matèria.  
 
El Sr. Cuní respon que Malgrat té l’oficina local d’habitatge, que gestiona una borsa 
d’habitatge privat, intentant estimular que la gent posi el pis a disposició de l’oficina i 
que, a partir d’aquí, s’està treballant, per una altra banda, amb els bancs en torn a la 
llista d’habitatges buits, indicant, pel que fa al preu del m2, que Malgrat té habitatges 
bastant grans i que, quan aquests s’incorporen a la borsa, fan augmentar una mica el 
preu, si bé a la borsa de mediació social hi ha habitatges de 300 i 350€, indicant que 
ara mateix n’hi ha uns cinquanta, tots ocupats, apuntant que s’ofereixen garanties al 
propietari de les que se’n beneficia l’arrendatari, perquè, si després té problemes o vol 
demanar alguna ajuda, a través de la Generalitat, l’Oficina s’encarrega de gestionar-la 
i, si la Generalitat li dóna 100€, se li equilibra una mica, manifestant, respecte al tema 
dels bancs, que s’estan fent gestions, per bé que són difícils, indicant, en relació a que 
les bases estan poc treballades, que les bases de lloguer relatives a les persones que 
tenen els pisos a la borsa, venen derivades d’una altra subvenció que es va fer de 



 

 

150€, que va ser efectiva, esgotant tota la partida, apuntant, sobre el pla d’habitatge,  
que s’ha demanat la seva actualització i que hi ha gent treballant-hi, destacant que, en 
oferir uns diners per fer reformes a les persones que adscriguin el pis, hi ha industrials 
que també se’n poden beneficiar, dient que, si es veu que va a més, es podrà tendir a 
donar-hi una major projecció, de forma que, quanta més gent incorpori el pis a la 
borsa, menys pisos desocupats hi haurà, evitant una mica l’ocupació il·legal que s’està 
produint, destacant, per acabar, que la rebaixa del 10%, s’ha de mantenir durant tres 
anys, perquè una vegada s’adscriu el pis a la borsa, com a mínim el lloguer a de ser 
de tres anys.  
 
La Sra. Martínez apunta que, ja que s’estan donant unes garanties i una seguretat al 
llogater,es podria exigir una rebaixa d’15% o una mica més. 
  
El Sr. Cuní contesta que s’ha de veure la resposta a l’estímul i, a partir d’aquí, anar 
treballant-hi, assenyalant que, en tema de polítiques d’habitatge, des de 2007 hi ha 
una Oficina d’Habitatge a Malgrat, on les persones fan els tràmits de lloguer i una sèrie 
de gestions. 
 
La Sra. Casajuana agraeix les explicacions del regidor d’Habitatge, insistint, però, en 
que al ple de 06/02/2014, es van aprovar vàries coses i en dos anys no s’ha fet res, 
existint blocs de pisos ocupats, perquè no s’ha fet política d’habitatge social, reiterant 
que el seu vot serà a favor, tot i que no  els agradin les quantitats, entenent que, a 
vegades, el marge de maniobra que té el regidor és petit, animant-lo a reclamar cada 
vegada més, tasca en la que tindrà el recolzament del seu grup, indicant que, una altra 
cosa són els propietaris individuals, que no són culpables de la situació que s’està 
vivint ni de la inactivitat administrativa i de les injustícies comeses per les entitats 
bancàries, recordant que, des del 2007, es podien aplicar multes i no es va fer i que,  
des del 2014, l’Ajuntament es compromet a fer-ho i tampoc no ho fa, considerant que 
està molt bé anar a parlar amb els bancs, però que cal dir-los que, si mantenen els 
pisos desocupats, se’ls imposarà una multa, que pot anar fins a 900.000€, perquè  
estan fent mal a tots, concloent que es veuen obligats a recolzar la proposta encara 
que quedi molt lluny de la política d’habitatge que seria idònia, advertint que, Ple rere 
Ple, preguntaran com està l’actualització i si s’ha requerit a les entitats bancàries 
perquè ocupin i lloguin els seus pisos. 
  
El Sr. Mercader contesta que el primer que es farà, abans d’imposar multes, serà  
negociar, per entendre que és a través de la negociació quan s’arriba a acords 
importants per tirar endavant aquestes coses, recordant, pel que fa al tema de la 
rehabilitació d’habitatges, que abans hi havia subvencions d’Administracions superiors, 
que actualment no hi son, com també subvencions, a nivell de l’Estat, per ajuts de 
lloguer social, que ara tampoc hi són, manifestant que  l’Ajuntament té els recursos 
que té i unes competències mínimes en Habitatge, indicant que s’estan fent aquestes 
subvencions, perquè altres Administracions no hi estan esmerçant recursos, 
considerant que cal reclamar a les Administracions superiors que exerceixin les seves 
competències i es dotin de recursos econòmics per solucionar un problema que no pot 
solucionar un Ajuntament per molt bones intencions que tingui. 
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La Sra. Casajuana replica que està bé que es digui que abans hi havia subvencions i 
ara no i que, per això, l’Ajuntament entra a subvencionar, insistint, però, en que hi ha 
hagut inactivitat, entenent que es fa això perquè ara hi ha una sensibilitat que potser 
abans no hi era o una obertura de mires que abans no hi era, manifestant, quant a la 
negociació, que, certament, la negociació és important però també els “tempos” han de 
quedar molt clars, perquè, altrament, la negociació pot esdevenir eterna, demanant, en 
aquest cas, autoritat per part de l’autoritat.  
 
La Sra. Serra proposa fer un dia, tots plegats, un debat monogràfic sobre el tema de 
l’habitatge a Malgrat, celebrant que un altre grup s’afegeixi a dir que el pla local 
d’habitatge és obsolet, perquè ho han dit manta vegades en aquest plenari i mai ningú 
els ha fet cas, més enllà de compromisos per sortir per la tangent, considerant que els 
que governen han de tenir una bona radiografia de les mancances i les prioritats d’un 
municipi, convidant a fer tothom la necessària autocrítica i, a partir d’aquí, posar  
propostes sobre la taula, instant, ja que hi ha bona disponibilitat per part del regidor 
d’Habitatge,  a que, el dia que li sembli oportú, els convoqui a mantenir aquest debat 
del que podrien sortir propostes interessants. 
 
 
Vista la proposta de la regidoria d’Habitatge, de data 28 de desembre de 2015, el 
Ple, per catorze vots a favor (PSC, JxM, ERC i CUP) i  dos abstencions (CiU), 
ACORDA: 
 
Primer. Aprovar les bases per a la concessió de subvencions per als propietaris 
d’habitatges adscrits a la Borsa de Lloguer Social de Malgrat de Mar. 
 
Segon.  Aprovar el termini de presentació de sol·licituds des de l’endemà de la 
publicació a l’anunci de convocatòria en el BOP, finalitzant el 30 de novembre de 2016. 
 
Tercer.  Imputar aquesta línea d’ajuts a l’aplicació pressupostària 22.1520.48900 
“Subvencions accés i permanència a l’habitatge”, del Pressupost General pel 2016, 
amb una despesa total màxima de 8.000,00€, condicionat a una efectiva aprovació 
definitiva d’aquest. 
 
Quart. Publicar el present acord i les bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
Cinquè. Notificar els presents acords a l’Àrea de Serveis Econòmics 
 
 
5.- Aprovació de les bases específiques per a la concessió de subvencions per 
als propietaris d'habitatges que els incorporin a la borsa de lloguer social de 
Malgrat de Mar durant el 2016 
 
El Pla Local d’Habitatge de Malgrat de Mar, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 
de 15 de març de 2007, preveia entre d’altres, la promoció de la millora a l’accés a 
l’habitatge assequible i la mobilització del mercat de lloguer. En aquest marc, el 
pressupost de l’Ajuntament per a 2016 inclou una aplicació pressupostària de 20.000 € 



 

 

anomenada 22.1520.48900 Subvencions accés i permanència a l’habitatge edstrinada 
a les polítiques d’habitatges. 
 
