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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
 
Data: 16 de novembre de 2017 
Caràcter: ordinària 
Horari: de 19.00 a 22.00 h. 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
 
Hi assisteixen 
 
Grup de Junts per Malgrat - JXM 
 

M. Carmen Ponsa Monge, Alcaldessa, que presideix l’acte. 
Miguel Ángel Ruiz Giménez 
Mireia Castellà Climent 

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

Ramir Roger Artigas, 1er Tinent d’Alcalde 
Maria Ester Martínez Tarrés 

            Ricard Núñez Casanovas 
 
Grup del Partit Demòcrata Català (PDC) 

 
 Neus Serra i Bosch. 
Jofre Serret i Ballart, 2n Tinent d’Alcalde 

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

Núria Casajuana Vives, 3ª Tinent d’Alcalde 
 
Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés - PSC-CP 
 

Joan Mercader Carbó  
Raquel Martín Cuenca 
Óliver Sánchez-Camacho García 
Sònia Viñolas Mollfulleda 
Isabel Ortiz Vera 
Sergio Ortín Lacoma 

 
Grup del PP 
 

Ana Vega Raya 
 
Amb l’assistència del secretari Sr. Joan Carles Nonell i Sendrós, que dóna fe de l’acte. 
 
Es fa constar que no assisteix el Sr. Francisco Jesús Márquez Carvajal, prèvia excusa.  
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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 les actes de la sessions anteriors celebrades el 19 i 25 d'octubre de 
2017. 
2. Disposicions, acords i resolucions d'especial interès pel Consistori. 
3. Creació de la Comissió de Seguretat en matèria de protecció de dades i 
nomenament de la figura de responsable de seguretat. 
4.Nomenament de membres que han de formar part del Consell de Solidaritat i 
Cooperació Internacional de Malgrat de Mar 
5. Aprovar la denominació per a l’escola d’adults com a Escola d’Adults Cases dels 
Mestres. 
6. Aprovació del Pla d’Igualtat a la ciutadania 2017-2020. 
7. Aprovació inicial del reglament d'organització i funcionament dels mitjans de 
comunicación municipals de l'Ajuntament de Malgrat de Mar. 
8. Moció que presenta el GPM del PSC, referent a la remodelació urbana de l'Av. 
Verge de Montserrat, entre els carrers Joan Margall i la plaça de l'Àncora (1ª part dels 
carrers adjecents: Joan Maragall, Pintor Fortuny, Roger de Flor i l'Av. Barcelona). 
9. Moció del GPM del PSC per a la renovació integral de la plaça Pere-III. 
10. Dació de compte dels decrets 2224 i 2537/2017. 
11. Precs i preguntes 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació de les actes de la sessions anteriors celebrades el 19 i 25 d'octubre 
de 2017. 
 
La Sra. alcaldessa pregunta si algun membre del Ple de l’Ajuntament ha de formular 
alguna observació al contingut de les actes de les sessions celebrades els dies 19 i 25 
d’octubre de 2017,  còpia de la qual s’ha distribuït juntament amb la convocatòria. 
 
Sense cap observació, per assentiment dels setze membres assistents, es 
declaren  aprovades les actes de les sessions anteriors, celebrades els dies 19 i 
25 d’octubre de 2017. 
 
2.  Disposicions, acords i resolucions d'especial interès pel Consistori. 

2-A.- Sr. Serret: des de la regidoria de Salut, vam elevar el 7 de novembre, a la Junta 
de Govern Local del 7 de novembre, l’adjudicació mitjançant la figura del contracte 
menor del subministrament, els trasllats i substitució dels desfibril·ladors actuals que 
són manuals per uns altres automàtics i que, a més a més, van directament connectats 
de forma simultània a través d’un software al que seria el pla d’emergències de 
Catalunya per tal que en el moment de la seva activació qualsevol persona encara que 
no estigui formada pugui fer servir aquest desfibril·lador i estigui connectat directament 
amb el protocol d’emergències per tal de salvar aquella vida, que ho necessita, perquè 
és qüestió de segons. Aquest és l’objectiu d’aquest projecte que el que pretén és que 
tot ciutadà que requereixi de la ràpida actuació en el moment de la cardiopatia pugui 
ser atès per qualsevol altre ciutadà tingui o no aquesta formació. Per altra banda, 
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també des de la regidoria de Salut, vam portar el 24 d’octubre, l’adopció de l’acord en 
el que proposem que l’Ajuntament de Malgrat de Mar signi un conveni amb 
l’Associació de Celíacs de Catalunya, tot recordant que també es va aprovar una 
moció per unanimitat el 2016, en que es demanava que es portés a compliment aquest 
punt. Aquest conveni el que pretén és que l’Ajuntament de Malgrat de Mar treballi de 
forma conjunta amb l’Associació de Celíacs de Catalunya, per tal de que es pugui 
dotar al municipi d’espais gluten free, però també donar compliment a que, en tots 
aquells actes que l’ajuntament organitzi, es tinguin en compte les persones celíaques i 
les persones intolerants a altres aliments. Per altra banda, també dir que, des de la 
regidoria d’Acció Social i Ciutadania, amb data de 31 d’octubre, vàrem portar l’adopció 
d’un acord en el que tiràvem endavant el projecte dels comptadors solidaris i en el que 
era necessari signar un conveni amb Càrites Parroquial de Malgrat de Mar i en 
conseqüència amb Càrites de Girona, que és la seva diòcesi, i que ens permetrà tirar 
endavant el projecte dels comptadors solidaris que es va aprovar dintre de la Taula 
d’habitatge i posteriorment en aquest plenari. Aprofitant també explicar que, des de la 
regidoria d’Inserció Laboral, informem que s’ha obert la convocatòria Acredita’t, amb 
un procediment adreçat a persones que no tenen un reconeixement oficial que 
corrobori les seves competències laborals i que permet obtenir una certificació 
d’acreditació. Només l’Ajuntament de Malgrat de Mar i l’Ajuntament de Mataró són els 
dos centres acreditats en tota la comarca per fer aquesta opció, que permet que 
aquelles persones que s’adrecin a aquest servei, atès que la Generalitat de Catalunya 
ha obert un nou procés d’acreditació i avaluació de les competències professionals per 
atendre a 1810 persones que han adquirit aquestes competències professionals. És a 
dir, aquelles persones que no tenen un títol específic d’aquella feina que estan fent, si 
tenen uns anys d’experiència, a través d’aquest procediment que s’ha engegat - es 
faran dues jornades per informar com han de presentar-se i quins requisits se’ls 
demanarà -, doncs podran obtenir un títol o un certificat de professionalitat.  

2-B.- Sra. Castellà: la Junta de Govern Local va aprovar licitar la redacció de la revisió 
i modificació del projecte d’ordenació i rehabilitació del passeig Marítim entre la plaça 
de l’Àncora i l’avinguda Colom. Aquestes tasques tindran un pressupost de 35.000€. 
La modificació del projecte per renovar el passeig Marítim preveu ampliar l’àmbit 
d’actuació, incorporant més trams de carrers perpendiculars fins als punts inclosos en 
el projecte d’obertura de l’avinguda Barcelona que, actualment, s’està executant, com 
a Manuel de Falla i el carrer Balmes. Els treballs que s’incorporaran al projecte de 
rehabilitació del passeig Marítim també inclouran un aixecament topogràfic de tot 
l’àmbit afectat pel projecte que actualment no inclou i la comprovació de les accions de 
treballs de la xarxa de recollida d’aigües pluvials. El govern municipal també vol 
modificar el projecte per tal d’incloure un carril per bicicletes i canviar els materials de 
construcció que es fan servir, així com tota la il·luminació que passaria a ser de leds.  

2-C.- Sra. Martínez: ahir, dia 15 de novembre, va tenir lloc la signatura de la carta per 
la gestió de desenvolupament de l’espai agrari de la baixa Tordera. L’acte en el qual hi 
ha estat representats els ajuntaments de Blanes, Tordera, Malgrat de Mar, Palafolls i 
Santa Susanna, els sindicats de pagesos i les dues cooperatives agràries, suposa el 
primer senyal de vida d’un instrument que ha de ser capaç d’integrar les condicions 
agràries, paisatgístiques i culturals. Principalment, aquest espai agrari de la baixa 
Tordera ha de tenir en compte les necessitats del sector productiu agrari actual, 
impulsar plans i programes que serveixin per afavorir la consolidació de les empreses 
del sector agrari ja existents, l’acolliment de nous emprenedors agraris i 
l’acompanyament a ambdós. L’objectiu final serà garantir la rendibilitat de les 
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explotacions agràries i la dinamització del sector productiu agrari. Així mateix és una 
eina que ha de contribuir al prestigi de les produccions agràries i construir-ne un valor 
afegit, perquè a més a més afavoreixi la percepció del territori com un objectiu turístic i 
gastronòmic i perquè augmenta l’autoestima i l’arrelament dels habitants dels 
municipis que la integren. Conseqüentment, l’espai agrari de la baixa Tordera també 
jugarà un paper fonamental en la governança alimentaria i en l’alimentació saludable i 
de qualitat per la ciutadania.  

Sr. Roger: des de la regidoria de Participació ciutadana volem donar compte d’un 
decret aprovat recentment que aprova el protocol que s’utilitzarà en el pressupost de 
participació de la ciutadania al pressupost de l’any 2018. Aquest protocol mostra el 
compromís d’aquest govern per fomentar la participació democràtica de la ciutadania 
en part del proper pressupost municipal i serveix per mostrar les regles del 
funcionament d’aquet pressupost participatiu. L’Ajuntament aposta per reconèixer i 
donar un major protagonisme als seus convilatans en la construcció col·lectiva de la 
vila i en les decisions que les afecten. Creiem fermament que la implicació dels 
ciutadans en els afers públics és bàsica per tal de reforçar la cohesió social i el 
sentiment de pertinença a la comunitat. El procés de participació al pressupost, una de 
les polítiques de participació ciutadana de major compromís, vol ser una eina a través 
de la qual empoderar la ciutadania perquè puguin decidir de forma activa a nivell 
econòmic, polític, social i cultural, en els assumptes públics. Aquesta aposta per la 
democràcia participativa com a nova forma de govern pretén que la ciutadania recuperi 
l’espai públic i intervingui de forma decidida en l’entorn que l’envolta. Els principis 
bàsics que recollim en aquest protocol són la universalitat, incentivar la deliberació, la 
col·laboració entre la ciutadania i l’Ajuntament, l’impuls del coneixement d’eines de 
democràcia directa, promoure la visió col·lectiva de poble, incentivar formes de treball 
transversal a nivell intern, fer també un exercici de transparència proactiu en matèria 
pressupostària, acotar la viabilitat tècnica, legal i econòmica, fer pedagogia sobre les 
competències d’àmbit municipal, responsabilitzar als ciutadans en el seguiment i 
control social de les polítiques públiques. Hem de dir que aquest document serà, a 
partir de demà, púbic, el penjarem a la web perquè tots els ciutadans de Malgrat vegin 
de quina manera podran formar part en aquest procés participatiu i també cal dir que, 
per primera vegada, tindrem en aquest municipi l’oportunitat, tots els ciutadans de 
Malgrat empadronats, de fer propostes en tots els àmbits. Hi ha municipis que aquests 
processos els focalitzen en el capítol d’inversions. Aquest protocol està elaborat de 
manera que hi ha un ventall més ampli perquè els ciutadans puguin fer propostes de 
molts àmbits a nivell cultural, d’activitats, i per tant, creiem que per ser la primera 
experiència que aquest Ajuntament posa en pràctica, l’hem de posar en valor. Està 
treballada i creiem que entre tots podrem aconseguir tots aquests objectius que ens 
marquem en aquest document. 

Sra. Casajuana: donem compte del canvi de dues escoles com a col·legis electorals, 
que ja s’ha publicat. La gent que estava censada per anar a votar al Sant Pere Chanel, 
en principi, haurà d’anar a votar a les cases dels mestres, al carrer Escoles, 10, i la 
gent que estava censada a l’escola Fonlladosa aniria a votar a l’Arxiu municipal, al 
carrer de Mar, 66. Entenem que els col·legis electorals han de ser espais de titularitat 
municipal, i, si tenim espais municipals, no entenem perquè no hagi de ser una 
propietat 100% municipal. Les escoles concertades no són finques 100% municipals, 
tenim l’exemple de les escoles Vedruna, que mai ha estat col·legi electoral perquè les 
Carmelites no ho han volgut. Una altre decisió consensuada ha estat una qüestió 
d’urgència, pel que fa al a cuina de l’escola Marià Cubí. Aquesta cuina tenia dèficits 
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perquè va estar, els últims 10 anys, en mans d’una cuinera que ho feia molt bé, però 
va marxar i el mobiliari era antic. Són materials d’inoxcer, una sèrie de materials 
perquè puguin ser homologats com a cuina per servir infants. Per tant, s’ha hagut de 
fer una inversió en aquesta cuina de l’escola pública per un valor de 11.306,24€. S’han 
comprat dos carros, un rentavaixelles, un armari i diversos prestatges i bancades. 
Aquestes compres es fan pel departament de Compres de l’ajuntament, a partir de 
diferents empreses que presenten les seves ofertes. L’altra presa de decisió ha estat 
la modificació del pressupost pel canvi del sistema de climatització per la biblioteca, 
per un import de 48.456,01€. Des del 2009, el Pla d’Acció per l’Energia sostenible ja va 
detectar, durant una diagnosi energètica, que aquest sistema de climatització havia 
quedat desfasat i per això s’ha canviat. La biblioteca és un espai molt concorregut. 
També s’ha aprovat la despesa pel festival Arrela’t. Aquesta despesa inclou 
absolutament tot, els programes, els logos, la programació que s’està duent a terme i 
el cost es de 21.047,86€, des del 28 d’octubre fins el 26 de novembre.  

Sra. Serra: des de la regidoria d’Habitatge exposem que aquesta setmana passada 
l’Ajuntament va signar un conveni amb la Fundació Sergi, per una durada d’un any i un 
import de 31.460€. D’aquesta manera, posem en marxa un servei de borsa 
d’habitatges d’inclusió social a Malgrat. Aquest servei té com a objectiu facilitar i 
garantir l’accés i la permanència a l’habitatge de persones excloses del mercat 
residencial o que estan en una situació de risc d’exclusió. L’Ajuntament ha signat 
aquest conveni amb aquesta fundació de servei gironí de pedagogia social, que és qui 
gestionarà el servei durant aquest període d’un any. El servei d’aquesta borsa 
d’habitatge té com a objectiu garantir el dret de l’habitatge a persones i famílies que es 
troben en situació de vulnerabilitat social. El servei es posarà en marxa a l’àrea de 
serveis a la persona, a Can Feliciano, tres cops a la setmana, dilluns, dimecres i 
divendres. S’encarregarà de crear una borsa d’habitatges d’inclusió social a partir de la 
captació de pisos buits i en desús del poble per convenir-los en lloguer social i 
recuperar així la funció social de l’habitatge. Des d’aqueta borsa s’intenta a més 
aconseguir una concordança, una major proporcionalitat entre els preus dels lloguers 
dels habitatges i la capacitat adquisitiva de les famílies sol·licitants. Per tant, un lloguer 
social. El servei també farà un seguiment i un acompanyament a les famílies durant el 
contracte d’arrendament, ja que també s’inicia un pla de treball per recuperar 
l’autonomia i aconseguir la inversió social d’aquestes famílies. L’objectiu prioritari és 
mobilitzar un parc d’habitatges buits i en desús per convertir-los per tant en lloguer 
social i aconseguir un major accés al lloguer per part de famílies que tenen dificultats. 
Posem de manifest que a l’Ajuntament de  Malgrat de Mar ja existeix un altre servei 
que és el de borsa de mediació pel lloguer social que està en funcionament des de 
l’any 2008, però que no pot en aquests moments garantir l’accés a l’habitatge per 
persones que estan excloses del mercat residencial. Per tant el que fem, posant en 
marxa aquest projecte, és dotar-nos de recursos per fer front a unes necessitats que 
en aquest moment no els hi podem donar resposta o no els hi podem donar la 
resposta que voldríem.  

