ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Data: 3 de març de 2016
Caràcter: ordinària
Horari: de 19.00 a 21.50 h.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Hi assisteixen
Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés - PSC-CP
Joan Mercader Carbó, Alcalde, que presideix l’acte.
Albert Cuní Ridorsa
Raquel Martín Cuenca, 3ª Tinent d’Alcalde
Òliver Sánchez-Camacho García, 2n Tinent d’Alcalde
Sònia Viñolas Mollfulleda
Isabel Ortiz Vera, 4ª Tinent d’Alcalde
Grup de Junts per Malgrat - JXM
M. Carmen Ponsa Monge, 1ª Tinent d’Alcalde
Miguel Ángel Ruiz Giménez
Mireia Castellà Climent
Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal - ERC-AM
Ramir Roger Artigas
Maria Ester Martínez Tarrés
Ricard Núñez Casanovas
Grup de Convergència i Unió – CiU
Neus Serra i Bosch
Jofre Serret i Ballart
Grup de Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu – CUP-PA
Francisco Jesús Márquez Carvajal
Núria Casajuana Vives
No assisteix, prèvia excusa, la Sra. Ana Vega Raya
Amb l’assistència del secretari Sr. Joan Carles Nonell i Sendrós, que dóna fe de l’acte i
de l’interventor, Sr. Ramon Boada i Oliveras.
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Oberta la sessió per la Presidència, i després de comprovar l'existència de quòrum
d'assistència necessària perquè pugui ésser iniciada, es procedeix a conèixer dels
assumptes inclosos en el següent,
Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de la sessió celebrada el dia 4 de febrer de 2016.
2. Dació de compte de la resolució de l’alcaldia 400/2016 pel que s’aprova el
resultat pressupostari de l’exercici 2015.
3. Supressió del registre municipal d’unions civils
4. Moció del GPM d’ERC de suport a les petites i mitjanes empreses i contra la
morositat.
5. Dació de compte dels decrets 32 a 169/2016.
6. Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de l’acta de la sessió celebrada el dia 4 de febrer de 2016.
El Sr. Alcalde pregunta si algun membre del Ple de l’Ajuntament ha de formular alguna
observació al contingut de l’acta de la sessió celebrada el dia 4 de febrer de 2016,
còpia de la qual s’ha distribuït juntament amb la convocatòria.
Sense cap observació, per assentiment dels setze membres assistents, es
declara aprovada l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 4 de febrer de
2016.
2. Dació de compte de la resolució de l’alcaldia 400/2016 pel que s’aprova el
resultat pressupostari de l’exercici 2015.
Vist el Decret d’alcaldia 400-2016, de data 17 de febrer de 2016, d’aprovació de la
liquidació del pressupost exercici 2015, i que literalment diu.
“Vist l'expedient de tramitació de la liquidació pressupostaria corresponent a l’exercici
2015, que compren el pressupost de 2015 i els pressupostos tancats de l’Ajuntament.
Vist l'informe emes per l’Interventor municipal en data 16 de febrer de 2016
RESOLC:
Primer. Aprovar el resultat pressupostari corresponent a l'exercici 2015 de
l’Ajuntament, de conformitat amb el que disposen els articles 96 i 97 del RD 500/1990 i
Regles 54, 55 i 58 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova
l’ Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, d'acord amb les següents dades:
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RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTES
a. Operacions corrents

DRETS
RECONEGUTS NETS

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES

19.090.985,49

15.578.001,64

b.Altres operacions no financeres

1.631.761,70

3.365.846,47

1. Total operacions no financeres (a+b)

20.722.747,19

18.943.848,11

35.387,00

35.387,00

-

1.172.586,82

20.758.134,19

20.151.821,93

2. Actius financers
3. Passius financers
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

AJUSTAMENTS

3.512.983,85
-

1.734.084,77
1.778.899,08
-

-

1.172.586,82
606.312,26

AJUSTAMENTS
4. Crèdits gastats finançats amb romament líquid de tresoreria per a despeses generals

1.349.794,08

5. Desviacions negatives de financiació de l'exercici

997.385,36

6. Desviacions positives de financiació de l'exercici

1.027.002,63

1.320.176,81

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

1.926.489,07

Segon. De conformitat amb el que disposen els articles 100 a 103 del RD 500/1990,
aprovar l'Estat de romanent de Tresoreria d'acord amb el següent detall:
ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA
IMPORTS
2015

COMPONENTS
1. Fons líquids

2.736.470,43

2. Drets pendents de cobrament
+ del Pressupost corrent
+ de Pressupostos tancats
+ d´Operacions no pressupostàries

2.854.295,05
3.068.251,18
15.752,05

3. Obligacions pendents de pagament
+ del Pressupost corrent
+ de Pressupostos tancats
+ d´Operacions no pressupostàries

809.200,77
705.612,14

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

4.163.441,86

5.938.298,28

4.246.266,80
1.637.781,36
2.600.137,09
8.348,35

1.514.812,91

4. Partides pendents d´aplicació
- cobraments realitzats pendents d´aplicació definitiva
+ pagaments realitzats pendents d´aplicació definitiva

