ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Data: 1 d’octubre de 2015
Caràcter: ordinària
Horari: de 19.00 a 21.35 h.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament

Hi assisteixen
Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés - PSC-CP
Joan Mercader Carbó, Alcalde, que presideix l’acte.
Albert Cuní Ridorsa
Raquel Martín Cuenca, 3ª Tinent d’Alcalde
Òliver Sánchez-Camacho García, 2n Tinent d’Alcalde
Sònia Viñolas Mollfulleda
Isabel Ortiz Vera, 4ª Tinent d’Alcalde
Grup de Junts per Malgrat - JXM
M. Carmen Ponsa Monge, 1ª Tinent d’Alcalde
Miguel Ángel Ruiz Giménez
Mireia Castellà Climent
Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal - ERC-AM
Ramir Roger Artigas
Maria Ester Martínez Tarrés
Ricard Núñez Casanovas
Grup de Convergència i Unió – CiU
Neus Serra i Bosch
Jofre Serret i Ballart
Grup de Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu – CUP-PA
Francisco Jesús Márquez Carvajal
Núria Casajuana Vives
Grup del Partit Popular - PP
Sra. Ana Vega Raya
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Oberta la sessió per la Presidència, i després de comprovar l'existència de quòrum
d'assistència necessària perquè pugui ésser iniciada, es procedeix a conèixer dels
assumptes inclosos en el següent,

Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de la sessió celebrada el dia 10 de setembre de 2015.
2. Modificació pressupostària per concessió de crèdit extraordinari i suplement de
crèdit.
3. Derogació de l’ordenança
l’Administració ambiental.

reguladora

de

la

intervenció

integral

de

4. Derogació de l’ordenança reguladora sobre policia d’espectacles, activitats
recreatives i establiments públics.
5. Moció del GPM d’ERC i CiU en suport del Correllengua.
6. Moció del GPM d’ERC per la creació d’horts urbans municipals a Malgrat de
Mar
7. Relació de resolucions de l’alcaldia de la 2628 a la 2904/2015
8. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió
1.- Aprovació de l'acta de la sessió celebrada el dia 10 de setembre de 2015.
El Sr. Alcalde pregunta si algun membre del Ple de l’Ajuntament ha de formular alguna
observació al contingut de les actes de la sessió anterior, celebrada el dia 10 de
setembre de 2015, còpia de la qual s’ha distribuït juntament amb la convocatòria.
Sense cap observació, per assentiment dels disset membres assistents, es
declara aprovada l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 10 de setembre de
2015.

2.- Modificació pressupostària per concessió de crèdit extraordinari i suplement
de crèdit.
Vista la memòria del regidora de l’àrea de serveis econòmics de data 21 de setembre
de 2015 per la qual sol·licita la incoació d’un expedient de modificació de crèdit per
concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit en el pressupost de despeses
d’enguany.
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Obert el torn d’intervencions:
La Sra. Ortiz exposa que es porta a Ple, per a la seva aprovació, la modificació
pressupostària i suplement de crèdit extraordinari per un import de 306.432,28 €, que
fa referència a la recuperació de la paga extra de desembre que es va congelar als
funcionaris i personal laboral l’any 2012 i de la qual ja es va recuperar un 25% l’any
passat, indicant que l’article primer del RD legislatiu 10/2015, estableix que cada
administració publica podrà aprovar l’abonament de l’equivalent a 48 dies o el 26,25%
dels imports deixats de percebre de la paga extra, essent en base a això que
l’Ajuntament, complint la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostaria
i financera, acorda modificar el pressupost per tal de satisfer la part proporcional
d’aquesta paga a càrrec del romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, per
un import general de 76.432,28€, apuntant que, també ha sorgit la necessitat urgent
d’iniciar els tràmits de contractació de l’obra d’urbanització de la rotonda de la cruïlla
de l’avinguda Costa Brava amb Països Catalans, per un valor de 230.000 € i que, atès
que aquesta obra es pot considerar una inversió sostenible, es proposa incorporar-la al
pressupost a càrrec del romanent líquid de tresoreria disponible, existint, per altra
banda, partides pressupostàries que no tenen consignació suficient per fer front a totes
les despeses previstes d’aquí a la fi de l’exercici, així com d’altres que, a data d’avui,
tenen assignacions que les ultrapassen, efectuant, per això, una transferència o
suplement de crèdit, per tal d’ajustar la consignació a cada partida, enumerant tot
seguit les partides que ultrapassen el seu crèdit i aquelles a les quals es faran
transferències.
El Sr. Roger manifesta que, pel que fa aquesta modificació de crèdit per suplement de
284.000€, les despeses pressupostades els semblen del tot justificades, com, per
exemple, la recuperació d’una part de la paga extra tant dels funcionaris, per entendre
que el sou és sagrat per a les persones treballadores i les seves famílies, pensant que
no és casualitat que, a dos mesos d’unes eleccions generals, es faci aquest moviment
electoralista, quan en tota la legislatura els treballadors han patit retallades i pujades
d’impostos, considerant adequada també la dotació per cobrir les despeses de Càritas
o el subministrament d’aliments, cridant-los, però, l’atenció l’augment en 80.000€ de la
partida inicial de 142.000€ destinada a festes populars i altres esdeveniments, trobantla poc proporcional en relació a la previsió feta inicialment, apuntant, pel que fa a la
modificació de crèdit per concessió de crèdit extraordinari, de 281.000€, que la rotonda
de la cruïlla de l’avinguda Costa Brava amb Països Catalans, s’emporta 230.000€,
entenent que l’inici d’obres bàsiques del sector PA-17, fa que s’hagi d’adequar la
rotonda en aquest moment, recordant que ERC ja havia reclamat un millor
manteniment de l’actual rotonda, considerant que, essent l’entrada al municipi, donava
una mala imatge, concloent que si aquesta nova rotonda ho soluciona, serà una bona
inversió.
El Sr. Serret manifesta que el seu grup, per coherència amb el que han fet en altres
modificacions pressupostaries, es posiciona a favor, per tal de no entorpir el
procediment, malgrat que hi hagi algunes partides que no acaben de veure, destacant
el fet de que es recuperi la paga extra que es va retallar el 2012, fruit d’aquest decret
de l’estat espanyol, l’ampliació de la subvenció per Càritas o la partida dels aliments
frescos, partides de serveis socials que son de vital importància.
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La Sra. Casajuana demana que aquesta modificació pressupostaria es pugui dividir en
dues parts, separant les despeses relatives a les pagues extraordinàries a que tenen
dret els treballadors, de la despesa de 230.000€, corresponent a la urbanització de la
rotonda, considerant que aquesta no és urgent ni inexcusable, atès que la Junta de
Govern local, en data 12 de març del 2015, aprovà adjudicar la redacció del projecte
executiu de les obres d’urbanització del PA-17 i el 16 de juliol l’aprovà, apuntant que
s’havia d’eixamplar la rotonda per donar resposta a aquest projecte del que, a data
d’avui, no s’ha posat ni la primera pedra, reiterant la petició de separar les partides,
davant la disjuntiva que els planteja considerar que la rotonda no és, avui, ni urgent ni
inexcusable, mentre que la dels treballadors sí que ho és.
El Sr. Mercader manifesta que han presentat conjuntament aquesta modificació,
indicant que avui la Junta de Govern ha aprovat definitivament el projecte
d’urbanització, de forma que la propietat, quan vulgui, pot començar les obres, mentre
que la rotonda, si avui passa l’aprovació pressupostaria, encara haurà de passar un
tràmit d’un o dos mesos per aprovar el projecte i licitar les obres, apuntant que si les
obres privades i les de la rotonda es poden fer alhora, perfecte, recordant que la
rotonda actual ha estat objecte de força queixes, perquè és una rotonda provisional,
raó per la qual no s’ha enjardinat, estant a l’espera d’aquest projecte que requeria
eixamplar-la, havent de suposar que la urbanització es durà a terme perquè s’ha entrat
un projecte d’urbanització i s’ha aprovat.
La Sra. Casajuana manté la seva petició de votar per separat la modificació,
manifestant que, altrament, es veuran obligats a votar en contra, afegint que els
agradaria indagar més en aquesta urbanització.
La Sra. Vega manifesta que estan d’acord amb la modificació pressupostaria, tant pel
que fa al tema dels salaris com a nivell de la rotonda, amb la que ja estaven d’acord en
l’altra mandat.
El Sr. Roger puntualitza que als treballadors se’ls retorna una part del sou que se’ls
havia tret.
La Sr. Casajuana demana que consti en acta que la CUP votarà en contra perquè no
es vol fer la separació entre la rotonda i les altres modificacions.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 24 de setembre de 2015.
L’alcaldia, en data 21 de setembre de 2015 ha elaborat una proposta i el Ple, per
quinze vots a favor (PSC, JxM, ERC, CiU i PP) i dos vots en contra (CUP),
ACORDA:
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit, mitjançant concessió de crèdit
extraordinari i suplement de crèdit, que es detalla a continuació:
Pressupost de despeses:
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Aplicació
pressupostària
11.9200.12103
12.9310.12103
21.1500.12103
22.1521.12103
23.1700.12103
30.3321.12103
30.3322.12103
40.3400.12103
50.3371.12103
65.9200.12103
70.2310.12103
80.1500.12103
90.1300.12103
10.9120.22602
11.9200.21303
11.9200.22201
30.3380.22609
30.3340.22609
30.3322.22102
30.3322.22200
40.3422.22100
40.3425.21200
40.3423.21200
65.9200.21501
70.2310.22105
70.2310.48005
70.3372.22100
76.3231.22799
80.1532.22111
80.1710.21000
80.1600.21000
90.1300.63900