La Sra. Ponsa demana al públic que respecti el desenvolupament del plenari. 

Sr. Roger: també donar compte, des de la regidoria de Participació Ciutadana de la 
detecció d’una demanda que ja fa temps que hi ha a la població per part d’entitats i 
associacions que a l’hora de comunicar o fer saber a la població activitats que elles 
mateixes promouen o organitzen. A nivell de comunicació, calia, a més a més del que 
fem des de l’Ajuntament, intentar que ells fossin proactius també en aquest sentit i 
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facilitar que la comunicació pròpia de clubs, entitats, associacions de veïns, es pugui 
reforçar i arribi a un major nombre de població. El que hem fet, d’acord amb un 
programa que ja existeix a la Diputació fa un temps, és programar per aquest dissabte 
25, a les escoles, les cases dels mestres, un curset de xarxes socials per aquelles 
entitats que ja disposen d’un blog o una web pròpia, perquè a través d’aquesta web o 
d’aquest blog aprenguin o millorin els seus coneixements en quant a tot el tema de les 
xarxes socials més usuals, com poden ser Facebook o Instagram. Aquest curset té 
una capacitat per a 15 entitats, perquè és el màxim que ens permet l’espai on hi tenim 
15 ordinadors. És un taller que durarà 4h i creiem que aquestes queixes que ens 
arriben, són una manera de que també ells, des de l’associacionisme civil, puguin 
disposar d’una millora en aquestes eines i en aquestes capacitats i per això hem 
programat aquest curs pel proper dissabte. Les inscripcions estan obertes si no 
recordo malament fins dijous i per tant animo a utilitzar aquest taller a totes aquestes 
entitats i associacions que vulguin fer arribar millor la comunicació de les seves 
activitats.  

3.  Creació de la Comissió de Seguretat en matèria de protecció de dades i 
nomenament de la figura de responsable de seguretat. 

Antecedents 
 
Auditoria biennal 2015-2016, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, 
desenvolupada de conformitat amb els articles 96 i 110 del RD. 1720/2007, de 21 de 
desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.  
 
Art. 95 del RD. 1720/2007 i Document de Seguretat de Dades. 
 
Obert el torn d’intervencions 

Sr. Roger: des de la regidoria de Govern Obert portem a aprovació aquesta creació de 
la Comissió de Seguretat, al que ens obliga la Llei orgànica 15/1999 de 13 de 
desembre. Això obliga a l’Ajuntament a fer amb caràcter periòdic unes auditories amb 
matèria de seguretat i protecció de dades de caràcter personal. Aquestes auditories 
ens han indicat que tenim aquesta mancança i cal que l’Ajuntament nomeni aquesta 
responsable que, en aquest cas, està molt vinculada amb el tema de les noves 
tecnologies. L’Administració cada vegada camina més cap a la seva digitalització, 
volem caminar cap a una Administració en la qual el paper vagi, de manera paulatina, 
desapareixent i per tant creiem que el perfil de tècnica informàtica és adequat per ser 
la responsable de seguretat. D’altra banda, creem aquesta comissió que serà 
l’encarregada de vetllar perquè tots aquests anàlisis i aquestes mancances que ens 
puguin arribar a partir d’aquestes auditories, es vagin introduint les millores i els 
requeriments que se’ns vagi fent des d’aquestes empreses especialitzades en aquest 
tipus de mesures de seguretat.  

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 9 de novembre de 2017. 
 
Vista la proposta de la regidoria de Govern Obert, de 6 de novembre de 2017, el 
Ple, per assentiment dels setze membres assistents, acorda: 
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Primer. Nomenar com a responsable de seguretat a la tècnica d’informàtica, Sra. 
Dolors Mendoza Hugas, amb les funcions següents: 
 
a) Coordinar i controlar les mesures de seguretat definides en el document de 
seguretat de dades. 
b) Elevar al responsable dels fitxers les conclusions de l’anàlisi de l’informe d’auditoria. 
c) Aquelles que li son atribuïdes pel document de seguretat de dades. 
 
La responsable de Seguretat de Dades podrà comptar, en els casos que ho cregui 
convenient, amb la col·laboració i assessorament de les persones que consideri 
adequades. 
 
Segon. Aprovar la creació de la Comissió de Seguretat en matèria de protecció de 
dades de caràcter personal, per desenvolupar les funcions següents: 
 
a) Assessorar a totes les regidories en la gestió i interpretació de la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades. 
b) Revisar els fitxers existents; planificar la necessitat de creació; modificar o suprimir 
fitxers i coordinar totes les accions necessàries davant del Registre de Protecció de 
Dades i l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 
c) Dictaminar propostes en matèria de protecció de dades i elevar-les a l’òrgan 
resolutori corresponent. 
d) Fer d’interlocutor únic davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i, si 
s’escau, davant l’Agència Española de Protección de Datos. 
e) Tractament de dades i mesures de seguretat de fitxers no automatitzats. 
f) Gestionar el procediment per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició – ARCO – en aquesta administració municipal. 
g) Coordinar les consultes, incidències i dubtes en matèria de protecció de dades. 
h) Planificar calendaris de sessions de formació o reciclatge del personal en relació a: 
 

I. les mesures de seguretat establertes 
II. les funcions i obligacions del personal 
III. els documents de seguretat 
IV. els riscos d’una incorrecta actuació en relació a les dades de 

caràcter personal i 
i) Qualsevol altre qüestió relacionada en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal. 
 
Tercer. La Comissió de Seguretat en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal, estarà integrada pels membres següents: 
 
President/a: 
 
L’alcaldessa o regidor/a en qui delegui. 
 
Vocals 
  
Secretari/a de la Corporació 
Interventor/a de la Corporació 
Arxiver municipal 
Tècnic/a informàtica 



 

 8 

Tècnic Recursos Humans 
Cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà 
 
Secretari 
 
El Cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà 
 
En funció del temes a tractar podran ser convocats els caps de les diferents àrees 
municipals. 
 
Quart. La Comissió de Seguretat en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal, desenvoluparà les seves sessions amb una periodicitat trimestral i en una 
data ajustable a l’agenda dels seus membres. No obstant, es podrà convocar en 
qualsevol moment, en funció d’incidències, consultes o gestions urgents a 
desenvolupar davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 
 
Cinquè. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
4.  Nomenament de membres que han de formar part del Consell de Solidaritat i 
Cooperació Internacional de Malgrat de Mar 
 
Antecedents 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 06.04.2017, acordà nomenar 
membres del Consell de Solidaritat i Cooperació Internacional a les següents 
persones:  
 
REPRESENTANTS PARTITS POLÍTICS 
     

SONIA VIÑOLAS MOLLFULLEDA (PSC) TITULAR 
SERGIO ORTÍN LACOMA (PSC) SUPLENT 
   
MIGUEL ÁNGEL RUIZ GIMÉNEZ (JXM) TITULAR 
M. CARMEN PONSA MONGE (JXM) SUPLENT 
   
TERESA VERDAGUER I MASSÓ (ERC) TITULAR 
MARIA MONTSERRAT VERDURA I ALAVEDRA (ERC) SUPLENT 
   
DAVID GOICOECHEA FERNÁNDEZ (PDECAT) TITULAR 
LLUÍS ESPINÓS BLANCH (PDECAT) SUPLENT 
   
OLGA MUÑOZ LOJO (PPC) TITULAR 
ISABEL FIÉRREZ MARTÍNEZ (PPC) SUPLENT 
   
MARIA GELPÍ MOYA (CUP) TITULAR 
ENRIC ZALDO AUBANELL (CUP) SUPLENT 

 
REPRESENTANTS ASSOCIACIONS 
    
JORDI BAYARRI I POCH JUSTÍCIA I PAU MALGRAT TITULAR 
JOAQUIM DURAN I MONTALS JUSTÍCIA I PAU MALGRAT SUPLENT 
   
JOSEP GELPÍ I CASTELLÀ ASSOC. SOLIDÀRIA MALGRAT AMB SÀHARA TITULAR 
LLUÏSA MORAGO I GARCÍA ASSOC. SOLIDÀRIA MALGRAT AMB SÀHARA SUPLENT 
   
JOAQUIM AUBANELL I SERRA MANS UNIDES TITULAR 
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EDUARD FONTRODONA I VENDRELL MANS UNIDES SUPLENT 
   
ROSER CASANOVAS VIVES CREU ROJA TITULAR 
NÚRIA LLAGOSTERA I SANTAMARIA CREU ROJA SUPLENT 
   
MARIA ARIGÓS  BOSCH AMICS DE CÁRDENAS TITULAR 
------- AMICS DE CÁRDENAS SUPLENT 
   
JAMAL AHBOUCH ASSOC. D'IMMIGRANTS DE MALGRAT TITULAR 
JACKARIYA HYDARA ASSOC. D'IMMIGRANTS DE MALGRAT SUPLENT 
 

  
El Ple de l’Ajuntament en sessió de 6 de juliol de 2017 acordà els següents:  
 
---/ Primer. Nomenar els següents membres del Consell Municipal de Solidaritat: 
 
SALVADOR GRAS CABUTÍ CARITAS DIOCESANA TITULAR 
MONTSERRAT COLOMÉ CASANY CARITAS DIOCESANA SUPLENT 
   
NÚRIA TOMÀS BELTRAN ASSOC. MALGRAT ACULL TITULAR 
------------------------ ASSOC. MALGRAT ACULL SUPLENT 

 
Segon. Modificar els representants del grup polític Junts x Malgrat de la següent 
manera: 
 

SERGI GIMÉNEZ PIÑERO (JXM) TITULAR 
ENCARNA FERNÁNDEZ MOLINA (JXM) SUPLENT 

/--- 
 
Els articles 1 i 3 de les normes de funcionament, disposen que l'esmentat Consell és 
un òrgan complementari de participació amb funcions consultives i assessores en 
matèries relacionades amb la solidaritat i cooperació internacional per al 
desenvolupament dels països del Tercer Món i que estarà integrat pels següents 
membres: 
 

a) El President del Consell que serà el  regidor, en qui delegui l'alcalde-
president de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, essent el de Solidaritat i 
Cooperació Internacional si aquesta delegació ha estat atorgada per 
l'alcaldia. 

b) Un membre de la Corporació, preferentment el regidor/a de  Benestar 
Social. 

c) Un representant per cada partit polític amb secció local al  municipi. 
d) Representants de les diverses associacions o entitats locals a proposta 

d'aquestes mateixes, i de la forma següent: 
 

 Un representant de cada organització sense ànim de lucre de la 
població legalment constituïda i que tingui entre els seus objectius 
estatutaris la solidaritat i la cooperació per al desenvolupament.  
 

 Un representant de les entitats o col·lectius no inclosos en l'apartat 
anterior però que duguin a terme, encara que no com a objectiu 
principal, actuacions i programes en el camp de la solidaritat i la 
cooperació. 
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Les associacions han d'estar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats i 
Associacions  i disposar d'un grup estable a la població. 
 
En data 28.07.2017, i RE E2017008377, Esquerra Unida i Alternativa ha nomenat 
representant al Sr. Lino Cantero Moreno. 
 
En data 31.10.2017, I RE E2017012593, Iniciativa per Catalunya ha nomenat 
representants als Sr. Jordi Medina Moya i Joan Bigas Güell. 
 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 9 de novembre de 2017. 
 
Vista la proposta de la regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional, de 31 
d’octubre de 2017, el Ple, per assentiment dels setze membres assistents, 
acorda: 
 
Primer. Nomenar els següents membres del Consell Municipal de Solidaritat: 
 
JORDI MEDINA MOYA INICIATIVA PER CATALUNYA TITULAR 
JOAN BIGAS GÜELL INICIATIVA PER CATALUNYA SUPLENT 
   
LINO CANTERO MORENO ESQUERRA UNIDA ALTERNATIVA TITULAR 
   
Segon. Comunicar els presents acords a tots els membres integrants del Consell. 
 
5.  Aprovar la denominació per a l’escola d’adults com a Escola d’Adults Cases 
dels Mestres. 
 
Antecedents 
 
1. Durant l'any 2016 es varen executar les obres de rehabilitació de l'edifici protegit 

antigues cases dels mestres del conjunt Mare de Déu de Montserrat. Durant l'any 
2017 s'han realitzat els equipaments i l'adaptació a usos d'escola d'adults. 

 
2. Coincidint amb aquestes obres, es va convocar un concurs entre els alumnes per 

triar nom a l’Escola. D’entre totes les respostes donades, la més votada va estar 
“Cases dels Mestres”. 

 
Consideracions tècniques 
 
La coordinadora de l'escola d'adults, en data 19 d'octubre de 2017, ha emès el 
següent informe: 
 
"L’Escola Municipal d’Adults de Malgrat de Mar va néixer el curs 1994-95 amb la  
posada en marxa del projecte Escola Municipal de Formació Permanent d’Adults de 
Malgrat de Mar des de la Regidoria de Benestar Social. Va començar la seva activitat 
en aules llogades a la Comunitat  Vedruna de Malgrat de Mar i amb tres professors. El 
curs 1995-96: L’escola es traslladà a unes aules llogades a l’Institut Ramon Turró i 
Darder. El curs 2001-02 es va canviar d’edifici. L’Escola es va traslladar al carrer 
Ramon Turró, 47 / carrer Escoles, 10.  
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Durant el curs 1997-98, es va convocar un concurs per triar un anagrama que 
representés l’Escola. El guanyador va ser el realitzat per Juli Calatayud i es va fer 
públic el dia de Sant Jordi. 
 
Curs a curs, s’ha anat innovant, creixent i adaptant l’oferta formativa a les necessitats 
de la població. El curs 2002-03 es posà en marxa el nou Graduat en Educació 
Secundària (GES) i, des del curs 2014-15, s’imparteixen els cursos de preparació per 
a les proves d’accés de Grau Mitjà i Grau Superior, amb el suport de la Diputació de 
Barcelona.  
 
Conclusions 
 
Per tot això exposat, l’Escola Municipal d’Adults de Malgrat de Mar, d'acord amb 
l'opció més votada en el concurs convocat, proposo que s'anomeni Escola d’Adults 
Cases dels Mestres (EA Cases dels Mestres)". 
 
Obert el torn d’intervencions 

Sr. Serret: avui portem a aprovació el nom oficial de l’Escola d’Adults municipal, 
titularitat de l’Ajuntament de Malgrat de Mar. Només explicar que s’ha escollit aquest 
nom a través d’un concurs que han fet els alumnes de l’escola, l’escola ja fa molts 
anys que funciona però requeria de poder-la batejar i tenir un nom com tenen la 
majoria d’escoles municipals. En aquest cas, arrel de la pluja d’idees i de les propostes 
que van fer els alumnes, va sortir escollit el nom de Cases dels Mestres, un nom que 
tal com ha explicat el Sr. Secretari serà tramès al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat per tal també de poder homologar l’escola amb un nom oficial i també a 
dintre de l’Ajuntament de  Malgrat de Mar. A partir d’ara, l’anomenarem amb aquest 
nom de Casa dels Mestres fent també honor a aquells mestres que van impartir 
docència en el nostre municipi i que van viure a l’edifici que actualment s’ha destinat a 
Escola d’Adults municipal. 

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 9 de novembre de 2017. 
 
Vista la proposta de l’alcaldia, de 3 de novembre de 2017, el Ple, per assentiment 
dels setze membres assistents, acorda: 
 
Primer. Aprovar la denominació per a l'escola d'adults com a "Escola d’Adults Cases 
dels Mestres (EA Cases dels Mestres)".  
 
Segon. Publicar els esmentats acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
a la seu electrònica municipal. 
 
Tercer. Comunicar els presents acords al Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i al Departament de Patrimoni per a la Modificació de 
l'Inventari Municipal 
 
6.  Aprovació del Pla d’Igualtat a la ciutadania 2017-2020. 
 
L’article 9 de la constitució i l’art.4 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, indiquen Els 
poders públics en general, i els Ajuntaments en particular, estan obligats a “remoure 
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els obstacles que dificulten la igualtat i han de facilitar la més amplia participació 
ciutadana en els afers públics”.  
 
