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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 13 d’octubre de 2016
2. Modificació de les ordenances fiscals i de preus públics que hauran de regir durant
l’exercici 2017.
3. Dació de compte de l’informe de morositat del 3r trimestre de 2016.
4. Determinació dels serveis públics essencials i prioritaris de l’Ajuntament de Malgrat
de Mar, a efectes del que estableix l’art. 20 de la Llei 48/2015.
5. Moció del GPM PDC per l’estudi, reglamentació i desplegament de la tarificació
social a Malgrat de Mar.
6. Moció del GPM ERC per a la catalogació de les dues claus de volta del segle XVI,
dipositades a la Biblioteca La Cooperativa, com a Bé d’Interès Local.
7. Moció dels GPMS ERC, PDC i CUP de suport al referèndum, al procés constituent i
als ens locals i electes investigats per processos relacionats amb la sobirania.
8. Dació de compte dels decrets 2793 a 2949/2016
9. Precs i preguntes
1. Aprovació de l’acta de la sessió celebrada el dia 13 d’octubre 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 13 d’octubre de
2016, còpia de la qual s’ha distribuït juntament amb la convocatòria.
El Sr. Serret manifesta que en la relació d’assistents el seu grup apareix amb el nom
de CiU quan ha de ser PDC.
Sense cap altre observació, per assentiment dels disset membres assistents, es
declara aprovada l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 13 d’octubre de
2016, amb la referida esmena.
El Sr. Márquez manifesta que, degut als últims esdeveniments de la setmana
passada, amb la detenció de Montse Venturós, alcaldessa de Berga, presentaran, per
urgència, una moció de suport.
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2. Modificació de les ordenances fiscals i de preus públics que hauran de regir
durant l'exercici 2017.
L’Alcaldia-Presidència d’aquest Ajuntament sotmet a la consideració del Ple de la
Corporació el projecte de modificació de les Ordenances Fiscals reguladores
d’impostos i taxes vigents a l’exercici d’enguany que han de regir durant l’exercici
2017, amb aquest objecte exposa:
De l’estudi elaborat amb aquest efecte sobre el sistema tributari establert pel text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, una vegada avaluat el probable rendiment dels impostos obligatoris i els
voluntaris i les taxes que cal establir per la prestació de serveis o activitats, se’n
segueix que, per a anivellar la previsió d’ingressos i despeses del pressupost de
l’exercici 2017, és aconsellable proposar la modificació de les ordenances reguladores
dels impostos i taxes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Així mateix i amb la finalitat de millorar la gestió i facilitar als contribuents la
comprensió de les ordenances fiscals, cal introduir modificacions d’ordre tècnic en les
ordenances.
Les circumstàncies anteriors justifiquen que mitjançant la present proposta s’adoptin
dos tipus d’acords amb rellevància a les ordenances que han de regir des de l’1 de
gener de 2017.
a) Modificació de l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos
de dret públic municipals.
b) Modificació de les tarifes dels preus públics.
Obert el torn d’intervencions
El Sr. Mercader anuncia que, tal com preveu el ROM i s’acordà en Junta de
Portaveus, atès que aquest assumpte és d’especial transcendència, els portaveus
tindran una primera intervenció de 10 minuts i una segona de 5 minuts.
La Sra. Ortiz exposa que s’ha decidit mantenir congelats els impostos i les taxes per
l’exercici 2017, per no carregar la pressió fiscal sobre els ciutadans i mantenir els
serveis amb la mateixa qualitat, apuntant que una gestió econòmica rigorosa i prudent,
permet fer-ho així, destacant que probablement caldrà prendre posteriorment un nou
acord en matèria d’ordenances ja que l’Estat ha previst una revisió cadastral en un
percentatge que encara es desconeix, per la qual cosa, si s’escau, es regularia quan
s’aprovin els pressupostos generals incrementant el valor cadastral amb el percentatge
que sigui rebaixant el tipus de l’IBI en el mateix percentatge, de forma que contribuent
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continuaria pagant el mateix, manifestant, pel que fa a la resta, que, a banda de
canviar el redactat de l’ordenança general, s’han modificat les tarifes de preus públics,
s’ha derogat el preu de l’escola municipal de futbol i a l’ordenança 13, s’ha separat
l’aprofitament de les instal·lacions esportives i el de les instal·lacions culturals, revisant
els seus preus a la baixa, esperant que així es puguin aprofitar millor, fomentant tant la
cultura com l’esport, retocant també molt poc els preus de l’arxiu municipal.
El Sr. Roger manifesta que, certament, hi ha pocs canvis, mantenint la majoria de
taxes i de preus públics, considerant, però, que, a banda de congelar els impostos i
les taxes, també s’ha congelat la iniciativa de buscar noves fonts per obtenir recursos
per gestionar les regidories, tenint algunes propostes al respecte sobre les que es
podria parlar de cara a les ordenances fiscals del 2018, destacant que, efectivament,
hi ha hagut una sèrie d’equipaments que no s’han utilitzat amb la intensitat que es
podria, com són equipaments culturals i esportius, que, com és sabut les entitats del
poble no han de satisfer cap quantitat per a la seva utilització, sempre que sigui dintre
de les seves activitats normals, pensant que rebaixar una mica els preus públics per a
l’ús d’aquests equipaments és una bona mesura per intentar que s’utilitzin amb més
assiduïtat i obtenir també uns ingressos, apuntant com a propostes del seu grup,
algunes ja formulades l’any passat, la d’establir algun tipus de preu en el parc
Francesc Macià, per a la gent que ve de fora, tenint en compte que el seu
manteniment comporta uns costos econòmics importants, - recalcant que pels usuaris
del municipi no hauria de representar cap mena de cost, obtenint així algun rendiment
que pugui ajudar a mantenir altres parcs més petits, que necessiten un manteniment
més adequat, com el parc de Can Campassol, la plaça del Liceu i la plaça Pere III,
referint-se també al tema dels aparcaments més cèntrics del municipi, de la plaça
Catalunya i de Can Rierola, en els que caldria fixar uns preus raonables i obtenir uns
recursos per fer la seva gestió, apuntant que totes les persones que paguen l’IVTM al
municipi estarien exempts d’aquells pagaments, utilitzant aquests recursos per
mantenir millor la xarxa viaria i els altres llocs d’aparcament del municipi, recordant
que és molt difícil trobar un municipi com Malgrat amb aparcament gratuït en el centre,
havent-hi, a més, l’aparcament que s’ha habilitat aquest any, a 5 minuts a peu del
centre del poble, que es mantindria de manera gratuïta, proposant així mateix
l’adjudicació d’una guingueta al parc Macià, perquè els usuaris del parc puguin adquirir
begudes i entrepans, indicant que això no ha estat possible, potser perquè les
condicions en que s’ha plantejat aquesta adjudicació no eren les més adequades pel
moment econòmic que s’està vivint, instant a replantejar-les, de cara a obtenir aquest
recurs, manifestant que tampoc estaria de més intentar fer una o dos guinguetes que
estiguessin ben bé a la sorra de la platja, a la zona de la platja centre, entre la plaça
Cesco Boix i la riera, el que podria provocar l’apropament de gent de la zona de
càmpings, programant actuacions, sobre tot a la nit, com un punt més d’oci, destacant,
per altra banda, la manca d’una ordenança fiscal que fixi una taxa per la verificació
dels usos anòmals dels habitatges buits, com altres municipis ja estan fent, recordant
que fa temps que es va aprovar la intenció de multar les entitats bancàries, però que
no es fan passes en aquest sentit.
La Sra. Serra manifesta que aquestes ordenances son clarament continuistes amb les
dels darrers anys i molt poc ambicioses, no podent donar-hi suport, recordant que el
terme congelar s’ha demanat en els últims anys de manera reiterada en aquest
Consistori, però que el context va canviant d’una manera molt rapida i la política s’ha
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d’anar adaptant, tenint el deure d’explorar noves bonificacions i un repartiment més
equitatiu dels impostos i les taxes, treball que no s’ha fet, posant a tothom en el mateix
sac, tant si ets un petit comerciant com un gran empresari o tant si es tracta d’una
família amb renda alta com d’una família que passa dificultats econòmiques, entenent
que la crisi no afecta a tothom per gual i s’hauria d’anar en la línia d’ajudar al més
feble, apuntant que, per això, el PDC ha presentat una moció a aquest plenari, que
parla de tarificació social, concepte que busca un repartiment equitatiu del cost que
tenen els serveis públics, que permeti un repartiment més just del cost i no deixi ningú
al marge, tenint en compte que fa uns anys la prioritat del món municipal estava fixada
en oferir i garantir serveis als ciutadans, esportius, culturals, llar d’infants, serveis no
obligatoris i que avui cal garantir que ningú en quedi al marge i tothom hi tingui accés,
concloent que la seva postura davant d’aquesta proposta ordenances serà l’abstenció.
El Sr. Márquez manifesta que no és del tot cert que congelar els impostos millori la
qualitat i el benestar dels malgratencs i malgratenques, ja que, si no hi ha més
ingressos, es manté la precarietat per fer front a la despesa social, considerant que les
ordenances fiscals, principal font d’ingressos de l’Ajuntament, han de servir per
redistribuir la riquesa municipal, apuntant que el principal impost que es recapta és
l’IBI, amb uns 6.400.000€ aproximadament, reconeixent que l’Administració local no té
gaire marge fiscal sobre els impostos, si bé tampoc no s’ha estat gens imaginatius a
l’hora de buscar noves possibilitats per fer una política més social i més redistributiva