L’objectiu d’aquetes subvencions és establir mesures de foment i de suport al 
Programa de Mediació del Lloguer Social, per incentivar el creixement de l’oferta de 
pisos a preu assequible en la Borsa de Mediació de Lloguer Social a Malgrat de Mar 
(en endavant, la Borsa), i fomentar, d’aquesta manera, la sensibilització dels 
propietaris d’habitatges buits en la necessitat de mobilitzar-los i posar-los a disposició 
d’un servei sense ànim de lucre i amb una finalitat solidària per un preu de lloguer 
inferior al del mercat. Tot això es recull a les Bases específiques per a la concessió de 
subvencions per als propietaris que els incorporin a la Borsa de Lloguer Social de 
Malgrat de Mar, durant l’exercici 2016. 
 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 30 de desembre de 
2015. 
 
Obert el torn d’intervencions: 
 
La Sra. Ortiz, atès que el debat ja s’ha produït amb ocasió del punt anterior, afegeix 
només que aquesta és la línia 2, que contempla 3000€ per aquells propietaris que 
facin reformes o despeses a l’habitatge, que s’hagin incorporat a la borsa, que el preu 
no superi el que s’ha comentat i que sigui un contracte de lloguer al menys de 3 anys.  
 
Vista la proposta de la regidoria d’Habitatge, de data 28 de desembre de 2015, el 
Ple, per catorze vots a favor (PSC, JxM, ERC i CUP) i  dos abstencions (CiU), 
ACORDA: 
 
Primer.  Aprovar les bases per a la concessió de subvencions per als propietaris que 
els incorporin a la Borsa de Lloguer Social de Malgrat de Mar, durant l’exercici 2016. 
 
Segon.  Aprovar el termini de presentació de sol·licituds des de l’endemà de la 
publicació de l’anunci de convocatòria en el BOP, finalitzant el 30 de novembre de 
2016 
 
Tercer. Imputar aquesta línea d’ajuts a l’aplicació pressupostària 22.1520.48900 
“Subvencions acés i permanència a l’habitatge”, del Pressupost General pel 2016, amb 
una despesa total màxima de 12.000,00€ i condicionat a una efectiva aprovació 
definitiva d’aquests 
 
Quart. Publicar el present acord i les bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
Cinquè. Notificar els presents acords a l’Àrea de Serveis Econòmics 
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6.- Moció del GPM PSC "Crida per la igualtat al món municipal" 
 
El mandat municipal 2015-2019 s’inicia un nou període en el qual seran necessaris 
nous consensos polítics per tirar endavant  solucions i obrir un nou pla d’actuació, 
centrant la prioritat en els greus problemes socials i econòmics dels ciutadans i 
ciutadanes de Catalunya. 
 
Durant la crisi que encara pateix la majoria de la ciutadania, s’ha demostrat que les 
polítiques de proximitat dels municipis han estat les més útils per identificar i combatre 
les desigualtats.  
 
Però també és ben cert, que en els darrers anys, els governs municipals no hem trobat 
el suport necessari d’altres administracions per lluitar contra les grans desigualtats 
generades per la crisi i les polítiques de retallades de la Generalitat de Catalunya i del 
Govern de l'Estat Espanyol, que no han cregut en nosaltres. 
 
De fet, el Govern central i el Govern de la Generalitat han menystingut el paper dels 
ajuntaments, i molt sovint no ens han proporcionat els recursos imprescindibles per al 
nostre funcionament i per a la prestació de serveis bàsics, traslladant-nos les seves 
dificultats financeres. Fins i tot –i, paradoxalment-, han impulsat lleis per afeblir el 
paper dels ajuntaments en un intent de convertir-los en administracions de segona. 
 
Ara bé, tot e les dificultats, des del municipalisme català tenim la necessitat de situar al 
centre de l’agenda política de les institucions el foment i la defensa dels drets socials 
dels ciutadans i ciutadanes per una societat inclusiva 
 
Per això, ens cal avançar cap a un model de desenvolupament econòmic dels 
municipis que faci possible combatre les desigualtats i crear les condicions per a un 
creixement sostenible i respectuós amb el medi ambient.  
 
Per tant, hem de reivindicar un finançament just i un model competencial adequat per 
als municipis per tal de dur a terme accions que permeti als ciutadans créixer amb 
igualtat.  
 
Els ajuntaments són part de la solució a molts dels reptes que la política té plantejats 
avui a Catalunya. Per això, cal que situem la lluita per la igualtat com a centre de 
l’agenda política de les institucions, i en concret, dels ajuntaments. És el que ens 
demana la nostra ciutadania. 
 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 30 de desembre de 
2015. 
 
Obert el torn d’intervencions: 
 
El Sr. Sánchez-Camacho exposa que presenten aquesta moció perquè, com diu el 
preàmbul, durant la crisi que encara pateix la majoria de la ciutadania, s’ha demostrat 
que les polítiques de proximitat dels municipis han estat les més útils per identificar i 



 

 

combatre les desigualtats, però que també és ben cert, que en els darrers anys, els 
governs municipals no han trobat el suport necessari d’altres administracions per lluitar 
contra les grans desigualtats generades per la crisi i les polítiques de retallades de la 
Generalitat de Catalunya i del Govern de l'Estat espanyol, indicant que, seguidament, 
es presenten 17 punts, intentant aportar un granet de sorra perquè es debati i la 
Generalitat i l’Estat agafin el toro per les banyes i facin polítiques socials de veritat, 
destacant com a aspectes més importants de la moció els següents: lluitar contra l’atur 
i per unes condicions laborals; avançar cap a un model de desenvolupament 
sostenible;  enfortir les famílies i protegir els infants; treballar perquè cap família estigui 
sense llar; lluitar contra les desigualtats, combatre la pobresa i l'exclusió; incorporar 
sempre la perspectiva de gènere en totes les actuacions; garantir l’aigua, llum i gas; 
adaptar els municipis per fer-los més accessibles a les persones amb discapacitat; 
assolir més participació de l’administració municipal en la gestió sanitària del territori; 
treballar l’educació com l’eix vertebrador i de progrés del territori; demanar un Ple 
monogràfic sobre emergència social i reactivació econòmica al Parlament de 
Catalunya i el Congrés dels Diputats i reclamar al govern de la Generalitat de 
Catalunya, els recursos necessaris, dintre de les seves competències i 
responsabilitats, per poder fer front a totes les prestacions de serveis bàsics; 
altrament, exigir el pagament del deute que la Generalitat de Catalunya té amb 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar, pagament que l’administració local ha avançat per 
pal·liar i no agreujar encara més les mancances socials i econòmiques que afecten als 
ciutadans de Malgrat de Mar i que són competència de l’Administració de la 
Generalitat. 
 