Des de fa molts anys, es ve treballant des de diferents Institucions i Organismes per a 
fer efectiva la igualtat dins l’àmbit de gènere dona home, però queda molt per fer tal i 
com reconeix la darrera Llei 17/2015,  d’Igualtat efectiva entre dones i homes aprovada 
en el parlament de Catalunya el 21 de juliol de 2015. 
 
És també la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais 
bisexuals, transgèneres iintersexuals i per eradicar la homofobia, la bifobia i la 
transfobia, (LGTBI), qui recull expressament que és tasca de les administracions 
publiques garantir la igualtat, llibertat, i el respecte per la diversitat de les persones 
amb independència de la seva orientació sexual i identitat de gènere. 
 
L’any 2016, dins del Programa Concerta de la Diputació de Barcelona, es va sol·licitar 
a l’Oficina de dones i LGTBI, suport tècnic per a la redacció del Pla d’Igualtat de 
Gènere  per a la Ciutadania. El suport tècnic es va iniciar mitjançant la consultora Fem, 
al juny de 2016, amb la participació ciutadana.  Al març, es va iniciar el treball amb els 
propis tècnics de l’Ajuntament per a donar a conèixer els objectius, l’abast del pla 
d’igualtat cap a altres vessant més àmplies; a més de les polítiques d’igualtat entre 
dones i homes, també amb col·lectius que han sofert, i encara pateixen, desigualtats 
per qüestions d’orientació sexual, com el col·lectiu LGTBI i per integrar des de la 
perspectiva de gènere, en tots els àmbits de la vida pública i privada.  
 
El Pla d’igualtat a la ciutadania 2017-2020, esdevé l’eina bàsica, amb la planificació 
d’un conjunt d’accions com element vertebrador de les polítiques d’igualtat d’àmbit 
local,  per a treballar la inclusió i eradicar les desigualtats.  
 
Al Pla d’igualtat 2017-2020, es proposen algunes accions que ja s’han iniciat; com la 
presència de l’agent d’Igualtat. El següent  pas a realitzar ha de ser la constitució de la 
comissió de treball que implementi i segueixi el treball transversal iniciat en el Pla 
d’Igualtat a la ciutadania. 
 
Obert el torn d’intervencions 

Sr. Serret: avui, des de la regidoria d’Igualtat portem a aprovació el primer Pla de la 
Igualtat de gènere que l’Ajuntament de Malgrat de Mar porta a terme. La igualtat de 
gènere és un dels reptes de la nostra societat moderna i un objectiu fonamental de la 
regidoria d’Igualtat. Som conscients de la necessitat d’impulsar i aplicar polítiques 
d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes. En els darrers anys, la crisi econòmica 
ha afectat negativament molts veïns i veïnes de la nostra vila, però les dades ens 
mostren que les dones pateixen amb més cruesa la precarietat i l’exclusió. La majoria 
de presència de les dones a les cures, la major taxa d’atur femení de llarga durada i la 
precarietat en el mercat laboral ens indiquen que, probablement, les diferències entre 
homes i dones augmentaran en el temps. Aquest pla consisteix en el punt de partida 
per la implementació de les polítiques d’igualtat al municipi de Malgrat de Mar i pretén 
traçar el full de ruta del nostre municipi en els propers anys 2017-2020. Pel que fa a 
les polítiques d’igualtat, en especial entre homes i dones, però també amb aquells 
col·lectius que han sofert i que encara pateixen desigualtats per qüestió d’orientació 
sexual, com és el col·lectiu LGTBI. Amb aquest document assolim el compromís 
institucional dins l’àmbit de les nostres competències polítiques i de gestió vers les 
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polítiques d’igualtat de gènere per potenciar la integració de perspectives de gènere en 
tots els àmbits. Aquest Pla d’Igualtat esdevé una eina clau d’aplicació de les polítiques 
publicades de gènere. És per aquest motiu que la seva elaboració ha estat transversal, 
i amb la participació política, tècnica i, per sobre de tot, comptant amb la veu de les 
malgratenques. Fer que Malgrat de Mar sigui un municipi inclusiu en la seva totalitat i 
en tots els àmbits farà que tota la ciutadania en surti beneficiada, no només les 
malgratenques. No podem ser indiferents a les discriminacions i les desigualtats entre 
homes i dones i haurem de continuar treballant fins que la igualtat sigui una realitat 
quotidiana i visible. Aquest pla, per tal de portar a terme els seves funcions, està 
estructurat en 5 línies estratègiques. En la primera, trobem el compromís amb les 
polítiques d’igualtat de gènere amb l’objectiu d’incorporar la perspectiva de gènere en 
tots els àmbits, departaments i fases de l’acció del govern municipal. A través de la 
creació d’una tècnica que s’encarregui dels seguiment i la implementació del Pla en 
totes les àrees i departaments. Per altra banda. també té un segon objectiu important, 
que és el d’integrar la participació, per nosaltres indispensable, la participació de la 
ciutadania en general i en particular del moviment associatiu de les dones i els grups 
de dones pertanyents a moviment social i sindical pel disseny, el seguiment i 
l’avaluació de les polítiques de gènere. I això ho farem a través de l’acció de crear una 
taula d’igualtat municipal. La segona línia estratègica és la d’acció sobre la violència 
masclista, amb l’objectiu general, importantíssim i indispensable, per la sensibilització 
social, la prevenció i l’eliminació de la violència masclista, tenint en compte la diversitat 
i l’especificitat dels diferents col·lectius de dones i les diferents formes de manifestació 
d’aquesta violència. Una d’elles, la campanya del 25 de novembre així com la 
realització d’activitats  i tallers específics més enllà de les jornades internacionals. Una 
campanya que com podreu comprovar es posarà en marxa a partir d’aquest dilluns dia 
20 i durarà fins al diumenge 26. També té l’objectiu d’enfortir el treball en equip, la 
cooperació i la vinculació a les diferents xarxes que ofereixen servei a les dones que 
pateixen o han patit situacions de violència masclista i als seus fills o filles. Amb la 
participació a les reunions del circuit comarcal  per l’abordatge de la violència 
masclista i l’adaptació del protocol municipal. La línia estratègica tres, és la que esta 
destinada als drets i la qualitat de vida, amb l’objectiu de treballar per la promoció de la 
salut integral, amb la perspectiva de gènere. Ho farem amb la celebració de les 
jornades internacionals d’acció per la salut integral de les dones. Trobem també una 
quarta línia estratègica, indispensable com les altres, que és la coeducació. Si partim 
amb que la ciutadania comença a educar-se des de ben petits, serà la forma i el puntal 
per poder fer desaparèixer la violència per sempre més. Amb l’objectiu de potenciar la 
coeducació a les escoles, i entre les famílies, per tal d’eliminar el sexisme en les 
relacions i pràctiques educatives. S’oferiran recursos en l’àmbit de la coeducació als 
diferents centres educatius, a les escoles dels municipis, i s’organitzaran activitats 
d’informació i sensibilització a totes les persones que intervenen en l’àmbit eductiu i en 
la ciutadania en general. Trobem dues línies estratègiques que treballen de forma 
conjunta que són la reformulació del temps i els treballs en que l’objectiu general és 
fomentar la corresponsabilitat familiar i social en la cura de les persones, en la que es 
duran a terme activitats de sensibilització en relació a la corresponsabilitat, les tasques 
de la cura i el treball domèstic al voltant de la data del 8 de març, Dia Internacional de 
la dona. Amb un segon objectiu, també d’afavorir l’accés i la permanència de les dones 
al mercat de treball en condicions d’igualtat real i efectiva, en el que s’oferiran cursos i 
formació dirigides especialment a dones del municipi i es treballarà la sensibilització en 
matèria d’igualtat a les empreses. Finalment,, el reconeixement del lideratge i la 
participació de les dones. Un reconeixement veritablement important, amb l’objectiu e 
dinamitzar el teixit associatiu femení, donar-hi suport i establir mesures que fomentin 
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l’associació i grups de dones representants de diferents col·lectius socials. Amb la 
realització d’un petit estudi i impuls a les entitats de dones que treballen el tema de la 
igualtat o LGBTI a través dels tallers de participació. També tenim l’objectiu de donar 
el suport a les entitats i grups de dones organitzades al territori i establir les 
plataformes establertes de participació i col·laboració amb la creació de la taula 
municipal d’igualtat. D’aquesta manera, l’Ajuntament de Malgrat de Mar vol agrair 
públicament a la Diputació de Barcelona el suport que ens ofereix sempre, el qual ha 
fet possible l’elaboració d’aquest primer Pla d’Igualtat, així com a totes les dones i 
col·lectius que han participat de forma activa en la seva elaboració. D’aquesta manera 
aquest govern pretén que aquest pla sigui el primer document de la futura Taula 
d‘igualtat municipal, essent aquest òrgan consultiu i participatiu municipal qui engegui 
noves propostes a partir de les necessitats que hi són plantejades i establint 
mecanismes de seguiment per la seva adequada implementació. D’aquesta manera 
pretenem que amb aquest document puguem tenir un full de ruta que ens permeti 
poder dir que a Malgrat hi ha tolerància zero front la violència i que veritablement hem 
eradicat el 100% de la violència contra les dones, un col·lectiu tant i tant maltractat.  

Sra. Viñolas: des del PSC volem agrair que donin suport i continuïtat al Pla d’Igualtat. 
El nostre vot serà favorable 

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 9 de novembre de 2017. 
 
Vista la proposta de la regidoria d’Igualtat, de 30 d’octubre de 2017, el Ple, per 
assentiment dels setze membres assistents, acorda: 
 
Primer. Aprovar el Pla d’Igualtat a la ciutadania 2017-2020. 
 
Segon. Incoar l’expedient per a la creació de la comissió de treball  d’Igualtat. 
 
Tercer. Notificar els presents acords als interessats. 
 
7.  Aprovació inicial del reglament d'organització i funcionament dels mitjans de 
comunicació municipals de l'Ajuntament de Malgrat de Mar. 
 
Antecedents 
 
Mitjançant decret de l’alcaldia 1420/2017, s’inicia l’expedient per a la modificació del 
Reglament regulador de la participació dels regidors/ores i dels grups municipals en 
els òrgans d’informació i difusió municipal, constituint una comissió d’estudi per a la 
seva redacció. 
 
Producte del treball de la comissió redactora, reunida en diferents sessions, ha resultat 
un avantprojecte de reglament titulat d’organització i funcionament dels mitjans de 
comunicació municipals de l’Ajuntament de Malgrat, que, des d’un marc normatiu més 
ampli, proposa la derogació del vigent reglament regulador de la participació dels 
regidors/ores i dels grups municipals en els òrgans d’informació i difusió municipal. 
 
Vist l'informe emès per Secretaria, en data 08-11-2017, que en la seva part essencial 
diu: 
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Fonaments de dret 
 
La matèria objecte de regulació és de competència municipal, conforme al que 
estableixen els arts. 154.1 i 170.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; així mateix 
s’ajusta al principi de jerarquia normativa que proclamen l’article 9.3 de la Constitució i 
237.1 del TRLMC, per tal com no conté cap norma que s’oposi a una altra norma de 
jerarquia superior, i compleix el principi d’interdicció en l’arbitrarietat dels poders 
públics i els principis de legalitat, igualtat, proporcionalitat i congruència amb els motius 
i els fins que justifiquen l’aprovació de la norma projectada, i el de respecte a la llibertat 
individual –article 84 LBRL i 236 del TRLMC. 
 
Llei 22/2005, de 29 de desembre, de Comunicació Audiovisual de Catalunya. 
 
Arts. 60 a 66 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (aprovat per 
Decret 179/1995, de 13 de juny) i els articles 178 i 179 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, que regulen el procediment establert per a l’aprovació d’ordenances. 
 
L’òrgan municipal competent per a l’adopció de l’acord d’aprovació inicial del present 
reglament és el Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2 d) de la Llei de 
bases de règim local. En el present cas, s’aprova per majoria simple (art. 65.2 
ROAS). 
 
INFORME 
 
Primer.- El Reglament té per objecte: 
 
a)  La regulació del funcionament i la gestió dels mitjans de comunicació municipals. 
b)  Facilitar la informació més àmplia sobre la seva activitat de la corporació local  
c)  La participació de tots els ciutadans en la vida local . 
 d)   Garantir la participació dels regidors i dels grups municipals en els òrgans    
d'informació i difusió municipal, com ara la televisió local, les emissores de ràdio 
municipals i les publicacions i els butlletins editats per l'ajuntament. 
 
S'estructura en catorze capítols, 41 articles, una disposició derogatòria i dues 
disposicions final. 
 
Segon.- Procediment a seguir: 
 
-  En tractar-se d’una disposició de caràcter organitzatiu no són precisos els tràmits 
previs de  consulta, audiència i informació pública, d’acord amb l’art. 133.4 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 
-  Aprovació inicial pel Ple de la Corporació, amb el vot favorable de la majoria simple. 
 
- Informació pública i audiència als interessats per un termini de trenta dies a efectes 
de reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent edicte al 
BOPB, al DOGC, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler 
d’anuncis de la Corporació, així com a la pagina web municipal. 
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- Aprovació definitiva el Ple de la Corporació, amb el mateix quòrum exigit en 
l’aprovació inicial i amb resolució expressa de les reclamacions i suggeriments que es 
puguin plantejar. Cas que no se’n formulin la disposició restarà aprovada 
definitivament sense necessitat d’un nou acord. 
 
- Tramesa de l’acord d’aprovació definitiva, acompanyat de còpia íntegra i fefaent del 
reglament, a l’Administració de l’Estat (Sudelegació del Govern) i a la Conselleria de 
Governació de la Generalitat de Catalunya. 
 
- Publicació en el BOPB del text íntegre del reglament, així com la publicació del 
corresponent anunci en el DOGC fent constar la referència del BOPB en que s’hagi 
publicat íntegrament el text. 
 
Realitzats tots aquests tràmits, el reglament entrarà en vigor un cop transcorreguts 
quinze dies hàbils a partir del següent a la publicació íntegra del seu text en el BOPB 
en els termes previstos en els articles 60 i 70 de la LBRL. 
 
Tercer.- Es considera que el text del reglament s’ajusta a l’ordenament jurídic vigent. 
 
Obert el torn d’intervencions 

Sr. Roger: des de la regidoria de Comunicació portem a aprovació d’aquest plenari el 
Reglament d’organització i funcionament dels mitjans de comunicació municipals de 
l’Ajuntament. Aquest nou document que ve a substituir el que hi havia vigent des de 
2011, té per objecte regular el funcionament i la gestió dels mitjans de titularitat 
municipal. En el seu articulat s’hi defineixen les missions de servei públic dirigides a la 
satisfacció de les necessitats comunicatives de la comunitat local alhora que s’hi 
regulen els aspectes organitzatius del servei i el dret d’accés i ús per part dels regidors 
i regidores i dels grups polítics municipals. En el text s’hi recull el compromís 
d’observar els principis que estableix la llei de comunicació audiovisual de Catalunya i 
el de respectar el decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública, 
document que ha estat elaborat per la facultat de ciències de la comunicació de la 
Universitat Autònoma i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. S’hi fa una definició de 
les funcions que corresponen als mitjans de comunicació municipals. També el que 
fem és definir el caràcter que han de tenir i que ha de ser sempre un caràcter educatiu, 
cultural i divulgatiu i en el sentit que volem que es propiciïn activitats de formació de 
tècniques audiovisuals i de suport a les activitats lectives de les escoles de Malgrat de 
Mar. D’altra banda, es tracten els canals d’informació institucional, com poden ser la 
web, les xarxes socials, les aplicacions i les pantalles informatives, els quals pretenem 
que ampliïn i donin suport a la informació oficial i que complementin i facilitin l’atenció a 
la ciutadania. L’Ajuntament de Malgrat de Mar amb la seva aposta per la gestió pública 
a través de polítiques de govern obert, considera les xarxes socials i les noves eines 
de comunicació com una oportunitat de donar protagonisme al ciutadà, amb un rol més 
actiu i corresponsable amb els afers públics. La funció d’aquests canals és 
proporcionar informació i respostes immediates al ciutadà d’una manera propera, 
amplificant la difusió dels mitjans de comunicació públics municipals. Pel que fa als 
mitjans personals del servei també es defineixen les funcions del personal adscrit, 
introdueix, creiem que aquesta és una novetat a destacar, la possibilitat de comptar 
amb personal voluntari. Aquest personal l’incorporaríem mitjançant un conveni de 
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col·laboració que marcaria una sèrie de drets i obligacions tant per part d’aquests 
voluntaris com de l’Ajuntament.  