Aplicació
pressupostària
10.4910.13099
11.9200.13099
11.9201.13099
14.2410.13099
21.1500.13099
22.1521.13099
22.3370.13099
30.3300.13099
30.3321.13099
40.3400.13099
65.9200.13099
70.2310.13099
70.3200.13099
76.3200.13099
80.1500.13099
80.1532.13099
80.1650.13099
80.1710.13099
90.1300.13099
65.9200.21301
80.1650.20800
80.1700.21000
21.1532.60951
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Altres complements funcionaris serveis generals
Altres complements funcionaris serveis econòmics
Recuperació paga extra desembre 2012 fun. politica territori
Recuperació paga extra desembre 2012 fun. oficina habitatge
Recuperació paga extra desembre 2012 fun. medi ambient
Recuperació paga extra desembre 2012 fun. biblioteca
Recuperació paga extra desembre 2012 fun. arxiu
Recuperació paga extra desembre 2012 fun. esports
Recuperació paga extra desembre 2012 fun. joventut
Recuperació paga extra desembre 2012 fun. serveis persona
Recuperació paga extra desembre 2012 fun. benestar i familia
Recuperació paga extra desembre 2012 fun. serveis territori
Recuperació paga extra desembre 2012 fun. seguretat ciutadan
Informació municipal
Manteniment sistemes climatització serveis generals
Despeses comunicacions postals
Festes populars i altres esdeveniments
Activitats àrea de cultura
Subministrament gas dependències arxiu municipal
Despeses telèfon arxiu municipal
Subministrament elèctric polisportiu Germans Margall
Conservació pistes atletisme
Conservació piscina municipal
Manteniment equips oficina serveis a la persona
Subministrament aliments
Conveni Càrites Malgrat de Mar
Subministrament elèctric dependències casal d'avis
Contracte gestió Escola Bressol
Material divers serveis via pública i obres
Conservació parcs i jardins
Conservació xarxa clavegueram
Equipament de seguretat Policia local

8.017,53
10.776,51
2.569,51
683,91
897,43
1.340,16
427,92
429,68
395,94
354,98
359,85
698,46
31.247,84
8.100,00
2.500,00
25.000,00
142.691,75
33.600,00
3.887,21
950,00
8.250,00
1.800,00
2.250,00
2.500,00
12.081,00
40.000,00
10.000,00
165.788,63
38.309,07
86.737,00
22.750,00
29.150,00

4.491,86
5.701,64
3.803,01
746,09
979,03
466,82
2.374,22
468,75
431,94
3.827,47
392,57
761,96
34.088,44
17.000,00
3.750,00
6.000,00
80.000,00
12.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
3.750,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
2.000,00
18.000,00
15.000,00
15.000,00
7.500,00
10.000,00

Crèdits
defintius
12.509,39
16.478,15
6.372,52
1.430,00
1.876,46
466,82
2.802,14
898,43
827,88
4.182,45
752,42
1.460,42
65.336,28
25.100,00
6.250,00
31.000,00
222.691,75
45.600,00
4.887,21
1.950,00
18.250,00
5.550,00
4.250,00
4.500,00
22.081,00
50.000,00
12.000,00
183.788,63
53.309,07
101.737,00
30.250,00
39.150,00

Suplement de crèdit

694.544,38

284.533,80

977.738,02

Descripció

Crèdits inicials

Modificació

Recuperació de la paga extra 2012 laborals comumicació i premsa
Recuperació de la paga extra 2012 laborals serv. generals
Recuperació de la paga extra 2012 laborals ser.informàtics
Recuperació de la paga extra 2012 laborals ins.laboral
Recuperació de la paga extra 2012 laborals pol.territorial
Recuperació de la paga extra 2012 laborals oficina hab.
Recuperació de la paga extra 2012 personal laboral centre cívic
Recuperació de la paga extra 2012 laborals cultura
Recuperació de la paga extra 2012 laborals biblioteca
Recuperació de la paga extra 2012 laborals àrea esports
Recuperació de la paga extra 2012 laborals s. a la persona
Recuperació de la paga extra 2012 laborals benestar i fam.
Recuperació de la paga extra 2012 laborals escola adults
Recuperació de la paga extra 2012 laborals ensenyament
Recuperació de la paga extra 2012 laborals s. territorials
Recuperació de la paga extra 2012 laborals serveis obres
Recuperació de la paga extra 2012 laborals ser.enllumenat
Recuperació de la paga extra 2012 laborals s.espais verds
Recuperació de la paga extra 2012 laborals seg. ciutadana
Manteniment centraleta àrea serveis a la persona
Arrendament material enllumenat nadalenc
Conservació platges
Urb. Rotonda cruïlla Costa Brava Av Paisos Catalans

-

489,88
499,70
746,96
502,84
554,57
292,41
564,96
418,89
651,64
1.155,38
658,74
1.689,23
549,55
586,98
572,15
2.918,16
1.319,32
2.920,97
806,15
1.400,00
30.250,00
2.350,00
230.000,00

Crèdits
defintius
489,88
499,70
746,96
502,84
554,57
292,41
564,96
418,89
651,64
1.155,38
658,74
1.689,23
549,55
586,98
572,15
2.918,16
1.319,32
2.920,97
806,15
1.400,00
30.250,00
2.350,00
230.000,00

Crèdit extraordinari

-

281.898,48

281.898,48

Descripció

Crèdits inicials

Modificació

Aplicació
pressupostària
12.0110.31000
90.1300.22111
12.9320.22708
23.1621.22700

Descripció
Interessos préstecs a mig i llarg termini
Material divers policia local
Serveis de recaptació
Servei recollida RSU
Baixes en despeses

225.000,00
15.000,00
319.000,00
900.000,00

- 100.000,00
- 10.000,00
- 75.000,00
- 75.000,00

Crèdits
defintius
125.000,00
5.000,00
244.000,00
825.000,00

1.459.000,00

- 260.000,00

1.199.000,00

Crèdits inicials

Modificació

Pressupost d’ingressos:
Subconcepte
pressupostàri
12.87000

Descripció
RLT per a despeses generals.

Previsions
inicials
3.014.333,85
3.014.333,85

Modificació
306.432,28
306.432,28

Previsions
definitives
3.320.766,13
3.320.766,13

Segon. De conformitat amb el que disposa l’article 177.2, en relació a l’article 169 del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text Refós de la Llei Reguladora d eles
Hisendes Locals, publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, per un
termini de 15 dies hàbils, durant els quals s’admetran reclamacions i suggeriments
davant el Ple, el qual disposarà d’un mes per resoldre-les. En cas que no es presentin
reclamacions, l’expedient s’entendrà definitivament aprovat.
3.- Derogació de l'ordenança reguladora de la intervenció integral de
l'Administració ambiental.
Antecedents
En data 15-12-1999, per decret d’alcaldia 1999/742, es va declarar aprovada
definitivament l’Ordenança reguladora de la intervenció integral de l’Administració
municipal en les activitats i instal·lacions de Malgrat de Mar. Aquesta ordenança va ser
publicada en el BOP de 30-12-1999.

Consideracions jurídiques
En data 22-9-2015, la cap de la unitat administrativa de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
ha emès l’informe següent amb el vist-i-plau del secretari general:
“1. Normativa aplicable
-

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
(LTAIPBG)
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
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis

2. L’Ordenança reguladora de la intervenció integral de l’Administració municipal en les
activitats i instal·lacions de Malgrat de Mar fou aprovada l’any 1.999, d’acord amb el marc
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legislatiu vigent en aquell moment: la Directiva 1996/61/CE del Consell, de 24 de setembre de
1996, relativa a la prevenció i al control integrat de la contaminació, la Llei 3/1998, de la
intervenció integral de l’Administracio ambiental, Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament general de desplegament de la LIIA, i s’adapten els seus annexos.
En l’actualitat, el règim jurídic aplicable a les activitats està regulat:
-

-

-

A nivell europeu: la Directiva 2010/75/CE, de 24 de novembre, sobre les emissions
industrials, per la qual s’estableixen les normes sobre la prevenció i el control integrats de
la contaminació procedent de les activitats industrials que ha substituït la Directiva 1996/61,
i la Directiva 2006/123/CE de 12 de desembre, relativa als serveis en el mercat interior.
A nivell estatal: la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la
contaminació, i la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de
serveis i el seu exercici, la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de
liberalització del comerç i determinats serveis.
A nivel autonòmic: la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de
les activitats, la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles
públics i les activitats recreatives i la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica

L’Ordenança municipal de 1.999 regulava el sistema de prevenció (mitjançant la regulació dels
diferents règims d’intervenció: autorització ambiental, llicència municipal ambiental, permís
municipal ambiental i llicència d’obertura d’activitats innòcues), la revisió i control de les
activitats i el règim sancionador. Totes aquestes qüestions han estat regulades per la
normativa legal abans esmentada.