El Sr. Roger diu que aquesta proposta, en forma de moció del PSC, la veuen més com 
un manifest que com una moció, ja que acordar disset punts en un mateix text, bat el 
record de l’època democràtica d’aquest Ajuntament, valorant, amb tot, l’esforç de 
redacció de la mateixa, posant de manifest, però, que el PSC té alguns antecedents en 
algunes d’aquestes propostes, que cal recordar, destacant que, a la part expositiva, 
per exemple, es parla de que l’Administració central i el govern de la Generalitat han 
impulsat lleis per afeblir el paper dels ajuntaments, en un intent de convertir-nos en 
administracions de segona, entenent que aquí es deuen referir bàsicament a la llei de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), dictada des del govern 
central, no tenint coneixement que s’hagi impulsat des de la Generalitat cap llei dirigida 
a afeblir als ajuntaments, fent esment, tot seguit, als acords primer i setè que parlen de 
taules locals de coordinació social i de promoció de taules d’ocupació i formació 
municipal, recordant que, l’any 2009,ERC va presentar en aquest plenari una moció 
per la creació d’una mesa local anticrisis amb entitats veïnals, empresaris, sindicats i 
els grups polítics de Malgrat, per començar a posar el fil a l’agulla perquè tot el teixit 
veïnal, sindical, empresarial i polític del municipi pogués fer front amb una major 
eficàcia a la crisi que llavors s’iniciava, moció que no va prosperar amb els vots en 
contra del PSC, apuntant que el punt quart, insta a treballar perquè les entitats 
financeres que tenen pisos buits els cedeixin per lloguer social com la millor 
alternativa, recordant que, recentment, hi han hagut dos plenaris on s’ha tractat sobre 
el tema dels pisos, amb la presencia massiva de la gent de la PAH i una moció 
presentada per la CUP, i una altra moció d’ERC per donar suport a la legislació 
promoguda des de la Generalitat perquè no fos impugnada al TC pel govern de l’Estat, 
esmentant a continuació el  punt que insta a crear o implementar el fons de 
contingència social, amb el que evidentment hi estarien d’acord, perquè repassant el 
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pressupost del 2016, hi ha les següents partides: subministrament d’aliments,  
28.000€; ajudes a famílies amb despeses bàsiques, 20.000€; ajudes a la infància, 
20.000€; a la vellesa, 10.000€; llars d’infants, 5.500€; Càrites, inicialment 40.000€, que 
si convé l’Ajuntament fa un esforç per ampliar; ajudes a les famílies amb deutes al 
subministrament, 20.000€; ajuda a les famílies amb deutes de lloguer, 5.000€ i igualtat 
de gènere,10.000€, que, totes sumades, pugen uns 160.000€, és a dir, un 1% del total 
del pressupost municipal, referint-se seguidament al punt setzè on es demana un Ple 
monogràfic, apuntant que el grup parlamentari del PSC ja deu fer la pressió que cal 
perquè aquest punt es vegi acomplert, citant, per acabar, el punt dissetè,  relatiu al  
pagament del deute que la Generalitat té amb l’Ajuntament de Malgrat, recordant que, 
no fa masses dies, la Generalitat ha reconegut una part del deute, que  no és menor, 
que puja la quantitat de 1.371.000€, encara que no té una data exacta de cobrament, 
entenent que estaria bé que fessin com altres ajuntaments en que els serveis 
econòmics de l’Ajuntament ho han fet públic i se n’han felicitat.  
 
El Sr. Mercader respon que està bé que altres ajuntaments es felicitin de que se’ls 
hagi reconegut una part del deute, perquè feia uns quatre anys que ni es reconeixia, 
afegint que ara només falta que el paguin i que, si és així, ho faran públic per 
comunicar als ciutadans que, després de quatre o cinc anys, l’Ajuntament ha recuperat 
dos milions d’euros que havia avançat, manifestant que no li ha quedat clara la 
intenció de vot d’ERC respecte de totes aquestes mesures, apuntant que es reclama 
un deute que pertoca a una altra Administració i que reclamarien igualment a un 
govern socialista, tant a nivell de la Generalitat com de l’Estat, indicant que, ja que el 
tema de les taules d’ocupació el contemplava una moció d’ERC, es de suposar que hi 
estaran d’acord, així com amb el fons de contingència, trobant que hi ha  molts punts 
en comú perquè ERC, com un partit d’esquerra, voti a favor de la moció, puntualitzant 
respecte a l’1% del pressupost a que s’han referit, que s’hauria de treure el 
percentatge del sous del personal i de béns immobles i potser quedaria una mica més 
elevat, concloent que els partits que creguin en l’acció social i vulguin defensar els 
ajuntaments haurien de votar a favor d’aquesta moció. 
 
La Sra. Serra manifesta que el PSC està presentant a tot arreu aquesta moció,  
perquè aquest país, des de fa uns anys, està permanentment en campanya, recordant 
que, els que porten més d’un mandat, han escoltat tota mena de desqualificacions pel 
fet de presentar mocions als plens, com que era perdre el temps, que distreien al 
govern, que era discutir el sexe dels àngels,etc.., trobant bé que el PSC se sumi al 
tema de les mocions i en vegi la utilitat, considerant que aquesta moció sembla la 
moció de Nadal, perquè fa un recull de desitjos que tots poden compartir, inclòs, en el 
seu cas, que la Generalitat pagui el deute que tingui amb l’Ajuntament, perquè 
personalment ha patit molt el fet del retard en el pagament i havia d’anar 
periòdicament a les portes de Benestar Social i Educació a demanar que es pagués, 
entre d’altres, la dotació de Malgrat, que és la que després arribava a l’Ajuntament, 
tenint constància que, durant els vuit anys que ha estat al capdavant de Benestar 
Social, encara que tard, ha arribat la dotació econòmica, perquè la Generalitat va 
pagant coses, essent de justícia dir, que l’Ajuntament també rep una important dotació 
econòmica que permet funcionar als serveis socials i que la Diputació de Barcelona 
porta anys aprovant bosses d’urgència social amb unes quantitats bastant importants, 
destacant que Administració és tot i que l’Ajuntament de Malgrat es financia per 
diferents vies, considerant que estaria bé que, quan el PSC presenta aquesta moció, 



 

 

fes una mica d’autocrítica, perquè resulta curiós que en el punt numero set es parli de  
garantir les taules socials, quan és sabut el debat que hi va haver amb el Consell de 
Benestar Social en aquest plenari i al que es van oposar buscant tres peus al gat, 
entenent que els desitjos que conté la moció requereixen treballar d’una manera 
transversal i participativa que ha estat rebutjada sistemàticament, sense que els hagi 
estat possible articular aquestes qüestions en el grapat d’anys que porten al capdavant 
de l’Ajuntament, recordant que no es va saber aprofitar la feina d’un agent d’igualtat 
que venia derivat d’un pla d’igualtat, aprovat pel govern del Sr. Zapatero, perquè es va 
dedicar a fer una sèrie d’activitats el dia de la Dona, però mai es va treballar la 
perspectiva de gènere ni altres qüestions que eren de més llarg recorregut, fins que va 
desaparèixer quan va desaparèixer l’ajut econòmic, entenent que hi ha moltes 
qüestions que haurien d’entomar amb una mínima responsabilitat, perquè, quan es 
parla de la situació econòmica que afronten altres institucions, el PSC sap també d’on 
es ve, perquè ha tingut consellers d’Economia, pensant que s’ha d’impulsar aquesta 
crida a la igualtat del món municipal, però fent  cadascú l’autocrítica que li 
correspongui, intentant treballar plegats, afirmant que si se’ls garanteix que, a partir 
d’ara, la forma de treballar en aquest Ajuntament serà a través d’aquestes taules locals 
de coordinació, votarien a favor de la moció, sempre que avui es garanteixi un 
compromís ferm per part del govern i, sobre tot, per part de l’alcaldia. 
 