amb els impostos, recaptant més i millor per poder reinvertir en benestar social, en
cultura, en educació o en igualtat, recordant que hi ha regidories que manquen de
pressupost i va ser necessari aprovar una despesa extra, concretament a cultura, en el
ple anterior, referint-se, tot seguit, a la modificació de l’ordenança de l’aprofitament de
les instal·lacions esportives, per apuntar que té origen en un problema que va sorgir
uns mesos endarrere, quan l’antic president de l’AECAM es va queixar d’un tracte
desfavorable cap a la seva entitat, donant peu a un debat sobre com i perquè aquesta
entitat havia o no d’ingressar uns diners a l’ajuntament, derivant en si s’havia de fer o
no un bar al pavelló municipal de l’avinguda Tarragona o si en els pavellons es podia o
no vendre menjar, indicant que JxM va dir que, si hi havia entitats que podien fer
xocolatades i berenars solidaris al Parc Francesc Macià, perquè no es podria vendre
menjar per afavorir els ingressos de les associacions en el pavelló de l’avinguda
Tarragona, si bé l’article 64 del reglament d’instal·lacions esportives, - el parc Francesc
Macià, no ho és -, diu que no es permet a l’usuari fumar ni menjar en tot el recinte de
la instal·lació, exceptuant les zones destinades expressament per aquest fi, apuntant
que, com que no hi ha bar en el pavelló de l’avinguda Tarragona, no es pot servir
menjar i que potser això s’hauria d’haver canviat, en lloc de bonificar amb un 40%
aquelles empreses que col·laborin amb les entitats esportives, per compensar a les
que no es poden beneficiar d’un bar com el que hi ha al pavelló Germans Maragall,
posant com exemple, que si l’empresa que organitza tornejos de futbol, - la única amb
la qual s’ingressa per la taxa d’us d’instal·lacions esportives -, demana col·laboració a
qualsevol entitat esportiva que utilitzi el camp de futbol, se la bonificarà amb un 40%,
apuntant que, a priori, abaixar els preus de les instal·lacions esportives i culturals és
una bona mesura, però caldrà veure, quan es presenti el pressupost, si hi ha alguna
inversió en aquestes infraestructures municipals, perquè tècnicament estiguin
capacitades per oferir un bon servei, manifestant, pel que fa a la modificació del preu
de la galeria de tir, que ja van veure l’any passat que la galeria de tir no generava cap
benefici, quan, en el seu moment, es va vendre la moto de que el seu ús
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autofinançaria la seva construcció, puntualitzant que la CUP no està a favor de les
armes, ni els agrada que existeixi una galeria de tir, però que, atès que existeix, a
finals d’any es veurà si, realment, hi ha hagut un augment de la taxa per, almenys,
subvencionar les despeses de manteniment que té la galeria, que son
aproximadament 4500€ l’any, quan, actualment, s’estan recaptant al voltant d’uns
1000€, indicant que, en cap moment, acceptaran que es transformi en una galeria de
tir d’ús privat, manifestant, en referència a les modificacions de les ordenances fiscals
per a 2016, que amb la bonificació pels vehicles amb més de 25 anys, s’ha quedat allà
mateix, continuant bonificant sense un sentit pràctic, havent observat, revisant aquesta
taxa, que s’han deixat d’ingressar 39.754,20€ per la bonificació que es fa als vehicles
per discapacitats, apuntant que hi ha molts decrets d’alcaldia en que es sanciona el
seu ús fraudulent i potser caldria revisar.
La Sra. Vega manifesta que es d’agrair que, en aquests moments de crisi, s’hagi tingut
en compte a la majoria de les famílies i es mantinguin les ordenances fiscals com fins
ara, pensant que han de tenir la suficient capacitat per valorar, que amb aquests
diners, es podran afrontar, com fins ara, totes les despeses de la població, tenint el
dubte, respecte a les bonificacions, en tant que es diu que només seran per les entitats
que tinguin conveni de col·laboració amb l’Ajuntament, preguntant si també es
contempla que les escoles, municipals o concertades, podran fer-ne us sense cap
mena de cost, apuntant, pel que fa al 40% esmentat pel portaveu de la CUP, que no
creu que tingui a veure amb el tema de l’AECAM, no entenent, però, que es digui que
les empreses que vinguin sota un equip esportiu o una entitat cultural, tindran el 40%
de bonificació per fer us dels espais municipals, preguntant si, quan les entitats
arribin a un acord amb les empreses de fora i els paguin el pavelló o els donin uns
diners, l’Ajuntament ho podrà saber o tindrà potestat per demanar d’on han tret els
diners, ja que, en aquest cas, seria un 40%, més la quantitat que l’empresa els doni,
deixant clar que no va en contra de cap entitat, però que, certament, ha estat la única
entitat que ha pogut fer ús d’un espai municipal, sense pagar cap mena d’impost i ha
muntat un bar, sense cap mena de control, desconeixent el benefici que hagi pogut
obtenir, quan, des del primer moment, es va dir que seria per uns moments molt
concrets, considerant que això no és just per les entitats que tenen la “mala sort”
d’estar a l’altre pavelló i no han pogut guanyar uns diners amb el bar, apuntant que, si
fos per ella, no es muntaria un bar, mentre no hi fossin les cistelles, confiant que el
regidor d’esports i el senyor alcalde, regularitzin, comprovin i mirin que les entitats que
estan fent ús d’uns espais municipals i gaudiran d’una bonificació, perquè Malgrat de
Mar necessita rebre ingressos d’on sigui, per poder tirar endavant moltes més obres
socials i ajudar a moltes més famílies, concloent que el seu vot serà d’abstenció.
La Sra. Ortiz manifesta que el 40% del que s’ha parlat, respon a la voluntat de
potenciar els pavellons durant els mesos d’estiu, buscant una manera de poder fer
tornejos i fomentar l’esport, pensant que les altres entitats podrien gaudir d’aquest
descompte i fer les mateixes activitats, apuntant que aquests esdeveniments esportius
tindran lloc molt puntualment, tractant-se d’un petit estímul que es vol donar, que es
provarà durant un any, informant el regidor d’esports de què és el que està passant i
de quines empreses venen, apuntant que, si es veu que és una porta que no convé
tenir-la oberta, es tancarà, indicant, pel que fa a les cistelles, que es penjaran i podran
utilitzar el pavelló totes les entitats esportives i que el bar es podrà posar per cada
entitat, com es va quedar, sempre que ho sol·licitin formalment, tinguin el seu carnet
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de manipuladors d’aliments i s’atenguin al reglament, de forma puntual, mentre no es
hi hagi un bar, manifestant, pel que fa al tema de les escoles, que quan es parla
d’àmbit socio-cultural, s’entén que hi entren les escoles, prenent el compromís de que
així serà, agraint les propostes apuntades pel senyor Roger, per parlar de les quals la
porta del seu despatx sempre està oberta, dient, en relació a la proposta del parc
Francesc Macià, que cobrar entrada també te un cost, perquè seria necessari comptar
amb el sou de 3 o 4 persones, considerant, pel que fa als aparcaments cèntrics, que
han de ser gratuïts, per tal de facilitar que la gent pugui arribar amb el cotxe al centre
del poble, donat que és peatonal, no volent carregar la pressió fiscal sobre els
visitants, ja que sinó no vindran, responent, respecte a que les ordenances són poc
ambicioses, que, en la situació que s’està vivint, l’equip de govern no pot ni vol apujar
els impostos
El Sr. Ruiz, contestant a la Sra. Vega, manifesta que la setmana passada va venir
l’empresa que ha de posar les cistelles i que necessiten tres o quatre dies perquè han
de posar bastides, havent quedat en que vindrien del 27 al 30 de desembre, quan no
hi ha entrenaments al pavelló.
El Sr. Roger manifesta que potser no caldrien tres o quatre persones per regular
l’entrada al parc, si fos possible implantar un sistema amb una nova tecnologia de
pagament, indicant, quant als aparcaments, que, quan els malgratencs volen anar al
centre de les poblacions del país, amb característiques semblants a les de Malgrat,
s’han de rascar la butxaqueta, ni que sigui un euro, per passar dues o tres hores en el
centre del municipi, existint, també, convenis amb l’associació de comerciants, com
passa a Blanes, de forma que qui s’està una hora fent compres al centre de Blanes,
l’aparcament no li costa ni un cèntim, apuntant que, si hi ha voluntat, d’alternatives ja
n’hi ha, pensant, en relació amb els pisos buits de les entitats bancàries, que
l’establiment de taxes és una bona proposta, que, quan sigui operativa la taula
d’habitatge, posaran sobre la taula, consistint en tres o quatre passes, la primera de
les quals, acordar per Ple sancionar els immobles permanentment desocupats, ja fa
temps que es va fer, procedint, en segon lloc, ha aprovar una ordenança municipal
reguladora del procediment sobre verificació d’habitatges buits, tasca que actualment
potser no s’està enfocant de manera adequada, esperant que la taula d’habitatge
pugui treballar aquesta ordenança i establir aquestes taxes, perquè és un clam de la
ciutadania que es comenci a actuar contra les entitats que tenen tant poca sensibilitat
social.
La Sra. Serra manifesta que no poden acceptar que es digui que considerar les
ordenances poc ambicioses equival a pujar impostos, perquè algú podria arribar a la
conclusió de que el PDC demana es pugin els impostos, quan en cap moment han fet
referència a que s’haguessin d’apujar, havent dit només que el terme congelar, avui
dia, no és cap novetat i que, al principi de la crisi, podia ser una proposta per ajudar
una mica als ciutadans, però que, amb una crisi endèmica que es patirà durant molt de
temps, amb famílies que estan en situacions de dificultats econòmiques, cal buscar
eines que permetin fer un repartiment més just dels preus i dels impostos, treballar per
fer propostes realment noves, que serveixin per millorar allò que s’està oferint als
ciutadans, recordant que abans es portaven juntament ordenances i pressupostos, el