3. En virtut del principi de jerarquia normativa recollit a l’art. 9.3 de la Constitució Espanyola,
una norma de rang inferior no pot contradir allò disposat en una altra de rang superior.
L’Ordenança municipal de 1.999 no es pot aplicar en tot allò que contradigui la normativa
esmentada que és de rang superior i, a més a més, posterior a l’Ordenança. Per aquest motiu,
en els últims anys l’Ordenança només s’aplicava per les activitats innòcues, però des del 13-82015, data d’entrada en vigor de la Llei 16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa,
aquest tipus d’activitats tenen una regulació legal pròpia, que suposa la derogació tàcita de
l’Ordenança per aquest tipus d’activitats.

4. L’art. 10 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, (LTAIBG) exigeix la publicació de: “1. La informació relativa a les
decisions i actuacions amb rellevància jurídica que l’Administració ha de fer pública en aplicació
del principi de transparència ha d’incloure:
a) Les normes aprovades per l’Administració pública –de les quals hi ha d’haver disponibles les
versions en el format originari i, en el cas de les normes que hagin estat modificades, les
versions consolidades– i les dades relatives a l’avaluació de l’aplicació de les normes”.
L’art. 6 de la LTAIBG, també obliga a garantir que la informació es difon de manera constant i
s’actualitza permanentment.
Per tal de garantir el principi de seguretat jurídica i el dret a l’accés a una informació pública de
qualitat, resulta convenient donar una adequada publicitat al fet que aquesta ordenança, per
mandat legal ja no és d’aplicació.
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5. D’acord amb l’art. 52 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, correspon al Ple l’aprovació de les
ordenances amb caràcter indelegable, per la qual cosa, també li correspondrà aquest òrgan,
acordar la derogació.
Segons l’art. 65.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis, les ordenances s’aproven per majoria simple, com a regla general amb
excepció de les que formen part dels plans urbanístics i el reglament orgànic de la corporació;
per tant serà suficient majoria simple per l’adopció d’aquest acord.

Conclusions i proposta d’acords
D’acord amb el que s’ha exposat, procedeix sotmetre al Ple, previ dictamen de la Comissió
Informativa Directorial, l’acord de derogació de l’Ordenança reguladora de la intervenció
integral de l’Administració municipal en les activitats i instal·lacions de Malgrat de Mar”.

Obert el torn d’intervencions:
El Sr. Sánchez-Camacho exposa que aquesta ordenança data de l’any 1999 i que,
actualment, existeixen altres normatives de rang superior, com la llei 20/2009 de
prevenció i control de les activitats i la llei 16/2015 de simplificació de l’activitat
administrativa, resultant, a més, que l’Ajuntament s’ha adherit a la finestreta única,
dintre de l’Administració Oberta de Catalunya, el que obliga a fer passes en la
simplificació dels tràmits administratius en el tema d’activitats, tràmits que s’inclouran a
la pagina web.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 24 de setembre de 2015.
La regidoria d’Activitats, en data 22 de setembre de 2015, ha elaborat una
proposta i el Ple, per assentiment dels disset membres assistents, ACORDA:
Primer. Derogar l’ordenança reguladora de la intervenció integral de l’Administració
municipal en les activitats i instal·lacions de Malgrat de Mar, publicada en el BOP de
30-12-1999.
Segon. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Malgrat
de Mar.

4.- Derogació de l’Ordenança reguladora sobre policia d’espectacles, activitats
recreatives i establiments públics.
Antecedents
El Ple de l’Ajuntament en sessió de 6-7-2006 va acordar aprovar definitivament “l’
Ordenança municipal reguladora dels espectacles, activitats recreatives i establiments
públics de Malgrat de Mar”. Aquesta ordenança ha estat publicada en el BOP de 18-82006.
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Consideracions jurídiques
En data 22-9-2015, la cap de la unitat administrativa de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
ha emès l’informe següent amb el vist-i-plau del secretari general:
“1. Normativa aplicable
-

-

Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les
activitats recreatives (LRAEPAR)
Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics
i activitats recreatives
Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels
establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives
sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern (LTAIPBG)
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
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis

2. L’ “Ordenança municipal reguladora dels espectacles, activitats recreatives i
establiments públics de Malgrat de Mar” fou aprovada l’any 2006, d’acord amb el marc
legislatiu vigent en aquell moment: la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de
l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics, i el Decret 239/1999,
de 31 d’agost, pel qual s’aprova el catàleg dels espectacles, les activitats recreatives i
els establiments públics.
En l’actualitat, el règim dels espectacles públics i les activitats recreatives està regulat
a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i
les activitats recreatives (modificada parcialment per la Llei 10/2011, de 29 de
desembre), pel Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives, i per l’Ordre INT/358/2011, de 19 de
desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels
espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de
juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
L’Ordenança municipal de 2.006 regulava els requisits per exercir l’activitat, les
obligacions i els deures dels titulars dels locals, els horaris d’obertura i tancament dels
establiments, prohibició, suspensió d’espectacles i clausura de locals i establiments, i
règim sancionador. Totes qüestions han estat regulades per la normativa legal abans
esmentada.

3. En virtut del principi de jerarquia normativa recollit a l’art. 9.3 de la Constitució
Espanyola, una norma de rang inferior no pot contradir allò disposat en una altra de
rang superior. L’Ordenança muncipal de 2006 no es pot aplicar en tot allò que
contradigui la normativa esmentada que és de rang superior i, a més a més, posterior
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a l’Ordenança. Per aquest motiu, en els últims anys no s’aplicava l’Ordenança, però
com no s’havia derogat expressament, continuava publicant-se a la seu electrònica de
la corporació.

4. L’art. 10 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, (LTAIBG) exigeix la publicació de: “1. La informació
relativa a les decisions i actuacions amb rellevància jurídica que l’Administració ha de
fer pública en aplicació del principi de transparència ha d’incloure:
a) Les normes aprovades per l’Administració pública –de les quals hi ha d’haver
disponibles les versions en el format originari i, en el cas de les normes que hagin
estat modificades, les versions consolidades– i les dades relatives a l’avaluació de
l’aplicació de les normes”.
L’art. 6 de la LTAIBG, també obliga a garantir que la informació es difon de manera
constant i s’actualitza permanentment.
Per tal de garantir el principi de seguretat jurídica i el dret a l’accés a una informació
pública de qualitat, resulta convenient donar una adequada publicitat al fet que
aquesta ordenança, per mandat legal ja no és d’aplicació.