La Sra. Ponsa crida a l’ordre al públic assistent. 

Sr. Roger: continuarem dient, que aquest voluntariat es podrà incorporar a col·laborar 
amb els professionals que tenim a la casa. També podem dir que aquest reglament 
reconeix el dret i les condicions d’ús dels mitjans de comunicació i informació com a 
garantia del dret d’expressió als regidors i regidores dels diferents grups municipals. La 
comissió redactora ha prioritzat que en el tracte fos igualitari per tots els grups 
municipals i el seguiment que ha de tenir el criteri dels professionals de la comunicació 
que treballen al servei. Creiem doncs que aquestes dues incorporacions són 
destacables, perquè entenem que qui entén de comunicació són els professionals que 
hi ha a la casa i, per tant, hem volgut que ells tinguessin el protagonisme que mereixen 
en aquest reglament. També volem destacar l’articulat que fa referència a les xarxes 
socials. El text pel qual ens regíem, de l’any 2011, tota aquesta part nova de la 
comunicació que suposen les xarxes socials que cada vegada tenen més ús,  
evidentment, no hi eren regulades i creiem que era necessari que les incorporéssim en 
aquest reglament. Volem que s’incorporin i que tinguin presencia activa i que es 
consolidi una relació amb els ciutadans. En aquest sentit, hem establert una sèrie de 
criteris i principis que han de permetre que totes aquestes eines socials que tenim des 
de l’Ajuntament, continguin unes normes mínimes de participació i que això també 
serveixi perquè hi hagi un intercanvi d’opinió i informació que sigui respectuós, tolerant 
i fructífer entre l’ens i la ciutadania. Ja per acabar, també hem cregut pertinent la 
creació d’un consell consultiu. Aquest consell s’encarregarà de fer tasques de 
valoració i seguiment dels serveis de comunicació que oferim des de l’Ajuntament. 
Creiem que també val la pena destacar que aquest consell incorpora membres de 
l’equip de govern, membres de l’oposició, personal tècnic de la casa i també, en 
aquelles circumstàncies o assumptes que es cregui convenient l’assessorament 
d’alguna persona externa que estigui relacionada i sigui entesa en un àmbit de la 
comunicació que l’Ajuntament cregui convenient tractar en aquest consell, podrà ser 
cridada a seure en aquest consell, les resolucions del qual tindran sempre el caràcter 
de propostes o de recomanacions. Per acabar, voldria donar les gràcies als regidors, 
als tècnics i al secretari de la Corporació per la seva implicació en l’elaboració d’aquest 
reglament. Penso que aprovem una eina que actualitza les necessitats comunicatives, 
que posa al dia la comunicació d’aquesta Corporació i per tant, demanaria el màxim 
consens perquè és un reglament que com deia el que fa és un tracte igualitari per tots 
els grups i crec que això calia fer-ho.  

Sr. Mercader: el PSC serà bastant breu en les seves intervencions per no allargar 
gaire el Ple. Tenim una pregunta molt contreta pel que fa al reglament al Sr. Roger. És 
si pot dir-me la diferència entre igualtat i equitat.  

Sra. Ponsa: continuï si us plau i, quan acabi de fer tota la bateria de preguntes el Sr. 
Roger li contestarà. 

Sr. Mercader: vostès porten una hora parlant sols.  

Sra. Ponsa: sempre intervenen quan volen. No han intervingut perquè no els ha 
semblat bé. Ara vol intervenir. Doncs faci tota la seva exposició i un cop acabada el Sr. 
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Roger o qui li tingui que contestar, li contestarà. Ja sé que avui té públic, però deixi 
que continuem com sempre.  

Sr. Mercader: jo crec que la Sra. alcaldessa no està gaire acostumada a governar per 
a tothom i per això avui diferencia un públic de l’altre, però crec que no feia falta. Jo no 
li dic quan vostè té públic, si és seu o no és seu. Jo considero que sempre els hem de 
representar a tots.  

Sra. Ponsa: no vull entrar en cap debat, però vostè sap que estem governant per 
tothom. Per tant, continuï. 

Sr. Mercader: només tenia dos preguntes. La primera era la diferència entre igualtat i 
equitat i la segona, si sap dir-me quin reglament està vigent fins que s’aprovi el 
reglament definitiu. Si em pot contestar, li faré la rèplica.  

Sra. Ponsa: Sra. Vega, si vol fer les seves preguntes i després ja contestem. 

Sra. Vega: em sembla que ens tenim que acostumar a fer-les totes de cop perquè 
vostès contestin lo que volen. Avui, lo que si faré és parlar en castellà perquè hi ha 
moltes persones que el català no l’entenen i parlarem en castellà. Sólo una cosa, 
estamos de acuerdo totalmente porque hemos comentado cómo funcionaba lo que es 
la comunicación, pero tenemos un dilema. Cuando se presenta un reglamento, es por 
dos cosas. Uno porque existe otro o dos, porque se modifica. Mientras no se crea o se 
modifica, se supone que se está haciendo uso del anterior. En este caso ustedes 
entraron el 1 de Febrero, nos cerraron el acceso a los medios de comunicación,  
cerraron el acceso a la oposición a ir a la radio, y lógicamente, ustedes han aplicado 
este reglamento desde el primer día. Van a aprobar un reglamento que están 
aplicando desde el primer día. Sinceramente, creo que empiezan la casa por el tejado. 
Como no voy a hacer réplica, lmi voto es en contra.  

Sr. Roger: responent les preguntes del Sr. Mercader, començaré per la ultima 
pregunta, de quin reglament era vigent. Evidentment, és vigent el reglament de 2011, i 
li vull recordar que aquest reglament, malgrat totes les seves queixes i totes les seves 
demandes, té un article que és l’article 6 que diu: s’entendrà suficientment garantit el 
dret d’accés als mitjans de comunicació de titularitat pública i als òrgans d’informació i 
difusió municipal amb la retransmissió en directe o en diferit dels plens municipals pels 
mitjans audiovisuals locals. Això, des que aquest govern va entrar el mes de febrer, 
només no ha pogut produir-se en un plenari, per manca d’efectius personals. Per tant, 
tota aquesta demanda jo no la comparteixo de cap manera. Manta vegades hem 
discutit d’això, per tant, saben la meva opinió. La porta d’Ona Malgrat i la de premsa 
ha estat oberta per tots vostès des del primer dia i per tant, entenc que la pretensió 
d’aprovar aquest nou reglament va una mica més enllà i el que pretenem no és donar 
aquest enfocament que hi havia a l’actual reglament, que era dir: aquests senyors, 
d’aquest partit, amb aquesta representació, tenen tants minuts i els altres, com en 
tenen menys, en tenen menys. Nosaltres, torno a repetir, hem volgut donar un tracte 
igualitari per tots els grups, i per tant, entenem que estem aprovant un reglament que 
incorpora tota aquesta vessant comunicativa de xarxes socials que preveu la creació 
de les possibles noves tecnologies i noves xarxes que puguin sorgir i, evidentment, les 
que vinguin darrera. Tots sabem que la comunicació és una cosa molt viva i que a 
cada moment pateix modificacions i convido a que, d’aquí a un temps, quan cregui el 
regidor que en aquells moments porti la regidoria de Comunicació, a que tingui l’esma, 
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la vitalitat, de poder actualitzar aquest reglament, perquè penso que és una feina que 
s’ha d fer. En quan a la primera pregunta que vostè feia, entenc que equitat i igualtat 
segurament no són paraules que signifiquin el mateix, jo em comprometo a buscar-li 
una definició exacte, consultant la font que calgui, per donar-li una resposta precisa, 
però crec que encara que no siguin paraules sinònimes, una cosa porta bastant 
implícita l’altra.  

Sr. Mercader: per contestar-li la definició d’igualtat i d’equitat. Igualtat significa lo que 
han fet vostès, minutatge igualitari, sense tenir en compte cap mena de concepte, tots 
els grups polítics deu minuts. Això és el minutatge igualitari que han introduït. 
Nosaltres a l’anterior, encara vigent, reglament del 2011, el minutatge era equitatiu. 
Significa que no ignora ni obvia la realitat actual ni el context. És té en compte primer 
un minutatge igualitari que eren les dos terceres parts, tots els grups tenien opció a 
uns minuts, i una tercera part doncs era l’equitativa, que és, qui té més representació 
política, qui té més vots i més regidors, té més minuts. L’equitat significa ser més just i 
en el fons l’equitat garanteix realment la igualtat real. No es poden obviar els resultats 
electorals. No es pot obviar el nombre de regidors. Entenc perfectament que facin un 
minutatge igualitari perquè entre els 4 grups que estan governant potser hi ha una 
diferència de 100 vots, però recordem que el PSC va treure 6 regidors, va guanyar les 
eleccions i va treure el doble i el triple de vots que els partits que estan al govern. Per 
tant, defensem que sigui un minutatge equitatiu, perquè nosaltres estem representant 
a 2.340 persones que ens han votat i, a més a més, a tot el municipi. Creiem que 
aquest reglament ha tingut pocs canvis. Hi ha un consell consultiu, que està molt bé; 
han eliminat l’entrevista amb l’alcaldessa, que jo hauria animat a que no s’eliminés, i si 
volguessin incorporar l’entrevista amb el cap de l’oposició, jo estaria encantat, però  
l’han eliminat i llavors jo no puc demanar aquesta entrevista, no? què passa, que el 
més rellevant que hem vist és el minutatge igualitari, i s’han retallat els minuts al partit 
més afectat que és el PSC, que passa de tenir 49 minuts a tenir-ne 10. Per tant, 
tindrem menys presència a la radio municipal i, per tant, podrem informar menys de les 
accions de l’Ajuntament. Perquè li preguntava també quin era el reglament vigent? 
Durant nou mesos vostè ha estat incomplint el reglament vigent. Em deia l’article 6. Jo 
li esmento l’article 22 que deia que els partits polítics tenen un minutatge per anar a la 
radio i no s’ha complert durant 9 mesos. Per tant, la meva pregunta és de què serveix 
que avui aprovem un reglament que ja estan aplicant, amb entrevistes de 10 minuts, 
sense que el reglament estigui aprovat, i en canvi, han derogat, sense que s’hagi 
aprovat aquest reglament, l’anterior reglament. Quina mena de gestió o de rigor és 
aquest? Que s’estigui aplicant un reglament que ni ha estat aprovat pel Ple i hagin 
derogat un reglament que actualment està vigent. Aquesta és la gestió que està fent 
vostè, Sr. Roger. Nosaltres votarem en contra d’aquest nou reglament, demanant 
aquest minutatge equitatiu i com vostè avui mateix m’ha dit que el reglament vigent, 
fins que no s’aprovi aquest definitivament, és el reglament de 2011, seguim exigint 
aquests 9 mesos, 49 minuts per cada mes, dos hores i mitja que se’ns ha retallat al 
PSC per poder informar als ciutadans a través del reglament vigent.  

Sr. Roger: entenc que vostè insisteixi en aquest minutatge, però nosaltres tenim dret a 
fer els canvis que creiem oportuns. Aquestes entrevistes de 50 minuts del PSC, dels 
40 minuts d’ERC, arriba un moment que els ciutadans ens diuen que són 
insuportables, perquè arriba un moment que els avorrim molt. Per tant, el que hem fet 
nosaltres és introduir nous formats de participació política perquè, com vostè sap, el   
reglament vigent, en cap cas preveu, fora dels espais de campanya electoral, cap 
mena de debats ni res. Vostè no creu que és millor per un ciutadà escoltar, ni que sigui 
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3 vegades per temporada, - perquè amb els mitjans dels que disposem no podem 
ampliar-ho més -, una fórmula més participada dels grups. Que els grups puguem 
debatre i que no es tracti només de respondre preguntes d’un periodista, que això ho 
podem fer cada setmana quan ens toquen aquests 10 minuts. Per exemple, sap vostè 
que el dia 15 estan convidats. Ens ho podíem estalviar, perquè és campanya, i no en 
tenim cap obligació, perquè el reglament vigent és aquest, però sap que s’ha convidat 
a participar els grups que tenen representació, el dia 15 en aquesta mateixa sala, 
convidant també la gent que hi ha aquí a assistir a un debat de campanya per les 
eleccions del dia 21. Dit això, creiem que hem de caminar cap a aquí i el que hem de 
fer és que la gent escolti la ràdio, que llegeixi el que es pública des de l’Ajuntament. En 
aquest nou model se’ls dona un espai en aquest consell, crec que és un gest, perquè 
la utilitat que tindrà és fer aportacions, millorar. Vostè em diu: hi a pocs canvis. Jo 
discrepo, però m’hagués agradat que potser n’hi hagués hagut més i haver rebut 
alguna aportació per part dels grups de l’oposició. No ha estat així i l’hem tancat 
d’aquesta manera però si que els convido a que aquests consells, que tenen una 
periodicitat durant l’any, a venir, participar, dir la seva i valorar si potser aquests 10 
minuts s’han de convertir en 15. També li haig de dir que això ve donat pel criteri de la 
persona responsable de l’emissora, que ha elaborat aquesta graella d’aquesta manera 
i jo li vaig respectar. Ja li dic, convidar-lo a participar al consell, a continuar com ha fet 
últimament a venir a la radio, a opinar, mostrar el posicionament del PSC, perquè 
penso que la porta de la radio i la de premsa de l’Ajuntament ha estat oberta i sempre 
que vostès considerin que tenen alguna cosa a dir al poble de Malgrat no trobaran mai 
la porta dels mitjans tancada 

Sr. Mercader: quan va estar a l’oposició, nosaltres vam complir al cent per cent aquest 
reglament i vostè deia que la radio era socialista, que estava polititzada, tancada. Mai, 
en l’època socialista, hi va haver cap problema per escoltar cap Ple. A la mínima, quan 
a la ràdio anunciaven una mica tard alguna divulgació, deia a veure què estava 
passant amb els recursos humans. Vostès han sigut molt exigents a l’oposició. Han 
accedit al govern per fer-ho molt millor que nosaltres, i, durant nou mesos no han 
aplicat el reglament vigent i comencen a aplicar un reglament que no està aprovat. 
Simplement, compleixin lo que s’aprova en el Ple. És cert que poden fer el que vulguin, 
tenen majoria, encara que hagin venut que obren finestres i hi ha participació. 
Esperem que a partir del desè mes hi sigui. Però han de fer les coses amb rigor. El 
que no pot ser és derogar un reglament que està vigent i començar a aplicar un 
reglament que no està aprovat. Rigor i millor gestió.  

Sr. Roger: Sr. Mercader quan s’afirmen coses de manera categòrica, cal també 
demostrar-ho. Jo li agrairia que portés alguna prova de que jo públicament hagi dit que 
la premsa de l’Ajuntament era socialista. Si troba aquesta declaració pública meva, li 
reconeixeré que em vaig equivocar.  

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 9 de novembre de 2017. 
 
Vista la proposta de la regidoria de Govern Obert, de 9 de novembre de 2017, el 
Ple, per nou vots a favor (JxM, ERC, PDC i CUP), set vots en contra (PSC i PP), 
acorda: 
 
Primer. Aprovar inicialment el reglament d’organització i funcionament dels mitjans de 
comunicació municipals de l’Ajuntament de Malgrat. 
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Segon. Sotmetre a informació pública aquest expedient i el text del reglament, 
mitjançant la inserció d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la 
Generalitat, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, en el tauler d’anuncis de la 
corporació, i a la pàgina web municipal, durant un termini de 30 dies, per a la 
formulació de reclamacions, suggeriments i al·legacions. El termini d’informació 
pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions 
esmentades. 
 
Tercer. Determinar que si no es presenta cap al·legació, reclamació o suggeriment 
durant el termini d’informació pública, esdevindrà definitiva l’aprovació d’aquest 
reglament sense necessitat d’acord exprés, i entrarà en vigor quinze dies després de 
la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Quart. Trametre a l’Administració de l’Estat (Sots-Delegació del Govern a Barcelona) i 
Generalitat de Catalunya còpia íntegra i fefaent del reglament definitivament aprovat, 
juntament amb l’acord o declaració de l’aprovació definitiva. 
 