El Sr. Mercader respon que la majoria de punts s’estan complint i d’altres es poden 
complir, manifestant que, en aquest mandat, s’ha creat una regidoria d’Igualtat  i s’està 
redactant el pla d’igualtat per dur-lo a terme, estant previst també fer una taula 
d’habitatge, el que vol dir que s’estan fent passos per anar complint aquestes coses, 
concloent que, després de tantes eleccions com hi ha hagut, s’ha de mirar al passat 
més recent, perquè el discurs de Zapatero i el tripartit està molt bé pels primers anys, 
però després d’unes quantes eleccions, va bé mirar endavant o al present. 
 
La Sra. Serra replica que d’això només fa cinc anys i que s’ha de tenir memòria 
perquè, com diuen els castellans, “de aquellos barros vienen estos lodos”, entenent 
que cal mirar endavant i treballar tots aquests punts, però que tothom ha de ser capaç 
de reconèixer que, en algun moment determinat, s’ha equivocat o no ha sabut 
defensar prou aquesta manera de treballar. 
 
El Sr. Mercader contesta que accepta la seva opinió, recomanant a la Sra. Serra que 
també faci autocrítica per mirar endavant i reconèixer els errors que fa cada partit. 
 
El Sr. Màrquez manifesta que aquesta carta als reis és molt bonica, avançant, però, 
que hi votaran en contra, destacant que es parla de lluitar contra l’atur, però que en la  
primera reforma laboral, després de la crisi  de l’any 2010, el PSOE aprovà la llei, amb 
el vot en contra de tots els partits d’esquerra i l’abstenció dels partits de dretes, 
iniciant-se amb aquella reforma la precarietat laboral actual, reforçada per la següent 
reforma laboral del PP, demanant que es deixi de comerciar amb el treball de les 
persones i anar fent reforma rere reforma quan li toca governar a un i a l’altre, perquè 
el  treball és sagrat, essent curiós que demani lluitar contra l’atur i les condicions 
laborals qui va iniciar el camí de la precarietat laboral, indicant, respecte al tercer punt 
consistent en “adoptar les mesures necessàries per evitar els desnonaments 
d'habitatges a famílies amb infants i prioritzar la seva incorporació en programes 
d'habitatge públic i d'orientació laboral”, que, el dia abans de tancar les eleccions 



24 

municipals, una família de Malgrat amb dos menors va quedar al carrer i no se’ls va 
donar cap ajuda, de forma que, si la gent que estava per allà no els haguessin acollit, 
aquella família hauria dormit al ras, apuntant que la Generalitat, els va donar 
possibilitats fora de Malgrat, a una gran distància, trencant el seu cercle laboral, social 
i educatiu, recomanant fer-s’ho mirar a l’hora d’aplicar aquestes normes en el món 
municipal, referint-se, tot seguit, al punt quart, consistent en “establir programes 
d'acompanyament a les famílies desnonades per garantir el reallotjament en nous 
habitatges”, entenent que s’està començant a treballar, existint set pisos que són de la 
SAREB, el banc dolent estatal, propietat de la gran majoria dels presents, de forma que 
aquests pisos ja es podrien començar a reclamar per a lloguer; quant al punt setè  
“garantir les taules locals de coordinació per la inclusió social”, manifesta que la CUP 
vol veure aquesta taula ja i començar a treballar el dia següent, i també la taula 
d’habitatge que ja fa dos mesos que ronda, indicant, pel que fa al punt vuitè “garantir 
l’aigua, llum i gas”, que se li podria dir al Sr. Felipe González, que, en virtut de les 
portes giratòries està treballant en les elèctriques, perquè es garanteixin aquests 
serveis i també al TC, que té aturada una llei de la PAH, que s’està aplicant perquè 
està en una moratòria, esperant que algun dia el PSC entengui perquè es vol la 
independència. Quant a “adaptar els municipis per fer-los accessibles a les persones 
amb discapacitat”, apunta que a Malgrat l’accessibilitat no queda reflectida als 
pressupostos, existint molts carrers del municipi per on no poden passar les cadires de 
rodes per la vorera i han de passar per la part asfaltada amb el perill que comporta i 
quant a”assolir més participació de l’Administració municipal en la gestió sanitària del 
territori”, manifesta que falta un pediatre i un metge de família les 24h. 
 
El Sr. Mercader contesta que s’està reclamant que es donin més recursos a 
l’Ajuntament i que el que fa la CUP és pressionar a l’Ajuntament perquè esmerci més 
recursos. 
 
El Sr. Màrquez replica que hi ha coses que l’Ajuntament pot fer i no està fent, essent 
cert que no ha de donar subvencions en Sanitat, però tampoc en Habitatge i es fa, 
preguntant-se perquè no fer-ho també en Sanitat i tenir un metge pediatre durant les 
24h, tenint en compte que es destinen 47.400€ als animals i 25.000€ a Sanitat publica, 
referint-se, tot seguit, al punt dotzè “treballar l’educació com l’eix vertebrador i de 
progrés del nostre territori. Des de l’administració local hem de participar activament en 
el disseny de les etapes educatives del nostre territori”, posant de manifest que  és una 
empresa de Florentino Pérez la que està gestionant la llar d’infants municipal i que 
encara hi ha barracons a l’Institut, preguntant si hi ha converses amb la Generalitat al 
respecte, destacant que només hi ha un grau professional i cap que tingui relació amb 
el món laboral específic de Malgrat, com podria ser el turisme o la industria química i 
que es fa molt poc amb el fracàs escolar de l’ESO i al batxillerat i amb l’absentisme, 
indicant pel que fa al punt tretzè “fer de la cultura un valor públic de proximitat i 
accessible per a tothom” que aquest valor no es pot expressar lliurement al carrer, 
segons l’ordenança de civisme i la d’ocupació de via publica, preguntant on són 
l’escola de musica municipal o les escoles d’arts a Malgrat i respecte al punt catorzè. 
“reforçant el sector agroalimentari de proximitat i la preservació del sòl agrari” que, fa 
poc, el grup d’ERC va plantejar que es fes un mercat de productes de proximitat i el 
govern va dir que això no calia ja que quedava sobreentès en les ordenances 
d’ocupació de la via publica, preguntant si hi ha sòl agrari a l’Av. Barcelona i on és la 
seva preservació, referint-se, per acabar al punt dissetè “pagament del deute que la 



 

 

Generalitat de Catalunya té amb l’Ajuntament de Malgrat de Mar; pagament que 
l’Administració local ha avançat per pal·liar i no agreujar encara més les mancances 
socials i econòmiques que afecten als ciutadans de Malgrat de Mar que són 
competència de l’administració de la Generalitat”, apuntant que, actualment, la 
Generalitat deu a l’Ajuntament uns 2.000.000€ i que la llei de barris la va aprovar el 
tripartit, quan es lligaven els gossos amb llonganisses, preguntant si al govern 
espanyol se li demana alguna cosa, concloent que són moltes preguntes que potser 
els farien canviar d’opinió si fossin contestades. 
 
El Sr. Mercader respon que dels setze punts que el Sr. Màrquez reclama a 
l’Ajuntament, algunes coses són municipals i s’han d’incentivar, però que la gran 
majoria es reclamen a la Generalitat i al govern de l’Estat, indicant que a la part 
expositiva ja es diu que els ajuntaments no tenen prou recursos per afrontar les 
dificultats socials i reclamen a les administracions superiors que els donin aquests 
recursos, perquè el que depèn de l’Ajuntament ja es mirarà de tirar-ho endavant, 
destacant que no ha sentit ni una critica al govern de la Generalitat ni al de l’Estat, 
centrant-la tota en el partit de govern, en aquest cas, el PSC, o en  Felipe Gonzalez, 
essent difícil d’entendre que la CUP, que neix del municipalisme, no recolzi una moció 
estrictament social i que demana més recursos pels ajuntaments, precisament per 
poder atendre totes aquestes mancances que han esmentat. 
 