IMPORTS
2014

1.610.835,74
936.051,48
674.784,26

-

-

7.159.955,80
3.515.452,74
30.554,92
3.613.948,14

6.798.872,92
2.788.737,07
129.810,27
3.880.325,58

Tercer. D'acord amb el disposa l'article 90.2 de RD 500/1990, donar compte de
l'aprovació de la liquidació al Ple en la primera sessió que es realitzi.
Quart. D'acord amb l'article 91, de l'esmentat Decret, remetre còpia de la liquidació, a
la Direcció General d'Administració Local, del Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya, i al Ministeri d'Economia i Hisenda.”
Obert el torn d’intervencions:
La Sra. Ortiz exposa que, tal com marca la llei, es porta el resultat pressupostari a Ple,
que és de 1.926.499€, essent el romanent de tresoreria de 3.613.948€, indicant que,
més endavant, amb el compte general es donaran tots els detalls i s’analitzarà, punt
per punt, el pressupost.
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La Sra. Casajuana manifesta que, segons l’interventor, els números estan bé i estan
contents perquè el de Malgrat és un ajuntament que paga.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 25 de febrer de 2016.
Vista la proposta de la regidoria de Serveis Econòmics, de 22 de febrer de 2016,
el Ple de l’Ajuntament pren raó del decret de l’alcaldia 400/2016, de 17 de febrer,
pel que s’aprova el resultat pressupostari de l’exercici 2015, que s’ha donat per
reproduït literalment a la part expositiva.
3. Supressió del registre municipal d’unions civils
Antecedents
Acord plenari de data 3 de desembre de 2015, pel que s'aprovà la incoació de
l’expedient administratiu per a la supressió del Registre municipal d’unions civils de
l’Ajuntament de Malgrat de Mar, deixant sense efectes les normes reguladores de
l’esmentat registre.
Exposat l'expedient al públic, durant un període vint dies en el BOP de 04.01.2016, a
la web municipal i al Taulell d’Edictes de l’Ajuntament, en data 22.12.2015 sense
haver-se registrat al·legacions, reclamacions ni suggeriments.
Certificat emès pel Secretari Municipal conforme no s'ha presentat cap al·legació ni
reclamació, de data 29.01.2016.
Obert el torn d’intervencions:
La Sra. Ponsa exposa que aquest tema ja es va tractar en el Ple de desembre i que
no s’ha presentat cap al·legació ni reclamació.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 25 de febrer de 2016.
Vista la proposta de l’alcaldia, de data 10 de febrer de 2016, el Ple, per
assentiment dels setze membres assistents, ACORDA:
Primer. Suprimir definitivament del Registre municipal d’unions civils de l’Ajuntament
de Malgrat de Mar, deixant sense efectes les normes reguladores de l’esmentat
registre.
Segon. Publicar la supressió definitiva del Registre al Butlletí Oficial de la província, i a
la web i el taulell d'edictes.
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4. Moció del GPM d’ERC de suport a les petites i mitjanes empreses i contra la
morositat.
Atès que la major part del teixit productiu de la vila està format per petites i mitjanes
empreses
Atès que el període mig de pagament de l’Ajuntament de Malgrat de Mar és de 23 dies
amb els seus proveïdors, millorant fins i tot el termini màxim legal de 30 dies que
marca la Llei contra la Morositat de les Administracions Públiques.
Atès que l’Ajuntament de Malgrat de Mar és un dels agents amb capacitat inversora i
de contractació de la vila .
Atès que les grans empreses tenen normalment més facilitat per a poder accedir a les
contractacions que es fan des de l’Ajuntament en detriment de les pimes, que
participen d’aquestes licitacions mitjançant subcontractacions per part de les grans
empreses.
Atès que tal i com ha quedat demostrat per l’estudi elaborat per la Plataforma
Multisectorial contra la Morositat, liderada per PIMEC, i avalat per la Universitat
Pompeu Fabra, existeixen divergències molt considerables entre el període mig de
pagament legal, el que anuncien aquestes empreses i el període mig de pagament real
a empreses subcontractades.
Atès que la morositat ha provocat aproximadament un terç de les fallides d’empreses
des de l’inici de la crisi a l’Estat espanyol a causa de la manca de liquiditat i els costos
de finançament.
Atès el que s’ha exposat anteriorment, el grup municipal d’ERC presenta aquesta
moció i demana que es debatin i passin a aprovació del Ple de la Corporació
municipal.
Obert el torn d’intervencions:
El Sr. Roger exposa que, actualment, els ajuntaments s’han convertit en uns agents
importants de contractació de les empreses i, per tant, també en un element
dinamitzador de l’economia, amb capacitat normativa en el marc dels plecs de
condicions que regeixen el procés de contractació, entenent que els grups municipals
poden fer propostes perquè millori una mica la situació que pateixen les petites i
mitjanes empreses, que constitueixen pràcticament un 85% del teixit empresarial, que,
a vegades, es troben que les grans empreses tenen molts avantatges a l’hora
d’aconseguir concessions d’obres i serveis i, - tenint en compte que l’Ajuntament paga
als proveïdors a 23 dies i, per tant, millora els 30 dies que marca la llei -, si no
compleixen amb les subcontractacions a petites empreses, es crea una problemàtica
molt important, que fa que aquestes petites empreses, en gran mesura, vagin
desapareixent, entenent que la introducció d’aquesta petita clàusula en el plec de
condicions i tenir els mecanismes legals per fer un seguiment dels pagaments que les
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empreses puguin fer a les que subcontracten, és interessant perquè, si aquest petit
teixit empresarial no té liquiditat, els treballadors que hi treballen tenen també
problemes per cobrar a final de mes, agraint la bona feina que des de la secretaria de
l’Ajuntament s’ha fet per adaptar una mica aquesta moció per fer-la funcional i perquè
aquestes mesures es puguin aplicar legalment.
El Sr. Serret manifesta que Convergència sempre ha reclamat que es doni suport
especial a les petites i mitjanes empreses del municipi, atès que el bon funcionament
d’aquestes reverteix a l’economia local, avançant que, atès que aquesta moció pretén
fer un especial incís en aquest sector, hi donaran suport.
La Sra. Castellà manifesta que valoren molt positivament la inclusió d’aquestes dues
clàusules dins dels plecs de contractació i que, per tant, donaran suport a la moció.
El Sr. Mercader anuncia que també donaran suport a la moció, una vegada fetes les
modificacions que es van apuntar a la comissió informativa, indicant que és positiu fer
l’incís en la bona gestió econòmica que permet estar pagant a 23 dies, invitant a ser
curosos perquè segueixi essent així .
El Sr. Roger agraeix a tots els grups el suport manifestat, afegint que a les empreses
que incompleixin amb els seus subcontractats, això els comportarà una sèrie de
penalitzacions que contempla la llei a l’hora de tornar a participar en concursos que
convoqui l’ajuntament de Malgrat, esperant que en un futur les empreses tindran més
en compte aquestes qüestions i es podran millorar aquests aspectes.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 25 de febrer de 2016.
Vista la moció del GPM d’ERC, de data 29 de febrer de 2016, el Ple, per
assentiment dels setze membres assistents, ACORDA:
Primer. Impulsar un Pacte de Vila de suport a les petites i mitjanes empreses i contra
la morositat, que inclogui un seguit d’actuacions com les que es detallen en els
següents acords.
Segon. Garantir que es compleixi de forma efectiva el termini de pagament en totes
les contractacions i subcontractacions que es realitzin relacionades amb l’Ajuntament.
Per això, s’introduirà al Plec de Clàusules Administratives Generals de l’Ajuntament de
Malgrat de Mar una clàusula que estableixi l’obligació de l’empresa adjudicatària a
presentar, una vegada finalitzada l’adjudicació, una relació de factures i comprovants
de pagament de les empreses subcontractades. Amb l’objectiu de garantir l’efectiu
compliment dels terminis de pagament, els quals seran verificats pel consistori.
Tercer. Considerar aquesta obligació com a condició essencial d’execució del
contracte, de forma que el seu incompliment, a més de les conseqüències previstes
per l’ordenament jurídic, comporti la imposició de les penalitats que contemplin els
plecs.
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5. Dació de compte dels decrets 32 a 169/2016.
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets dictats per l’Alcaldia, des del 32 al
169/2016.
5-A.- El Sr. Roger es refereix al decret 118/2016, relatiu a la constitució de la comissió
per redactar el reglament de participació ciutadana, observant que porta el mateix
camí que la comissió creada per redactar el ROM, en mantenir la “filosofia” de no
deixar que, d’entrada, l’oposició hi pugui col·laborar, considerant que es tracta d’uns
documents essencials pel funcionament de l’ajuntament i per com la ciutadania ha de
participar de la vida política del municipi, no podent fer d’aquesta manera de procedir
una valoració positiva, ni molt menys.
El Sr. Mercader respon que, respecta la seva posició, però que, com ja van avançar a
la comissió informativa i a la junta de portaveus, normalment, quan es fa un
reglament, primer hi ha una comissió, amb els tècnics i els regidors competents,
traslladant-lo, posteriorment, a la resta de regidors de l’oposició i a la ciutadania,
indicant que, un cop hi hagi un primer esborrany, es posarà en comú per canviar les
coses que facin falta i que, abans de dur-lo a aprovació inicial, també es farà una
exposició pública a les diverses entitats i la ciutadania perquè hi puguin dir la seva,
per, un cop consensuat, portar-lo a aprovació inicial, demanant un vot de confiança
perquè aquest cop es donarà molt temps de marge per tal que es puguin fer totes les
aportacions que facin falta.
La Sra. Serra manifesta que no està establert enlloc que la manera de treballar un
reglament tant important com el de participació ciutadana, - que al seu entendre
s’hauria d’haver incorporat al ROM, per ser treballat conjuntament – s’hagi de fer