Cinquè. Publicar íntegrament el reglament en el Butlletí Oficial de la Província un cop 
sigui aquest aprovat definitivament. 
 
Sisè. Comunicar telemàticament aquest acord als membres de la Comissió d’Estudi. 
 
Setè. Facultar tan àmpliament com sigui necessari en dret a la Sra. alcaldessa per a la 
tramitació i execució d’aquests acords. 
 
8.  Moció que presenta el GPM del PSC, referent a la remodelació urbana de l'Av. 
Verge de Montserrat, entre els carrers Joan Margall i la plaça de l'Àncora (1ª part 
dels carrers adjecents: Joan Maragall, Pintor Fortuny, Roger de Flor i l'Av. 
Barcelona). 
 
Vista la moció presentada pel GPM del PSC, referent a la remodelació urbana de l'Av. 
Verge de Montserrat, entre els carrers Joan Margall i la plaça de l'Àncora (1ª part dels 
carrers adjecents: Joan Maragall, Pintor Fortuny, Roger de Flor i l'Av. Barcelona),, que 
literalment diu:  
 
“Antecedents 
 
L’ Av. Verge de Montserrat és una via bàsica de penetració cap a la zona turística-
hotelera de Malgrat de Mar, per tal d’evitar el trànsit pel casc urbà. 
 
L’ esmentat sector dóna continuïtat a una part ja urbanitzada de l’ Av. Verge de 
Montserrat al seu encontre amb l’ Av. Tarragona i comença a la zona de les places 
verdes situades al carrer Joan Maragall que és un carrer que connecta amb el Cas 
Antic i acaba a la plaça de l’+Àncora, punt d’intersecció de l’ Av. Bon Pastor, el tram 
per als vianants del carrer Sant Esteve, l’accés a la platja de l’ Av. Pins i inici del 
Passeig Marítim. 
 
Aquesta situació tancaria un recorregut per als vianants i rodat que connecta i a l’hora 
separa la zona turística del municipi amb la resta del municipi. La remodelació urbana 
de l’Av. Verge de Montserrat i carrers que hi confronten tindria com a finalitat fer una 
actuació integral que permeti dinamitzar l’activitat comercial. 
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Algunes millores que s’hi aconseguirien serien la reordenació de l’espai urbà per 
incrementar llur atractiu turístic que permeti una connexió franca de la zona turística 
amb la resta de municipi, ordenant l’espai de manera que vehicles, vianants i bicicletes 
tinguin el seu propi espai. També una millora de la xarxa viària tant a nivell 
d’infraestructures de serveis com en superfícies, en coherència amb les directrius dels 
plans de mobilitat, clavegueram, abastament d’aigua, enllumenat públic, etc. 
 
Per tant, es tracta de dur a terme un nou espai urbà més accessible i còmode, de 
dissenyar carrers on s’hi pugui circular adequadament i no només desplaçar-se, és a 
dir, crear un espai de convivència ciutadana. 
 
Atès que ja es va dur a terme l’aprovació del projecte de remodelació urbana de 
l’Avinguda de la Verge de Montserrat i es van fer tots els passos pertinents per poder 
dur a terme  l’execució d’aquesta remodelació urbana. 
 
Per tot, demanem l’adopció dels següents  
 
Acords: 
 
Primer. Destinar una partida pressupostària per a la remodelació urbana de l’Avinguda 
Verge de Montserrat, entre els carrers Joan Maragall i la Plaça de l’Àncora (i part dels 
carrers adjacents: Joan Maragall, Pintor Fortuny, Roger de Flor i l’Av. Barcelona. 
 
Segon. Duar a terme l’execució del projecte de la remodelació urbana de l’Avinguda 
de la Verge de Montserrat, abans de finalitzar aquest mandat (maig de 2019). 
 
Tercer. Realitzar la màxima difusió del present acord als mitjans de comunicació 
d’àmbit local i supramunicipal.” 
 
Obert el torn d’intervencions 

Sr. Mercader: el PSC presenta aquesta moció perquè és un projecte que ja està 
aprovat, tant inicialment com definitivament i també perquè, en el passat mandat, es va 
dur a terme el conveni expropiatori que feia falta per expropiar una part del terreny per 
ampliar les voreres del carrer Verge de Montserrat. Està tot enllestit i s’han fet els 
passos pertinents perquè l’equip de govern que hi hagi pugui, si hi ha voluntat política, 
destinar un pressupost econòmic per tirar endavant aquesta remodelació urbana. 
Estem parlant de l’avinguda Verge de Montserrat que és l’entrada al passeig Marítim, 
on actualment no hi ha voreres, no està urbanitzat i inclouria els carrers adjacents que 
donen a l’avinguda Verge de Montserrat, com Joan Maragall, Roger de Flor, Pintor 
Fortuny i Avinguda Barcelona. Creiem que és una obra que a nivell econòmic es pot 
assumir i és una necessitat que es faci el més aviat possible, ja que si s’ha 
desenvolupat l’avinguda Barcelona abans que el passeig Marítim, seria convenient 
destinar aquesta partida a Verge de Montserrat i animem a que l’equip de govern ho 
tiri endavant 

Sra. Vega: nosotros estuvimos en el anterior mandato, junto con PSC, que es cuando 
se empezó a hacer el proyecto de la remodelación de la avenida Verge de Montserrat 
y no tendría ningún sentido no votar esta moción. Lo que les pediría es que si están de 
acuerdo, la pudiéramos encabezar con ustedes. 
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Sr. Mercader: no hi ha cap inconvenient. 

Sra. Serra: com vostè sap Sr. Mercader el projecte al que fan referència en aquesta 
moció és un projecte que la seva aprovació inicial es va portar en un Ple, el 
14/02/2013. Ja parlem d’un temps. I era un projecte que venia parlant-se des de l’any 
1991. Amb això què li vull dir? Que han tingut mol temps, si era una prioritat, per 
entomar aquest projecte. També li vull dir que aquest govern quan va començar el 
rodatge, va fer públics quins eren els seus objectius de mandat i quins projectes 
prioritzava, i vam marcar 10 projectes prioritaris pel mandat. Vostès es van afanyar a 
dir que érem massa ambiciosos, que no tocàvem de peus a terra. Aleshores, no és 
fàcil entendre que ara ens vulguin afegir un projecte més en aquells que vam marcar 
com a prioritat i estem treballant en el que queda de mandat, que, com sap molt bé, no 
és molt temps el que tenim. Per tant, no podem agafar compromisos que no són 
possibles d’executar, i vostè ho sap perfectament perquè coneix la dinàmica municipal, 
dins d’aquest mandat. D’altra banda li diré que ens hem trobat amb altres projectes 
que estem executant, que s’han hagut de refer quan ha sigut l’hora d’executar-los, per 
tant aquest projecte tampoc ens ofereix masses garanties, s’hauria de revisar, i no hi 
ha temps material per poder fer aquesta feina si estem treballant en els altres 
objectius. També li diré que hi ha grups dins d’aquest govern, alguns no hi eren el 
mandat passat, que vam votar en contra del projecte. Per tant, tampoc seria massa 
coherent que ens afanyéssim a fixar aquest projecte com una prioritat. Amb tot això 
que li vull dir? Que des del govern agraïm que ens posin propostes sobre la taula i que 
està molt bé revisar-les i valorar-les, però, en aquest cas, no podem assumir el 
compromís ni d’incloure-ho perquè estem parlant de més d’un milió d’euros que era la 
valoració d’aquest projecte i, en aquests moments, que estem tancant una proposta de 
pressupost, entendrà que colar ara un milió d’euros no es pot. Sap lo difícil que és fer 
un pressupost i lo difícil que és ara de repent incloure una obra que té aquest cost. Per 
tant, - ja sabem que no parlen d’aquest exercici -, però els terminis són molt justos. 
Podríem fer un brindis al sol, però no ho farem perquè cal ser coherents i ser realistes. 
En aquest sentit, no assumirem un compromís que no ens veiem capaços d’executar. 

Sr. Mercader: vull recordar que, en aquest pressupost del 2017, hi ha una partida de 
1.050.000€ pel carrer Llibertat Sant Elm i vostès n’han gastat 40.000€ per fer l’asfaltat. 
És a dir, del milió que queda, una part l’assumia l’Ajuntament, que eren uns 400.000€ i 
l’altra era a través de contribucions especials, uns 600.000€. Jo els faig aquesta 
proposta: ja que no s’han gastat aquests 400.000€ amb el carrer Llibertat Sant Elm, - 
que no on van -, facin servir aquesta partida per Verge de Montserrat i els carrers 
adjacents. Si volen fer l’enquesta de si volen pagar contribucions especials o no, ja és 
la seva opció, nosaltres defensem l’opció d’assumir aquesta partida cap a allà i aplicar 
contribucions especials, ja que nosaltres sempre hem dit que aplicaríem contribucions 
especials. No som com alguns membres del govern que avui sí, demà no i demà 
passat ja veurem.  

Sra. Serra: he oblidat fer esment a una cosa que també em semblava important tenir 
en compte, que vostès no han contemplat en aquesta moció i és que saben que es va 
presentar recentment la revisió del Pla de Mobilitat. Aquest Pla fa esment de punts que 
afectarien a aquest projecte, perquè preveu, per exemple, una mini rotonda a 
l’encreuament de l’avinguda Tarragona amb l’avinguda Verge de Montserrat i hi ha 
alguns punts que el toca. Per tant, caldria agafar aquest nou Pla de Mobilitat i les 
propostes i intentar encaixar-les dintre d’aquest projecte o reformar-lo en la mesura 
que faci falta. Dit això, sobre el tema dels comptes, no pateixi que sabem fer comptes. 
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Sabem on destinar els diners, tenim projectes i ja li dic, estem tancant altres projectes 
que saben perfectament perquè no els hem amagat, que són prioritats del que queda 
de mandat i que intentarem dur a terme. Per tant, no ha de patir que els diners sap que 
aniran destinats a alguna cosa en benefici del poble. 

Sr. Mercader: jo penso que al final és qüestió de voluntat política. Vostès fa un mes 
han encarregat una actualització del passeig Marítim, perquè tenen la voluntat política 
de dur-lo a terme. Si vostès tinguessin la voluntat política de fer el Verge de Montserrat 
també demanarien, si fa falta una revisió d’aquest projecte. Però bé, jo els hi he dit una 
alternativa perquè em comenten que a nivell econòmic la cosa està ajustada amb 
aquests compromisos, però vostès decideixen quins projectes prioritzar i quins deixar 
al calaix perquè els tirin endavant els que vinguin. 

Sra. Serra: vostè ho ha definit molt bé. És una qüestió de voluntat política, i en aquest 
moment, no hi ha aquesta voluntat política perquè el govern té altres prioritats damunt 
de la taula.  

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 9 de novembre de 2017. 
 
Vista la moció del GPM PSC, de 3 de novembre de 2017, el Ple, per set vots a 
favor (PSC i PP) i nou vots en contra (JxM, ERC, PDC i CUP), acorda: no aprovar 
la moció. 
 
9.  Moció del GPM del PSC per a la renovació integral de la plaça Pere-III. 
 
Vista la moció presentada pel GPM del PSC, referent a la renovació integral de la 
plaça Pere III, que literalment diu:  
 
“Antecedents 
 
La plaça Pere III on s’actuaria es troba en la confluència dels carrers Abad Oliva i 
Avinguda Carme, i es situa a la part est del municipi. 
 
Aquesta plaça és operativa però faria falta una renovació integral. 
 
La renovació de la Plaça Pere III tindria l’objectiu d’ordenar aquest espai públic per a 
gaudi del municipi amb la col·locació de nou mobiliari urbà i la creació de noves zones 
de jardineria amb el sistema de reg pertinent, entre d’altres infraestructures 
necessàries. 
 
Atès que propis veïns/nes de la zona han demanat la millora d’aquest espai públic i la 
seva intervenció integral per millorar l’estat actual de la plaça. 
 
Atès que ja fa mesos, es va realitzar treballs tècnics per dur a terme l’aprovació de la 
renovació integral de la Plaça Pere III. 
 
Per tot, demanem l’adopció dels següents 
 
Acords: 
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Primer. Aprovació d’una memòria valorada i/o projecte executiu per a la renovació 
integral de la plaça Pere III. 
 
Segon. Dotar l’espai públic de l’equipament bàsic (bancs, font, mobiliari lúdic, ...) 
adequat a les necessitats i pràctiques dels i les usuàries. 
 
Tercer. Destinar una partida pressupostària per a la renovació integral de la Plaça 
Pere III. 
 
Quart. Executar la renovació integral de la Plaça Pere III abans de finalitzar el mandat 
(maig 2019). 
 
Cinquè. Realitzar la màxima difusió del present acord als mitjans de comunicació 
d’àmbit local i supramunicipal.” 
 
Obert el torn d’intervencions 

Sr. Mercader: el PSC segueix posant propostes sobre la taula per intentar millorar 
espais al municipi. En aquest cas, demanem la renovació integral de la plaça Pere III, 
entre el carrer Abad Oliva i avinguda del Carme, al costat de Can Mercader. Vam 
començar a treballar, amb els tècnics corresponents, una renovació integral, una nova 
distribució d’aquesta plaça, amb l’objectiu d’ordenar aquest espai amb la col·locació de 
nou mobiliari urbà i creació de noves zones de jardineria, amb el sistema de rec 
pertinent, entre d’altres infraestructures necessàries. També, els propis veïns es van 
dirigir a nosaltres per tal de millorar aquest espai i vam entomar, en el seu moment, 
aquest objectiu que, finalment, no vam poder tirar endavant en no seguir en el govern. 
Per això, demanem que el nou govern entomi aquest encàrrec que van fer els veïns, 
entomi els plànols que hi ha. És cert que no hi ha proposta aprovada, és a dir, que 
poden canviar els plànols i fer una nova distribució si volen i per això en aquest cas 
demanem primer que s’aprovi la memòria valorada del projecte executiu i que es doti 
aquesta partida econòmica en aquests pressupostos o en els propers o amb el 
superàvit. Si la renovació d’aquesta plaça pot costar 60 o 70.000€, crec que és del tot 
assumible. Si no és en aquest pressupost, perquè van molt justos, doncs el superàvit o 
en el pressupost 2019 tirar-ho endavant. Un altre cop estem davant de voluntat 
política. 

Sra. Serra: en aquest cas, en relació a la proposta que fan, si que podem dir que 
estaríem d’acord en que és un espai públic al que li falta una renovació integral. És 
una plaça que ha sofert històricament un cert abandonament, i que està necessitada 
de que se li faci una actuació amb una prioritat. No a llarg termini, sinó en breu. Tot i 
això, davant d’aquesta proposta, hem revisat la memòria del projecte i, a diferència del 
que vostè afirma, no hem trobat cap encàrrec ni petició de cap col·lectiu. Tampoc hem 
trobat, que potser es va fer, però no consta ni es fa cap esment ni referència a un 
treball participatiu amb els veïns de la zona, que per nosaltres és un element molt 
important, i ens ha semblat que és un projecte molt tècnic que, segons com s’interpreti, 
no afavoreix precisament la convivència en aquest espai, que, com vostès fan constar 
a la moció, té una utilització molt intensa per part de la mainada, la gent gran, la gent 
de la zona. No ens volem comprometre a assumir un projecte que no sabem si podem 
incloure o no. Estaríem d’acord en plantejar en un futur aquesta actuació, però sempre 
sota les premisses de refer aquest projecte, fer un mínim procés participatiu per 
realment copsar quines són les necessitats de la gent que viu a la zona i que fa ús de 
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la plaça i revisar un projecte que ens ha semblat que dividia la plaça i limitava 
precisament la utilització de bona part d’aquest espai. No ens hi oposem, sinó que ho 
podem estudiar més endavant i en podem parlar. El que no farem serà a adquirir un 
compromís que ens obligui i que després no puguem assumir. Com hi ha un treball per 
fer previ, al qual els convidem a participar, pensem que primer és necessari abordar 
aquesta feina i després parlem de plantejar aquest projecte que, si no es pogués 
incloure en aquest pressupost, sap vostè que després es pot incloure en un altre 
moment en relació al superàvit o en algun altre canvi que es pugui fer a les partides. 