que permetia veure allò que es preveia recaptar, a on anava destinat, poden
determinar si eren justes o no, però que ara no poden saber a què aniran destinats els
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diners que es puguin recaptar, resultant paradoxal que les propostes ambicioses surtin
de l’oposició, com està passant en aquest mandat, amb la taula d’habitatge, amb els
pisos d’emergència social i amb altres propostes que han presentat els grups, entre
elles el tema de la taxa d’instal·lacions municipals, que va tenir origen en un debat de
l’oposició, veient molt poc socialisme en aquestes ordenances, aventurant que potser
és perquè el govern està format per una gent que diu que treballa pel comerç i el
turisme, però a les ordenances no hi ha ni una proposta que vagi a favor del comerç i
el turisme.
El Sr. Márquez continua l’exposició dient que caldria també la revisió de la taxa de
rètols, fent esment a les modificacions aprovades l’any passat en l’ordenança de taules
i cadires, que es van acabar per comptabilitzar per metres quadrats, podent observar
que hi havia una morositat que ha sorgit a través d’aquest canvi i que s’ha ingressat
més del previst, apuntant que la CUP no apujaria els impostos a tothom, ni tampoc
els congelaria a tothom, sinó que els apujaria als que més tenen, preguntant si el
govern s’ha plantejat algun cop modificar el coeficient d’IBI per aquells establiments
que no destinen el sòl a habitatge, com ara les caixes i els hotels, considerant que la
proposta de tarificació social que presentarà avui el PDCAT està en la línia de que
pagui qui més té, preguntant també si s’han plantejat bonificar a aquelles persones
que destinin els seus pisos a lloguer social, entenent que realment aquestes
ordenances no són socialistes i que això ho provoca un pacte de govern, amb
promeses electorals d’uns i altres, que vol quedar bé amb tothom, coincidint amb la
portaveu del PDC, en el sentit de que els qui fan propostes són els grups a l’oposició,
advertint que fiscalitzaran en tot moment el que faci el govern, perquè la CUP vol
explicar a la ciutadania que són, perquè serveixen i quines modificacions es poden fer
a les ordenances fiscals perquè siguin més redistributives i socialment més justes,
denunciant cada irregularitat i cada espai fosc que vegin, posant de manifest que no
s’ha fet cap comentari a les propostes que ERC, PDC i CUP han fet.
La Sra. Vega insisteix en que no li acaba de quedar clara la gestió del 40%,
considerant que serà una mica complicat poder gestionar entre entitats i una empresa
privada que pugui venir, perquè serà molt difícil saber si els donen uns diners o no,
indicant que amb lo del bar ha existit un greuge comparatiu, esperant que això es
tingui en compte i altres entitats puguin fer igual, agraint al regidor d’esports que posi
les cistelles, perquè ja tocava i representava una mancança per algunes entitats,
esperant que li digui qui ho pagarà, si l’Ajuntament o l’empresa que, en principi, és qui
ho hauria de pagar.
El Sr. Mercader intervé dient que li sembla molt bé que l’oposició tregui pit de les
propostes que fa, recordant, però, que l’equip de govern té la majoria i, si es tiren
endavant, és perquè les voten a favor amb una actitud oberta i positiva, apuntant que,
amb tot, el que es diu noves aportacions no les han acabat de veure, ja que cobrar
entrada al parc Francesc Macià, cobrar per aparcar al centre, que paguin més l’IBI les
empreses o la galeria de tir, són arguments calcats de l’any passat, apuntant que als
socialistes tampoc els agraden les armes, però que els agents de policia han d’anar
equipats amb l’arma reglamentaria i el mínim que es pot oferir és que tinguin formació
per poder-la utilitzar en algun cas extrem, recordant que s’està en nivell 4 de 5 de
terrorisme i que, si no hi hagués galeria de tir, els agents de la policia haurien d’anar a
una altra població a fer aquestes practiques, pagant aquesta despesa, tractant-se, per
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tant, d’una qüestió de seguretat, desitjant que tant de bo mai s’hagi d’utilitzar,
sorprenent que en altres ajuntaments, amb governs de diferents colors, es congelen
impostos i l’oposició, amb més o menys duresa, els acusa de continuistes i poc
ambiciosos, destacant que l’any passat es van portar ordenances i pressupostos en un
mateix Ple i es van queixar dient que eren dos temes molt importants i que era millor
separar-ho, i quan, aquest any, es porten en diferents plens, es queixen perquè no es
porten en el mateix Ple, concloent que, finalment, que l’equip de govern faci la
proposta de congelar els impostos i no carregar més pressió fiscal als ciutadans de
Malgrat, és una bona noticia.
El Sr. Sánchez-Camacho manifesta que, si no s’equivoca, la recaptació de l’ocupació
ha remuntat una mica, no havent donat permís als establiments que tinguessin
qualsevol deute amb l’ajuntament, per ser una qüestió de justícia social respecte a
aquells establiments que fan les coses correctament, afegint que la iniciativa la va tenir
l’equip de govern.
La Sra. Serra manifesta que el Sr. Sánchez-Camacho no ha estat al·ludit, sinó que,
simplement, s’ha fet una observació dient que s’ha recaptat més perquè s'ha fet la
modificació de l’ordenança de via pública, considerant que el PSC està parlant més
que qualsevol altre i, per tant, el ROM no s’està aplicant adequadament.
El Sr. Mercader respon que constarà en acta aquesta consideració, demanant que
consti també que no és cert que el PSC faci més ús de la paraula, apuntant que el Sr.
Màrquez es refereix a les regidories d’hisenda, d’obres, d’esports i de seguretat
ciutadana i només faltaria que no poguessin respondre.
La Sra. Serra contesta que, en aquest cas, havia fet una observació positiva que no
requeria replica.
El Sr. Mercader respon que ha estat un aclariment sobre aquest tema.
La Sra. Serra manifesta que ella havia demanat intervenir, insistint en que això no és
correcte i que, si hi ha un reglament, tothom s’hi ha de cenyir.
El Sr. Mercader contesta que també al PDC, quan han volgut fer aclariments en algun
punt, en altres plens, se'ls ha donat un altre torn.
La Sra. Serra respon que, si ja han parlat tots i s’estan fent repliques, entén que si
demana la paraula és perquè li donin.
El Sr. Mercader manifesta que, si en aquest cas tothom s’ha sentit al·ludit, es farà per
ordre una tercera intervenció.
El Sr. Roger manifesta que en la seva intervenció ja han dit honestament que hi havia
propostes que havien formulat any passat, que tornaven a posar sobre la taula, i que hi
havia alguna proposta nova, considerant que intentar fer aportacions en positiu
sempre és interessant i que l’aportació de la taxa d’habitatges buits està treballada,
apuntant que els ha quedat al tinter una altra aportació, indicant que, les obres
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d’ampliació de la rotonda de l’avinguda Costa Brava comportaran una sèrie de temes
de mobilitat dels camions que hi ha allà durant el cap de setmana, instant a aprofitar
per regular això, posant de manifest que el polígon industrial s’està convertint en un
aparcament de tràilers que no poden circular els dies festius.
La Sra. Serra apunta que l’article 22.3 del ROM diu que “qui es consideri al·ludit per
una intervenció podrà sol·licitar al president que cedeixi un torn per al·lusions que serà
breu i concís”, preguntant per què quan demana un torn per al·lusions, mai se li cedeix
la paraula, recordant que l’havia demanat primer, manifestant que la intervenció del
senyor alcalde li ha semblat victimista i amb voluntat de desviar l’atenció, perquè no li
interessava el caire que prenia el debat, reiterant que els últims anys s’han atipat de
fer propostes i al·legacions que han estat sempre desestimades, recordant que el
fraccionament de l’IBI el va aprovar l’oposició perquè el govern s’hi va negar i s’està
aplicant, considerant que no és cert que cada any vinguin a dir el mateix, perquè
treballen molt per fer propostes, reiterant que aquestes ordenances no porten ni una
sola proposta nova, limitant-se a dir que es fa una política tant bona, que es poden
congelar les ordenances, resultant, però, que, quan es demanen recursos per la
Pilona, no se sap si es podrà fer.
El Sr. Márquez manifesta que no permetran que l’equip de govern es posi medalles a
costa de l’oposició, considerant que no es pot barrejar la galeria de tir amb el nivell 4
de terrorisme, recordant que es va construir fa molts anys, quan el nivell terrorista era
un altre, entenent que el que tocaria és intentar buscar de quina manera es pot
autofinançar la despesa de manteniment d’aquesta galeria, apuntant que l’IBI es pot
modificar i ser molt més redistributiu, oferint-se per parlar-ne entre tots el dia que es
vulgui, recordant que el senyor regidor va consensuar la modificació de l’ordenança
amb tota l’oposició, perquè hi havia un batibull de decrets i s’havia de posar ordre,
considerant que el govern és obert quan els interessa, però que, quan es tracta de
propostes socials i de necessitat, no les accepten, com en el cas de la la proposta dels
comptadors solidaris d’aigua.
La Sra. Ortiz manifesta que les taxes que es van modificar l’any passat han donat el
seu fruit, apuntant que els que estaven en zones menys afavorides, han pagat menys i
els que estaven en zones més afavorides, han pagat més, posant de manifest al Sr.
Márquez que la Junta de Govern s’ha obert i que el govern és molt receptiu amb
l’oposició, considerant sobrer que a cada Ple se’ls facin advertiments de control i poc
respectuosos els comentaris efectuats en altres plens respecte als 35 anys de gestió
del govern socialista, gràcies als quals avui hi ha un ajuntament sanejat.
El Sr. Márquez posa de manifest que d’estan tornant a fer al·lusions cap als altres
regidors.
El Sr. Mercader dona per acabat el debat, instant a passar a votació.