primer en petit comitè i després passar un esborrany, veient molt difícil arribar a un
consens quan el punt de sortida es rebre un esborrany mastegat perquè s’hi afegeixi el
que es cregui convenient, pensant que el més apropiat i el que més facilita el consens
sempre és treballar d’inici tots conjuntament, indicant que els temps han canviat i cal
treballar d’altres maneres, tenint ara l’oportunitat de replantejar la fórmula, demostrant
que, realment, tenen ganes de consens i de fer una bona regulació d’aquesta
participació, sense limitar-se al manual estàndard.
El Sr. Mercader contesta que se’ls passarà un esborrany de reglament totalment obert
i que no funcionen a base de copiar i enganxar reglaments estàndard, pretenent que
sigui un reglament que funcioni i sigui eficaç, reiterant que s’obrirà a l’oposició i la
ciutadania.
La Sra. Serra replica que és el moment de rectificar, recordant que el ROM se’ls va
passar abans de crear la comissió, donant-se per acabat el mateix dia que es va
constituir, manifestant que s’està a inici d’un mandat, però que no es veu cap gest de
canvi ni fórmules noves, insistint en que ara hi ha l’oportunitat de canviar aquesta
manera de treballar, replantejant aquest tema, avançant que, si es manté la manera de
treballar a base de passar-los un esborrany, el seu grup no participarà en aquesta
manera de fer les coses.
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Assumpte d’urgència: Moció del GPM de la CUP-PA per a la defensa de
l’ensenyament públic i de qualitat a Malgrat de Mar.
La Sra. Casajuana exposa que les preinscripcions es fan a final de març, per la qual
cosa la reivindicació de l’obertura de la segona línia de P3 al Marià Cubí és
absolutament urgent, si es vol arribar a temps pel nou curs, a partir del setembre,
apuntant que, quan es parla d’educació publica cal parlar dels tres centres educatius
que hi ha a Malgrat, les dues escoles públiques i l’institut, indicant que es demana un
posicionament per unes demandes que no requereixen cap gran estudi: obrir una línia
de P-3 al Marià Cubí, recuperant la que tenia; cedir l’Ajuntament l’edifici que
actualment ocupa serveis socials a l’institut, - recordant que hi ha barracons i que en el
Ple del mes d’agost, el Sr. Mercader va dir que quan menys temps hi fossin, millor - i la
construcció de la sala polivalent de l’escola Montserrat, una petició que ve des de la
direcció, de fa molt temps, i que, segons sembla, existeix ja un projecte.
El Sr. Mercader manifesta que donaran suport a la urgència.
El Sr. Serret avança que donaran suport a la urgència, apuntant que les matricules o
preinscripcions seran aquest mes i que amb la salut i amb l’ensenyament no s’hi pot
jugar, afegint que, en tant que les actuacions de l’oposició en aquests temes s’han fet
sempre de forma conjunta, els hauria agradat poder donar un suport aferrissat a la
moció, com sempre han fet.
El Sr. Mercader manifesta que encara que s’aprovés la moció no canviaria les
preinscripcions d’enguany, sinó que tindria efectes de cara a l’any vinent, tenint
interès, amb tot, en explicar la postura de l’equip de govern respecte a uns acords que
ja s’estan treballant des de la regidoria, afegint que hauria estat millor informar-se
abans de presentar la moció 48h abans del Ple.
Es passa a votar la urgència que resulta acceptada per assentiment dels setze
membres assistents, d'acord amb allò establert als articles 91.4 i 83 del RD
2568/86 de 28 de novembre.
Exposició de motius:
L’actual i persistent context de crisi econòmica i les polítiques que, amb aquest mateix
pretext, s’han aplicat els darrers anys des de diversos governs i institucions, han
empobrit i empitjorat les condicions de vida d’una gran part de l’alumnat de Malgrat, fet
que comporta un increment de les seves necessitats, també en l’àmbit educatiu.
Davant d’aquests fets, enlloc d’augmentar els recursos econòmics i humans,
l’ensenyament ha patit retallades constants i atacs reiterats, als que s’ha sumat
l’aplicació de la LOMCE i la LEC malgrat les protestes de la comunitat educativa.
Un dels indicadors amb més reconeixement a nivell internacional per mesurar la
qualitat del sistema educatiu és el nombre d’alumnes per grup-classe, en aquest sentit
les actuals ràtios de Catalunya estan per sobre de la mitjana de l’estat espanyol, i és
una de les més altes de la Unió Europea.
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A Malgrat, vam tenir la oportunitat, dos cursos enrere, de reduir ràtios i poder, en
conseqüència, atendre millor a l’alumnat i incrementar la qualitat educativa a les
nostres escoles públiques. Però enlloc de reduir ràtios i mantenir línies, vam perdre’n
una de l’escola Marià Cubí, quedant, com tots sabeu a cinc línies a l’escola
concertada, i dues a l’escola pública.
L’impacte de la crisi que acabem d’exposar ha augmentat l’anomalia que té Malgrat
des de fa molts anys, som el poble del Maresme amb menys oferta d’educació pública,
ja que la concertada és més del doble, i aquest dèficit ha estat ignorat, tant pels
serveis territorials com per l’equip de govern, fins el punt de normalitzar-se entre la
població, quan és una situació del tot alarmant.
Aprofitant que ha canviat el cap de Serveis Territorials, el govern autonòmic i els
integrants del consistori, i que aquests últims han manifestat el seu recolzament cap a
l’ensenyament públic, els instem que de les paraules passin als fets. Estem a les
portes d’un nou període d’inscripcions i ha arribat el moment d’actuar i reivindicar una
escola pública i de qualitat per tots els alumnes de Malgrat.
Per tot això des de la CUP-Malgrat proposem que s’aprovin els següents acords:
Primer. Que la regidora d’educació es faci responsable de fer arribar a Serveis
Territorials d’Ensenyament la demanda de recuperació de la segona línia de l’escola
Marià Cubí , sent coneixedors que la demanda de P3 pel curs vinent augmentarà de
175 a 182 alumnes, i que per tant, si no es recupera s’haurà d’augmentar la ràtio a les
línies ja existents.
Segon. Que es construeixi una sala polivalent a l’Escola Montserrat que permeti als
alumnes fer educació física quan plou, o trobades de pares, festivals i reunions
escolars.
Obert el torn d’intervencions:
La Sra. Casajuana manifesta que han presentat aquesta proposta 48h abans perquè
és necessari, sabent que moltes coses els diran que ja s’estan fent, dient que també
tenen informació dels pares, dels alumnes, dels mestres i de la gent que està a peu de
carrer, indicant que ha pogut veure, en el diari de sessions, una sessió de 22/4/2010
de la comissió d’educació i diversitat, quan manava el tripartit, amb el president
Montilla, en la que el Sr. Morell, de Convergència, fa una proposta en la que es diu:
“aquesta és una proposta de resolució que afecta al municipi de Malgrat de Mar al
Maresme i hem de manifestar que el Consell Escolar de l’institut Ramon Turró de
Malgrat ha manifestat, la qual cosa també compartim, una preocupació per la
problemàtica d’espais que es preveu existirà en aquest centre en un termini,
aproximadament d’aquí a dos cursos acadèmics”, indicant que això fou el resultat de
moltes reunions del consell escolar del centre i del consell escolar municipal,
aconsellant-los que, tot i la necessitat de tenir un nou institut a Malgrat, el més pràctic i
raonable seria ampliar el centre, cosa que, segons els responsables del departament
de planificació, és possible, el que, amb una línia 4/3 permetria instal·lar a 750
alumnes, donant resposta a les necessitats d’aquestes classes a Malgrat de Mar en un
horitzó de mitjà i llarg termini, a la qual cosa, el representant del PSC digué que
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votarien en contra, manifestant que si ja s’està fent, haurien de votar a favor, facilitant
que siguin tots els partits de l’Ajuntament de Malgrat que demanin el mateix, recordant
que s’havia parlat de fer un institut nou i de que l’ajuntament posaria dos milions i mig,
però que la Generalitat no ho va voler, destacant que sempre s’han escudat en la
Generalitat, però que qui va defensar l’any 2010 una ampliació de l’institut fou un
parlamentari de Convergència i que el partit socialista hi va votar en contra,
considerant que les coses s’han de resoldre, sense excusar-se en que això és
competència de la Generalitat i que, si és així, quan s’hi governa s’ha de defensar i no
es va fer, havent arribar a l’any 2016 amb barracons, essent per això que la CUP
demana que es cedeixi un espai de l’Ajuntament, tot i que potser hi haurà gent que no
hi estarà a favor, perquè diran que els barracons estan molt bé, entenent, però, que
això no és una defensa de l’educació pública, perquè el pati ha de ser pati i no
barracons.
El Sr. Mercader replica que ara la CUP ajuda a conformar la majoria al Parlament i
també podria pressionar una mica.
La Sra. Casajuana respon que la CUP no té cap conselleria
La Sra. Martínez manifesta que s’ha de lluitar perquè l’ensenyament no estigui enfocat
com a negoci, per regularitzar la feina dels professionals de l’educació i per acabar
amb les retallades, tenint molt present que el futur del país depèn de l’educació de les
futures generacions, creant un model educatiu consensuat amb totes les forces
polítiques i la comunitat educativa i defensant models que permetin fer front als reptes
hi ha al davant, tot esperant que el futur govern català ho faci, considerant que, avui,
sense estigmatitzar l’escola concertada, no es pot permetre que hi hagi augment de
ratios i alhora s’elimini una línia de l’escola publica, matisant que d’escoles
concertades n’hi ha de molt diferents, amb un bon projecte educatiu i amb vocació de
servei públic, dient que el seu grup està a favor de la recuperació d’aquesta segona
línia de l’escola Marià Cubí i en contra d’aquest augment de ràtio, recordant, pel que fa
a la demanda de l’espai que actualment ocupa serveis socials, que és una demanda
que ERC ja va fer en el seu moment, quan les instal·lacions estaven buides i era el
moment d’aprofitar l’espai per l’institut, considerant que ara hi ha altres problemes molt