Sr. Mercader: la nostra voluntat és que això tiri endavant, estem oberts, nosaltres no 
hem dit que es faci el projecte, el poden canviar perquè no està aprovat, no hi ha cap 
problema. I, si volen, afegim un punt de dir que hi hagi la participació dels veïns abans 
de l’aprovació del projecte, que puguem treballar entre tots els regidors. Però si no hi 
ha un mínim compromís d’execució econòmica, això pot quedar en un calaix. Per tant, 
jo crec que, simplement, posant el punt de la participació i treballar el projecte entre 
tots, tant amb els veïns com tots els regidors, doncs crec que es podria tirar endavant.  

Sra. Serra: nosaltres el que li proposaríem en aquest cas és  que deixessin aquesta 
moció sobre la taula. Això no obliga a ningú a posicionar-se en contra d’una proposta 
que sembla que es pot plantejar, però que, en aquests moments, amb les dades que 
tenim i el projecte que hi ha, no ens veiem amb cor d’assumir-ho. Als objectius de la 
memòria per exemple hi ha un punt que no ens ha agradat. Parla d’objectiu 
d’intervenció sostenible, que ho podem entendre amb clau positiva, però diu de poc 
cost. Nosaltres hi afegiríem que ha de ser de qualitat. Per tant, hi ha alguns matisos de 
la pròpia memòria que ja de per si ens sembla que està una mica forçada i que estaria 
molt bé revisar-la. Els fem des del govern aquesta proposta, deixem-ho sobre la taula i 
la poden tornar a presentar més endavant quan tinguem les coses més clares i ho 
podem parlar. Vostès sempre tindran la possibilitat de tornar-la a portar a Ple.  

Sr. Mercader: el govern porta a plenari dos o tres urgències, firmant propostes un dia 
abans, tenint només un dia l’oposició per mirar-ho. Nosaltres l’hem entregat dins de 
termini, perquè ens hem trobat  més d’un cop que si el PSC presenta una urgència, es 
vota en contra. Ja que hem fet la feina, des de l’oposició, presentant en termini 
aquesta moció i han tingut dos setmanes per mirar-s’ho i la comissió informativa per 
negociar-la, que ara ens demanin deixar-la sobre la taula, amb deu regidors amb 
dedicacions exclusives i parcials...Crec que han tingut temps de sobres per mirar-se 
aquesta moció. Per tant, nosaltres estem disposats a que incloguin aquest punt i si no, 
cap problema, nosaltres volem portar la moció a plenari i també perquè es tingui en 
compte ja en aquest pressupost 2018 tot i que hem deixat obert que sigui al 2019, 
perquè si la deixem sobre la taula estem segurs que en el del 2018 no sortirà. 

Sra. Serra: aquesta afirmació la fa vostè en base a no se sap quin argument o quines 
dades. Això de que, si la deixem sobre la taula, sabem segur que no anirà al 
pressupost. Nosaltres li hem traslladat una proposta de bona voluntat. Vostès poden 
escollir si l’accepten, si volen parlar-ne o no. He estat extremadament prudent en les 
intervencions que hem fet a la moció anterior i a aquesta, perquè passa que quan un 
fa propostes i utilitza determinats llenguatges de si es porta  per urgència, si no s’ha 
donat prou temps.. . La proposta que ha fet abans de Verge de Montserrat li vull 
recordar que, un dels arguments que va fer servir un grup per votar-li en contra va ser 
la sorpresa de les presses de l’equip de govern. Vostè hi era. Per tant, lliçons les 
mínimes. Estem intentant tenir bona voluntat. Després no traslladem a la gent que no 
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som capaços d’entendre’ns, perquè aquesta gent va pel dret. Penso que la proposta 
que s’ha fet és políticament bastant correcta, de dir-li miri, podem dir-li que no i aquí 
s’acabarà el recorregut d’aquesta moció i li donem l’opció de, si volen, parlar-ne. Ens 
sembla una proposta interessant i  la podem plantejar. No volen perquè avui volen 
sortir d’aquí amb la moció? Doncs portem-la a votació. Ara, després el diàleg ha de ser 
a dos bandes, no exigeixi diàleg si per la seva banda no està disposat a donar-ne. 

Sr. Mercader: jo sé que aquesta moció, tant si s’aprova com si no, si vostès tenen la 
voluntat, estic segur que ho faran, per tant veurem amb el temps si fan la plaça Pere III 
o no la fan. Serà qüestió de voluntat política. Està molt bé que recordin els anys 
anteriors, però és que vostès van entrar per fer-ho millor que nosaltres. Si vostès es 
comparen repetidament amb les coses que fèiem nosaltres, no entenc perquè han 
entrat si ho fan igual o, en alguns casos, pitjor. També ha comentat del Verge de 
Montserrat, a la seva part expositiva, que se’n parlava des dels anys 90, per tant, 
presses, poques.  

Sra. Serra: no he acabat d’entendre si al final la vol portar-la a votació. 

Sr. Mercader: sí 

Sra. Serra: amb el tempo i les presses no ens estem comparant permanentment, tots 
fem les coses diferent, però, a vegades, fa servir arguments que cauen pel seu propi 
pes. Vostè se n’ha atipat de portar projectes més o menys de pressa, però aquí estic 
parlant d’un projecte, no de les presses que ho ha tret vostè a debat, que el projecte 
no està madur. És un projecte que no ens agrada, que s’ha de revisar, que no ha 
tingut cap mena de participació, ningú el coneixia, ni els seus socis de govern. Per 
tant, és una plaça, però per nosaltres tant important és una plaça com un carrer. 
Potser per vostè només és una plaça i per això ha posat aquí que sigui ben 
econòmica, però nosaltres volem fer-ho bé i creiem que aquesta intervenció s’ha de 
revisar. Que els criteris són molts tècnics i estem segurs que quan s’executi, aquest 
projecte tal com està redactat, la gent que està utilitzant aquesta plaça, no s’hi sentirà 
ubicat, perquè és un projecte que divideix i compartimenta la plaça. No permet 
precisament que hi hagi fluïdesa entre els espais. Per tant, pensem que és necessari 
revisar-ho. I si després de tant temps es fa una actuació, ens hem de garantir, - ja 
sabem que tot no ho fem bé i al final pot ser que algo surti malament -, que fem un 
projecte que sigui una millora i després no ens hàgim d’escoltar que ho hem deixat 
pitjor que abans, que a vegades ha passat. per tant, deixi’ns el benefici de poder-ho 
revisar. 

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 9 de novembre de 2017. 
 
Vista la moció del GPM PSC, de 3 de novembre de 2017, el Ple, per set vots a 
favor (PSC i PP) i nou vots en contra (JxM, ERC, PDC i CUP), acorda: no aprovar 
la moció. 
 
10.  Dació de compte dels decrets 2224 i 2537/2017. 

Sr. Mercader: aquesta pregunta anava dirigida al Sr. Màrquez, però al no ser-hi, la 
faig a qui em pugui contestar. Hem estat repassant els decrets i hem vist un total de 54 
decrets on la policia local ha aixecat actes de denúncia contra persones que tenien 
il·legalment substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques. Volem recordar que 
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al seu dia el Sr. Màrquez s’alarmava i des la CUP treien Ple rere Ple aquest tipus de 
decrets i va proposar fer una Taula d’oci nocturn alternatiu, per prevenció entre els 
joves. Com porta 9 o 10 mesos al govern, li volíem preguntar com va la confecció 
d’aquesta Taula, si l’han fet, si han començat a treballar-hi i quants diners tenen 
previstos al pressupost 2018 per aquestes activitats d’oci nocturn alternatiu.  

Sra. Casajuana: contesto, però potser no amb tota la informació. Si hi ha alguna 
complementaria ho farà el regidor de Joventut o ho farà el Sr. Màrquez quan arribi. La 
ultima de les preguntes no li puc respondre perquè el pressupost no està tancat. Quan 
el tanquem li podrem dir. Té raó, una taula d’oci nocturn, perquè és alarmant que ens 
trobem cap de setmana rere cap de setmana amb actes de la policia d’això i de jovent 
que va amb greus problemes d’alcohol. És important i fa bé de dir-ho. No s’ha abordat 
aquest tema encara, per aquest pressupost estem intentant preparar bastant bé una 
mena de projecte sòcio-educatiu que inclou tot allò que, des de fa temps, s’està fent 
per infants i jovent de 3 fins a 14 anys i de 14 anys a més amunt, queda com una mica 
la cosa penjada perquè s’ha de donar molta oferta cultural i moltes alternatives. Té raó, 
és una cosa a tenir en compte i probablement aquest sòcio-educatiu hagi de reconduir-
se. El que volem és que aquests tallers joves siguin durant tot l’any, no només juliol, i 
tractar aquests temes. Té raó, però jo ara no li puc donar més dades. No sé si des de 
joventut s’ha parlat amb la tècnica. 

Sr. Mercader: crec que tots els regidors estem d’acord en la prevenció sobre aquest 
tema i en destinar recursos per això i, si una gran part d’aquestes actes de la policia 
local es fa a través de la unitat canina de la policia local, no entenc els rumors que hi 
ha de que es vol eliminar aquesta unitat canina. Em poden explicar si és veritat o no? 

Sra. Ponsa: els rumors són rumors. Ara mateix no sabria què dir-li, perquè nosaltres 
ens basem en fets i de moment no hi ha res. 

Sr. Sánchez- Camacho: és cert que els rumors són rumors, però només recordar que 
l’Ajuntament de Barcelona, en el seu dia, va posar a disposició de la ciutadania una 
pàgina web expressament per desmentir rumors. Per tant, ho podria fer també 
l’alcaldessa.  

Sra. Ponsa: doncs és una bona idea.  

Sra. Casajuana: aquesta pàgina de rumors de Barcelona és, precisament, per acabar 
amb els rumors quan es diu que totes les ajudes socials van als immigrants, que no és 
veritat.   

Sr. Sánchez- Camacho: per tant, no hagués calgut cap pàgina ni res si la Sra. 
alcaldessa hagués volgut desmentir aquest rumor, amb un senzill aquest rumor és fals. 

Sra. Ponsa: és que aquest rumor és un rumor. Algun altre decret que vulguin 
comentar?  

Sra. Vega: perdó, Sra. alcaldessa, si em permet un moment...  Le he pedido permiso a 
la Sra. alcaldesa y eso no suele pasar. Hay dos cosas que yo no voy a consentir. Una, 
que ciertos señores del público me digan que yo os tengo que hacer callar. Primero, 
porque cuando vinieron los suyos, nosotros no dijimos nada, y los del público no voy a 
consentir que me echen la culpa de que ustedes hablen o no. Lo que también les 
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tengo que decir es que el Pleno funciona como funciona. Los regidores tienen derecho 
a hablar el tiempo que tengan que hablar y ustedes tendrán todo  el derecho de hablar 
después cuando les den permiso. Cuando les toque. Hagan el favor de quedarse 
callados hasta que les toque. Manténganse callados y esperen el turno del público. No 
han vingut per mi, són prou grans per decidir ells quan poden o no venir. Estem a una 
democràcia i tothom té dret a dir el que vol. Al resto del público, por favor, estaros 
callados hasta que os den la palabra.  

La Sra. alcaldessa disposa un recés de deu minuts, transcorregut el qual, es 
reprèn l’ordre del dia.  

ASSUMPTE DECLARAT D’URGÈNCIA 
 
Modificació dels terminis de presentació i justificació de les Bases reguladores 
per a la concessió de subvencions per a l’habitatge. 

Sr. Serret: en aquests moments el que toca és defensar la urgència. És un punt en el 
que no pensava tampoc fer massa esment, però després de certes afirmacions, cal 
explicar-la i cal explicar-la perquè la ciutadania ho entengui. També hi ha certes 
afirmacions que m’agradaria que també siguin respostes. El que es demanarà és que 
es modifiquin unes dates per les subvencions a lloguer. Unes subvencions que com es 
va explicar en el seu dia, tenen dues línies i el que permet és que tot ciutadà que ho 
necessiti pugui ser perceptor de les ajudes de lloguer en la que destinem una partida 
de 25.000€. Per primera vegada, hi ha una dotació econòmica important en el municipi 
per donar ajuts al lloguer a tots els col·lectius, ja siguin joves, persones grans, o 
aquelles persones que estan a punt de patir un desnonament. Dit això, aquest govern 
va portar a aprovació al mes d’agost una modificació pressupostària. Aquesta 
modificació permetia aquesta línia de subvencions que en el seu decurs, si els tempos 
ho haguessin permès, avui no hauríem de portar aquesta urgència. Per tant, Sr. 
Mercader, trobo molt ruins les afirmacions que ha fet, perquè vostè aprofita i deixa 
anar que avui portem a aprovació o intentem portar a provació diverses urgències de 
les que no se’ls ha avisat i la veritat és que m’he sentit força atacat. Primer, perquè 
aquesta urgència no estaria avui sobre la taula, si no hi haguessin hagut pals a les 
rodes fent unes al·legacions a la modificació pressupostària que sabia perfectament 
que qui sortirà perjudicat seria la ciutadania. Per altra banda, sabia perfectament que 
aquesta modificació pressupostària. si feien al·legacions. tindria uns inconvenients 
molt importants senzillament perquè el que volia, com a grup municipal que té tot el 
seu dret i sempre li he dit, de fer aquestes al·legacions, però sabia que podria impedir 
possiblement les prioritats que té aquest govern. I aquest govern ha prioritzat des del 
dia zero serveis socials i l’atenció a les persones. I per això, destinem aquests 
recursos a la ciutadania. També trobo que no tocava avui fer l’esment de les urgències 
quan vostès han portat urgències quan eren al govern i sap perfectament que moltes 
vegades les urgències hi són per una qüestió de temporalitat, per una qüestió tècnica i 
aquesta és així. Tant és que en el passat Ple vam haver de portar la modificació 
general de dates de les subvencions que té l’Ajuntament per modificar precisament 
aqueta línia de subvencions i tant és així que, a resultes d’aquestes al·legacions, ara 
ens trobem que, novament, hem de presentar una modificació de la data de 
subvencions i de justificacions per tal que al final la ciutadania pugui ser perceptora 
d’aquests 25.000€. Per tant, si us plau, quan faci aquestes afirmacions de les 
urgències, pensi-se-les, perquè precisament, personalment, vaig notificar als regidors 
del seu grup municipal i a la resta de la comissió informativa que hi hauria una 
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urgència, que la proposta no estava redactada del tot perquè tècnicament no era 
viable. I avui, altra vegada, se li ha tornat a anunciar a la junta de portaveus, com s’ha 
fet amb una altra urgència. Després vostès s’han manifestat, tenen tot el dret, per les 
xarxes, explicant que no en sabien res, cosa que tampoc és certa, perquè amb l’altra 
urgència vostès tenen la informació des del dia zero i saben perfectament que aquell 
punt acabarà passant pel plenari. Per tant, parli amb una mica de rigor i no deixi anar   
la pua, perquè sempre té aquesta habilitat, i qui ho escolta, ho escolta i qui pensi 
malament que pensi malament i potser en caço alguna. Dit això, elevem aquesta 
urgència com deia perquè, si no passa pel plenari, al final la ciutadania no tindrà 
aquest línia de subvencions molt necessària i que defensarem sempre, com 
segurament també defensaran vostès 

Sr. Mercader: crec que els regidors han de mostrar calma, en lloc de nerviosisme i 
tensió quan parlem. El primer que li demanaria és que es calmés una mica, perquè un 
punt d’urgència és unt tràmit i ha aprofitat aquest punt per descarregar contra el PSC 
dient ruin o falta de rigor. Dir falta de rigor quan es diu que si es porta aquesta 
urgència, -que no hi ha cap problema amb que es porti -,  és culpa de les al·legacions 
del PSC....Aquesta urgència es porta perquè hi va haver un error en l’anterior Ple en 
que portava la presentació de sol·licituds, i això ho diu l’informe tècnic i l’informe que 
ha signat vostè. Vostè avui ho torna a portar a plenari i, a més a més per urgència, 
fent-me la proposta ahir a les set de la tarda. Aquesta és tota la informació que tenim 
des del minut zero? A la comissió informativa es diu: mirin, hi haurà un parell 
d’urgències a Ple, però la proposta ja se la trobaran. La proposta ens la trobem el 
dimecres al matí o a la tarda. Em sap greu aquest atac que hi ha hagut però si vostè 
comença a parlar clar doncs jo parlo clar. Aquest punt es porta perquè hi ha hagut un 
error en l’anterior Ple. L’informe que vostè signa, diu que el termini de presentació de 
sol·licituds i justificació compren fins al 30/12/2017 i hauria de dir que les sol·licituds 
són fins al 15/12/2017 i la justificació abans del 31/01/2018. Això ho podia haver dut a 
l’anterior Ple, s’hagués aprovat i ja està. Hi va haver aquest error? Doncs avui per 
urgència s’esmena i cap problema, però que vostè em parli de rigor, havent aquest 
exemple i em torni a tirar en cara les al·legacions i que posem pals a les rodes, quan 
només hem fet unes al·legacions en nou mesos, Déu n’hi do, els pals a les rodes que 
posem. Quan avui ho estem aprovant tot favorablement, menys el reglament de 
Comunicació, Déu n’hi do. I, a més a més, que hi hagi un altre punt d’urgència que ja 
explicaran que passarà, on la proposta la rebem també ahir, dimecres, per tant només 
un dia per consultar l’expedient. Jo també li puc dir que li presentaré els pressupostos 
el mes que ve, però li deixo la proposta el dia anterior al Ple. Això és informar? Bé, per 
vostès si, per nosaltres és anunciar. Nosaltres ens abstindrem en aquest urgència i 
també en aquest error que hi ha hagut, perquè puguin tirar endavant aquestes ajudes. 