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 3 de novembre de 2016.
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Vista la proposta de l’alcaldia, de 28 d’octubre de 2016, el Ple, per nou vots a
favor (PSC i JxM), dos vots en contra (CUP) i sis abstencions (ERC, PDC i PP),
ACORDA:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança general de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
Segon. Derogar l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis
mitjançant la utilització d’instal·lacions municipals, amb a efectes a partir de l’entrada
en vigor de les ordenances detallades en el punt següent.
Tercer. Aprovar provisionalment l’establiment de les següents taxes i les respectives
ordenances reguladores, d’acord amb l’annex adjunt, que tot seguit es detallen:
•
•

Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis mitjançant la
utilització d’instal·lacions municipals
Ordenança reguladora de la taxa per l’aprofitament de les instal·lacions
esportives municipals

Quart. Derogar el preu públic pel servei d’escola municipal de futbol.
Cinquè. Aprovar provisionalment la modificació de les tarifes dels preus públics, les
quals resten afectades d’acord a l’annex adjunt al present expedient.
Sisè. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Setè. En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al “Butlletí Oficial de la
Província” els acords elevats a definitius i el text íntegre de les ordenances fiscals
aprovades, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2017 i regiran mentre no se
n’acordarà la modificació o derogació.
3. Dació de compte de l'informe de morositat del 3r trimestre de 2016.
Vist l’informe emès per l’interventor municipal en data 5 d’octubre de 2016, i que
literalment diu.
“.....
Primer.
El present informe s’emet en compliment de l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, segons el qual:
“Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei
per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure
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necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals
s’estigui incomplint el termini.”
I, segons el punt 4 de l’esmentat article:
“Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local,
aquest informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri
d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats
autònomes que, d’acord amb els seus estatuts d’autonomia respectius, tinguin
atribuïda la tutela financera de les entitats locals. Aquests òrgans poden igualment
requerir la remissió dels informes esmentats
Segon. Terminis de pagament
De conformitat amb el que disposa l’article 3r de la Llei 15/2010, els terminis de
pagament estan establerts en 30 dies.
Tercer. Informació trimestral en relació als pagaments realitzats en el tercer
trimestre de 2016.
D’acord amb els registres comptables de l’Ajuntament la informació relativa als
pagaments realitzats, durant el tercer trimestre de 2016 és :