El Sr. Màrquez manifesta que estan d’acord en que els ajuntaments haurien de tenir 
molts més recursos dels que tenen ara, considerant, però, que és molt fàcil criticar a la 
Generalitat i a l’Estat espanyol, preguntant perquè si avui s’estan donant unes línies de 
subvencions sense estar-hi obligats, no es pot fer el mateix amb un pediatre que és 
una necessitat per a moltes famílies. 
 
El Sr. Mercader contesta que el govern municipal va defensar que no es tanqués 
urgències, però que qui té la competència és el departament de Sanitat de la 
Generalitat, afegint que això de l’habitatge és un més a més que fa l’Ajuntament. 
 
El Sr. Màrquez pregunta perquè el milió d’euros que es gastaran a l’avinguda 
Barcelona no el destinen a més qüestions socials, manifestant que mentre no es fa el 
que diu aquesta moció, es pretén que els demés ho facin, triant donar subvencions en 
Habitatge o en Sanitat, perquè no s’està obligat a fer una cosa ni l’altre, considerant 
que aquesta moció té molt bona voluntat i pretén  netejar una mica la part obrera i 
socialista del PSOE, destacant que hi ha possibilitats de fer més en l’àmbit municipal, 
perquè es compta amb un bon pressupost en haver fet les coses bé en qüestions 
econòmiques, demanant que es vaig de cara a l’acció i aquesta moció se l’apliqui el 
govern municipal, entenent que es reclamen a la Generalitat moltes mesures que si es 
volgués es podrien prendre, recordant que, durant el tripartit es van malbaratar molts 
diners, sense tenir en compte que podia venir una crisi i, ara, es demana allò que es 
va fer perquè tot anava bé, assenyalant que els socialistes van tenir responsabilitat de 
govern, tant a la Generalitat com al govern central, i quan va començar la crisi estaven 
també al govern espanyol i al tripartit.  
 
El Sr. Mercader respon que tant de bo el partit socialista torni a governar a l’Estat per 
poder fer tot això.  
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La Sra. Casajuana intervé dient que la CUP lluita cada dia per intentar que hi hagin 
mesures socials arreu del país i del territori, i que ho seguirà fent, juntament amb altres 
partits polítics, considerant, però, que aquesta és una moció política del PSC, i que el 
que calen són mocions concretes sobre temes concrets i amb pressupostos concrets, 
entenent que, a través del Sr. Iceta i la resta dels seus diputats al Parlament de 
Catalunya, ja tenen els canals per demanar que s’atenguin aquestes mesures, algunes 
de les qual denoten certa hipocresia en tant que, quan el PSC governa, totes aquestes 
coses que volen que es faci, no es fan. 
  
El Sr. Mercader respon que és una moció política com tantes que arriben al Ple 
municipal d’altres partits polítics.  
 
El Sr. Serret manifesta que comparteixen molts dels arguments que ha exposat el 
grup de la CUP, trobant molt bé que posin sobre la taula el tema sanitari, demanant 
que, a nivell d’Ajuntament, es deixi de dir que el CAP ha tancat les urgències, perquè 
això porta a la gent a creure que no hi ha metge el cap de setmana, quan el cert és 
que hi ha urgències, però amb un horari de 8 a 20h i una atenció telefònica, indicant 
que això no ve per les retallades de la Generalitat, sinó degut a un pla de reordenació 
de les urgències, aprovat i firmat per la Sra. Consellera Marina Geli, que en el cas de 
Malgrat constatà que, tot i ser un municipi de 18.500 habitants, a l’hivern el període de 
visites del CAP era de 0 a 1,4 persones/nit, el que volia dir que hi havia un metge, un 
pediatre i una infermera per cada metge i, a més, un vigilant nocturn, establint aquest 
pla de reordenació que el metge de l’àrea bàsica estigués situat a Pineda i, com que 
l’àrea bàsica té el servei de dos hospitals, que l’assistència vital amb les ambulàncies 
estiguessin a Malgrat, recordant que l’alcaldessa, en contra dels arguments d’alguns 
dels propis membres de l’equip de govern, va tancar les portes de les urgències 
nocturnes, en no voler continuar subvencionant que les ambulàncies estiguessin 
situades al municipi, de forma que se’n van haver d’anar al municipi veí, recordant 
també que, a l’estiu, aquest pla de reordenació pretenia tancar el CAP a les nits, però 
que el grup de CiU, - que fou molt criticat pel PSC i algun altre grup -, se’n va anar a 
veure el director de Serveis Territorials de l’àrea bàsica a Girona i li va exigir que  
mantingués el CAP a les nits, malgrat que l’estudi tècnic digui que no fa falta i que 
estigui avalat pel director del centre mèdic del municipi i pel director mèdic de l’àrea, 
insistint en que a Malgrat hi ha metge i un servei telefònic que treballa de forma 
excel·lent i cal que la gent sàpiga que hi ha aquest telèfon i que al CAP, a l’hivern, hi 
ha metge durant el dia i, a l’estiu, les 24 hores. 
 
El Sr. Mercader pregunta si el sector sanitari farmacèutic a dia d’avui té prou recursos 
per estar content. 
 
El Sr. Serret respon que treballa al sector, però no és el portaveu ni el president del 
col·legi de farmacèutics, manifestant, però, que el president de col·legi de farmacèutics 
de Barcelona es va posar a disposició de treballar amb la Generalitat per exigir que els 
diners que han de venir de l’Estat arribin perquè els paguin, perquè l’Estat espanyol 
fiscalitza els diners del FLA amb els que s’acaben pagant els medicaments de les 
farmàcies, que és un crèdit que l’Estat espanyol fa als catalans amb els seus propis 
diners, que han enviat prèviament en forma de tributs i que han de tornar amb 
interessos, recordant que el seu grup, juntament amb el grup d’ERC, ha presentat 
mocions que parlaven del pacte fiscal i de la reforma del finançament local, a les que 



 

 

el PSC ha votat en contra, considerant que tots els punts de la moció estan molt bé, 
però que, si es fa demagògia, s’ha de vigilar una mica d’on es ve, perquè uns i altres 
poden sortir escaldats. 
 
El Sr. Mercader replica que, si estan descontents i es necessiten més recursos, això 
és el que s’està demanant en aquesta moció. 
 
El Sr. Roger recorda que el juny 2012, ERC va presentar una moció en la que 
demanaven l’estudi de la retirada dels fons públics de l’Ajuntament a les entitats 
bancàries que no complissin els codis de bones practiques, anomenant, en aquell 
plenari, tota una sèrie de conselles delegats, executius i directius d’entitats bancàries 
que,  quan plegaven, cobraven una quantiosa indemnització, dient llavors que “el 
lloguer social és econòmicament viable i possible perquè els bancs i caixes tenen 
centenars de milers d’habitatges buits. La dació en pagament és possible perquè 
l’article 5 del codi de bones practiques estableix que les entitats adherides podran amb 
caràcter purament potestatiu aplicar les previsions del codi de bones pràctiques a 
deutors diferents i podran en tot cas ignorar les previsions contingudes. La llei i la 
realitat social ens ho permeten i l’ètica política ens ho exigeix”, demanant tan sols 
valorar i fer públic un cens de totes les entitats que no complien el codi de bones 
practiques (petició força modesta, tenint en compte que era un codi elaborat pel PP),  
que s’estudiés la possibilitat de fer pressió a les entitats que no complissin i recolzar a 
la PAH, destacant que el PSC va votar en contra, considerant que han de demostrar 
primer com treballen i, si ho fan bé, tornar a posar sobre la taula aquestes mocions 
que, aleshores, sens cap dubte els seran recolzades, cosa que no faran avui, apuntant 
que totes aquestes demandes depenen de diners i que, malauradament, bona part 
arriben de l’estat espanyol, un dels estats més endeutats, no solsament pel context 
econòmic, sinó també per ser ineficient i incapaç de fer una despesa racional, gastant  
en infraestructures que no tenen res a veure amb promoure i enriquir l’economia d’un 
país i que, cada any, aprova una partida destinada al Ministerio de Defensa que 
sempre es queda curta i s’hi han d’injectar més diners dels inicialment pressupostats, 
cosa que mai passa, per exemple, amb Educació, indicant que bona part dels diners 
que surten dels catalans els recapta l’estat espanyol, que té un deute amb els 
ajuntaments, exigint una fiscalitat que estreny el cinturó, mentre que ell és incapaç 
d’aprimar la despesa, com passa amb  la despesa militar. 
 