Sr. Serret: calmat ho estic molt, Sr. Mercader. Però hi ha coses que m’enfaden i el 
que avui ha fet, fa enfadar. Perquè, a més a més, li repeteixo, estem parlant d’una 
urgència que acaba en detriment de les persones, dels ajuts a lloguer. Parlo de rigor, 
sí, perquè la llei permet portar un punt d’urgència. Amb tots els ets i uts. Sap quina és 
la diferència entre la urgència que li porto ara a plenari, amb les que vostè va portar 
com a alcalde? Parlem de les al·legacions que va fer el Partit Demòcrata al mes de 
gener, a l’últim ple que vostè va presidir com a alcalde? Amb dots autoritaris. Parlem 
d’aquell moment? Perquè vostè va portar un punt d’urgència d’unes al·legacions que 
feia el Partit Demòcrata de les que la que la resta de regidors del plenari no n’eren 
coneixedors. Li vam demanar que ho deixés sobre la taula i no ho va fer i va portar la 
urgència. Això és no tenir rigor. Rigor va ser quan els hi vaig explicar la proposta, fil 
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per randa, igual que he fet avui amb vostè, amb el document a la mà, que l’hem llegit 
conjuntament aquest migdia. No portar una proposta a plenari que aquest grup va 
haver de demanar sortir de la sala per poder anar a buscar la proposta que 
presentàvem, se’n recorda? Perquè jo sí. Això són formes no rigoroses. Per tant, no 
vingui a donar-me lliçons de com hem de portar els documents a plenari. Però no ha 
respost la pregunta: avui passaria aquest punt a plenari si vostès haguessin fet les 
al·legacions aquest mes d’agost en contra de la línia de subvencions de lloguer a les 
persones que ho necessiten? I hauria passat al Ple anterior? Ja li dic jo. No. Perquè no 
hagués fet falta fer aquesta modificació de la línia de subvencions generals, no hagués 
estat necessari i actualment la línia de subvencions ja estaria ingressada a les 
persones que ho necessiten. I és així, li agradi o no. Els tempos són els que són. Quan 
vostès fan unes al·legacions, això té unes conseqüències i, evidentment, s’han 
d’assumir. En aquest cas ha comportat que la línia de subvencions hagués de passar 
dues vegades pel plenari, perquè l’error tècnic és tècnic, com vostè ha dit. Jo ho podria 
haver vist, evidentment, la resta de regidors també, evidentment. Vostès també, 
perquè llegeixen els documents. Igual que ho fem nosaltres. Vostès han estat a govern 
i entenc que sap quins són els tempos, per tant també s’hagués pogut adonar d’aquest 
error que ha comès  en el procés algun tècnic. Tothom té dret a equivocar-se i per això 
ho portem, però cal dir que en el Ple anterior es va haver de modificar perquè hi havia 
unes al·legacions. No ho volia explicar i li he insinuat avui a la junta de portaveus, que 
no en tenia cap intenció, que volia portar això com a pur tràmit, res més, perquè al final 
el que importa a aquest govern, i segur que a vostès també, és que la ciutadania pugui 
rebre aquesta línia de subvencions a l’habitatge. Però no, vostè a la intervenció 
anterior ha de deixar caure que fem les coses com les fem i portem una urgència de la 
manera que la portem. Doncs no és de rebut, ho sento molt. 

Sr. Mercader: com veig que la intenció del Sr. Serret és allargar el ple, jo no jugaré en 
aquest sentit i crec que lo més important, si pensem tant en els ciutadans, és que 
s’aprovi això i no entrar en retrets entre partits polítics, per tant no entraré a retreure-li. 
Esperem que no hi hagi un altre error al proper Ple i torni a sortir aquest tema. 
Esperem que sigui ja l’aprovació definitiva i a seguir endavant. 

Sra. Vega: jo en el seu moment vaig aprovar la proposta d’habitatge, no penso pas 
entrar-hi, perquè penso que la gent ja té ganes de fer les seves preguntes i vostès ja 
han explicat lo que volen. El que si demano és que siguin conseqüents al donar les 
ajudes, perquè els diners són de tots. Només dic això, Sra. Neus, no estic dient res ni 
faltant el respecte a ningú. Estic dient que jo espero que, quan donin les ajudes, que 
estic segura ho faran, que els diners són de tots i hi ha moltes famílies que tenen 
mancances i no serà per part nostra que nosaltres hi posarem traves. 

Sr. Serret: gràcies Sra. Vega per la part expositiva inicial en la que deia que donava 
recolzament a aquesta línia de subvencions. Només per aclarir-li que el govern no 
s’inventa res, hi ha uns criteris tècnics per atorgar la puntuació de prioritats per donar 
els ajuts, però, precisament, el que pretenem amb aquesta línia de subvencions és 
que tothom sense diferència pugui fer la petició de la sol·licitud. A partir d’aquí, en 
funció de la necessitat que té el ciutadà, té més puntuació o menys. Aquelles persones 
que més puntuació tinguin tindran més possibilitat de rebre aquesta línia de 
subvencions. Aquests requisits no els posa el govern, sinó els tècnics de serveis 
socials, que són els que fan complir la llei de serveis socials que és d’on treuen 
aquests criteris, uns criteris puntuables i que, evidentment, sempre vetllarem, govern i 
oposició, perquè a més s’atorgui com cal. Per altra banda, hi ha uns requisits, unes 
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taules, la línia de subvencions que es van portar a plenari i vostè va votar, entenc que 
els criteris que els tècnics van proposar li semblaven bé. Només per aclarir-ho. 

Es passa a votar la urgència que resulta acceptada per deu vots a favor (JxM, 
ERC, PDC, CUP i PP) i sis abstencions (PSC), d'acord amb allò establert als 
articles 91.4 i 83 del RD 2568/86 de 28 de novembre.   
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 19 d’octubre de 2017, acordà entre d’altres, 
l’aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a 
l’habitatge. 
  
Ates la necessitat de modificar les referides Bases, pel que fa el seu punt 8è, 
“Presentació de sol·licituds”.  
 
On diu: “El termini per a la presentació de les sol·licituds i justificació comprèn des de 
la publicació a la web de l’Ajuntament i fins el 30 de desembre de 2017.” 
  
Hauria de dir: “El termini per a la presentació de les sol·licituds comprèn des de la 
publicació a la web de l’Ajuntament fins el 15 de desembre de 2017 i la justificació 
abans del 31 de gener de 2018 ” 
  
Vista la proposta de la regidoria d’Acció Social i Ciutadania, de 15 de novembre 
de 2017, el Ple, per deu vots a favor (JxM, ERC, PDC, CUP i PP) i sis abstencions 
(PSC), acordà: 
 
Primer. Modificar les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a 
l’habitatge, en el sentit:  
 
Modificar el punt 8è “Presentació de sol·licituds” i on diu: “El termini per a la 
presentació de les sol·licituds i justificació comprèn des de la publicació a la web de 
l’Ajuntament i fins el 30 de desembre de 2017”, que digui:   “El termini per a la 
presentació de les sol·licituds comprèn des de la publicació a la web de l’Ajuntament 
fins el 15 de desembre de 2017 i la justificació abans del 31 de gener de 2018 ” 
  
Segon. Notificar els següent acords a l’Àrea de Serveis Econòmics. 
 
11.  Precs i preguntes 

11-A.- Sr. Mercader: nosaltres a través de les xarxes socials vam explicar que la 
dissolució de Malgrat Turisme es portaria en aquest plenari. Informar que, finalment, 
no es porta al plenari i que està previst pel següent. Si algú vol donar explicacions bé i 
si no, doncs més que res per informar a la gent.  

Sra. Martínez: avui havíem d’haver portar a Ple la dissolució de Malgrat Turisme. 
Abans de començar aquest ple, a les 6 de la tarda hem fet junta extraordinària amb els 
consellers i no hem tingut quòrum suficient per fer aquesta dissolució. Per tant, avui no 
ha sigut possible portar-ho a Ple. Si tot va bé, convocarem la Junta una altra vegada 
per poder-ho votar i en el Ple del mes de desembre ho farem efectiu. 



 

 33 

11-B.- Una pregunta per la Sra. Castellà. Al darrer Ple li vaig fer una pregunta sobre el 
tema de la Pilona, els informes, com que estaven demanats al Ministeri de Costes, em 
va comentar que s’ho miraria i m’ho diria avui. Em pot explicar una mica com està? 

Sra. Castellà:  Intentaré ser breu i faré un resum perquè els informes són bastant 
feixucs. A l’aprovació inicial es van demanar un total de 17 informes a diferents 
organismes: Agència Catalana de l’Aigua, Institut Cartogràfic, Protecció Civil, Serveis 
Territorials de Barcelona... i els que ens calien de la Direcció general de Patrimoni de 
l’Estat i el de la Demarcació de Costes del Ministerio de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente. El primer informe va arribar del Ministerio de 
Hacienda y Administración Pública, dins del departament de defensa urbanística, que 
vam rebre al mes d’abril. És el departament que ens demanava que els hi passéssim 
el document en castellà, si bé, finalment, només vam enviar el tema que implicava la 
Pilona i les restes arqueològiques. Aquest departament ens va dir que no emetrien cap 
informe sectorial, que corresponia a un altre departament també del Ministerio, que és 
el de Patrimonio del Estado y departamento de investigación. Aquest departament ens 
va enviar el seu informe dient-nos que: quedava demostrado que no estamos ante un 
bien vacante y sin dueño conocido i puntualitzava que si havíem de fer alguna 
intervenció havíem de demanar una concessió administrativa para la ocupacion de 
dominio público marítimo terrestre a la demarcacion de Costas correspondiente. 
Després vam rebre un altre informe del departament de Costes, que diu que no tienen 
nada que objectar a la modificacion puntual.  I per últim, ens faltava el del departament 
de Cultura de la Generalitat, que ha arribat el mes d’octubre, que no té res a objectar. 
Per tant, el següent pas és enviar tots aquests informes, més les respostes a les 
al·legacions que hi han hagut aquests mesos a l’OTA, que farà un informe que enviarà 
al departament de Territori i Sostenibilitat, que ens presentarà el document per fer 
totes aquelles correccions per l’aprovació del document. Ara estem en fase inicial, 
seria la provisional, però de moment està així. No hi ha cap impediment per poder-la 
catalogar. Falta concretar qui és realment el propietari físic de la Pilona, però de 
moment, amb el tema de catalogació, que era la nostra intenció, no hi  ha res a 
objectar i seguirà el curs que qualsevol modificació puntual comporta.  

Sr. Mercader: paral·lelament suposo que es pot encarregar el projecte executiu dins 
de l’estudi en que hi havia tres solucions. Va comentar a l’últim Ple que ja tenien la 
solució que volien aplicar, però que faltava encarregar el projecte executiu per fer 
l’obra de manteniment, no? Suposo que paral·lelament ja es podria contractar aquest 
estudi, amb càrrec a projectes tècnics en el pressupost 2018  i després aplicar la 
solució tal com ens vam comprometre els 17 regidors ara fa un any i vam dir que 
faríem les obres de manteniment a finals d’octubre de l’any que ve. Suposo que aquell 
compromís que va presentar l’oposició en el seu moment era molt ferm i molt clar i ara 
suposo que estan al govern seguirà següent tant ferm i tant clar perquè a finals 
d’octubre del 2018 això sigui una realitat.  

Sra. Castellà:  precisament sóc una de les persones que estava dins del govern i vaig 
aprovar la modificació i hi tenia molt interès. L’interès continua estant igual. És interès 
de la ciutadania poder preservar la Pilona. L’interès i l’objectiu és el mateix abans i ara. 
A la Diputació se li va demanar una subvenció perquè hi ha una línia de subvencions 
per fer projectes executius. L’actuació serà perquè no s’enfonsi la Pilona. Hi havia tres 
línies: enderroc, prevenció perquè no caigui i l’altra elevar-la. Es va demanar aquest 
projecte a la Diputació. Fa dos setmanes vaig tenir una reunió precisament amb 
Diputació i han obert una altra línia per tal de fer un projecte d’objectiu del 
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manteniment de la Pilona, un treball de recerca del món subaquàtic de la Pilona. 
Precisament ho porto avui aquí. És una altra línia que ens han obert des de la 
Diputació, ja no només el manteniment de la Pilona, sinó donar-li més valor a part de 
l’històric. Precisament aquesta setmana hem donat el nostre consentiment perquè es 
pugui fer aquest estudi. També estem mirant una línia de subvenció FEDER pel tema 
de subvencionar aquestes obres de rehabilitació de la Pilona. Hi ha diferents línies que 
anirem anunciant quan anem tenint les respostes. Però la intenció hi és. Potser al 
pressupost del 2018 no tinguem la partida perquè no tinguem el valor exacte. Ja ho 
vam anunciar, hi ha el romanent i sinó el pressupost del 2019. Però si no es fa aquest 
any, es farà el següent. Fer-se es farà. 

11-C.- Sra. Vega: para el Sr. Ramir y le agradecería que me contestara él. En el 
anterior Pleno se votaron las ordenanzas fiscales y lógicamente se hizo una 
modificación en lo que eran los comedores. Yo le comenté que ya que tenían las 
empresas públicas, no quiero un agravio comparativo con los colegios concertados y 
los públicos, dijo que no lo quería, le comenté que las empresas que tienen en el 
Ayuntamiento son concesiones que tienen o no sé cómo estaban, pero que si podía 
mirarme de que forma estaban. para entonces llegar a un acuerdo que se hicieran 
cargo de pagar parte de las deixalleries, del impuesto que quieren poner, porque creo 
que sería bueno que lo pagaran ellos porque es un beneficio que ellos tienen, si no 
van a pagar nada, y que ese dinero lo pudieran aportar a comedores escolares. 
Supongo que no me lo ha podido mirar porque ha tenido mucho trabajo este tiempo, 
han estado con muchos movimientos, pero le agradecería que en el próximo Pleno me 
contestara.  

11-D.- tengo un ruego o una información para el sr. Jofre. Le felicito por lo del 
certificado de profesionalidad, pero quiero que quede constancia para la población que 
nosotros ya lo hicimos cuando gobernábamos. Nosotros hicimos el certificado de 
profesionalidad para todos los trabajadores que estaban con personas ancianas. 
Había personas que llevaban 15 o 20 años trabajando y no tenían su certificado. 
Seguramente que no era el mismo proyecto, pero también nosotros conseguimos la 
certificación de esos trabajadores. Simplemente es felicitarlo. No hace fatal que me dé 
la razón porque sé que la tengo.   