5. D’acord amb l’art. 52 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, correspon al Ple
l’aprovació de les ordenances amb caràcter indelegable, per la qual cosa, també li
correspondrà aquest òrgan, acordar la derogació.
Segons l’art. 65.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis, les ordenances s’aproven per majoria simple, com a regla
general amb excepció de les que formen part dels plans urbanístics i el reglament
orgànic de la corporació; per tant serà suficient majoria simple per l’adopció d’aquest
acord.
Conclusions i proposta d’acords
D’acord amb el que s’ha exposat, procedeix acordar la derogació de l’ “Ordenança
municipal reguladora dels espectacles, activitats recreatives i establiments públics de
Malgrat de Mar”,”
Obert el torn d’intervencions:
El Sr. Sánchez-Camacho exposa que passa com en el punt anterior, en que
normativa de rang superior, la llei 11/2009 i el decret 112/2010 que la desplega, porta
a derogar aquesta ordenança,
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 24 de setembre de 2015.
La Regidoria d’Activitats, en data 22 de setembre de 2015, ha elaborat una
proposta i el Ple, per assentiment dels disset membres assistents, ACORDA:
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Primer. Derogar l’ordenança municipal reguladora dels espectacles, activitats
recreatives i establiments públics de Malgrat de Mar”, publicada en el BOP de 18-82006.
Segon. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Malgrat
de Mar.
5.- Moció del GPM d’ERC i CiU per en suport del correllengua.
Els regidors dels Grups Municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya i
Convergència i Unió a l’Ajuntament de Malgrat presenten aquesta moció al plenari per
tal que sigui aprovada, si s’escau.
La normalització plena de la nostra llengua és una tasca que requereix l’esforç de
tothom, ja que només d’aquesta manera podrem garantir que el català sigui una
llengua viva i amb futur en un món cada cop més globalitzat. Per aquest motiu, des de
la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) volem donar-hi un
nou impuls per mitjà de la 19a edició del Correllengua.
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del
territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat.
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop
més recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que
menysprea la llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els
fonaments del nostre sistema educatiu.
Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens obrirà
un futur de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i lingüístiques.
Atesa la consolidació que després de 19 anys està assolint la iniciativa cívica del
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i
societat civil en general.
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest
municipi.
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots
els municipis i comarques de parla catalana.
Obert el torn d’intervencions:
El Sr. Roger exposa que la llengua catalana, parlada per més de set milions de
persones, es veu marginada en molts àmbits, com el judicial, administratiu i, fins i tot,
l’institucional, en un estat en el que encara hi ha una llengua que es tracta i considera
per damunt de les altres, fent necessari que el català s’hagi de dotar d’iniciatives per
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tal de normalitzar-lo i protegir-lo, recordant, durant aquesta última legislatura,
iniciatives recentralitzadores del govern del PP, com ara la llei Wert, que dinamita els
fonaments del sistema educatiu, posant en perill greument la immersió lingüística o
l’atac que ha patit la llengua a les Illes i la franja de ponent, on s’ha volgut, contra tot
criteri filològic, trencar la unitat lingüística, anomenant-la Lapao, manifestant que ERC
anima als malgratencs a participar dels actes que s’organitzen des de la coordinadora
local, concretament el divendres 27 d’octubre, a la biblioteca Cooperativa, amb una
conferencia sobre el folklorista Joan Amades i també diumenge 25 al local social de la
Barretina, amb un recital de poemes d’Ovidi Montllor, a càrrec del grup de poesia i
coral Contrapunt.
El Sr. Serret manifesta que el seu grup encapçala aquesta moció, juntament amb el
grup d’ERC, indicant que, malauradament, cal repetir-la any rere any, atès que la
llengua catalana continua encara avui essent discriminada, patint, dia a dia, greus
atacs pel que fa al seu ús al model educatiu així com a altres espais de cultura, debat,
i oci, en tot el territori, dient que el municipi compta amb un nombrós grup de
malgratencs i malgratenques que, any rere any, participen en els actes del
Correllengua, que enguany arriba a la 19ª edició.
La Sra. Casajuana avança que votaran a favor, agraint a les persones de Malgrat que,
de manera totalment voluntària, fan que el Correllengua cada any tingui activitat a
Malgrat de Mar.
La Sra. Vega manifesta que, com cada any, s’abstindran per entendre que la llengua
catalana no està perseguida com s’està dient.
La Sra. Ponsa avança que donaran suport a aquesta moció, per entendre que el
Correllengua és una proposta lúdica, transversal, festiva, participativa i pedagògica
que promou la llengua i la cultura catalanes, considerant molt positives iniciatives com
aquesta, dirigides a fomentar l’ús social del català, fent tot el possible per garantir el
seu futur en un món cada vegada més globalitzat.
El Sr. Mercader manifesta que, com cada any, donaran suport a aquesta moció i
col·laboraran des de la regidoria de Cultura.
El Sr. Roger recorda que el PP acaba de perdre el govern a les Illes, al País Valencià i
a l’Aragó, en bona part a causa de la seva agressiva política lingüística.
La Sra. Vega respon que les seves arrels són andaluses, que és catalana, espanyola i
europea i parla català i castellà, com els seus fills, manifestant que no menysprea la
llengua catalana ni considera que estigui perseguida.
El Sr. Roger contesta que respecta la llengua castellana perquè la parlen moltíssimes
persones en aquest país, dient que, si Catalunya té un estat propi, ha de ser una
llengua reconeguda com és el català i tractada amb la mateixa consideració, apuntant
que ahir una persona va voler intervenir al Senat en català i no li fou permès,
considerant que és un tracte injust.
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Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 24 de setembre de 2015.
Vista la moció dels GPM ERC i CiU, de data 28 de setembre de 2015, el Ple, per
setze vots a favor (ERC, CiU, PSC, JxM i CUP) i una abstenció (PP), ACORDA:
PRIMER.- Donar suport als actes del Correllengua 2015 per tal de fer-ne efectiva la
seva celebració, essent un instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena
normalització de l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor
de la seva unitat.
SEGON.- Donar suport a les entitats i grups del municipi implicats en l’organització del
correllengua i aportar la infraestructura necessària i ajuda necessària per al bon
desenvolupament de les activitats programades.
TERCER.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin
propis d’aquesta Corporació
QUART.- Donar suport a les iniciatives del voluntariat promogudes per la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua i encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús
del català oral entre persones i col·lectius, i especialment, entre la població
nouvinguda, per tal d’afavorir la integració i la cohesió social.
CINQUÈ.- Fer arribar aquests acords a la seu nacional de la Coordinadora
d’Associacions per la Llengua (CAL), al carrer Muntadas,24-26 baixos, 08014 de
Barcelona, i als organitzadors del pas del Correllengua pel municipi.
6.- Moció del GPM d’ERC per la creació d’horts urbans municipals a Malgrat de
Mar.
Obert el torn d’intervencions:
El Sr. Roger exposa que el mes de maig de 2008, el grup d’ERC va portar a plenari
aquesta mateixa moció per tal de crear una comissió que s’encarregués de fer un
estudi sobre la viabilitat d’implementar horts al municipi, indicant que, posteriorment a
haver registrat la moció que avui es presenta, se’ls feu arribar, per part del govern
local, un estudi per l’habilitació temporal d’un espai municipal com a hort social,
elaborat per la Diputació i lliurat a l’Ajuntament el mes d’abril d’enguany, observant que
contempla gairebé totes les demandes que avui es porten a Ple, com pot ser la
ubicació, gestió o assignació dels horts, procedint, per tant, a retirar la moció
presentada abans que sigui sotmesa a la consideració del plenari, estan satisfets de
que aquella proposta s’hagi desenvolupat, entenent, però, que s’han perdut set anys
en un context social i econòmic desfavorable en el que hagués esta útil pels veïns de
Malgrat, esperant que no passi massa temps fins a veure la seva materialització.
El Sr. Mercader manifesta que, així doncs, queda retirada la moció.
El Sr. Serret demana que consti en acta que van veure l’encàrrec d’aquest estudi,
però que no l’han pogut tenir a l’abast, demanant que, així com s’ha fet arribar al grup
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municipal d’ERC, se’ls faci arribar també, demanant que, d’ara en endavant, quan es
faci un estudi, es miri de donar participació a la resta de grups municipals, així com a
la ciutadania, perquè tothom hi pugui dir la seva i no passi que un grup municipal aporti
una idea, quan l’estudi ja s’està tirant endavant, sense saber-ho.
El Sr. Mercader respon que es va rebre l’estudi el mes de maig, en època d’eleccions,
estudi que es va fer a través d’una subvenció de la Diputació de Barcelona, dient que
estaria bé fer-ne una presentació a tots els grups polítics, pensant en incloure-ho en el
pressupost de l’any vinent.