El Sr. Mercader reitera que estan reclamant recursos a l’Estat i al govern de 
Catalunya. 
 
La Sra. Ponsa manifesta que votaran a favor d’aquesta moció per entendre que cal  
treballar per la igualtat d’oportunitats i perquè els ajuntaments tinguin suficients 
competències i recursos, pensant que tothom ha d’assumir la seva responsabilitat, 
però que no es pot esperar i cal actuar, sobre tot contra la pobresa i les desigualats en 
la mesura que es pugui i anar exigint a totes les administracions que ho facin.  
 
Vista la moció del GPM PSC, de data 23 de desembre de 2015, el Ple, per nou 
vots a favor (PSC i JxM) i  set vots en contra (ERC, CiU i CUP), ACORDA: 
 
Primer. Demanem explícitament a la Generalitat de Catalunya i al Govern d’Espanya 
suport per: 
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1. Lluitar contra l’atur i per unes condicions laborals dignes a través d’accions 

com: el Foment de l’ocupació, la implicació política per a la millora de les 
condicions socials, salarials i de seguretat dels treballadors i treballadores; la 
promoció de Taules d’ocupació i de formació municipal de persones en risc 
d’exclusió social, aturats de molt llarga durada i sense ingressos, joves i dones; 
la implicació en les taules dels agents socials i les empreses per a la creació de 
llocs de treball; el foment del cooperativisme, l’economia social i l’ajuda a les 
persones emprenedor/res i la creació empresarial i la introducció de clàusules 
socials a les empreses.  

 
2. Avançar cap a un model de desenvolupament econòmic dels municipis que faci 

possible combatre les desigualtats i crear les condicions per a un creixement 
sostenible i respectuós amb el medi ambient. 

 
3. Enfortir les famílies i protegir els infants: Adoptar les mesures necessàries per 

evitar els desnonaments d'habitatges a famílies amb infants i prioritzar la seva 
incorporació en programes d'habitatge públic i d'orientació laboral; garantir un 
àpat equilibrat al dia als infants del municipi en risc d'exclusió social. 

 
4. Treballar perquè cap família estigui sense llar: Establir programes 

d'acompanyament a les famílies desnonades per garantir el reallotjament en 
nous habitatges amb un lloguer assequible; seguir apostant per les oficines 
socials d’habitatge; treballar perquè les entitats financeres que disposin de 
pisos buits els ofereixin per al lloguer social com la millor alternativa per la seva 
ocupabilitat.  

 
5. Lluitar contra les desigualtats, combatre la pobresa i l'exclusió: Crear o 

incrementar el Fons de Contingència Social Municipal que garanteixi poder 
cobrir les necessitats bàsiques (alimentació, roba, subministraments, 
medicaments, serveis associats a la salut...) 

 
6. Incorporar sempre la perspectiva de gènere en totes les actuacions municipals, 

perquè només des de la transversalitat de gènere de les nostres actuacions 
podem avançar cap a una plena igualtat d’oportunitats, entre dones i homes. La 
pobresa femenina, les retallades en educació, salut i ocupació han estat 
absolutament devastadores. En l’entorn local no permetrem restar oportunitats, 
només assolirem igualtat quan dones i homes tinguin les mateixes oportunitats. 

 
7. Garantir les taules locals de coordinació per la inclusió social, en les quals 

participin el conjunt d'agents socials i econòmics i les entitats del municipi que 
treballen donant suport a les persones afectades per la crisi; incrementar la 
coordinació amb els centres escolars, àrees Bàsiques de Salut i d'altres agents 
locals per detectar noves necessitats socials relacionades amb la infància, 
l'alimentació o l'habitatge. 

 
8. Garantir l’aigua, llum i gas: Garantir aquests drets bàsics; constituir les taules i 

fons de pobresa energètica amb la implicació de tots els agents involucrats en 
el tema (companyies, entitats, etc.). 



 

 

 
9. Treballar per al desplegament del serveis de promoció de l’autonomia personal, 

pel pagament de les ajudes, la prevenció de la dependència, i impulsant una 
atenció integral que incorpori l’atenció sociosanitària.  

 
10. Adaptar els municipis per fer-los accessibles a les persones amb discapacitat: 

Crear un suport supramunicipal per a l’adaptació dels pobles i ciutats a través 
de la planificació, l’assessorament i l’execució d’infraestructures adaptades: 
hem de buscar i crear recursos per tal de generar municipis on tothom, tingui la 
capacitat que tingui, pugui desenvolupar un projecte vital; per això necessitem 
fer inclusius tant els entorns educadors com les activitats municipals, i crear 
espais compartits i oportunitats d’ocupació.  

 
11. Assolir més participació de l’administració municipal en la gestió sanitària del 

territori: Defensem la salut pública de qualitat, l’atenció primària ha de ser 
realment de proximitat i universal; rebutgem el tancament de centres, 
d'urgències i de serveis, així com la reducció de personal sanitari i el 
copagament. No tolerarem les llistes d'espera actuals. Volem transparència en 
les dades. 

 
12. Treballar l’educació com l’eix vertebrador i de progrés del nostre territori. Amb 

les retallades al sistema educatiu s’ha posat fre a l’ascensor social que s’havia 
aconseguit en els darrers anys. Des de l’administració local hem de participar 
activament en el disseny de les etapes educatives del nostre territori, ja que 
posseïm la informació dels actius de la ciutat; programar accions per combatre 
el fracàs escolar; posar de manifest que tota inversió en les etapes de 0-3, i la 
primària, son “estalvis” en els programes de segona oportunitat; hem de posar 
recursos allà on són necessari i canviar els paradigmes que actualment no 
funcionen. 

 
13. Fer de la cultura un valor públic de proximitat i accessible per a tothom perquè 

l’entenem com a imprescindible per construir el futur, creadora de riquesa 
cultural i generadora d’ocupació i oportunitats. La cultura ha de ser el nostre eix 
aglutinador de cohesió, mai no és una despesa, sempre és una inversió. 

 
14. Apostar per la sostenibilitat, un urbanisme compromès, que lluiti per una millor 

qualitat de vida i contra les desigualtats. Treballar per pal·liar els efectes del 
canvi climàtic amb una mobilitat més sostenible, amb preferència per als 
vianants, la bicicleta, i un transport públic amb preus assequibles.  

 
15. Impulsar l’equilibri territorial amb una política activa d’atenció a les necessitats 

dels petits municipis, reforçant el sector agroalimentari de proximitat, el turisme 
rural i la preservació del sòl agrari com a factors econòmics de 
desenvolupament. 