11-E.- para la Sra. Alcaldesa,  tengo algunas preguntas. Quiero preguntar si le 
pregunto una por una y depende de lo que me conteste, le hago la segunda o todas de 
golpe. 

Sra. Ponsa: totes de cop. 

Sra. Vega: usted el 1 de febrero, con el apoyo de varios partidos políticos, hizo una 
moción de censura al PSC. Usted juró por la Constitución y la monarquía dos veces. 
Usted se presentó como alcaldesa de todos los malgratencs y usted se supone 
cuando cogió el cargo de alcaldesa que estaría para todos. No hay diferencia de color, 
sexo ni de niveles políticos. Usted tiene que gobernar para todos. Mi pregunta es cómo 
es posible que usted el día 11 de setiembre nos quitaran la bandera española y a día 
de hoy todavía no la haya puesto? Y le agradecería que hiciera lo que están haciendo 
la mayoría de los municipios, Girona, y Sabadell. Que tuviera la delicadeza de ponerla 
ya en el Ayuntamiento, porque los de Malgrat somos españoles y somos catalanes, y 
somos malgratenses. Y le pagamos impuestos igual y usted nos debe la deferencia a 
todos de ponernos lo que nos identifica. Y en nuestro caso nos identifica la bandera 
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española y la senyera. Y usted tiene la obligación legal de poner la bandera española. 
Le pediría por favor que mañana tuviera la deferencia para todos los malgratenses de 
ponernos la bandera española.  

Sra. Ponsa: mes preguntes? 

Sra. Vega: la cuarta depende de la contestación de usted.  

Sra. Ponsa: Sr. Roger, contesta vostè la primera de les ordenances? 

Sr. Roger: no, ja ha dit que al proper Ple. 

Sr. Serret: Sra. Vega, aquest és un procediment que l’Ajuntament ja ha fet altres 
vegades, com he explicat a l’inici del plenari. Hi ha dos ajuntaments acreditats a tota la 
comarca per poder fer l’Acredita’t. L’ajuntament de Mataró, amb diferents seus, i el de 
Malgrat amb una seu. Vostè diu que vostè el va fer, que li sembla molt bé que ara jo el 
faci. No sóc jo qui el fa, ni tampoc l’Ajuntament, sinó que Ajuntament està acreditat per 
poder portar el procediment endavant. Estem parlant del certificat de professionalitat 
que la Generalitat de Catalunya ha fet un nou procés d’avaluació i acreditació de les 
competències professionals per atendre 1.810 persones. Aquest certificat l’atorga 
l’ens, i el que fa l’Ajuntament és posar-ho en disposició. Jo entenc les felicitacions 
perquè aquest govern podria haver dit molt bé, estem acreditats però no ho fem. 
Aquest govern, igual que van fer vostès, quan era la regidora d’inserció laboral, va ser 
facilitar que, ja que hi ha un únic punt a l’Alt Maresme d’aquest servei, dotar d’aquest 
servei. L’Ajuntament no escull quins certificats s’atorgaran. sinó que és la Generalitat 
qui obra les línies. També hi és la de dependència, l’esportiva i d’altres. En tant que 
donarem aquest servei, donaré també dues sessions informatives. Qui estigui 
interessat també pot anar des d’avui a l’àrea de Serveis personals i els atendran. 
Només volia fer aquest puntualització i felicitar-la pel dia que ho va fer perquè penso 
que és una aposta important, i per això aquest govern també fa aquesta aposta. 

Sra. Ponsa: arran de la moció vaig prometre governar per tots i totes. I és el que estic 
fent. Per vostès que estan aquí també. Saben que poden venir quan vulguin a 
l’Ajuntament que sempre estic a disposició seva. Si ha demanat alguna ajuda, sempre 
se li ha donat, si ha reunit uns requisits. Sempre s’ha governat per tots i totes. Pot ser 
que a alguns els agradi més o menys, però sempre es governa per tothom. 
M’agradaria que ho tinguessin en compte perquè és la veritat i és com ho fem tot 
l’equip de govern. Dir-lis que la bandera espanyola com vostè diu Sra. Vega, el 11 de 
setembre es treu, quan vostè governava també. L’endemà es va tornar a posar. 
Nosaltres estem per treballar qüestions municipals i és el que fem. Treballar projectes 
per tot el poble, per tothom. I com saben, som un equip de govern i la Sra. Serra els 
contestarà la pregunta de la bandera espanyola. 

Sra. Serra: jo si volen els hi responc, però si no tenen interès en la resposta, ens la 
podem estalviar. Els diria que abans d’escridassar, miressin bé que hi ha en el balcó, 
perquè algú esta dient que traiem l’estelada, i no hi és. Contestaré a la pregunta de la 
Sra. Vega que, per cert, es molesta quan li contesta la portaveu, però jo li vull recordar 
que durant molt temps quan a vostè se la interpel·lava, no contestava vostè, 
contestava l’alcaldessa. Per tant, a vegades hi ha actituds que hem de repensar que 
fèiem. Sobre el tema de la bandera, durant tots els anys que vostè ha format part del 
govern municipal, cada 11 de setembre la bandera s’ha tret del balcó. I vostè no ha 
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vingut mai a protestar. Tampoc venia als actes. L’onze de setembre sempre ha onejat 
només la senyera. Oneja una bandera que ens representa a tots. Perquè jo li 
pregunto, Sra. Vega, la senyera catalana no ens representa a tots? És constitucional? 

Sra. Vega: la senyera si. I l’espanyola també. Per què no posen l’espanyola? 

Sra. Serra: és legal, constitucional i ens representa a tots. Hem estat celebrant un 
plenari presidit per una bandera espanyola i una catalana i ningú ni s’hi ha fixa’t. Ha 
estat sempre aquí. Aquí hi havia una bandera d’un altre país, però ningú es 
qüestionava quines hi havia aquí. La bandera es va treure després de l’1 d’octubre i es 
va treure perquè les banderes necessiten un manteniment i ho sap molt bé. Després 
de l’1 d’octubre i dels fets que van passar, que són públics, aquest govern va pensar 
que aquesta bandera havia quedat greument malmesa. Ja no era la bandera de tots. 
És obvi que, després del que va a passar l’1 d’octubre, no es tracti només de bandera 
sí o no, o d’independència, sinó que està en joc el concepte de democràcia, bàsica i 
fonamental, i dels drets dels ciutadans que van resultar greument danyats. A vostè 
potser li fa gràcia, als que van rebre garrotades no els n’hi va fer, i al que va perdre un 
ull, menys. Vam considerar que aquesta bandera no ens representava a tots i que hi 
ha persones de Malgrat als que els genera malestar i desacord que estigui al balcó. 
Per tant, de moment oneja la senyera que és legal, constitucional i ens representa a 
tots els malgratencs i tots els ciutadans d’aquest poble, i de moment la deixarem així. 
Tenim molt de respecte per la bandera espanyola. Tant és així, que tot aquest plenari 
m’han fet patir molt perquè he vist una bandera tractada com unes estovalles damunt 
d’una taula i m’ha dolgut, perquè jo la meva no la posaria així.  

Sra. Vega: vostè té un problema amb el PP, l’ha tingut fa molts anys. És obvi. 
Sincerament podria donar-li peixet i vostè, que té més dialèctica que jo, segurament 
que guanyaria, però no li donaré aquest plaer. Li pot agradar més o menys el que 
penso dir, però a l’hort no m’hi portarà. Això per mi no són estovalles, és la única 
manera que tinc. L’altra manera, que seria ofendre’ls a vostès, és posar-me-la a sobre. 
Però jo me l’estimo molt. I és constitucional. Segona, possiblement la data sigui l’1 
d’octubre. Jo ja m’he encarregat com a PP i representant dels malgratencs espanyols i 
catalans, de posar les denuncies pertinents. Tercera, mentre era regidora, el dia 10 a 
la nit, he anat a Can Campessol a fer lo dels Segadors i pujar la senyera. I vostè no 
me té que dir que no he anat a cap festa de l’11 de setembre, perquè he anat a totes. 
A les que no anava eren les de l’endemà, a nivell independentista. No en sóc i no hi 
anava. Quarta, li agraeixo Sra. alcaldessa que estigui a l’alçada de lo que és, 
alcaldessa del poble i no ha sabut ni contestar-me a unes tristes preguntes, 
traspassant la pregunta a la portaveu. M’ha sorprès moltíssim. perquè crec que eren 
unes preguntes molt fàcils i vostè me les podia donar. Dit això, no va prometre. Perquè 
miri per on, la presidenta de taula vaig ser jo i miri per on, no només va jurar una 
vegada, va jurar dos. I miri que el bastó casi se l’emporta. No em pot dir una cosa on jo 
hi era. Vostès saben que és una il·legalitat no tenir penjada la bandera espanyola. Que 
volen continuar? D’acord. Però jo no encenc els ànims com vostès. Jo demano que 
s’acurin, perquè cadascú exterioritzem els pensaments com podem o ens deixen. 
Seran molt tranquils, es queixaran de l’1 d’octubre i nosaltres podem estar en acord o 
en desacord, però vostès van equivocats. No tindran la independència perquè no 
l’aconseguiran. I ho saben a dia d’avui. I a partir d’aquí el que tenen ara és una ràbia 
continguda perquè han enganyat a tothom i no em té perquè donar lliçons de lo que és 
la bandera espanyola, que jo la puc tenir aquí perquè no sé fins a quin punt vostè és 
capaç d’agafar-la i posar-la com un drap. És la meva identitat, i l’altra és la catalana. I 
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aquella bandera la vam veure a l’anterior Ple i li vam fer una foto. Són vostès que 
venen mentides i coses que no faran mai. Vostès van tirar endavant. Nosaltres vam 
aguantar, però la raó i la justícia i la legalitat al final s’imposen, i la bandera espanyola 
la tindran que posar. Igual que Girona, Sabadell, Pineda, Barcelona també. Pot tardar 
més o menys, però es tindrà que posar. I pagant si toca pagar lo que toqui a vostès 
que no la volen posar. Per vostè, tots som de Malgrat. Com nosaltres som de la 
senyera i no volen posar l’espanyola, no paguem els impostos. De que viurien vostès? 
De la bandera catalana vostè està perfecte, però té la barra de dir-me que no posarà 
l’espanyola? I li vaig a dir una altra cosa. Si que és veritat que jo quan vaig començar, 
en un Ple que jo era regidora, vostè me preguntava i contestava la senyora alcaldessa. 
Tampoc tenia la carrera que té vostè de dialèctica, i ara tampoc la tinc. Jo sempre me 
trauré el sombrero perquè vostè té una dialèctica millor que la meva. Ara, la covardia 
d’una persona de no voler-me contestar per una bandera, no m’ho esperava. 

Sra. Serra: jo li respectaré el que diu. El que no li respectaré, a nivell personal, és que 
digui que sap que faria jo amb aquesta bandera, perquè jo sempre he dit públicament 
que jo una bandera, de qui sigui, ni la cremo ni la trepitjo. La respecto. Per mi no cal 
que pateixi. Tampoc li he dit que no la posem, li he dit que l’hem tret. Vostè pot pensar 
el que vulgui de tot el que ha dit sobre el PP i si jo tinc un problema, no hi entraré 
perquè són temes que no estem aquí per debatre, sinó per solucionar problemes de la 
gent. L’únic que no li consenteixo és una cosa, vostè no pot acusar a l’alcaldessa 
d’aquest poble que no governa per tothom per una bandera. No vingui a fer 
demagògies aquí. Governar per tothom no és tema d’una bandera. I segona, tampoc li 
consenteixo que digui la paraula covarda a qui representa tota la gent del poble, 
perquè si parléssim de covardies, n’hi hauria moltes per explicar aquí. De les que he 
viscut jo, que porto molts anys. Crec que no és la persona adequada per dir covarda a 
ningú, per ser conseqüent amb lo que pensa i lo que representa. A mi em pot dir vostè 
el que vulgui, però de qui ens representa hi ha una ratlla i vostè no la pot travessar. 
Governar per tothom no és qüestió d’una bandera i si ho hem de resumir tot a un tema 
d’una bandera, parlem-ne. Governar per tothom és una cosa molt diferent, és no fer 
amiguismes i moltes altres coses. Una mica de respecte quan es dirigeix a la persona 
que ens representa. Que vostè demana moltes lleis, però en guarda molt poques 

Sra. Vega: té part de raó i part de no raó. Jo li vaig a fer una pregunta a la Sra. 
alcaldessa. El dia que es va presentar als comicis, en campanya, sap quin discurs va 
fer? va dir: som un partit que treballarem pel poble, no estem sota cap bandera ni sota 
cap color. Vostè treballava pel poble i li donava igual, perquè vostè té que ser legalista. 
Va deixar molt clar que no estaria sota cap partit ni cap bandera. A las proves me 
remito. Se m’ha fet independentista al cap d’un mes. Ha tirat de cara a la 
independència. Tota la campanya que no era de cap color, i això està escrit. Jo 
respecto que vostè hagi canviat d’idea, totalment. Cadascú és lliure d’agafar les idees 
polítiques que vulgui. Jo només li demanaria, si us plau, que pensés en la resta de 
malgratencs que volen la senyera i que posin la bandera espanyola. Que no esperi 
que li facin per la via legal. És lo que jo li demano. Vostès sumen una part de la 
població, la Sra. Neus pot dir lo que vulgui, però sumen una part de la població. A la 
resta no l’estan escoltant. Com tenen el poder pensen: posarem lo que vulguem. La 
Sra. Neus diu que no ho ha dit, però ho ha dit, que no la pensaven posar. La decisió és 
seva. La meva la penjaré on pugui.  Però també li vaig a dir una cosa, Sra. alcaldessa, 
vostès són 10, però legalment la responsable és vostè. Els demés hi seran, però la 
responsabilitat final és seva.  
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Sra. Serra: Sra. Vega, sap com es diu d’això que ha fet vostè, legalment? Coaccions i 
amenaces.  

Sra. Ponsa: tinc molt clar el discurs que vaig fer a la presentació. Vaig parlar del 
poble, de mi, em vaig presentar, perquè hi havia gent que no em coneixia, ho recordo 
perfectament, i vaig dir que JxM treballaríem pel poble i això és el que estem fent, 
treballant amb projectes a nivell municipal. No podran dir que no estem treballant pel 
poble, estem tocant diferents projectes de totes les parts del poble. No té res a veure 
amb banderes, sinó que nosaltres treballem pel poble. Ara està entrant en un discurs 
que crec no és l’adient sabent que nosaltres no tenim representació parlamentaria. 
Sempre hem dit que treballarem pel poble i és el que estem fent. 

Sra. Vega: llavors, si treball pel poble, perquè ha tret la bandera espanyola. Si no 
depèn de cap bandera, perquè l’ha tret? Perquè no les ha tret totes? 

Sra. Ponsa: la portaveu ja li ha explicat. Si treballem per projectes, no sé que  té que 
veure la bandera quan l’objectiu és treballar pel poble.  

Sra. Casajuana: buenas noches. Yo también se hablar en castellano. El tema es que 
nuestro grupo, la opinión que ha expresado a  todos los grupos es, y hoy hablo un 
poco por mí. Lo que me sabe mal es que una regidora diga que esto divida, que 
genera división, y que cuando se manifiesta aquí haciendo esta pregunta, diga los 
independentistas y los no independentistas. Yo particularmente no me siento nada 
dividida con ustedes, yo soy independentista pero no me siento dividida con ustedes. 
Podríamos confluir en espacios de ocios, si alguien tiene nietos o hijos, en colegios, en 
la cola del paro, en el CAP… entonces, en este caso, no me siento dividida. A la hora 
de votar unos van a votar una cosa y otros otra. Me sabe mal que haya una regidora 
que diga que por el hecho de no tener la bandera española, el gobierno está 
dividiendo.  

Davant les constants interrupcions del públic, la Sra. alcaldessa aixeca la sessió, de la 
qual com a secretari estenc aquesta acta. 
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