Pagaments realitzats en el trimestre

Període mitjà
de pagament
(dies)

Nombre de
pagaments

Import total

%

Pagaments realitzats durant el trimestre dins termini legal
Pagaments fora termini

16,22

1.260
1

1.846.568,62
401,99

100,0%
0,0%

Pagaments totals 3r trimestre

16,22

1.261

1.846.970,61

100,0%

Quart. Interessos de demora satisfets
S’informa que durant l’exercici no s’han satisfet interessos de demora per
incompliment de terminis de pagament.
Cinquè. Informació relativa a les factures pendents de pagament a la finalització
del trimestre :
D’acord amb els registres comptables les factures o documents justificatius pendents
de pagament a la finalització del trimestre són :

Factures o documents justificatius pendents de
pagament al final del trimestre

Període mitjà
de pagament
(dies)

Nombre de
pagaments

Import total

%

Pendent pagament al final del trimestre dins termini legal
Pendent pagament al final del trimestre foras termini legal

21,71

96
5

305.892,81
7.752,03

97,5%
2,5%

Pagaments totals 3r trimestre

21,71

101

313.644,84

100,0%
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Cinquè. Relació de factures respecte a les quals hagin transcorregut més de tres
mesos sense haver reconegut la despesa.
De conformitat amb el que disposa l’article 5.4 de la Llei s’informa al Ple de la
Corporació que no consta, d’acord amb el registre de factures, que s’hagi produït cap
demora en la tramitació del reconeixement d’obligacions, respecte als quals hagin
transcorregut mes de 3 mesos des de l’anotació en el registre de factures fins a la
seva aprovació.
Sisè.
De conformitat amb el que disposa l’article 4.4 aquest informe s’ha de remetre als
òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit
territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus estatuts
d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals.
.....”
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 3 de novembre de 2016.
Vista la proposta de la regidoria de Serveis Econòmics, de 31 d’octubre, el Ple de
l’Ajuntament pren raó de l’informe d’Intervenció de data 5 d’octubre de 2016, que
s’ha donat per reproduït literalment a la part expositiva.
4. Determinació dels serveis públics essencials i prioritaris de l'Ajuntament de
Malgrat de Mar, a efectes del que estableix l'art. 20 de la Llei 48/2015.
Fets
L’art. 20 de la Llei 48/2015, de Pressupostos Generals de l’Estat per 2016, sobre oferta
pública d’ocupació o altre instrument similar de la provisió de necessitats de personal,
en els seus apartats Un i Dos, que tenen caràcter bàsic, estableix el següent:
Artículo 20. Oferta de Empleo Público u otro instrumento similar de gestión de la
provisión de necesidades de personal.
Uno. 1. A lo largo del ejercicio 2016 únicamente se podrá proceder, en el Sector Público
delimitado en el artículo anterior, a excepción de las sociedades mercantiles públicas y
entidades públicas empresariales, fundaciones del sector público y consorcios participados
mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el Sector Público, que
se regirán por lo dispuesto en las disposiciones adicionales décima quinta, décima sexta y
décima séptima, respectivamente, de esta Ley y de los Órganos Constitucionales del Estado, a
la incorporación de nuevo personal con sujeción a los límites y requisitos establecidos en los
apartados siguientes, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos
correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores o de plazas de militares
de Tropa y Marinería profesional necesarias para alcanzar los efectivos fijados en la
Disposición adicional décima cuarta.
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La limitación contenida en el párrafo anterior alcanza a las plazas incursas en los procesos
de consolidación de empleo previstos en la Disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico
del Empleado Público.
2. Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del Capítulo I de los
correspondientes presupuestos de gastos, en los siguientes sectores y administraciones la tasa
de reposición se fijará hasta un máximo del 100 por ciento:
……………./
C) A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los Cuerpos de Policía Autónoma
de aquellas Comunidades Autónomas que cuenten con Cuerpos propios de dicha Policía en su
territorio, y, en el ámbito de la Administración Local, al personal de la Policía Local, en relación
con la cobertura de las correspondientes plazas de dicha Policía.
En el supuesto de las plazas correspondientes al personal de la Policía Local, se podrá
alcanzar el cien por cien de la tasa de reposición de efectivos siempre que se trate de
Entidades Locales que cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de
las Haciendas Locales o, en su caso, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, en
materia de autorización de operaciones de endeudamiento. Además deberán cumplir el
principio de estabilidad al que se refiere el artículo 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera tanto en la liquidación del
presupuesto del ejercicio inmediato anterior como en el presupuesto vigente. En relación con
este último, la Entidad deberá adoptar un Acuerdo del Pleno u órgano competente en el que se
solicite la reposición de las plazas vacantes y en el que se ponga de manifiesto que aplicando
esta medida no se pone en riesgo el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
Lo indicado en el presente párrafo deberá ser acreditado por la correspondiente Entidad Local
ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previamente a la aprobación de la
convocatoria de plazas.
………/
F) A las Administraciones Públicas respecto del asesoramiento jurídico y la gestión de los
recursos públicos.
……
3. En los sectores y Administraciones no recogidos en el apartado anterior, la tasa de
reposición se fijará hasta un máximo del 50 por ciento.
Dos. Durante el año 2016 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al
nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los
sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