més importants que si hi ha barracons o no, com ara que no hi hagi professor suplent
a l’institut fins al cap de 15 dies, que no tindran aire condicionat quan arribi el bon
temps o que l’oferta formativa professional només sigui de perruqueria i estètica, o
també, per exemple, què fer amb els que no poden o no volen seguir, existint, més que
un problema d’infraestructures, - que hi és -, un problema de concepció de l’educació,
tenint entès que hi ha un espai a l’escola Montserrat on es podria construir aquesta
aula polivalent, pensant que la inversió en escola és sempre una inversió de futur i
sostenible, concloent que donaran suport als acords 1 i 3, demanant deixar damunt la
l’acord 2 per poder-ho plantejar de forma diferent.
El Sr. Serret manifesta que aquest és un tema que malauradament és reiteratiu en
aquest plenari, havent-se tractat en el Ple de 4/9/2014, en el que només dos dels
grups que formaven part del consistori van donar suport al fet que Malgrat tingués més
oportunitats d’oferir places d’ensenyament públic, fent esment al tercer punt d’aquell
plenari, que duia per títol “modificació del pla especial del sector d’equipaments Can
Feliciano”, una modificació que era necessària per construir l’ampliació del GEM, que
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el grup de Convergència creia necessària en una altra ubicació i no en l’actual,
participant del posicionament en contra per part del grup les regidores que,
actualment, formen part del grup municipal de JxM, ja que hi havia un informe
desfavorable per part d’Ensenyament, que l’alcaldessa socialista en aquell moment, i
per tant, amb el vist i plau de l’alcalde actual, va dir que no calia considerar per haver
arribat fora de termini, quan el que feia aquell informe era defensar els interessos d’un
equipament educatiu públic, que sempre tindrà un interès molt superior al de qualsevol
equipament d’oci, apuntant que la proposta es menjava el 50% de la separació global
entre les finques, condicionant la resta de parcel·les en el futur, és a dir, l’ampliació de
l’institut, qüestionant també una qüestió de volum disconforme, així com el desmesurat
augment de la parcel·la C, que actualment és la del GEM, considerant que no
justificava la necessitat de la iniciativa ni l’oportunitat ni la conveniència en relació als
interessos públics i privats concurrents, afirmant finalment que l’alçada reguladora dels
12 metres no es corresponia a la planta baixa més 2, per la qual cosa l’ordenació
proposada no era coherent amb el model d’ordenació establert pel plantejament
urbanístic general vigent, apuntant que, quan el seu grup va parlar amb el director de
serveis territorials pel tema de l’institut i del tancament d’una de les línies de P3 del
Marià Cubí, van quedar sorpresos quan se’ls va posar al dia de les prioritats que tenia
el govern local, perquè, curiosament, s’acostaven eleccions i anava molt bé inaugurar
un equipament per una entitat, manifestant que el director de serveis territorials va
portar a terme una reunió amb l’alcaldessa i la regidora titular d’ensenyament on
s’exposava la situació de les línies de P3, atès que s’estava reordenant un servei en
l’àmbit general de Catalunya i ell, personalment, citava a tots els ajuntaments de la
seva demarcació per tal de veure en quins hi havia la necessitat de mantenir les línies i
en quins no, de forma que, si l’alcalde de la localitat li demanava mantenir la línia,
aquesta es mantenia, resultant, però, que al govern de Malgrat només els preocupava
el GEM, encara que aquest fet no permetés en un futur l’ampliació de l’institut, citant
declaracions de l’alcaldessa en el Ple del setembre del 2014 en les que, a la pregunta
de què en pensava del Marià Cubí i de l’institut, deia que no s’hi podia fer gaire cosa,
davant la demostració de que hi ha menys nens en una població, perquè no poden
tenir aules obertes amb 10 o 12 nens, de forma que quan baixa la natalitat, agradi o
no, hi ha un tancament de les aules, reconeixent que l’institut tenia un problema greu
d’espai i oferia, atesa l’existència d’escoles concertades a Malgrat, ampliar 5 alumnes
per aula en cas d’augment de natalitat, destacant que 5x5 fan 25, curiosament, la línia
de P3 de l’escola pública que es tancava, manifestant que el govern de Malgrat feia
aquest posicionament a porta tancada, mentre per una altra banda votava a favor
d’una modificació del pla especial i, a nivell propagandístic, incitava a que els pares del
Marià Cubí es manifestessin perquè la línia es mantingués oberta, entenent que no es
pot tolerar de cap manera que es continuï utilitzant un tema tant sensible com és
l’ensenyament públic per fer-ne un ús partidista, indicant que podrien recolzar i fins i tot
encapçalar aquesta moció, si es suprimissin les frases en les que es “matxaca” a la
persona que liderava el Departament de serveis territorials i que va defensar fins a la
sacietat l’ampliació de l’institut, amb un informe desfavorable dels tècnics i que,
altrament, faran un sí crític, ja que comparteixen al cent per cent la demanda
d’augmentar l’oferta d’ensenyament públic, per tal de resoldre el greuge comparatiu
entre l’oferta de l’escola concertada i la pública, evocant el seu passat com a usuari de
l’escola pública, des de P3 fins cursos superiors, i com a fill de personal docent de
l’escola pública de l’escola Montserrat, on, de pàrvuls, quan plovia, l’aigua els arribava
als turmells, no essent fins que el director, el cap d’estudis i l’equip docent hi van fer
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anar la premsa perquè sortís al diari, que l’Ajuntament de Malgrat hi va posar fil a
l’agulla, puntualitzant que està parlant dels danys 90, però que aquesta fase és dels
anys 90, la cinquena, apuntant que també va costar arribar a aconseguir el terreny que
hi havia al darrera per poder-la fer, recordant, així mateix, que, al mandat 2007/2011,
es va aprovar una moció en la que es demanava que s’ampliés l’institut i que es fes
una comissió de treball a través del consell municipal per tal d’exposar de forma molt
concreta quins eren els motius pels quals l’institut Ramon Turró precisava aquesta
ampliació, manifestant que, si es treballa de forma conjunta, ni hi ha aturador i què
millor que acabar portant aquestes propostes al Parlament de forma institucional, en el
benentès que, quan a l’hora de votar l’ampliació d’un equipament se’ls digui que
perjudicarà l’ampliació d’un equipament d’ensenyament, es faci el que pertoca, dirigintse també a les excompanyes de grup municipal, dient que aquest discurs el van tenir
molt aferrissadament fins a dividir la votació del grup, per les raons que elles deuen
saber, tot i have’ls-hi demanat des d’ensenyament igual que a ells mateixos que no ho
votessin, recordant que el vot té conseqüències importants i val la pena que se sàpiga,
concloent que, sempre que sigui treballar per l’ensenyament públic i perquè augmenti
al municipi, els trobaran per treballar, aprovar mocions i anar on calgui a reclamar.
La Sra. Ponsa, per al·lusions, puntualitza que mai ha estat afiliada a cap partit polític,
manifestant que el que van votar en el seu moment ho van fer pensant que era el
millor, ja que es tractava d’una demanda de feia molts anys de l’entitat, apuntant que
l’Ajuntament va oferir un terreny a Ensenyament i que no s’ha rebut resposta encara,
tot i que l’Ajuntament estava disposat a pagar la meitat per fer l’institut, trobant-se el
terreny encara a disposició.
La Sra. Viñolas manifesta que, si s’haguessin pres la molèstia de preguntar-li si
s’estava fent alguna cosa amb el tema d’ensenyament, els hauria pogut dir que estan
totalment d’acord en lluitar la segona línia i que tenen una reunió properament, essent
el missatge que s’ha de donar a la gent que s’oferiran tantes places com siguin
necessàries, indicant que hi ha deixadesa per part de la Generalitat que no es fa
càrrec de les seves responsabilitats, perquè la competència d’Ensenyament es seva,
el que ha costat a l’Ajuntament nou milions d’euros en només quinze anys, en assumir
molts costos que li corresponen, afegint, pel que fa a l’escola Montserrat, que tenen un
projecte que poden veure en qualsevol moment i els poden explicar com funciona.
El Sr. Mercader puntualitza que l’Ajuntament no va votar a favor de l’ampliació del
GEM per una postura electoralista, indicant que el GEM portava deu o quinze anys
reclamant l’ampliació de les seves instal·lacions i que, si hagués hagut un interès
electoralista, s’hauria inaugurat abans de les eleccions i no després, apuntant que això
podria anar en detriment de l’institut si es volgués fer l’ampliació on ara hi ha serveis
socials, essent, però, la postura de l’Ajuntament la del PP7, seguint en peu la proposta
d’anar tots els grups polítics al departament d’Ensenyament per fer la mateixa oferta:
posar aquell terreny a la seva disposició i pagar el 50% de la nova construcció, és a dir
2.5 milions d’euros, per tirar-ho endavant, recordant que la resposta del aleshores
director d’Ensenyament fou que no hi havia diners, oferint l’alternativa de posar
barracons al pati, alternativa a la que es van oposar des del primer dia, per entendre
que uns barracons no són el lloc ideal ni a nivell educatiu ni sanitari, reiterant l’opció
d’anar a la conselleria tots junts, per veure si realment Ensenyament aposta per
l’educació pública, afegint, pel que fa al tema del Montserrat, que es construeixi una
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sala polivalent i que hi ha un projecte per fases i, pel que fa al Marià Cubí, que s’ha
invertit no fa gaire, en temes d’aigua a pressió, lavabos i manteniment.
El Sr. Màrquez replica que l’Ajuntament tampoc té competència en moltes matèries i
que les està exercint, prioritzant temes que no són prioritaris en comptes de prioritzar
el que és important, com l’educació, trobant lògic que s’hagin de canviar els lavabos
perquè és higiene pels alumnes i perquè és l’escola pública que s’ha de defensar.
El Sr. Mercader respon que per això es fa, recordant que al Montserrat, fa menys d’un