 
16. Demanar un ple monogràfic sobre emergència social i reactivació econòmica al 

Parlament de Catalunya i el Congrés dels Diputats. 
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17. Reclamar al govern de la Generalitat de Catalunya, els recursos necessaris, 
dintre de les seves competències i responsabilitats, per poder fer front a totes 
les prestacions de serveis bàsics. Altrament, exigir el pagament del deute que 
la Generalitat de Catalunya té amb l’Ajuntament de Malgrat de Mar; pagament 
que l’administració local ha avançat per pal·liar i no agreujar encara més les 
mancances socials i econòmiques que afecten als ciutadans de Malgrat de Mar 
i que són competència de l’administarció de la Generalitat.  

 
Segon. Traslladar aquesta moció als grups parlamentaris del Congrés dels diputats, la 
president en funcions de la Generalitat de Catalunya, a tots els Grups Parlamentaris 
amb representació al Parlament de Catalunya als i les President/es i als grups 
municipals de les Diputacions de Catalunya i a les entitats municipalistes.  
 
 
7.- Dació de compte dels decrets 3422 a 3649/2015 
 
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets dictats per l’Alcaldia, des del 3422 al 
3649/2014. 
 
7-A.- El Sr. Màrquez destaca que de 25 resolucions relacionades amb animals, només 
una es refereix a les deposicions dels gossos, quan moltes vegades s’ha dit que això 
preocupava molt als habitants de Malgrat, recordant que, a l’últim Ple, es va parlar de 
fer alguna campanya per l’abandonament de gossos i la compra d’animals domèstics, 
desconeixent si, en la darrera campanya de Nadal, s’ha dut a terme, esperant que, si 
no ha estat així, es pugui fer en el futur, apuntant que un dels motius del soroll és que 
els gossos queden tancats a les cases perquè els amos no els treuen a passejar, 
considerant que cal instar més a l’adopció que a la compra i fomentar l’educació de la 
gent que té animals, fent esment també als cassos en que pixats de gossos cauen als 
veïns, a causa, igualment, del fet que la gent no els treu a passejar, lamentant que a 
Malgrat només hi hagi un correcan, demanant-ne un de nou, no només al sector del 
cementiri sinó a altres zones del municipi, fent esment també a que hi ha molts gossos 
que no van xipats, indicant que potser, de tant en tant, s’hauria de fer una campanya 
per informar a la gent de que això té un cost de gairebé zero i de que és obligatori. 
 
El Sr. Mercader manifesta que més que una pregunta ha fet una exposició. 
 
El Sr. Màrquez replica que ha estat una exposició perquè moltes vegades es diuen 
coses que no responen a la realitat. 
 
El Sr. Mercader contesta que el fet de que no hi hagi una sanció no significa que no hi 
hagi el problema, indicant que s’han fet campanyes exclusives per les deposicions i els 
orins, afegint que tampoc és una prioritat de la policia anar a multar per aquest 
concepte.  
 
7-B.- La Sra. Serra es refereix al decret 2015/3565 en el que es denuncia un ciutadà 
per endur-se un objecte dipositat en un contenidor, considerant que s’haurien de 
conèixer les circumstàncies de cadascú, abans d’obrir un expedient sancionador, 
demanant a l’alcaldia que revisi aquest expedient i els faciliti informació sobre les 
circumstàncies concretes i de quina solució es pot donar, que no sigui una sanció 



 

 

econòmica, a algú que ha de viure de recollir les coses d’un contenidor, entenent que  
es pot fer un advertiment, informant de que a la via publica no es pot desballestar una 
nevera llençada, sense arribar  a l’extrem de sancionar, amb les circumstancies que 
avui moltes famílies estan vivint i gent que ha vingut a viure al país i té moltes 
dificultats per trobar una feina, concloent que es parla molt de polítiques socials i 
després s’espifia amb coses tan senzilles com aquesta. 
 
El Sr. Mercader respon que caldria veure el perfil de la persona i si és el primer cop o 
no, anant una mica més enllà, indicant que se’ls facilitarà la informació.   
 
8.- Precs i preguntes 
 
8-A.- La Sra. Martínez es refereix a la pregunta que van fer en el Ple anterior, referida 
a la possibilitat del control horari a la zona del passeig Marítim i del pàrquing de 
l’estació.  
 
El Sr. Mercader respon que encara no ho ha comentat amb la policia, afegint que, 
quan tingui  informació al respecte, li donarà. 
 
8-B:- La Sra. Martínez es refereix a la pregunta que van fer sobre el canvi de 
circulació, quan hi ha algun tema important a la plaça de la Barretina. 
 
El Sr. Mercader respon que se n’ha parlat per sobre i prefereix que l’informi 
tècnicament la policia per donar-li una resposta exacta. 
 
8-C.- La Sra. Casajuana manifesta que l’estat en que es troba la desembocadura de la 
Tordera  preocupa i reclama intervencions urgents, pregant al Consistori que informi a 
la ciutadania, a través del taulell d’anuncis, la web, xarxes socials, radio, premsa o 
qualsevol altre mitjà que es consideri oportú, de totes i cadascuna de les actuacions 
que s’hi vulguin dur a terme, entenent que no afecta únicament als interessos privats, 
ja que s’incideix sobre la línia de costa i, per tant, en un espai públic i col·lectiu, amb 
independència de l’Administració que sigui competent, indicant que aquest prec 
sorgeix arran de l’observació dels moviments de terres que s’estan duent a terme 
davant del restaurant de la Punta del riu Tordera, havent-se comprovat pels canals 
d’informació més habituals, que no s’ha fet cap mena de comunicació des de 
l’Ajuntament, trobant només una noticia al digital del Punt Diari, del 17 de desembre i, 
estirant el fil, s’han pogut consultar, no sense dificultat, les dades corresponents a 
aquesta actuació a la web del Ministerio de Alimentación, Agricultura y Medio 
ambiente, apuntant que els afers que concerneixen al delta de la Tordera es tracten de 
manera restringida, com si l’únic afectat fos un càmping o el turisme, sense comptar 
amb la població que és qui fa ús d’un espai públic i d’interès col·lectiu, recordant que, 
en un dels primers plens, l’Ajuntament va donar recolzament a la Plataforma per aturar 
la draga i per coordinar-se entre les administracions sobre què es considerava que s’hi 
podia fer o no. 
 
El Sr. Mercader manifesta que en prenen nota. 



32 

 
8-D.- El Sr. Màrquez manifesta que s’han assabentat que l’endemà hi ha prevista una 
reunió amb els veïns afectats per l’ordenança d’ocupació de la via publica, dient que  
hi assistiran a petició dels veïns que els ho han demanat, tot i que l’equip de govern els 
hagi reiterat que no hi poden assistir, afegint que hi aniran a escoltar, bàsicament.  
 
El Sr. Sánchez-Camacho respon que, efectivament, demà hi ha prevista una sessió 
de treball, en la que s’exposarà, per part de l’equip de govern i tècnics de l’Ajuntament, 
la nova ordenança d’ocupació de la via publica que està en període d’al·legacions, a la 
que s’ha convidat a la gent que pugui tenir un negoci o un establiment de qualsevol 
tipologia i als restauradors, a l’objecte de recollir suggeriments i consideracions al text 
inicial, en exposició pública fins el dia 18, tractant-se d’un fòrum de debat 
completament diferenciat del fòrum de debat que han tingut els polítics, recordant que, 
un cop aprovat el text per la comissió de treball, es va enviar un correu electrònic als 
regidors de l’oposició, en el que se’ls convidava, -deixant un període de temps d’uns 
10 dies o dos setmanes -, a una sessió de treball amb els tècnics i regidors, on 
poguessin debatre i suggerir, a partir de la qual, alguns suggeriments es van acceptar i 
altres no, acceptant la petició de deixar una mica més de temps per analitzar el text de 
l’ordenança, que va portar a recollir encara algun altre suggeriment, plantejant-se, 
finalment, aquest fòrum de debat del treball polític que es farà demà amb la gent que 
té activitats comercials susceptibles d’estar subjectes a aquesta nova ordenança 
d’ocupació de la via pública, no havent-se convidat a la resta de regidors de l’oposició, 
per tractar-se d’un fòrum de treball de l’equip de govern amb restauradors i 
comerciants per debatre directament amb ells.  
 