Així mateix, l’art. 33 de la llei 2/2015, de Pressupostos de la Generalitat, preveu al
respecte:
Article 33. Oferta d’ocupació pública per al 2015 i contractació de personal en l’exercici del
2015
1. En l’exercici del 2015, només es poden aprovar les ofertes d’ocupació pública que, d’acord
amb les disponibilitats pressupostàries, s’ajustin a la taxa de reposició d’efectius establerta per
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la normativa bàsica estatal. De conformitat amb el que determini el Govern a aquest efecte, la
taxa de reposició d’efectius es pot acumular als àmbits i sectors que es considerin prioritaris o
que afectin el funcionament dels serveis públics essencials.
………../
4. En l’exercici del 2015 no es poden nomenar funcionaris interins ni personal estatutari
temporal, ni es pot contractar personal temporal, llevat de casos excepcionals per a cobrir
necessitats urgents i inajornables que determini el Govern, restringides als sectors i categories
professionals prioritaris o que afectin els serveis públics essencials.

Aplicació a l’Ajuntament de Malgrat de la regulació actual.
La normativa bàsica conté una regla general de prohibició de nomenar personal interí
o contractar personal temporal durant l’exercici 2016.
Tot seguit, i sense fixar cap tipus de restricció pel que fa a la modalitat d’interinatge o
de contractació temporal, preveu l’excepció a la regla general, limitant la possibilitat de
nomenar personal interí o contractar personal temporal a supòsits excepcionals i per
cobrir necessitats urgents i inajornables, restringides als sectors, funcions i
categories professionals que es considerin prioritàries o que afectin al
funcionament dels serveis públics essencials.
Per tant, les condicions que el legislador estableix són:
-

Existència d’una necessitat que no es pugui ajornar.
Que la necessitat afecti a una funció que es consideri prioritària o que afecti al
funcionament dels serveis públics essencials.

En aquest marc, l’Estat i la Generalitat han reglamentat les possibilitats de nomenar o
contractar en funció de la causalitat de la necessitat i del respectiu àmbit organitzatiu,
cosa que també ha de poder fe aquesta Corporació en ús de la seva potestat
organitzativa i del principi d’autonomia local.
Sectors, funcions i categories professionals amb la consideració de prioritàries
La normativa bàsica no estableix una definició de servei o sector prioritari o essencial,
de forma que aquesta qüestió haurà de ser determinada discrecionalment.
D’entrada, cal entendre referides totes aquelles necessitats públiques que requereixin
d’una actuació preferent sobre les altres, o sense les quals l’Administració no podria
prestar amb les degudes garanties els serveis públics a què està obligada per
imperatiu legal.
La definició de servei públic essencial
La definició de servei públic essencial referida a l’àmbit local ve delimitada per les
competències que els municipis han de prestar per mandat del legislador.
En aquest sentit, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local
(LBRL), en la redacció donada per l’art. 1.8 de la llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, disposa en el seu art. 25 que el
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municipi exercirà en tot cas com competències pròpies , en els termes de la legislació
de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, en les següents matèries:
a) Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i
gestió del Patrimoni històric. Promoció i gestió de l’habitatge de protecció
pública amb criteris de sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de
l’edificació.
b) Medi Ambient urbà: en particulars, parcs i jardins públics, gestió dels residus
sòlids urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica
en les zones urbanes.
c) Abastament d’aigua potable a domicili i evacuació i tractament d’aigües
residuals.
d) Infrastructura viària i altres equipaments de la seva titularitat.
e) Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a
persones en situació de risc d’exclusió social
f) Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d’indendis
g) Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport col·lectiu urbà.
h) Informació i promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit local.
i) Fires, abastaments, mercats, llotges i comerç ambulant.
j) Protecció de la salubritat pública.
k) Cementiris i activitats funeràries
l) Promoció de l’esport i instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure
m) Promoció de la cultura i equipaments culturals
n) Participar en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria i cooperar
amb les Administracions educatives corresponents en l’obtenció dels solars
necessaris per a la construcció de nous centres docents. La conservació,
manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres
públics d’educació infantil, d’educació primària o d’educació especial.
ñ) Promoció en el seu terme municipal de la participació dels ciutadans en l’ús
eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
Les competències municipals en les matèries enunciades es determinaran per llei,
havent d’avaluar la conveniència de la implantació dels serveis locals d’acord amb els
principis de descentralització, eficiència, estabilitat i sostenibilitat financera.
L’art. 26 de la LBRL, en la redacció donada per l’art. 1.9 de la llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, estableix que els
municipis hauran de prestar, en tot cas, els serveis següents:
a) En tots els municipis: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja
viària, subministrament domiciliari d’aigua potable, clavegueram, accés als
nuclis de població i pavimentat de les vies públiques.
b) En els municipis amb població superior als cinc mil habitants, a més: parc
públic, biblioteca pública i tractament de residus.
c) En els municipis amb població superior a vint mil habitants, a més: protecció
civil, avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció
immediata a les persones en situació de risc o exclusió social, prevenció i
extinció d’incendis i instal·lacions esportives d’ús públic.
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d) En els municipis de població superior a cinquanta mil habitants, a més:
transport col·lectiu urbà de viatgers i medi ambient urbà
Sens perjudici de les competències que els puguin ser delegades per l’Estat i la
Comunitat Autònoma, en els termes de l’art. 27 de la LBRL, en la redacció donada per
l’art. 1.10 de la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local.
També cal tenir en compte l’article 92.bis de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de
règim local, que disposa quines són les funcions públiques necessàries a totes les
corporacions locals, en concret, l’apartat 1 que estableix que són funcions públiques
necessàries en totes les corporacions locals, la responsabilitat administrativa de les
quals està reservada a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal:
-

La de secretaria, comprensiva de la fe pública i l’assessorament legal preceptiu.
El control i la fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i pressupostària
i la comptabilitat, tresoreria o recaptació.

Ateses les consideracions legals apuntades i els informes dels caps d’àrea de
l’Ajuntament al respecte, els serveis que es consideren essencials de l’Ajuntament de
Malgrat, són els següents:
Serveis públics essencials
-

Seguretat ciutadana, ordenació i control del trànsit en les vies urbanes
Seguiment d’execució d’obres i serveis, policia administrativa en seguretat
alimentària, intervenció ambiental i protecció de la legalitat administrativa.
Serveis socials.
Padró d’habitants.
Instal·lacions esportives i edificis municipals
Informàtica
Recursos humans
Enllumenat públic
Unitats amb dotació unipersonal
La funció de fe pública i assessorament legal preceptiu.
La funció de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i
pressupostària.
Comptabilitat, tresoreria i recaptació

Àrees o sectors, funcions i categories professionals prioritàries:
-
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Suport i assistència als òrgans de govern de la corporació
Contractació, manteniment, logística i informàtica
Servei d’atenció al ciutadà, arxiu i registre de documentació
Serveis d’intervenció administrativa d’atorgament de llicències, d’inspecció i
altres de control preventiu.
Serveis de manteniment d’instal·lacions i equipaments públics
Serveis d’avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció
immediata a persones en situació o risc d’exclusió social.