any, es va fer l’ampliació del pati, pagant l’Ajuntament, esperant que la cobertura la
pagui la Generalitat, per bé que sembla poc probable, manifestant que, tal com ha dit
la regidora d’Educació, tot això ja s’està tirant endavant, apuntant que no son l’únic
partit polític que escolta a pares, alumnes i directors, sinó que tots els partits polítics
estan a peu de carrer, essent per això que poden reivindicar que s’han fet coses.
La Sra. Casajuana manifesta que aquesta moció l’han presentat en 48h., perquè no la
tenien abans, havent-los agradat que en rebre aquest document, els haguessin
proposat d’encapçalar-la tots, perquè la seva pretensió no és abanderar res, estant
disposats a treure el punt segon perquè ERC voti a favor, perquè P3 s’ho mereix i el
Montserrat s’ho mereix, i també si hi ha alguna cosa que a Convergència no li agrada
respecte al director de serveis territorials, perquè també votin a favor, apuntant que hi
ha gent que, a vegades, té por d’anar a la pública i que l’Ajuntament ha de fer alguna
cosa per canviar el missatge, no trobant normal esser l’únic poble del Maresme amb
més places concertades que públiques.
El Sr. Mercader respon que les mocions es treballen abans i que el plenari no és lloc
d’anar posant i traient, manifestant que aquesta moció no està ben redactada i que
millor hagués estat no presentar-la i haver-la negociat entre tots les partits polítics.
La Sra. Casajuana replica dient que està ben redactada i que potser és el govern que
no acaba de fer bé la seva feina, indicant que estan intentant assolir un consens per
fer arribar a serveis territorials que el Ple de l’Ajuntament, integrat per tots els partits
polítics, demana aquesta línia de P3 a l’escola Marià Cubí, preguntant si el govern
estaria disposat a votar a favor d’alguna part de la moció.
El Sr. Mercader respon que votaran en contra de la moció perquè creuen que no està
bé.
El Sr. Serret manifesta que Convergència volia l’ampliació de l’institut i ja se sap que
el PSC vol una nova escola-institut, en aquella zona, el que permet un
desenvolupament urbanístic de la mateixa, apuntant, per altra banda, que entendrien
perfectament que es pugui treure o afegir un punt a la moció, perquè es prou
important, preguntant si veritablement es disposa o es podria disposar de 2.5 milions
d’euros per Ensenyament, quan es retreuen 700.000€ per una cosa tant bàsica com
els lavabos i una canonada d’aigua, que en el moment que rebentés inundava l’escola,
considerant que oferta educativa és poder ampliar les línies, essent per això que no
podien acceptar l’ampliació del GEM allà on la proposaven, efectuant al·legacions per
posar-ho al pavelló nou en el moment de la seva construcció, cosa que no va sembla
bé al govern, indicant que sempre fan bandera de no estirar més el braç que la màniga
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i de que l’Ajuntament està sanejat, però, per contra, es parla de construir un edifici nou
quan es pot ampliar l’existent de forma imminent, mentre que construir una escolainstitut és força més llarg i no caldria que hi haguessin els barracons, recordant que
també van dir que, si l’equipament era prou gran, podia ser la seu de la colla castellera
de l’Alt Maresme que no té ubicació estable, no podent entendre perquè no es podia
ampliar l’institut i ubicar el GEM en un equipament bo i llarg, apuntant que la
Generalitat també gasta diners pagant els sous i que l’escola Montserrat és de
titularitat municipal, de forma que, si un dia les coses van bé i Ensenyament decideix
traslladar-la a una zona d’equipaments seva, l’Ajuntament podrà utilitzar l’edifici, raó
per la qual li correspon la conservació.
El Sr. Roger manifesta que no volen que s’inclogui el segon punt a la votació de la
moció, perquè fer un pati al Montserrat és una qüestió complexa, recordant que ERC
va defensar, en el seu moment, que la policia local abandonés aquelles instal·lacions i
que allò passés a l’institut de batxillerat, com equipament, a la qual cosa se’ls va dir
que no per activa i per passiva, posicionant-se també clarament quan es va fer
l’ampliació del GEM, anant fins i tot a una reunió a serveis territorials a defensar
l’ensenyament públic, essent acusats de pressionar en la redacció de l’informe, quan
en cap moment fou així, concloent que no els agrada que hi hagi barracons i estan
totalment a favor que l’ensenyament públic al municipi guanyi en dignitat.
El Sr. Màrquez posa de manifest que, quan el tripartit governava a la Generalitat, amb
el President Montilla, en el diari de sessions del Parlament de Catalunya, consta que
van votar en contra de l’ampliació de l’institut, demanant que no s’utilitzi més
l’argument de que la Generalitat no dóna diners, perquè, de vegades, és molt fàcil fer
creure que tot això és una qüestió partidista, quan el que és molt interessant és que la
regidora hagi avançat el fet d’intentar obrir la nova línia al Cubí, no podent entendre
perquè han de votar en contra d’una moció que demana el que ja estan fent, demanant
que es plantegin votar a favor de la moció i anar plegats, amb un projecte ferm, cap a
serveis territorials, recordant que, durant molts anys,
o anaves a l’escola pública o anaves a la privada, que després passar a ser
concertada, destacant que, si s’han de tancar línies de la concertada, és un problema
d’una empresa que es dedica a l’educació, mentre que, si s’han tancar línies de la
pública, el problema és públic i també de l’Ajuntament, indicant que Malgrat fa molts
anys que necessita un nou institut i que la seva educació pública es reivindiqui en
comptes de que sigui menystinguda, arribant a trobar normal que hi hagi tres escoles
concertades i dues públiques, en línies de primària, preguntant al grup de JxM què
entenen per educació pública.
La Sra. Ponsa respon que s’està parlant d’una moció que no s’havia d’haver portat al
plenari, perquè des de l’equip de govern s’hi està treballant i ara volen fugir d’estudi
amb una pregunta que no té res a veure.
El Sr. Màrquez insisteix en que voldria saber quina idea tenen de l’educació pública
perquè la població en tingui coneixement i consciència.
El Sr. Mercader manifesta que ho pot fer en el torn de precs i preguntes, ja que cal
anar concretant el tema de la moció, sobre la qual ja s’han fet suficients
argumentacions.
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El Serret intervé dient que, ja que tots els grups municipals presents opinen que s’ha
de potenciar l’escola pública, perquè el govern ja hi treballa i els grups de l’oposició
volen votar a favor d’aquesta moció, proposant anar conjuntament a la Conselleria,
l’alcalde, acompanyat d’un membre de cada grup municipal, per demanar aquesta
ampliació d’oferta pública, puntualitzant que cal treballar perquè l’escola pública a
Malgrat sigui ben vista, apuntant que l’escola Montserrat ha aconseguit en els darrers
temps ser l’escola amb més matriculacions, fins al punt de doblar i gairebé triplicar les
ràtios que tenen i que, per tant, no han pogut anar a l’escola pública on volien anar,
perquè realment hi ha dues línies publiques i sis concertades, essent feina de tots,
també de l’oposició, canviar aquesta visió d’escola pública, potenciant una escola
pública que ja és bona i amb bons docents, instant al govern a demostrar amb el seu
vot que estan a favor.
La Sra. Casajuana manifesta que tenen capacitat d’adaptació i que, per tant, demanen
que s’aprovi, amb la majoria que hi pugui haver, aquesta moció, traient els punts 2 i 3 i
en el primer, demanar que s’obri la línia de P3 pel proper curs i que la regidora traslladi
aquesta petició.
El Sr. Mercader respon que el millor seria fer una moció ben redactada, dient que, tant
si s’aprova aquesta moció com si no s’aprova, hi ha el compromís de l’Ajuntament de
Malgrat i de tot el plenari de defensar l’escola pública, manifestant que el seu vot serà
contrari a una moció, que ha estat mal presentada.
La Sra. Casajuana demana que es voti amb consciència d’escola pública.
El Sr. Secretari pregunta si es votarà només el punt 1.
La Sra. Casajuana respon que, si el PSC no admet l’última proposta, que és que el
Ple elevi, per unanimitat, la petició d’obertura de P3 al Marià Cubí, presenten la moció
sencera, menys el punt 2.
El Sr. Secretari manifesta que així doncs es voten el punts 1 i 3.
Vista la moció del GPM de la CUP-PA, de data 1 de març de 2016, el Ple, per set
vots a favor (CUP,ERC i CiU) i nou vots en contra ( PSC i JxM), ACORDA no
aprovar la moció.
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Assumpte d’urgència: Moció del GPM de la CUP-PA sobre “Mesures d’ajuda
econòmica per al subministrament d’aigua”.
El Sr. Márquez exposa que és una moció urgent i necessària, que pot transformar i
canviar la vida de moltes persones en el municipi, manifestant que avui veuen amb
gran indignació com la falta d’una política d’habitatge social a Malgrat ha dut a una
situació d’indefensió a la ciutadania fins a tal extrem que es nega el dret universal a
l’aigua, recollit en els nous objectius del mil·lenni i signat per més de 190 països,
resultant que, a casa nostra, hi ha gent que ha d’anar a buscar aigua a la font per
dutxar a les seves criatures, per poder cuinar i rentar la roba, negant-se, avui a
Malgrat, a disset famílies el simple gest d’obrir l’aixeta, per la falta d’una política
valenta que entomi els problemes d’una societat que volen fer invisible, anunciant que
no pararan fins que es restableixi el subministrament a aquestes famílies
abandonades, essent per això que presenten aquesta moció i aquesta proposta de
treball sobre els comptadors solidaris, denunciant públicament la falta de
responsabilitat, però aportant també solucions amb una critica constructiva, donant
oportunitat a aquells que no la tenen o no l’han tingut i fent realitat un món on càpiguen
tots els mons, on el poble mani i el govern obeeixi i on els invisibles tenen nom i
sostre, proclamant que el dret a l’aigua és universal i que, com deia Pablo Iglesias,