7.- Relació de resolucions de l’alcaldia de la 2628 a la 2904/2015.
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets dictats per l’alcaldia, des del 2628 al
2904/2015.
Obert el torn d’intervencions:
7-A.- La Sra. Casajuana es refereix al decret d’alcaldia, 2722/2015 sobre la resolució del
contracte amb l’empresa Playa Acuaticpark, a la que es va atorgar la concessió dels
inflables a la platja de l’Astillero, havent observat que l’empresa no havia pagat, a data 25
d’agost del 2015, el cànon de l’Ajuntament, de 30.000€, demanant que es porti a terme
la rescissió d’aquest contracte i, de cara a l’any vinent, es miri amb altres empreses i/o
persones la seva concessió.
El Sr. Mercader contesta que li sembla recordar que aquesta fou la única empresa que
es va presentar, proposant un cànon força elevat, tenint entès que aquesta mateixa
setmana ha procedit a pagar amb recàrrec.
La Sra. Casajuana replica que miraran si hi ha causa per rescindir el contracte o no,
entenent que pagar fora de termini, podria ser causa de resolució per incompliment de les
obligacions establertes al contracte.
7-B.- El Sr. Roger es refereix a un decret relatiu a una modificació pressupostària per
transferència de crèdit, destinat al clavegueram de diferents carrers de la Verneda,
entenent que és una actuació que s’ha de fer de manera urgent, demanant que aquesta
partida es pugui restablir tan aviat com sigui possible i destinada al que inicialment estava
previst, que és l’enllumenat de l’avinguda dels Pins.
El Sr. Mercader respon que, efectivament, ha sigut un cas d’urgència, ja que en uns
carrers en obres, s’ha comprovat que el clavegueram no estava correcte, hi ha calgut fer
aquesta modificació, indicant que en els nous pressupostos es mirarà d’incorporar
aquesta partida, entenent també que és necessari que l’avinguda dels Pins estigui
il·luminada.
7-C.- El Sr. Màrquez es refereix al decret 2822/2015, en el que es denega l’ús privatiu
d’una sala del centre cívic a un partit que ho demanà just abans del dia de la
convocatòria de les eleccions, exposant en les consideracions tècniques que els locals de
l’Ajuntament es cedeixen de manera puntual i només per realitzar activitats
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extraordinàries de les organitzacions polítiques, i que, en cap cas els equipaments
municipals no poden esdevenir una seu social per les reunions periòdiques del grup
polític, entenent, pel que s’exposa a la instància, que aquest partit en cap cas demana la
sala perquè sigui la seva seu, sinó per fer-hi una reunió ordinària per poder gestionar la
seva campanya, com qualsevol altre partit.
El Sr. Mercader respon que una activitat, una xerrada o un taller es deixa fer, resultant,
però, que aquest partit demanava un ús reiterat d’un equipament públic per fer reunions i
cada partit polític ha de tenir una seu o un lloc on fer les reunions polítiques, afegint que
tampoc hi hauria cap problema si fos un acte obert al públic, però que, si es demana per
fer reunions ordinàries del partit cada dos setmanes, es denega.
El Sr. Màrquez replica que tenen entès que, amb anterioritat, altres partits havien
demanat fer reunions amb periodicitat en altres espais i se’ls havia concedit, afegint que
la reiteració a que s’ha fet esment, no l’han vist reflectida en cap altre resolució de les
consultades.
El Sr. Mercader respon que en aquest mes no, però que en altres mesos havien
demanat fer reunions ordinàries del partit en un espai públic.
7-D.- El Sr. Màrquez es refereix al decret 2841/2015 en el que es denega a una veïna de
Malgrat fer una pintura mural a una façana de casa seva, amb la consideració de que
queda visible des d’un ampli sector d’espais públics que conflueixen en quatre carrers,
indicant que l’ordenança de civisme determina, en el seu article 26, que les pintades,
escrits o grafits, sobre qualsevol classe de béns que siguin visibles des de la via publica,
queden prohibits, amb excepció dels que discrecionalment pugui autoritzar l’Ajuntament
en atenció a circumstancies concurrents en cada cas, preguntant si, abans de denegar a
aquesta veïna poder pintar un mural, van veure quin tipus de mural volia fer.
El Sr. Mercader respon que firma uns tres-cents decrets al mes i que, si l’informe tècnic
justifica la denegació, la corrobora, ja que en això es basa la confiança, llevat d’algun cas
que pugui comprovar, si li planteja dubtes.
El Sr. Màrquez replica que qui denega no és el tècnic, sinó qui signa el decret.
El Sr. Mercader reitera que corrobora l’informe del tècnic que ho ha comprovat, afegint
que, si vol informació més exacte d’aquest decret, en poden parlar durant el mes, que té
trenta dies.
El Sr. Màrquez contesta que els decrets els poden consultar només a partir de la
convocatòria i que la signatura és una de les justificacions del sou de l’alcalde.
El Sr. Mercader respon que no recorda tots els decrets signats durant el mes i que no ha
anat a mirar quin mural anaven a posar, sinó que ha estat el tècnic qui ho ha comprovat i
que el seu informe li mereix confiança.
El Sr. Màrquez replica que l’informe tampoc especifica quin era el mural, essent el criteri
de denegació el que cal saber.
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El Sr. Mercader respon que recuperarà el decret i li especificarà perquè es va dir que no.
7-E.- El Sr. Màrquez es refereix al decret 2860/2015, relatiu als 10.000€ que
s’augmenten a Càrites, constatant que la crisi no ha acabat, sinó que s’ha aguditzat per
moltes persones, no entenent com en un pressupost que es va aprovar en una legislatura
anterior, per un govern del que el senyor alcalde en formava part, no va preveure aquesta
necessitat, manifestant que els agradaria que, amb el temps, no s’intentés cronificar la
pobresa a Malgrat, sinó que es busquéssim solucions clares i directes i canvis de
polítiques que no es limitessin a invertir diners per cobrir forats i necessitats bàsiques de
les persones, demanant una política arriscada en aquest sentit.
El Sr. Mercader contesta que, any rere any, l’Ajuntament ha augmentat aquest
pressupost perquè cada cop hi ha més necessitats, essent per això que, a través de les
memòries i justificacions que aporta Càrites, si es veu que no arriben els diners,
s’augmenten, no essent una qüestió de no haver pressupostat bé, sinó de que cada
vegada es necessiten més aliments, compartint l’opinió de que no s’ha de cronificar la
pobresa, treballant, conjuntament amb Càrites, per evitar-ho, establint certs protocols,
tant a serveis socials com a Càrites, per tal de fer una ajuda més efectiva.
El Sr. Màrquez replica que fa tres anys la crisi representa que era més dura que en el
moment actual i només s’aportaven 20.000€, entenent que alguna cosa no està funcionat
bé, ja que sembla que, en comptes de reduir la pobresa, s’estigui augmentant.
El Sr. Mercader contesta que s’han de fer les dues coses, indicant que a la memòria que
van presentar, l’augment de famílies que anaven a Càrites havia crescut, manifestant
que, a banda, també s’ha de fer pedagogia i establir protocols per mirar d’ajudar el màxim
possible i ser més efectiu, tant des de serveis socials com des de Càrites.
El Sr. Màrquez manifesta que no es tracta només de serveis socials, sinó que cal fer un
treball transversal amb altres àrees, considerant que, de vegades, només aportant diners
no es soluciona el problema, apreciant, en aquest sentit, un cert continuisme respecte al
mandat anterior que els agradaria que canviés.
El Sr. Mercader respon que la continuïtat hi és perquè, si tenen despeses, l’Ajuntament
està disposat a cobrir-les, afegint que s’ha de millorar amb el protocol d’actuació amb el
que s’està treballant.