-

Unitats amb dotació unipersonal

Directrius generals per a la cobertura de les necessitats de personal
1.- Les necessitats de personal que es generin durant l’exercici 2016 s’atendran,
prioritàriament, amb personal propi de la corporació, a través dels sistemes legalment
previstos de provisió de llocs de treball i mobilitat interna. A més dels sistemes de
provisió definitiva, podrà tenir-se en consideració l’assignació provisional de llocs de
treball mitjançant expedients d’adscripció provisional de llocs de treball, d’atribució
temporal de funcions i de comissions de serveis, en el cas dels funcionaris, i de
mobilitat o modificació de les condicions de treball en el cas del personal laboral.
2.- No es procedirà al nomenament de funcionaris interins ni a la contractació de
personal laboral temporal, llevat que es tracti d’un supòsit urgent, que no es pugui
ajornar. Aquesta excepció s’aplicarà només en relació als serveis, funcions i categories
que la Corporació ha considerat prioritàries o essencials. En qualsevol cas, tindrà la
durada estrictament necessària.
3.- Les contractacions portades a terme com a conseqüència d’aquesta declaració de
serveis prioritaris i essencials, en cap cas, podran suposar un increment de pressupost
del Capitol I de personal de la Corporació.
4..- Es podran realitzar convocatòries de promoció interna amb la finalitat de mantenir
la qualitat dels serveis i de racionalitzar l’eficàcia i eficiència dels recursos humans
existents sense haver de recórrer a la incorporació de personal de nou ingrés, quan el
servei ho requereixi i sempre que la corresponent convocatòria vagi acompanyada de
l’amortització de les places que quedin vacants en el grup immediatament inferior,
excepte si, en termes d’anàlisi organitzativa fos necessari mantenir-les
Obert el torn d’intervencions
La Sra. Ponsa exposa que s’ha decidit portar a terme la declaració de serveis públics
essencials i determinar les àrees o sectors de naturalesa de prioritària, a l’objecte de
que, si es produeixen vacants en aquests sectors o àrees, es puguin cobrir de manera
temporal a través de les borses de treball que es creïn amb aquesta finalitat, indicant
que, d’acord amb les converses mantingudes amb el sindicat, s’ha cregut convenient
ampliar la proposta, amb la inclusió del servei de biblioteca entre els serveis
essencials.
La Sra. Martínez manifesta que, atès que no s’han adjuntat els informes dels caps
d’àrea, com es diu a la proposta, s’abstindran per no disposar dels elements
fonamentals per valorar-la en la seva totalitat, entenent que els esmentats informes
son absolutament imprescindibles per poder determinar quins són els serveis públics
essencials a l’Ajuntament, així com les àrees o sectors, funcions o categories
professionals prioritàries, demanant que, en el futur, les propostes vagin
acompanyades de tota la documentació enunciada, necessària per la seva avaluació.
La Sra. Casajuana avança que votaran a favor perquè aquest és un document que
s’aprova a fi i efectes de tenir present quins son els serveis mínims per a contractar

18

persones si hi ha baixes o el que sigui, reivindicant, però, el servei mínim que és
l’abastament domiciliari d’aigua, que el govern socialista va privatitzar, contractant una
empresa privada que el gestiona, essent un servei mínim que ha de ser garantit per
l’Administració pública, perquè pugui controlar que totes les persones tinguin aigua,
com un dret fonamental i universal que és, recordant que l’any 2028 finalitzarà aquest
contracte etern, esperant que aleshores aquesta llista inclogui aquest servei.
La Sra. Vega demana explicacions respecte el servei de biblioteca, inclòs a darrera
hora, per saber de quin personal es tracta i de quins tipus de contracte.
La Sra. Ponsa respon que, quan hi hagi una vacant, es buscarà una persona que la
substitueixi, afegint que s’està treballant per treure noves bosses de treball amb
diferents perfils, perquè puguin adaptar-se a les necessitats de cada sector o àrea.
La Sra. Vega replica que té entès que, a la biblioteca, ja es té a la persona substituta,
per si fa falta i que hi ha una persona que se’n va i no se’n volia anar.
La Sra. Ponsa respon que ara mateix no té aquesta informació, podent dir que ara hi
ha una persona de baixa i s’està cobrint.
La Sra. Vega contesta que, en tot cas, ja es mirarà l’expedient.

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 3 de novembre de 2016.
Vista la proposta de l’alcaldia, de 28 d’octubre de 2016, amb l’esmena introduïda
en el decurs del debat, el Ple, per dotze vots a favor (PSC, JxM, CUP i PP) i cinc
abstencions (ERC i PDC), ACORDA:
Primer. Declarar serveis públics essencials per a l’Ajuntament de Malgrat de Mar,
els següents:
-

Seguretat ciutadana, ordenació i control del trànsit en les vies urbanes
Seguiment d’execució d’obres i serveis, policia administrativa en seguretat
alimentària, intervenció ambiental i protecció de la legalitat administrativa.
Serveis socials.
Recursos humans
Padró d’habitants.
Instal·lacions esportives i edificis municipals
Informàtica
Enllumenat públic
Unitats amb dotació unipersonal
La funció de fe pública i assessorament legal preceptiu.
La funció de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i
pressupostària.
Comptabilitat, tresoreria i recaptació

Respecte d’aquests serveis tindran la consideració d’essencials les categories i
funcions que es considerin necessàries per a garantir la seva prestació.
19