fundador del PSOE: “este partido está en la legalidad mientras la legalidad le permita
adquirir lo que necesita. Fuera de la legalidad, cuando ella no le permita realizar sus
aspiraciones” “no pararan el silencio vuestras ideas ni para recrearos con su grandeza
ni con el espíritu de justicia que las anima, sino para llevarnos a todas partes”,
demanant al PSC que faci valer el que posa al carnet socialista, recordant la moció
que va quedar aprovada pel grup socialista, que diu: “durant la crisis, que ara pateix la
majoria de la ciutadania, s’ha demostrat que les polítiques de proximitat dels municipis
han estat les més útils per identificar i combatre la desigualtat. Tot i les dificultats, del
municipalisme català tenim la necessitat de situar al centre de l’agenda política de les
institucions, el foment i la defensa dels drets socials dels ciutadans i ciutadanes per
una societat inclusiva. Els ajuntaments som part de la solució en molts des reptes que
la política té plantejats avui a Catalunya. Enfortir les famílies i protegir als infants.
Adoptar les mesures necessàries per evitar els desnonaments d’habitatges a famílies
amb infants i prioritzar la seva incorporació en programes d’habitatge públic i
d’orientació laboral. Treballar perquè cap família estigui sense llar i cap llar sense
família. Establir programes d’acompanyament a les famílies desnonades per garantir el
reallotjament en nous habitatges amb un lloguer assequible. Garantir les taules locals
de coordinació per inclusió social. Incrementar la coordinació amb els centres escolars,
àrees bàsiques de salut i altres agents locals per detectar noves necessitats socials
relacionades amb la infància, l’alimentació o l’habitatge. Garantir l’aigua, la llum i el
gas. Garantir aquests drets basics. Constituir les taules i els fils de pobresa energètica
amb d’implicació de tots els agents involucrats en el tema, companyies, entitats, etc.” ,
recordant també que el programa de JxM deia: “durant el primer any del nostre mandat
treballarem en mesures com pla d’ajut a les persones, serveis socials basics i
equitatius. Transformar amb seny. Aplicació de polítiques de treball transversal a les
diferents regidories per utilitzar recursos humans i materials. Compromís amb uns
serveis socials de qualitat. Borsa de pisos de lloguer social. Millora del servei d’atenció
a les persones amb dependència. Malgrat és el poble que m’estimo i tot i estimar-lo tal
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com és, amb tot el potencial que té, sóc conscient que la nostra població necessita un
canvi que ens porti aire frec i ens faci mirar endavant amb optimisme. Aquest canvi és
molt important perquè està en joc el model de poble que triem. El lloc on han de
gaudir, créixer i treballar els nostres fills. Un Malgrat modern, que progressi. Creixen
en una cohesió social. En la creació d’ocupació i oportunitats per a tothom. En
polítiques participatives i amb la clara ambició de construir un futur millor. Un
ajuntament proper on s’escolti i es valori l’opinió dels ciutadans”, recordant, igualment,
frases celebres del programa del PSC per aquestes eleccions: “El nostre despatx és el
carrer, amb l’únic objectiu d’estar al vostre costat per poder solucionar el problemes
que tingueu en el vostre dia a dia. Pel que fa la renovació, noves maneres de fer
política a través de la proximitat, el diàleg, la participació ciutadana i la transparència
econòmica i de gestió. Pel que fa a l’autocrítica, volem desenvolupar aquelles coses
que no hem pogut fer i canviar totes aquelles accions que poden fer-se millor.
Constructius i positius. El nostre únic objectiu és el benestar dels malgratencs i
malgratenques. Volem governar per tothom i volem escoltar sense posar pals a les
rodes, les bones propostes dels altres partits polítics”, continuant amb “ serveis
socials, ajuts pels pagament de deutes de la llar i despeses del dia a dia de persones
amb dificultats econòmiques, promoció del mercat de lloguer per facilitar l’accés a
l’habitatge, millora a la borsa d’habitatge social. Foment de l’assessorament per obtenir
ajudes oficials per l’habitatge. Suport en la tramitació d’ajudes d’administracions
superiors en temes d’habitatge. Continuar i millorar la borsa de lloguer social”,
concloent que, vist el que deien en els seus programes, és important votar aquesta
urgència.
El Sr. Mercader agraeix la publicitat que ha fet dels programes electorals
Es passa a votar la urgència que resulta acceptada per assentiment dels setze
membres assistents, d'acord amb allò establert als articles 91.4 i 83 del RD
2568/86 de 28 de novembre.
Antecedents de fet i dret:
En data de 19 de febrer del 2016 la CUP-PA de Malgrat de Mar va convocar a
diferents mitjans de comunicació per denunciar els talls del subministrament de l’aigua
en finques ocupades per unitats familiars, en la gran majoria, també per menors.
Alhora es posava en coneixement que havien aparegut tancaments definitius de la
clau de pas de l’aigua mitjançant ciment. Al respecte s’hi van aportar localitzacions,
testimonis i material digital.
Que han passat dues setmanes des de la denúncia pública dels fets, tenim constància
que des de la Regidoria de Serveis Socials s’ha tractat la problemàtica però no s’ha
arribat a redactar cap protocol d’actuació.
Inicialment les persones que es troben en aquesta situació i que a priori necessiten
d’una especial atenció són les que provenen de desnonaments i/o execucions
anteriors a l’entrada en vigor de la Llei 24/2015 de mesures contra la pobresa
energètica i emergència residencial, les que tenen menors i/o discapacitats i les que
estan en situació d’atur i amb una situació econòmica del tot precària.
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L’Ajuntament de Malgrat és corresponsable d’aquesta situació en tan la política de
lloguer social portada a terme aquests últims anys en previsió dels mals majors no ha
existit.
Aquesta proposta es presenta en base diferents documents d’estudi: les normes sobre
la protecció de les persones i el document de protocol aprovat per l’Ajuntament del
Vendrell:
http://www.rtvelvendrell.cat/saprova-el-protocol-per-garantir-els-subministramentsbasics-als-ciutadans/.
Que la normativa d’aplicació és la Constitució Espanyola (articles 39 i següents),
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (articles 24, 40 i 42), LLei 12/2007, d’11 d’octubre,
de serveis socials, la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter
econòmic, l’atenció a persones i nuclis familiars o unitats de convivència,
empadronades en el municipi, en situació de vulnerabilitat social.
Les mesures que es presenten deriven de la normativa internacional, europea, estatal i
autonòmica en matèria de prestacions econòmiques, i de forma particular de la Llei
12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials i de la Llei 13/2006, de 27 de juliol de
prestacions socials de caràcter econòmic i dóna compliment als principis que, d’acord
amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, han d’imperar en la relació entre
l’administració i la ciutadania en matèria d’objectivitat, transparència, proporcionalitat,
confiança legítima, bona fe, eficàcia i eficiència dels serveis públics; particularment en
un àmbit tan sensible com és el de l’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat
i exclusió social.
Així mateix, l’article 5 de l’Estatut disposa que totes les persones tenen dret a viure
lliures de situacions d’explotació i maltractaments, com les que, de facto, comporten la
manca d’un habitatge digne, el sobre endeutament o la impossibilitat d’accés a
subministraments bàsics, com és l’aigua. L’article 30, de fet, determina que totes les
persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat als serveis d’interès general.
D’altra banda, i en els mateixos termes, que el Pacte internacional dels drets
econòmics, socials i culturals, l’article 42.3 de l’Estatut obliga els poders públics a
vetllar per la dignitat, la seguretat i la protecció integral de les persones, especialment
de les més vulnerables.
En concret, el decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya estableix que correspon als ens
locals l’abastament de l’aigua potable, així mateix, el servei de subministrament
d’aigua potable és un servei públic de titularitat municipal, sense perjudici de la forma
de gestió que s’aprovi; en aquest cas l’Ajuntament de Malgrat de Mar l’any 1998 va
subscriure un contracte de concessió del serveis de gestió, que no de govern, a
l’empresa privada Aigües de Malgrat de Mar S.A per 30 anys.
Que com a col·lectius vulnerables destaquen les unitats familiars en risc d’exclusió
social i econòmica, avaluada per Serveis Socials, i a banda, l’Agència Catalana de
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l’Aigua també aplica bonificacions i avantatges als pensionistes, aturats i famílies
nombroses sobre el cànon de l’aigua, a data d’avui no ens conten que s’apliqui cap
bonificació a les tarifes municipals gestionades per la concessionària.
Per tot això des de la CUP-PA proposem els següents:
ACORDS:
1. Que s’aprovi com a document inicial de treball el document annex a aquesta
proposta.
2. Que en el termini de CINC DIES des de l’aprovació d’aquesta proposta cada
Grup Municipal i de l’Empresa d’Aigües de Malgrat S.A nomeni un representant
per a formar part de la Taula de Treball de Mesures d’ajuda econòmica pel
subministrament de l’aigua.
3. Que es nomeni com a dinamitzador de la Taula al Regidor Óliver Sánchez
Camacho.
4. Que en el proper Ple del mes d’abril, i fruit de la tasca del grup de treball,
s’aporti per la seva aprovació un document definitiu de Mesures d’ajuda
econòmica pel subministrament de l’aigua.
5. Que com a mesura cautelar, i en tant no s’aprovi en el proper Ple aquest
protocol de mesures, l’Ajuntament requereixi a l’empresa d’aigües de Malgrat
S.A que no talli el subministrament de l’aigua de cap finca, sense demanar
prèviament Informe a Serveis Socials qui determinarà l’existència de
vulnerabilitat social i/o econòmica de les persones que hi viuen.