ASSUMPTE DECLARAT D’URGÈNCIA
Es dóna lectura de la Moció dels GPM d’ERC, CiU i CUP de suport al President
Mas, l’Exvicepresidenta Ortega i la Consellera Rigau amb motiu de la seva
imputació per l’organització del 9N.
Es passa a votar la urgència que resulta acceptada per setze vots a favor (ERC,
CiU, CUP, PSC i JxM) i una abstenció (PP), d'acord amb allò establert als articles
91.4 i 83 del RD 2568/86 de 28 de novembre.
El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les
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catalanes vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del
nostre país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i
catalanes vàrem acudir a les urnes en una procés participatiu protagonitzat pel civisme
i la democràcia. La resposta de l’Estat espanyol, a través de la Fiscalia General de
l’Estat, va ser querellar-se contra el president de la Generalitat Artur Mas, la
vicepresidenta i consellera de Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i la
consellera d’Ensenyament Irene Rigau.
El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament,
tots tres han rebut la imputació del TSJC per l’organització del 9N i han estat citats a
declarar durant el proper mes d’octubre (en el cas del president Mas, el dia 15, quan
es commemora el 75è aniversari de l’afusellament del president Companys). Se’ls
acusa de quatre delictes: desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de
funcions, prevaricació administrativa i malversació; amb unes possibles penes que van
des de la inhabilitació fins a la presó.
Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i
democràtics, sense precedents a l’Europa del segle XXI.
Obert el torn d’intervencions:
El Sr. Serret procedeix a donar lectura a la moció.
El Sr. Núñez manifesta que sembla increïble que un estat imputi a un president de la
Generalitat per delictes de desobediència, quan l’únic que va fer va ser obeir al poble;
d’obstrucció a la justícia, quan és de justícia social que la gent voti i d’usurpació de
funcions, quan la seva funció és que la gent expressi el que vol, essent el més
vergonyós que el facin anar a declarar el dia que van matar Lluís Companys, president
de la República Catalana, avançant que la subscriuen i votaran a favor de la moció.
La Sra. Casajuana manifesta que la CUP també ha demanat encapçalar aquesta
proposta, perquè, evidentment, estan en contra de que s’actuï d’aquesta manera en
contra de la llibertat d’un poble, entenent que el president Mas representava a tota la
institució i que, per tant, l’estat espanyol està anant contra tota la institució, raó per la
qual mostren la seva solidaritat, solidaritzant-se també amb les condemnades que van
encerclar el Parlament, amb els condemnats per cremar fotografies del Rei i amb
l’associació de Joves per la Terra que foren sancionats per l’Ajuntament de Malgrat de
Mar per queixar-se lliurement el dia de Reis de l’any passat, tirant carbó davant la
porta per considerar que els polítics no estaven a l’alçada, concloent que condemnen
qualsevol acte, de qualsevol Administració i autoritat, que vagi en contra de la llibertat
d’expressió dels pobles i les persones.
La Sra. Vega manifesta que de la mateixa manera que han estat molt crítics amb
polítics del PP per una sèrie de delictes en els que se suposa que estan implicats, el
senyor Mas ha de ser responsable del que fa, considerant que hi ha dos coses molt
clares: la desobediència i la malversació de fons, en tant que va jugar amb diners
públics per fer unes eleccions el dia 9N que no representaven a tota la població de
Catalunya i que va desobeir, perquè no eren constitucionals, havent-se d’atenir a les
conseqüències, recordant que el senyor Mas, conjuntament amb la senyora Ortega, va
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dir que ells n’eren responsables i que es farien càrrec de totes les conseqüències,
considerant que s’ha de deixar treballar a la llei, que ha d’anar a declarar,
independentment de que coincideixi amb el 15 d’Octubre i assumir les conseqüències
jurídiques, concloent que votaran en contra de la moció.
La Sra. Ponsa avança que votaran a favor de la moció perquè no s’entén que es pugui
encausar ningú pel fet d’impulsar un procés democràtic, expressant la seva solidaritat
amb el president Artur Mas, l’ex vice-presidenta Joana Ortega i la consellera Irene
Rigau, denunciant la politització dels òrgans judicials.
El Sr. Mercader expressa el seu respecte a les decisions judicials, considerant, però,
que aquí hi ha hagut dos errors per part del PP i de Convergència; uns, per
judicialitzar una situació política i els altres, per usar eines inadequades per a la
participació ciutadana, creient que és moment de diàleg entre Catalunya i Espanya,
avançant que s’abstindran.
El Sr. Serret, en relació amb les manifestacions de la Sr. Vega, diu que el PP no és
cap tribunal i que, en tot cas, els que jutgen son jutges i són els que han de dir si s’ha
fet o no alguna cosa mal feta, indicant que el dia 9N es va fer un procés participatiu per
poder preguntar, - com també ho poden fer els ajuntaments -, essent per fer un procés
participatiu, amb unes urnes de cartró, que s’està imputant a un president, a una ex
vice-presidenta i a una consellera, amb presidents de mesa voluntaris, que no van
cobrar ni un duro, acompanyats de molts altres voluntaris dels municipis, apuntant que
també a Malgrat hi va haver molta gent que hi va col·laborar, destacant que aquí el
president Mas no està sol, ni l’ex vice-presidenta ni la consellera d’Ensenyament, sinó
que hi havia molta gent al darrera, també aquells que no volen la independència,
perquè hi va haver malgratencs i malgratenques que van votar que no volien marxar,
tractant-se d’un fet democràtic davant del qual cal recolzar al President de la
Generalitat i tots els catalans i catalanes, afegint que no es pot comparar la corrupció
amb un procés participatiu i que és patètic que, en deu mesos, s’imputi a un president
per unes urnes de cartró i, en canvi, hi hagi casos molt greus de corrupció que fa anys
que estan per jutjar.
La Sra. Vega respon que ja ha dit que s’ha de deixar fer als jutges, però que hi va
haver una desobediència, dient que, efectivament, s’ha trigat molt a entrar a judici els
temes de corrupció, però que això ha passat també a Catalunya, posant d’exemple al
senyor Pujol, al testaferro del senyor Mas i el Palau de la Música, manifestant que
tothom està més o menys implicat, d’una manera o altra i que s’ha de jutjar,
considerant que es va fer ús del voluntariat i de forces publiques i que es va fer
malversació de diners públics, concloent que es podrà defensar i, finalment, un jutge
decidirà.
El Sr. Roger manifesta que hi ha persones i, fins i tot, partits que els hi fa por la
democràcia i el fet de que la gent es pugui expressar i votar, dient que, personalment,
va desobeir durant tot aquell dia, recollint signatures en contra de l’estat espanyol pel
tracte que els estava donant en no permetre fer aquella consulta i enviar-ho al
Parlament Europeu, apuntant que a Malgrat se’n van recollir unes quantes i que la
gent va anar a votar sense coacció de cap mena, dient que, quan el país pugui ser
lliure i normal, com tots els altres, els que no hi creuen i no ho veuen amb bons ulls,
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també seran ben acollits, indicant que el que està fent el govern central no ve al cas,
ja que parlen d’eines inadequades, quan el Parlament ha demanat, per activa i per
passiva, que es deixés fer una consulta, entenent que la democràcia s’ha de respectar
i que, de vegades, cal desobeir, apuntant que avui les dones tenen dret a vot perquè
moltes altres van desobeir fins aconseguir que se’ls donés el dret a vot i que moltes
persones d’altres races han adquirit drets que els hi eren negats i els segregaven,
perquè van desobeir, concloent que ara cal desobeir de manera pacifica i alegre,
perquè s’ha acabat la por.
La Sra. Vega replica que creuen molt en la democràcia.
La Sra. Casajuana manifesta que entenen que el PP no pugui estar d’acord de cap de
les maneres amb aquesta moció, no entenent en canvi l’abstenció del partit socialista,
quan, cinc dels seus sis regidors són independents, i alguns d’ells se’ls va veure votar
el 9N, demanant si es pot explicar.
El Sr. Mercader respon que és una tònica habitual anar qüestionant el vot dels altres,
manifestant que ja han donat les raons, afegint que si hi hagués hagut una bona
entesa, entre el govern de Madrid i el de la Generalitat avui no s’estaria aquí.
La Sra. Casajuana replica que no qüestionen el vot de les altres persones, però que
estan en un plenari i el vot s’ha d’explicar, encara que no es pugui compartir
l’explicació, perquè el que s’està plantejant és el recolzament a la institució davant
d’una imputació per haver fet una consulta perquè la gent s’expressés lliurement, per
bé que un pugui pensar que la solució pugui ser el diàleg, considerant que és una
forma de sortir per la tangent, una qüestió de partit pura i dura.
El Sr. Mercader respon que són un partit que sempre dóna llibertat de vot i que també
es reuneix per dialogar els temes del Ple, manifestant que, tot i respectar els
pensaments de la Sra. Casajuana, no és el lloc més adequat per anar fent anàlisi de
com ha d’actuar un partit, com, personalment, tampoc no ho fa respecte a la CUP.