La Sra. Casajuana manifesta que es va assabentar d’aquesta reunió, perquè la Sra. 
Ponsa li va fer saber, si bé, posteriorment se’ls va comentar que el PSC deia que no hi 
podrien assistir, considerant que, si es fa una jornada de participació ciutadana, la 
participació no ha d’estar restringida, indicant que la seva intenció no és entrar en un 
debat, que s’ha de fer en les comissions i en el Ple, sinó anar a escoltar a les persones 
per saber si realment la proposta definitiva guarda una relació fidel amb el que les 
persones reclamen o diuen, no podent entendre quin mal hi ha en que hi sigui 
l’oposició ni que persones tan joves puguin pensar d’aquesta manera, amb maneres 
de fer com les d’abans, advertint que no té gens de ganes de presentar-se a la reunió i 
dir que d’allà no es mou fins que no vingui la policia, apuntant que seria molt senzill 
que qualsevol botiga o bar li faci un escrit delegant-li, com advocada, la seva 
representació, resultant, a més, que les regidores de Convergència i d’Esquerra han 
estat convidades perquè tenen negocis, mentre que la CUP, no, la qual cosa no té cap 
sentit perquè l’ordenança ja està aprovada inicialment pel Ple, a partir d’ara és publica 
i qualsevol cosa que es faci ha de ser pública també, concloent que, d’una o altra 
manera, hi assistiran. 
 
La Sra. Ponsa, per al·lusions, matisa que va sortir el tema en una conversa, afegint 
que respecten la decisió que ha pres el regidor, si bé no la comparteixen.  
 
El Sr. Sánchez-Camacho respon que facin el que creguin més oportú, que, per part 
seva, també ho faran, entenent que ambdós fòrums de debat han d’estar ben 
diferenciats, essent per això que l’oposició no ha estat convidada, puntualitzant que la  



 

 

Sra. Serra ha rebut una carta perquè té un negoci, tractant-se d’una qüestió formal, 
dintre de la més absoluta normalitat.  
 
La Sra. Casajuana replica que no troba normal que no es permeti assistir a l’oposició i 
que hi ha un greuge comparatiu, perquè hi ha regidors que, pel fet de tenir negoci, hi 
podran anar i altres que no podran fer-ho, preguntant si, quan el regidor ha dit que 
“també faran el que han de fer”, vol dir que cridaran a la policia. 
 
El Sr. Sánchez-Camacho contesta que no li brindaran aquest espectacle, insistint en 
que no han estat convidats perquè el debat polític ja s’ha fet sobradament i aquest és 
un altre fòrum de debat.  
 
La Sra. Serra manifesta que, aquest matí han tingut aquest debat al final de la Junta 
de Govern i, personalment, ha acabat acceptant aquest raonament, perquè ha estat al  
govern en uns altres moments i pot posar-se a la seva pell, trobant, amb tot, injust que 
uns hi puguin anar perquè tenen un local obert amb una activitat i altres no, destacant, 
però, que s’ha evidenciat en aquest debat plenari que el govern s’ha quedat en minoria 
i que l’opinió de la Sra. Casajuana és la de la majoria de la sala, instant al Sr. 
Sánchez-Camacho a canviar les regles del joc, ja que no pot ser que arribin missatges 
contradictoris des del govern, recordant que una vegada la van fer fora de la sala de 
plens i no s’hi voldria tornar a trobar mai més de la vida, concloent que, si no hi ha 
unanimitat en dir que és normal que no hi puguin anar, que hi vagi tothom i que el Sr.  
Alcalde decideixi. 
 
El Sr. Mercader contesta que qui ha enviat la carta als veïns i comerciants i qui 
convoca la reunió és el regidor d’Obra publica i que compta amb tot el seu recolzament 
per fer-la tal i com diu la carta.  
 
El Sr. Màrquez manifesta que hi aniran amb l’ànim d’escoltar els veïns i perquè el 
govern té la possibilitat de convocar nou-centes persones i l’accés a les dades, mentre 
que l’oposició no, semblant-los molt bé que es faci aquesta trobada amb els veïns, 
pensant que encara hagués estat millor fer-la tres mesos enrere, perquè podrien haver 
aportat més coses llavors que ara a través d’al·legacions, quan ja esta tot lligat, 
preguntant si no és millor que puguin ser-hi per copsar el que diuen els veïns de 
primera mà, que no haver de preguntar a l’equip de govern, en la propera junta, com 
ha anat la reunió, reiterant que volen escoltar als veïns perquè és un canal més 
d’opinió i perquè no hi ha cap llei escrita que digui que no ho poden fer, tractant-se 
únicament d’un criteri polític. 
 
El Sr. Roger manifesta que, - tot i que el seu grup tingui l’assistència garantida, - si  hi 
ha el compromís d’anar a escoltar als afectats, sense intervenir, no hi veu cap sentit en 
que no hi pugui assistir un regidor de l’oposició, podent servir com a prova pilot. 
 
8-E.- El Sr. Núñez recorda que, recentment, el plenari va aprovar una moció per 
treballar la problemàtica dels grafits al poble i que el punt cinquè parlava de constituir 
una taula de treball, preguntant si s’hi està treballant i manifestant que estan oberts a 
participar-hi. 
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El Sr. Mercader respon que tot just s’ha de mantenir una reunió amb les regidories 
d’Educació, d’Obres i la policia, convidant després a tots els partits polítics, per decidir, 
entre tots, qui hauria de formar aquesta taula a nivell tècnic (psicòlegs, professors...), 
per contribuir a l’estratègia comuna d’acabar amb l’incivisme en el tema grafits.  
 
8-F.- La Sra. Martínez pregunta com s’ha decidit fer la reunió amb els comerciants, un 
divendres, a les 18h.  
El Sr. Sánchez-Camacho contesta que es va decidir no fer-ho al mati per no destorbar 
als tècnics que treballen, dient que potser s’hagués pogut fer a les 15 hores, si bé mai 
se sap perquè és un tema complicat. 
 
La Sra. Martínez posa de manifest que demà comencen les rebaixes i que a les 18h 
és possible que els comerciants tinguin prou feina per aprofitar les vendes, mentre que 
els bars estan encarant la nit, considerant que no és un bon moment. 
 
El Sr. Sánchez-Camacho respon que mai s’hauria trobat una hora idònia, manifestant 
que ja se sap que són hores i moments que poden perjudicar, però que s’ha de fer 
l’esforç, apuntant que l’exposició no serà gaire llarga i que, si s’allarga, serà a causa 
de les preguntes o el debat que es pugui originar. 
 
La Sra. Martínez replica que agrairia que una reunió d’aquest tipus fos a les 16h, quan 
els comerços estan tancats, els restaurants ja quasi han recollit i encara tenen unes 
hores per tornar a obrir, indicant que, quan s’han fet cursets pels comerciants, s’han fet 
en aquests horaris. 
 
El Sr. Sánchez-Camacho respon que ho tindran present.  
 
 
 
El Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari estenc aquesta acta. 
 

Vist i plau 
 
 
 
 
Joan Carles Nonell i Sendrós    Joan Mercader Carbó 
Secretari General      Alcalde 
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