Obert el torn d’intervencions:
El Sr. Màrquez exposa que aquesta moció es presenta per urgència perquè existeix
una problemàtica amb unes famílies que es troben vivint en finques ocupades, que no
estan en règim d’arrendament o propietat, tractant-se de persones que, prèviament,
han estat desnonades o executades, sense recursos econòmics, i molts amb menors,
a qui se'ls talla l’aigua, posant, en ocasions fins i tot, ciment a les claus de pas,
indicant que van tenir una reunió el passat dilluns amb la regidora de serveis socials,
que es va mostrar absolutament preocupada pel tema dels pisos de lloguer social,
respecte als quals existeix una mancança, manifestant que, jurídicament, veuen
bastant viable la possibilitat de que aquestes persones puguin tenir aigua, encara que
estiguin en regim d’ocupació, en tant que l’aigua és un servei basic i la normativa
relativa a les obligacions de les administracions publiques diu que han de facilitar els
serveis bàsics a les persones, fent esment a la llei 24/2015, d’emergència habitacional
i pobresa energètica, que diu que, quan existeixen casos de risc d’exclusió i amb
famílies a punt de ser desnonades o executades, no es tallarà l’aigua si abans no hi ha
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un informe de serveis socials, que és justament el que demanen, tant si la finca és
amb regim de lloguer o finques de bancs ocupades, per considerar inhuma que hi hagi
famílies amb menors que no puguin tenir aigua, apuntant que, en la reunió del dilluns
es va quedar que, des de la CUP, es faria un protocol i informe i es buscarien les eines
jurídiques perquè això fos possible, contactant amb diferents ajuntaments, com ara el
del Vendrell, que fa un temps es van trobar amb la mateixa problemàtica, que els va
facilitar el seu protocol, podent entendre que, al ser un document molt ampli, en 48h no
s’està en disposició d’aprovar-lo, presentant-lo ara perquè s’ha exhaurit el termini de
15 dies que van parlar amb el senyor alcalde perquè posés solució a aquest tema i no
els ha contestat i fent-ho com un document de treball que contempla mesures d’ajuda
econòmica pel subministrament de l’aigua, amb 4 eixos: 1) bonificar el rebut de l’aigua
a persones aturades i pensionistes, el rebut de l’aigua en el tram que depèn de
l’Ajuntament, ja que en els cànons de la Generalitat, aquestes bonificacions ja
existeixen; 2) bonificar a les famílies nombroses en els trams relatius a l’Ajuntament, ja
que l’ACA també ja l’aplica; 3) un fons social dotat amb 8000€ per persones que
puguin acreditar que no poden pagar, amb un informe de serveis socials que així ho
acrediti, amb caràcter temporal i 4) mesures relatives a famílies que estan ocupant
pisos de bancs perquè s’hi han vist abocades, per tal que, abans del tall del
subministrament, hi hagi un informe preceptiu de serveis socials que digui si s’escau o
no, demanant que s’incorporin els comptadors solidaris, com a Blanes i el Vendrell,
evitant que la gent es vegi obligada a punxar el subministrament de l’aigua, amb un
control del consum i que aquest consum, serveis socials determini si s’ha de pagar o
no, demanant amb aquesta moció que s’estudiï aquest document de treball per cercar
solucions a tota la problemàtica que ha anat sorgint i que, com a mesura cautelar,
durant aquest temps, l’Ajuntament comuniqui a l’empresa d’aigües, que no procedeixi
al tall de l’aigua de finques sense abans informar a serveis socials, i, en el cas que hi
hagi una família que estigui en exclusió econòmica i social i hi hagi menors, que no es
talli l’aigua, entenent que, el reglament que es va signar l’any 1998 amb l’empresa
d’aigües, permet poder demanar això, transitòriament, en tant no hi hagi un protocol
definitiu aprovat, manifestant que hi ha testimonis de persones que se’ls ha tallat
l’aigua pel fet d’estar vivint en una vivenda ocupada d’una entitat financera, preguntant
que, si l’aigua la gestiones directament l’Ajuntament, també ho faria, pensant
que no ho faria, concloent que el que es demana es treballar aquest document durant
el proper mes i que mentre tant no es talli l’aigua sense informar-se de qui hi ha dintre.
Sr. Roger manifesta que veuen tots els punts, així com la flexibilitat que dóna el fet
que sigui un document de treball, en donar ocasió de poder aportar el que es consideri
al debat, entenent que, sense un informe de serveis socials, no s'hauria d'haver actuat
tallant el subministrament de cap família.
La Sra. Serra manifesta que, abans d'avançar el seu vot, els agradaria conèixer una
mica les explicacions que hagi de donar la regidora de Benestar Social, perquè saben
que en els darrers anys, tant des de la Diputació com des del mateix contracte
programa de Benestar Social que té la Generalitat amb els diferents ajuntaments,
s'han incorporat bosses d'ajuts extraordinaris que anaven destinats a fer front a
aquestes emergències socials, apuntant que la majoria d’ajuntaments ho han estat
destinant a famílies que es trobaven en aquestes situacions, considerant que, el primer
que ha de fer una persona que té problemes per pagar el subministres, és adreçar-se
a serveis socials, pensant, per tant, que en aquests casos hi deu haver hagut una
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actuació de serveis socials, i que, si no ha estat així, potser l’usuari no ha fet l'itinerari
corresponent, indicant que tothom vol que la política serveixi al més feble, si bé cal
saber l'ordre de les coses, considerant que fa falta una taula social, - que hi ha grups
que venen demanant de fa molt temps -, a la que poder traslladar aquestes qüestions i
a la que es pot convidar a l’empesa que té la concessió perquè expliqui quines
mesures pren i veure si es pot fer un altre protocol, apuntant que la seva posició al
venir aquí era donar suport a aquesta moció, pensant, però, que els cal més
informació.
La Sra. Martín respon que la finalitat dels professionals de serveis socials és garantir
la igualtat d'oportunitats, l'equitat i el benestar de totes les persones que viuen al
municipi, treballant, des de fa temps, cas per cas, donant alternatives per poder
normalitzar cada situació, apuntant que, allà on no es pot arribar amb els recursos de
que es disposen per cobrir les necessitats, es compta amb altres administracions
publiques que tenen recursos i competències com: pisos d'emergència, d'inclusió
social o subvencions per pagar el lloguer d'habitatge, manifestant que, el passat 2015,
l'Ajuntament ha atorgat més de 54.000€ per ajudes de deutes de subministraments,
despeses bàsiques, ajuts a lloguer i fiances, més de 43.000€ en ajuts econòmics
destinats a cobrir les necessitats dels infants de les famílies més vulnerables, amb
menjadors escolars, psicòlegs infantils i teràpies familiars i més de 55.000€ per ajuts a
aliments, estant mediant amb les diferents entitats bancàries perquè aturin els
desnonaments i facin lloguers socials per totes les persones que es troben en una
situació d’emergència i en vies de poder adquirir habitatge social, tot i que l’habitatge
no és competència municipal, per bé que sigui una prioritat, dient que seguiran
treballant per poder donar solució a totes aquestes mancances, sempre dintre de la
legalitat, no podent oblidar que la responsabilitat, al final, és de cada una de les
persones.
El Sr. Mercader intervé dient que es van assabentar de la preocupació de la CUP per
aquest tema, a través de la roda de premsa del 19 de febrer, resultant curiós que es
queixin tant del ROM, perquè ha sigut facilitat amb poc temps i que, en canvi, es
presenti una moció d’urgència, annexant un esborrany, havent observat, com a
mesura que han anat passant els dies, han canviat una mica el discurs, considerant,
amb tots els respectes, que la CUP ha passat de ser la candidatura d’unitat popular a
la candidatura d’unitat populista, ja que, primer, fan una roda de premsa un divendres
per denunciar uns fets, demanant un lloc per poder-la fer, tres dies abans, sense que
mai la CUP hagués traslladat a l’equip de govern el problema de l’aigua, preguntant-se
si és tracta d’una preocupació real o simplement mediàtica, perquè, si realment
estiguessin preocupats per les persones, haguessin pogut abans parlar amb l’equip de
govern per trobar una solució, considerant que els devia resultar més important sortir
als diaris el dissabte següent, utilitzat aquest tema de forma poc ètica, atesa la
seriositat del problema, fent una denúncia pública de les persones que estan ocupant i
publicant a les xarxes socials un mapa assenyalant els habitatges ocupen i, per tant,
exposant-les públicament, amb fotografies que, alguna d’elles, no és ni de Malgrat,
utilitzant contra l’equip de govern expressions com: vergonyós, immoral, indignant i
fastigós, preguntant si aquesta és la seva manera de fer política i capgirar Malgrat,
pensant que, després de nou mesos demanant factures, nomines, expedients i no
trobar res irregular, políticament, s’havien d’agafar un clau roent, fent demagògia i
populisme amb aquests temes, quan sabien perfectament que des de l’equip de
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govern s’està desenvolupant la llei 24/2015, sobre la pobresa energètica, duent a
terme un protocol amb l’empresa d’aigües de Malgrat perquè cap persona titular d’un
habitatge es quedi sense subministrament elèctric ni d’aigua ni de gas, com diu la llei,
sabent també perfectament que els casos d’ocupació estan al marge d’aquesta llei i
que, qui ocupa, està cometent un delicte d’usurpació de la propietat, considerant que
els polítics no poden cooperar amb un delicte ni facilitar que tinguin aigua al marge de
la propietat, quan a la resta de la població se'ls exigeixen uns requisits per donar d’alta
el subministrament, indicant que, si donessin aigua en aquests casos d’ocupació
estarien discriminant a la resta de la població que té dificultats per arribar a final de
mes i fan el possible, a través de la legalitat, per estar al corrent del pagament dels
rebuts, defensant la tasca que fan a diari serveis socials i habitatge, donant solució a
les persones que no tenen recursos, donant l’Ajuntament ajudes de pagament de
lloguer, de pagament de subministraments, evitant desnonaments i donant alternatives
d’habitatge amb la borsa de lloguer de l’oficina local d’habitatge, negociant, a més a
més, amb els bancs perquè donin els seus habitatges a lloguer social, tenint especial
cura, fins i tot amb les persones que ocupen i tenen menors, per garantir que els
menors estiguin ben atesos, assegurant que a Malgrat cap menor queda desatès,
recordant que en la roda de premsa es va defensar que es donés aigua a tothom
sense recursos que estigues ocupant perquè era un dret fonamental, si bé ara ja es
diu que abans ha d’haver-hi un informe de serveis socials, defensant també que es
donés aigua a gent que està treballant i cobra més de 1000€ i que, tot i així, no estan
disposats a pagar l’aigua, preguntant si els casos d’ocupació que defensen, també son
persones sense recursos, instant a deixar treballar a serveis socials perquè son els
que ho han de tramitar, considerant que els casos que ha descrit també han de pagar
l’aigua i un lloguer com la majoria de la població que ho està passant malament i
segueix tots els passos legals, sense ocupar, manifestant el seu disgust amb aquesta
manera de fer les coses perquè no es pot utilitzar la política ni l’interès partidista per
fer demagògia, amb l’intent persistent i constant de desacreditar i desqualificar l’equip
de govern i l’Ajuntament, demanant responsabilitat política i que es guardin les formes
per respecte al poble de Malgrat concloent que es seguiran dedicant en tots els sentits