Vista la moció dels GPM ERC, CiU i CUP, de data 1 d’octubre de 2015, el Ple, per
deu vots a favor (ERC, CiU, CUP i JxM), un vot en contra (PP) i sis abstencions
(PSC), ACORDA:
Primer. Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana
Ortega i la consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés
participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.
Segon. Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de
les institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar
processos democràtics.
Tercer. Refermar el compromís de l’Ajuntament de Malgrat de Mar amb el dret
democràtic del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur.
Quart. Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern
Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a l'ANC de Malgrat de Mar, al
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Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-la públic a través dels mitjans públics
municipals.
ASSUMPTE DECLARAT D’URGÈNCIA
Es dóna lectura de la Moció dels GPM d’ERC i CiU: declaració institucional en
suport al nou Parlament de Catalunya i al nou Govern de la Generalitat.
Obert el torn d’intervencions:
El Sr. Serret exposa que són uns fets succeïts el passat diumenge, creient convenient
que l’Ajuntament de Malgrat doni suport institucional al nou Parlament sorgit de les
urnes.
El Sr. Màrquez manifesta que s’abstindran perquè entenen que no és urgent.
Es passa a votar la urgència que resulta acceptada per catorze vots a favor
(ERC, CiU, PSC i JxM) i tres abstencions (CUP i PP), d'acord amb allò establert
als articles 91.4 i 83 del RD 2568/86 de 28 de novembre.
Obert el torn d’intervencions:
El Sr. Serret exposa que diumenge es decidia un nou Parlament i si es continuava en
una autonomia o si els pròxims comicis serien ja per un Parlament sobirà d’un país
lliure, havent-se produït un resultat contundent i clar: un Parlament amb majoria
absoluta d’escons i diputats independentistes, amb el mandat de treballar per
aconseguir, amb consens, la plena sobirania nacional, considerant que cal una miopia
políticament extraordinària per part del govern espanyol per no donar resposta a
aquest mandat de les urnes, que s’exercirà amb responsabilitat, fermesa i sentit de
transcendència, apuntant que el mateix ex-president de l’estat espanyol, José Maria
Aznar, que deia que abans es trencaria Catalunya que Espanya, ha reconegut que els
sobiranistes poden continuar amb el seu full de ruta, en una declaració que es
converteix en el primer reconeixement concret i específic d’un líder espanyol sobre la
viabilitat del procés, destacant que els diputats que han sortit escollits tenen una gran
responsabilitat i que els regidors d’aquest plenari els han de donar el recolzament
necessari d’una forma institucional, recordant que, en prendre possessió del càrrec,
els regidors d’ERC i de Convergència, ho feren tot dient: Sí, ho prometo, per imperatiu
legal, i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana anuncio que resto a la
disposició del nou Parlament, del President i del govern de la Generalitat de Catalunya
que sorgeixin de les eleccions del 27S del 2015 per exercir l’autodeterminació del
nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat Català
lliure i sobirà, passant tot seguit a llegir la declaració institucional que els regidors de
Grups Municipals d’ERC i CiU de Malgrat de Mar, actuant en el seu nom i
representació, formulen.
La Sra. Martínez expressa la satisfacció del seu grup per la jornada del 27 de
setembre i l’orgull pels resultats obtinguts, tant pel nombre d’escons com pel nombre
de vots, i per l’alta participació que legitima el procés, manifestant que haver arribat
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fins aquí, és degut al moviment de tot un poble a favor de la construcció d’un nou país,
considerant que les forces independentistes han obtingut un mandat democràtic per
iniciar el procés pel qual Catalunya esdevingui un nou estat d’Europa, entenent que el
Parlament i la resta d’institucions han de treballar i donar suport a aquest procés i
culminar-lo d’una manera democràtica, pacifica i exemplar als ulls de les altres nacions
del món, entre les quals esperen poder comptar-hi ben aviat.
El Sr. Màrquez expressa també la seva satisfacció, entenent que la participació de
gairebé d’un 77% dóna molt de pes als resultats, manifestant el suport i la lleialtat
institucional d’aquest plenari, desitjant que els altres partits recolzin el nou Parlament
de Catalunya, no acabant d’entendre, però, que es doni suport a un govern que encara
no s’ha constituït ni que es recolzi un President que encara no se sap qui serà,
avançant l’abstenció del seu grup.
La Sra. Vega celebra el desenvolupament pacífic i democràtic de la jornada electoral
del dia 27 i la participació mai vista en unes eleccions catalanes, considerant que la
majoria no ha volgut la independència i concloent que no donaran suport a la moció.
La Sra. Ponsa manifesta que donaran suport a la moció, expressant el seu suport i
lleialtat al nou Parlament i al govern que s’acabi configurant, així com a les resolucions
que prengui, mostrant també la seva satisfacció per l’altíssima participació del passat
diumenge, recordant que el mandat democràtic ha esta clar i és que la majoria de
catalans volen un estat propi i cal respectar-ho.
El Sr. Mercader manifesta també la seva satisfacció perquè la jornada electoral
s’hagués desenvolupat de manera pacifica i amb un percentatge molt elevat de
participació, que dóna més legitimitat al resultat electoral, mostrant també, com
sempre han fet, el seu suport i lleialtat institucional al Parlament i al nou govern que en
surti, indicant, però, que degut a que el darrer punt de la moció, insta a recolzar totes
les iniciatives, resolucions i acords que s’adoptin, sense saber quines iniciatives ni
quins acords es puguin adoptar, s’abstindran.
El Sr. Roger manifesta que el PP no fa una lectura correcta dels resultats de
diumenge, potser perquè no els han acabat de pair, recordant que durant trenta anys
llargs, en totes les eleccions ha votat sempre a ERC, no havent obtingut mai una
victòria, respectant sempre i felicitant a aquells que les han aconseguides, resultant
que, ara que han aconseguit la victòria i que, es qüestió de temps, que Junt pel Sí i la
CUP, assoleixin un acord per comptar amb la majoria i tirar endavant, s’ha de sentir
que no sap comptar i que aquest resultat no suma.
La Sra. Vega aprofita per felicitar-los a tots, dient, però, que han guanyat en escons,
però no en vots.
El Sr. Serret agraeix les felicitacions, manifestant que suposa que la CUP té clar que
el govern serà sobiranista, perquè la majoria absoluta del Parlament en escons és
sobiranista i independentista i que el president, sigui qui sigui, serà el president de la
Generalitat, que representa a tots i rep el suport institucional dels ajuntaments de
Catalunya, com també el govern i tots els consellers i conselleres, preguntant al senyor
alcalde, - a partir del desacord manifestat amb el darrer punt -, si, quan, en exercici del
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mandat democràtic, hi hagi unes iniciatives, resolucions i acords que s’adoptaran amb
els ajuntaments, i per tant també amb el de Malgrat, per construir l’estat propi, les
tirarà endavant perquè representa a cadascun dels regidors i regidores i també a tots
els ciutadans i ciutadanes de Malgrat de Mar.
El Sr. Mercader respon que la lleialtat institucional sempre la tindrà el govern que hi
hagi, indicant que, sempre que les iniciatives siguin dictaminades pel Parlament i
estiguin dins de la legalitat, l’ajuntament de Malgrat serà lleial a la institució.
El Sr. Màrquez manifesta que no cal patir, perquè la CUP no serà l’excusa perquè això
fracassi, havent entès perfectament quin és el mandat de la ciutadania i del poble que
ha configurat una majoria independentista,
El Sr. Roger manifesta, com a reflexió sobre la legalitat a que s’ha referit el senyor
alcalde, que quan es va cap a construir un país nou, la legalitat ha de ser també nova
per dotar-se de totes les eines que tenen la resta de països i hi haurà un moment en
que aquesta legalitat nova sorgida del Parlament prevaldrà sobre la que hi hagi
establerta i serà quan els alcaldes i els càrrecs públics hauran d’acompanyar allò que
el poble ha decidit, perquè això va de debò i ja no serà una qüestió de rètols a
l’entrada del municipi, que ja es pot estalviar.
El Sr. Mercader agraeix la reflexió.
El Sr. Màrquez manifesta que li sembla molt curiós que en el Ple del mes d’agost, JxM
s’abstingués en la moció per penjar al balcó l’estelada, al·legant que eren un grup
municipalista, que tenien llibertat de vot a l’hora de decidir i que en temes que van més
enllà del municipi no s’involucrarien i que ara hagin canviat d’opinió.
La Sra. Ponsa contesta que són dos temes totalment diferents, recordant que han dit
repetides vegades que defensen el dret a decidir i que respectarien la voluntat de la
majoria dels catalans, que aquest 27S s’ha decantat cap al sí a la independència.
Vista la moció dels GPM ERC i CiU, de data 1 d’octubre de 2015, el Ple, per vuit
vots a favor (ERC, CiU i JxM), un vot en contra (PP) i vuit abstencions (PSC i
CUP), ACORDA:
Declaració institucional en suport al nou Parlament de Catalunya i al nou Govern de la
Generalitat
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•