a treballar per Malgrat.
La Sra. Casajuana respon que se senten insultats en haver-los titllat de populistes, de
poc ètics, d’utilitzar a les persones, als menors, de portar fotografies inventades i un
mapa posant direccions per tal de vulnerar la intimitat de les persones, recordant que
el mateix dia que van fer aquella roda de premsa es van dirigir al despatx de l’alcaldia i
que es va fer una nota de premsa per intentar evitar que es posés ciment a les claus
de pas, perquè els semblava demencial aquesta manera d’actuar, tallant l’aigua a llocs
on hi ha famílies i menors, perquè la llei 25/2015, quan estableix que no s’ha de tallar,
no diu res en relació a l’ocupació i, probablement, l’Ajuntament haurà dit a l’empresa
d’aigua, que, davant d’aquest casos facin el que vulguin, veient, però, que segueixen
volent actuar d’aquesta manera, deixant-se veure quan hi ha el shoping night, però no
quan es tanquen les claus de l’aigua, manifestant que en van estar parlant el dilluns
amb la regidora de serveis socials, dient que farien un document de treball per intentar
donar solució al que estava passant, considerant una falta de respecte que es digui
que ho fan per populisme, quan el que volen és donar unes eines per donar solució a
una temàtica, veient avui que no es que els faltin eines, sinó que no ho volen fer per no
discriminar a altra gent, preguntant-se si s’han llegit el que han presentat, perquè el
que s’està dient és que, independentment de si una família està ocupant o no, es miri
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si aquesta família es pot salvar, considerant que el que és il·lícit és no donar-hi solució,
lamentant que se’ls hagi dit que utilitzen a les persones, perquè això és ser molt mala
persona, dient que no buscaven portades, sinó que s’aturés el ciment a les claus de
pas i que no van dir que l’Ajuntament estava tallant l’aigua, sinó que la llei no queda
prou clara, però que hi ha normes internacionals i de sentit comú que fan que prevalgui
el dret a un servei de les famílies, recordant que el senyor alcalde va dir que a Malgrat
hi havia bandes organitzades, cosa que no els va ratificar la policia, concloent que,
com que són de la CUP es pensen que també són ocupes, per bé que, personalment,
ho va ser i amb molt de respecte i orgull, encoratjant als ocupes que no es poden
pagar un pis de lloguer a Malgrat de Mar, perquè ningú ha tingut ni la més mínima
decència de treballar l’habitatge social.
El Sr. Mercader respon que és fals que s’hagi treballat l’habitatge social.
La Sra. Casajuana prossegueix dient que pensaven que el senyor Cuní treballava molt
el tema de l’habitatge, però que han deduït que li tira més la cultura, apuntant que la
senyora Martín hi està treballant i està preocupada, però que les persones que hi ha
hagut abans, no, invitant a acceptar els errors, apuntant que les persones que no
poden pagar 400€ de lloguer van a serveis socials, citant un cas que va anar a el que
és la taula d’emergència de la Generalitat i se’ls va oferir un pis a fora, el que és una
possibilitat, si bé, si aquella persona, pel que sigui, té uns vincles més propers aquí i li
va malament per qüestions familiars, és normal que ho digui i defensi lo seu, perquè és
molt difícil o molt fàcil decidir la vida dels altres, insistint en que no pensaven que es
donés aquesta situació per mala fe, havent redactat un document seriós per buscar
solucions a un moment que s’ho mereix, invitant a escoltar a les persones que avui
han vingut al Ple.
El Sr. Roger apunta que aquest document diu que al cap de 5 dies hi ha d’haver una
taula de treball i, per tant, el proper mes d’abril haurà passat un mes, termini molt
diferent dels 4 dies que se’ls va donar en el tema del ROM, dient que, amb tot, ERC
farà sempre aportacions a qualsevol document, tingui temps o no en tingui, fent
propostes per millorar els documents que al final és millorar les situacions que poden
patir les persones, destacant que el regidor que porta els serveis socials que han
elaborat aquest document de protocol al Vendrell és del PSC.
El Sr. Mercader respon que també el de Blanes, però que això no significa que, per
ser del mateix partit, s’hagi de fer el mateix perquè cada poble és diferent.
La Sra. Serra manifesta que la informació que ha demanat en la primera intervenció
no se li ha donat, limitant-se la regidora a fer un balanç general del què fan els serveis
socials, cosa que ja coneix en haver estat la responsable comarcal durant vuit anys,
sense dir quines accions s’han fet des de l’Ajuntament, apuntant que el senyor alcalde
ha parlat de populisme i demagògia sense ser el més indicat, perquè hi ha fotos i
noticies que es poden veure a la web municipal que posen els pèls de punta, dient
que, en algun moment de la seva intervenció, atacant a la CUP, li ha fet pensar en la
seva antecessora, parlant des de la superioritat moral, sense estar qualificat per fer-ho,
destacant que, respecte a unes famílies que no tenen aigua i uns nens que ningú sap
explicar quants ni com, agrairia una explicació concreta, no unes xifres que ja consten
a la memòria de serveis socials, perquè cal saber en cada cas concret perquè s’ocupa
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un habitatge i quines condicions hi ha al darrera, considerant que, en aquest món, hi
ha unes regles del joc iguals per tothom i que les excepcions han de ser les menys
possibles, essent fals que l’Ajuntament no pugui facilitar aigua a les ocupacions, cosa
que afirma amb coneixement de causa com advocada que porta temes d’ocupació,
existint ajuntaments al voltant amb edificis ocupats que tenen aigua amb condicions, ja
que es prioritza una qüestió tant lògica com és el benestar de les famílies i de
determinades circumstancies, entenent que l’argumentació per part del govern ha estat
una mica fluixa, insistint en que cal fer la taula social, posar ordre a les subvencions i
plantejar quins protocols s’han de seguir en aquest cas, parlant amb l’empresa
d’aigües, sense fer més demagògia de la necessària, demanant a la CUP que l’agenda
la facin realista i no hi posin que al mes d’abril s’han de portar unes mesures
concretes, perquè potser no s’haurà arribat a un acord i no és qüestió de fer les coses
malament i contra rellotge, fixant objectius realistes i sense aprovar ara un document
inicial de treball, estant d’acord,en aquest aspecte, amb el senyor alcalde, car no es
pot dir en uns casos que no es dóna temps i en aquest cas canviar els arguments,
concloent que si s’accepten aquestes consideracions, donaran suport a la moció.
La Sra. Martín contesta que hi ha gent amb la que hi estan treballant des del 2007,
posant eines perquè normalitzin la seva situació, amb un pla de treball que, gairebé en
tots els casos ha estat incomplert, apuntant que per sortir-se’n cal també que hi posin
de la seva part, tenint documentat, cas per cas.
El Sr. Màrquez manifesta que estan disposats a adaptar-se al grup de Convergència,
posant “en la mesura del possible el proper mes d’abril” i que “el document adjunt sigui
un document de proposta de treball”.
Vista la moció del GPM de la CUP-PA, de data 1 de març de 2016, el Ple, per set
vots a favor (CUP,ERC i CiU) i nou vots en contra ( PSC i JxM), ACORDA no
aprovar la moció.
6. Precs i preguntes
6-A.- La Sra. Martínez exposa que el dia 8 serà el dia internacional de la dona
treballadora que commemora la lluita de la dona per la seva participació en el món del
treball i també pel dret a la independència econòmica, havent observat que hi ha uns
actes programats per aquest dia, entre ells, una iniciativa anomenada Empodera’t, que
voldrien saber en què consisteix, així com saber, – atès que la regidoria d’igualtat
compta amb un pressupost de 10.000€ - quines accions s’han dut a terme i quin és el
pla de treball, apuntant que encara que el marc de l’administració pública és percebut
com un àmbit on no existeixen discriminacions, perquè se’n té consciència, un anàlisi
més acurat fa veure que la situació no és tant dispar a la resta de les organitzacions o
empreses, demanant, per tant, l’elaboració d’un pla d’igualtat d’homes i dones per
l’Ajuntament, la finalitat del qual sigui crear l’estratègia per assolir la igualat real entre
homes i dones a les polítiques internes de l’Ajuntament, així com potenciar les
capacitats de les persones que hi treballen, eliminant, alhora, obstacles que per raó de
gènere, dificulten a les dones accedir a professions i llocs de treball amb igualtat de
condicions que els homes.
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La Sra. Viñolas respon que, el dia 8 de març, hi ha organitzades unes xerrades,
indicant que Empodera’t, són uns tallers que fa una coach, per treballar amb dones de
diferents sectors, havent moltes coses a fer, afegint que el pla d’igualtat hi ha intenció
de tirar-lo endavant.
La Sra. Martínez diu que els agradaria que se’ls tingués en compte en l’elaboració
d’aquest pla d’igualtat.
La Sra. Viñolas respon que així serà.
6-B.- La Sra. Martínez exposa que en el Consell Comarcal ja fa uns quants anys que
s’ha promogut el PAE (Polígons d’Activitat Econòmica), havent sortit, recentment, una
noticia en premsa de l’ajuntament de Calella, sobre un pacte a nivell comarcal per la
reactivació de polígons industrials, tenint per objectiu establir un marc de col·laboració
per sumar esforços i per crear ocupació, reactivant els polígons i atraient inversors que
s’instal·lin a la comarca, no havent vist el municipi de Malgrat en aquest llistat,
considerant que actualment s’han de buscar sinergies i preguntant com és que Malgrat
no hi surt.
El Sr. Mercader contesta que, en principi, Malgrat no hi és, però que s’ha demanat
tota la informació sobre aquest conveni per tal de ser-hi.
6-C.- El Sr. Núñez es refereix a la memòria valorada del pàrquing del costat del camp
de futbol que alhora haurà de ser un espai polivalent per ubicar el mercat setmanal de
roba, fires ocasionals o la fira d’atraccions a l’estiu, preguntant si aquest espai
polivalent no té res a veure amb l’espai que anunciava JxM al seu programa electoral
La Sra. Ponsa respon que l’asfaltat del terreny que hi ha a l’avinguda Montserrat no té
res a veure amb la pista polivalent que portaven al programa.
El Sr. Ruiz contesta que el mercat no va dintre d’aquest emplaçament i que el de la
roba continuarà on està, si bé, d’aquí un any o any i mig, podria ser.
6-D.- El Sr. Núñez pregunta si hi ha intenció de mantenir la fira d’entitats i
associacions i, si és així, si s’ha fet una previsió de calendari i ubicació.
El Sr. Ruiz contesta la fira d’entitats hi ha intenció de fer-la i se li busca emplaçament.
6-E.- El Sr. Núñez recorda que el programa de JxM incloïa l’emissió de plens per
screaming, preguntant si s’hi està treballant.
La Sra. Ponsa respon que s’hi està treballant.

25

6-F.- La Sra. Serra recorda que el regidor de cultura que es va comprometre a
explicar-li amb més detall un tema que havia passat pel Ple el mes passat, i que
encara està pendent, havent vist que avui hi havia una altra acord de la Junta de
Govern.
El Sr. Cuní respon que avui s’ha desestimat el recurs.
La Sra. Serra replica que no volia saber si s’estimaria o no, sinó les circumstancies
concretes d’aquest cas, perquè que algú reclami danys morals a l’Ajuntament per
l’actuació d’un funcionari o un tècnic, és greu, matisant que no volia fer d’això un debat
públic, però que a dia d’avui ha vist la resolució, sense que ningú li hagi donat cap
explicació.
El Sr. Cuní respon que demà mateix li explicarà tots els detalls possibles.

El Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari estenc aquesta acta.
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