Expressar la satisfacció pel desenvolupament pacífic i democràtic de la jornada
electoral del passat diumenge 27 de setembre; tot celebrant l’assoliment d’una
participació mai vista en unes eleccions catalanes que legitima el seu resultat.

•

Manifestar el suport i la lleialtat institucional d’aquest plenari amb el nou
Parlament de Catalunya.

•

Manifestar el suport i la lleialtat institucional de l’Ajuntament de Malgrat de Mar
amb el nou Govern de la Generalitat de Catalunya.

•

Recolzar totes aquelles iniciatives, resolucions i acords que s’adoptin en
ambdues institucions i que tinguin com a voluntat fer efectiu el mandat
democràtic expressat el passat 27 de setembre: construir un Estat propi per
Catalunya.

8.- Precs i preguntes
8-A.- La Sra. Serra manifesta que han passat els cent dies de gràcia i que hi ha
realitats que demanen presa de decisions, recordant que Malgrat té un pla d’Habitatge,
aprovat el 2006 i que el grup de Convergència, des del plenari de gener de 2010, en
demana la revisió per ajustar les dades i tornar a analitzar les necessitats reals del
municipi, ja que la crisi d’aquests darrers anys va distorsionar totalment la fotografia
feta en aquell moment, recordant també que el 30 de novembre del 2007, la Diputació
publicava a la seva web una noticia relacionada amb l’Ajuntament de Malgrat, en la
que es deia que es beneficiaria del model de concertació d’habitatge de la Diputació,
que permetria impulsar a Malgrat quaranta-sis habitatges dotacionals, destinats a gent
gran i joves en règim de lloguer, apuntant que en el Ple de setembre de fa dos anys,
es va tornar a aprovar, a petició de l’empresa Visoren, adjudicatària de la construcció
d’aquests habitatges, una prorroga de la suspensió temporal de comú acord, del
contracte de concessió administrativa d’obra publica sobre la finca del carrer Roger de
Flor, cantonada amb Isaac Albèniz, amb destí a la promoció i explotació d’aquest
habitatge públic, que d’aquí a pocs mesos caducarà, resultant que Malgrat no té
habitatge social, el que és una mancança important amb la que està caient i que
comença a ser molt greu i preocupant, perquè gairebé la majoria d’ajuntaments, amb
els mateixos recursos i possibilitats, han pogut desenvolupar algun tipus de pla, instant
a posar fil a l’agulla en aquest mandat, car no consta que hi hagi cap moviment en
aquest sentit, demanant que, ja que és un tema en el que es van implicar des del
principi, se’ls tingui en compte a l’hora de prendre decisions per impulsar alguna altra
formula o pla d’habitatges socials, - atès que evidentment s’haurà de rescindir el
contracte perquè no hi ha cap moviment per part de l’empresa -, amb participació de
tots els grups, aprofitant que hi ha voluntat d’entesa i diàleg, a l’objecte de poder
comptar al municipi amb un mínim parc d’habitatge social.
El Sr. Mercader respon que recullen el prec, indicant que s’està fent alguna acció que
es durà al pressupost 2016 i que, atès que hi haurà la decisió de la caducitat del
contracte, estan oberts a parlar-ne amb tots els partits per prendre una decisió
conjunta.
8-B.- La Sra. Martínez pregunta com està el consell de Benestar Social i també, com
està la plataforma pel tema dels refugiats.
La Sra. Viñolas respon que el dia 9 hi haurà una presentació a la biblioteca i que, a
partir de llavors, la gent es podrà oferir a ajudar i fer el que faci falta, afegint que és
una plataforma que ha creat un grup de gent del poble, indicant pel que fa al consell,
que s’està treballant com hauria de ser el funcionament dels consells, ja que ha
Malgrat no hi havia reglament de participació, entenent que tots s’han de regir pel
mateix reglament, manifestant que se’n farà una presentació per si s’hi volen fer
aportacions i una vegada aprovat, es tiraran endavant els consells.
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La Sra. Martínez pregunta com se sabrà si venen refugiats.
El Sr. Mercader respon que s’està a l’espera de que les institucions diguin quants
refugiats han de venir a Catalunya, afegint que el Consell Comarcal del Maresme dirà
quants en pot acollir la comarca.
El Sr. Màrquez convida a tothom que tingui una sensibilització especial davant
d’aquest problema, a formar part de la plataforma ciutadana, anunciant una reunió el
dia 7, a les 20h al Centre Cultural
8-C.- El Sr. Màrquez es refereix a les obres que s’han fet al costat del cementiri, que
han barrat el pas, dificultant l’accés a les persones amb mobilitat reduïda, preguntant si
en el projecte està previst com deixar aquests passos i si es va consultar amb els
responsables de mobilitat i amb els veïns, entenent que és molt important que els
veïns tinguin veu en les actuacions que es fan en l’espai urbà més proper i que més
utilitzen.
El Sr. Sánchez-Camacho respon que el cementiri ha estat objecte d’una alineació
perquè en un futur l’avinguda Mediterrània es pugui continuar fins a la via i connecti
amb el carrer Indústria, avançant que no es fa cap actuació sense consultar amb
l’equip tècnic i que aquest arranjament de la banda de davant de la porta de la part
vella del cementiri fou consultada amb política territorial, la policia local i amb medi
ambient, recordant que va passar per la Junta de Govern local de fa dues o tres
setmanes, considerant que la mobilitat es garanteix millor que abans, exposant que
s’ha fet una vorera no definitiva, perquè la gent amb mobilitat reduïda, principal usuària
del cementiri, pugui arribar amb els “peus nets”, que és la continuació de les dues
voreres de l’avinguda Mediterrània, que asseguren l’arribada amb paviment i entrar per
les dues portes, considerant discutible que la rampa on acabava Caporal Fradera
permetés la mobilitat, podent-se discutir si el pal està més ben encarat o no, posant de
manifest que l’arranjament no està acabat, essent la data de referència l’1 de
novembre, havent-se instal·lat avui el pal de les faroles més grans que s’acostumen a
instal·lar a les places, si bé encara no hi ha llum, perquè falten les darreres
instal·lacions, indicant que el mur secundari es traurà, així com dos o tres pals de la
llum o telefònics que han quedat arraconats i les dues estructures de ciment, apuntant
que a l’espai que queda darrera del camp de futbol, es fa un tancament a cotxes, no a
persones, des del cementiri, ja que començava a convertir-se en un espai una mica
conflictiu per problemes de robatoris pel tema del coure als punts de llum, essent una
de les causes de que no s’enxampés aquesta gent, el fet de que hi havia quatre
possibles sortides d’aquest espai, mentre que ara n’hi ha una menys, podent-se
discutir si estèticament agrada més o menys i si la gent passa millor o no, considerant,
però, que l’objectiu general d’arranjar amb un mínim cost, per no hipotecar una futura
urbanització de l’avinguda Mediterrània, està més que complert, afegint que, si hi ha
mancances, s’estudiaran, essent els suggeriments benvinguts.
8-D.- El Sr. Roger es refereix als contenidors del carrer Aragó, que no es poden
utilitzar per l’impediment que representa un pal de telèfon o de la llum, preguntant com
està la qüestió.
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El Sr. Sánchez-Camacho respon que són pals de telefonia, manifestant que s’han fet i
es continuen fent gestions per veure d’accelerar aquesta qüestió, ja que estan
instal·lats uns contenidors que no es poden utilitzar, el que podria ser una de les raons
del desbordament que pateix a l’estiu la plaça de ca l’Arnau.
El Sr. Mercader manifesta que no s’ha començat a fer la gestió fa quatre dies, sinó
que, abans de començar les obres, ja es va demanar tant a Endesa com a Telefònica,
la seva retirada i que Telefònica encara ho té en tràmit, sense que el pal es tregui,
esperant que ho faci el més aviat possible perquè és una pena tenir uns contenidors
nous i no poder-los utilitzar.
8-E.- La Sra. Serra es refereix al tema de la ràdio, dient que els sorprèn molt que no
s’estigui complint el reglament de representació en els mitjans locals de totes les
formacions polítiques, manifestant que al seu grup, des de les eleccions municipals, no
se li ha donat ni un minut, pensant que aquesta no és la manera de funcionar ni
l’acord que tenien quan es va presentar el nou format de ràdio, recordant que va exigir,
vàries vegades, una graella que no s’ha presentat mai, indicant que, si hi ha una
programació o algun projecte, els agradaria coneixe’l, recordant que se’ls va dir que
havia de funcionar com una plataforma digital de comunicació, que no acaba
d’arrencar, resultant, a més, que no s’estan complint els acords perquè ni s’han tornat
a posar en marxa les entrevistes periòdiques amb els regidors ni amb els grups
municipals, ni tampoc s’han tornat a incorporar les persones que voluntàriament hi
participaven, demanant que s’aclareixi què passa amb la ràdio.
El Sr. Mercader respon que tampoc hi ha hagut l’entrevista amb l’alcalde, en haver
decidit amb la gent de la ràdio arrancar a l’octubre, dient que la setmana vinent es
comunicarà el dia i el temps dedicat a les entrevistes i que les millores han d’anar
acompanyades d’un pressupost, avançant que està previst al pressupost del 2016
invertir per poder fer programes en directe i entrevistes al carrer, concloent que a
l’octubre tornarà la graella habitual i se’ls presentarà un projecte d’acord amb el que es
pugui aprovar al pressupost del 2016.
La Sra. Serra celebra que es facin inversions, recordant que el seu grup en el mandat
passat va presentar una moció demanant que es fessin millores a la ràdio, a la que el
govern no va donar suport, manifestant que és cert que no s’ha posat en marxa
l’entrevista a l’alcalde, però que, no obstant, surt a la ràdio de tant en tant, mentre que
la resta no, apuntant que, des que es va fer el canvi de model, les entrevistes eren
gravades, entenent que això, al segle XXI, és un retràs molt important, ja que una
entrevista ha de ser en directe i ajustada a l’actualitat, a banda de l’enrenou que fer-les
gravades suposava als regidors, perquè s’han de fer dintre de l’horari del professional
que moltes vegades no coincideix amb l’horari laboral propi, de forma que, quan
l’entrevista sortia a antena, havien passat un grapat de dies i allò de què es parlava ja
estava superat, per la qual cosa els sembla bé que s’inverteixi en fer una ràdio normal
que pugui fer programes en directe i la gent hi pugui parlar sense tants obstacles,
essent aquest el projecte que sempre van defensar, amb les eines i els mitjans
necessaris, que no vol dir més despesa, sinó reordenar el què ja es té, demanant
celeritat, ja que han passat els primers cent dies i encara no s’ha vist res.
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El Sr. Mercader contesta que millores a la ràdio n’hi ha hagut, a nivell d’internet, amb
el portal de Malgrat comunicació, amb el seguiment que es fa dels plens a través de
les xarxes socials, si bé cal invertir més en mitjans tècnics per donar a la ràdio l’impuls
necessari perquè compleixi els objectius marcats.
8-F.-La Sra. Casajuana es refereix a Malgrat Turisme, SL, indicant que té un
pressupost de 317.000€ dels quals 254.000€ són subvencionats per l’Ajuntament,
entenent que caldrà anar passant comptes, tant dels seus números com de la seva
activitat, manifestant que en el vídeo promocional de Malgrat han detectat que no surt
la Pilona i que apareix el nom de dos comerços, que no haurien de sortir, interessantse, tot seguit, pel casting que es promociona a la seva pàgina web, que busca gent a
partir de 14 anys i 1,70cm d’alçada per desfilar a la passarel·la de moda del 17
d’octubre, i que no els agrada massa per pensar que pot ser una mica excloent, essent
preferible una publicitat que busqués persones grans, petites, mitjanes, grosses, amb
arrugues, sense arrugues, cabell blanc, vermell..., perquè la CUP és feminista i antipatriarcal, pensant que activitats que poden resultar excloents, per molt de moda que
estiguin o per molt engrescadores que puguin semblar a adolescents de 14, 15 o 16
anys, un Ajuntament no les hauria de promocionar, existint ja la televisió, amb
programes detestables i anuncis aberrants, que fan que aquestes nenes i nens, en
moltes ocasions, tinguin més cura pel seu cos que pel seu fons, preguntant qui és
l’empresa encarregada de fer aquest casting, el seu cost i si existeix un contracte
mercantil amb Malgrat Turisme SL.
La Sra. Ponsa contesta que la presentació del vídeo es va fer el dia 28 de setembre,
perquè el dia 27, dia mundial del turisme, no es va poder fer perquè hi havia les
eleccions, apuntant que aquest vídeo ja se’l va trobar quan va arribar, perquè venia de
la regidoria anterior, manifestant que l’omissió de la Pilona i l’aparició del nom de dos
establiments se’ls deu haver passat per alt, indicant que a les properes mini-càpsules
que es faran, es tindran en compte ambdues coses, responent, pel que fa al tema del
casting, que n’hi ha dos tipus: un, per passarel·la, on es demana que l’alçada sigui a
partir de 1,70, sense demanar talla, perquè hi ha comerços participants que tenen
talles grans, apuntant que els comerços que tenen nens, ja els porten ells, per la qual
cosa només s’ha demandat l’alçada que falta; i un altra, pels flaixos, en el que es
demana alçada mínima 1,60 les noies i 1,70 els nois, sense demanar tampoc talla,
contestant, pel que fa a l’empresa, que organitza Malgrat Turisme amb la col·laboració
de Malgrat Comerciants, essent l’empresa que ho fa Festamusic, de Calella, amb un
cost d’uns 4500€, que s’ha d’acabar de detallar perquè encara s’està treballant en
aquest esdeveniment.
El Sr. Serret posa de manifest que el vídeo fou presentat als regidors i regidores del
Consistori al mateix temps que a la premsa, demanant, per segon cop, que no s’hagin
de trobar amb les coses fetes quan es presenten a altres organismes, podent-les
conèixer amb anterioritat, el que hagués permès, en aquest cas, fer tot un seguit de
preguntes amb un feedback més personal, estant d’acord amb que cal promocionar el
municipi i en que convé que vinguin molts turistes a Malgrat, perquè molts malgratencs
viuen d’aquest sector, essent la premsa la que havia de ser el protagonista aquell dia,
ja que s’havia de fer el llençament públic d’aquest vídeo, que havia d’arribar a tots els
turistes d’arreu del món.
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La Sra. Ponsa respon que ho tindrà en compte per properes vegades, afegint que,
amb tot, van poder fer les preguntes que van voler.
El Sr. Serret replica que, efectivament, si bé els protagonistes haurien d’haver sigut els
periodistes i no els regidors.
El Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari estenc aquesta acta.
Vist i plau

Joan Carles Nonell i Sendrós
Secretari General
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Joan Mercader Carbó
Alcalde