Segon. Declarar que les següents àrees o sectors tenen la naturalesa de prioritàries
amb relació a les categories i funcions que es consideren necessàries per a garantir
les funcions atribuïdes a l’Ajuntament de Malgrat de Mar:
- Suport i assistència als òrgans de govern de la corporació
- Contractació, manteniment, logística i informàtica
- Servei d’atenció al ciutadà, arxiu, biblioteca i registre de documentació
Serveis d’intervenció administrativa d’atorgament de llicències, d’inspecció i
altres de control preventiu.
- Serveis de manteniment d’instal·lacions i equipaments públics
- Serveis d’avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció
immediata a persones en situació o risc d’exclusió social.
- Unitats amb dotació unipersonal
Tercer. Establir les següents directrius que regiran la cobertura de necessitats de
personal:
1.- Les necessitats de personal que es generin durant l’exercici 2016 s’atendran,
prioritàriament, amb personal propi de la corporació, a través dels sistemes legalment
previstos de provisió de llocs de treball i mobilitat interna. A més dels sistemes de
provisió definitiva, podrà tenir-se en consideració l’assignació provisional de llocs de
treball mitjançant expedients d’adscripció provisional de llocs de treball, d’atribució
temporal de funcions i de comissions de serveis, en el cas dels funcionaris, i de
mobilitat o modificació de les condicions de treball en el cas del personal laboral.
2.- No es procedirà al nomenament de funcionaris interins ni a la contractació de
personal laboral temporal, llevat que es tracti d’un supòsit urgent, que no es pugui
ajornar. Aquesta excepció s’aplicarà només en relació als serveis, funcions i categories
que la Corporació ha considerat prioritàries o essencials. En qualsevol cas, tindrà la
durada estrictament necessària.
3.- Les contractacions portades a terme com a conseqüència d’aquesta declaració de
serveis prioritaris i essencials, en cap cas, podran suposar un increment de pressupost
del Capítol I de personal de la Corporació.
4.- Es podran realitzar convocatòries de promoció interna amb la finalitat de mantenir
la qualitat dels serveis i de racionalitzar l’eficàcia i eficiència dels recursos humans
existents sense haver de recórrer a la incorporació de personal de nou ingrés, quan el
servei ho requereixi i sempre que la corresponent convocatòria vagi acompanyada de
l’amortització de les places que quedin vacants en el grup immediatament inferior,
excepte si, en termes d’anàlisi organitzativa fos necessari mantenir-les
5. Moció del GPM PDC per l'estudi, reglamentació i desplegament de la
tarificació social a Malgrat de Mar.
L’Ajuntament és l’Administració més propera al ciutadà i la que sovint ha de fer front
amb major intensitat a les conseqüències de la crisi econòmica que pateixen els
ciutadans. En l’actual context de precarietat laboral i atur que comporta greus
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conseqüències per moltes famílies del municipi des del PDECAT entenem que és
l’Ajuntament qui ha d’adoptar i liderar canvis en l’acció de govern per reforçar l’equitat i
la cohesió social.
Des del PDECAT entenem que cal garantir que totes les persones tinguin accés als
serveis que ofereix l’Ajuntament i que cal crear solucions que afavoreixin la igualtat
d’oportunitats en l’accés, abandonant criteris d’assistencialisme i apostant per criteris
d’equitat.
Actualment existeixen nous models com el de tarifació social que ja s’estan implantant
en alguns municipis. La tarifació social planteja establir diferents preus d’un mateix
servei segons el nivell de renda de cada persona, tenint en compte també altres
circumstàncies personals i/o familiars. Es tracta d’adaptar els preus a la renda
disponible de les famílies i impulsar un model fàcil de gestionar que respecti la
confidencialitat de les dades i els procediments, és a dir, un model àgil que impliqui no
haver d’anar necessariament a serveis socials.
Obert el torn d’intervencions
La Sra. Serra es mostra satisfeta de que, anteriorment, el representant de la CUP
valorés positivament aquesta proposta, considerant que és molt important trencar
tòpics, prejudicis i barreres, fent evident que es pot estar d’acord i unir esforços en
molts àmbits que poden beneficiar als ciutadans, exposant que fan aquesta proposta
per caminar cap a una fiscalitat progressiva, el que els sembla realista i viable,
demanant, prudentment, que, abans que res, s’impulsi l’estudi necessari per tenir totes
les dades necessàries per avançar en el sentit de justícia social que proposa, en base
a un model que pivota sobre dos variables: la renda real de les famílies, tenint present
els ingressos familiars i el nombre de membres que tenen, i una eina que es configuri
amb la flexibilitat suficient davant situacions familiars sobrevingudes, plantejant un
model que garanteixi a totes les persones l’accés al serveis que ofereix l’Ajuntament i
que brindi solucions que afavoreixin la igualtat en l’accés, abandonant criteris més
existencialistes, mantinguts fins a dia d’avui, apostant per criteris de més equitat,
demanant, en aquest sentit, un model anomenat tarifació social, que ja s’està
implantant en alguns municipis i que suposa establir diferents preus d’un mateix servei,
en funció del nivell de renda de cada família o cada persona, tenint en compte
circumstancies personals i familiars, tractant-se d’adaptar els preus a la renda
disponible de les famílies, impulsar un model fàcil de gestionar i que respecti la
confidencialitat de les dades en els procediments, constituint un model més àgil, que
no impliqui necessàriament haver de recórrer sempre als serveis socials,
descarregant-los de feina, instant a crear una comissió de treball, amb els diferents
grups i tècnics municipals, per tal d’elaborar una proposta de barems, que reculli les
dades suficients per veure la viabilitat d’impulsar aquest model, proposant escollir un
dels serveis per desplegar aquesta tarificació, poder recollir el resultats i obtenir dades
de la seva eficàcia, poden començar amb la llar d’infants, que és un servei al que
molts ajuntaments estan aplicant aquesta tarifació social, estenent-lo després a altres
serveis, com el gimnàs, que actualment té quotes que potser no estan a l’abast de
totes les famílies, considerant que val la pena començar a posar fil a l’agulla en aquest
sentit, entenent que és una proposta agosarada, que requereix disposar de molta
informació i del consens necessari per poder desplegar-la amb un mínim de
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tranquil·litat, havent de cercar la fórmula que sigui mes fàcil a l’Ajuntament per poderho aplicar.
El Sr. Roger manifesta que veuen amb molt bons ulls aquesta proposta, perquè
aquestes tarificacions socials han de servir perquè aquelles persones que no disposen
de tots els recursos que cal per tenir una vida digne, els puguin utilitzar per allò més
essencial i per, des d’aquesta Administració, intentar ajudar a que tinguin accés a
serveis, com la llar d’infants, indicant que s’han estat mirant diferents ordenances que
també poden afectar, com la del IBI, en la que es pot fer una tarificació social,
anunciant que aniran amb bona disposició a treballar en aquesta taula, apuntant que,
mirant el que fan altres ajuntaments i veient que es poden permetre la tarificació social
de les seves escoles de música, cal lamentar que a Malgrat ja no es pugui fer perquè
aquest servei que oferia l’Ajuntament va desaparèixer, cal suposar que en bé de que
els que han rebut el llegat puguin dir que han rebut un Ajuntament amb unes bones
finances, manifestant que la política no son només les finances i que la cultura i altres
qüestions s’han d’atendre, si realment es vol una societat digne i justa, concloent que
estaran a disposició del que es resolgui, per treballar perquè aquesta tarificació social
sigui aplicable el proper exercici del 2018.
El Sr. Márquez agraeix les paraules de la portaveu del PDC, manifestant que veuen
amb bons ulls aquesta proposta de moció, la creació d’aquesta taula i que s’impulsi la
tarificació social, perquè, com avui s’ha demostrat, hi ha possibilitat de fer coses i de
treballar en la fiscalitat municipal, indicant que la CUP estarà també vigilant aquesta
taula, quan s’aprovi, i que faran aportacions, per entendre que és de justícia social que
qui més té, mes pagui i qui menys té, menys pagui, avançant que voraran a favor.
La Sra. Vega manifesta que estan d’acord amb que es pugui impulsar qualsevol tipus
de proposta perquè la gent pugui accedir a tots els serveis, independent del sou que
tingui, perquè s’està en un moment que hi ha famílies que es troben amb aquesta
mancança.
La Sra. Castellà avança que votaran a favor, considerant que l’estudi i la comissió de
treball, és una bona eina per intentar un sistema de tributs més equitatiu, imaginant
que resultarà complicat buscar un sistema de divisió i de quantificació de rendes per
ser equitatiu.
El Sr. Mercader manifesta que el PSC votarà a favor de la moció.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 3 de novembre de 2016.
Vista la moció del GPM PDC, de 24 d’octubre de 2016, el Ple, per assentiment
dels disset membres assistents, ACORDA:
Primer. Impulsar l’estudi d’un sistema de tarifació social sobre els preus públics
municipals dels serveis, equipaments i activitats que ofereix l’Ajuntament de Malgrat de
Mar, que s’ajusti a la renda i situació individual o familiar de cada persona i que
permeti el posterior desplegament de la tarifació social a Malgrat de Mar.
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Segon. Crear una comissió de treball amb representants dels diferents grups
municipals i tècnics municipals, que elabori una proposta de barems de renda de les
persones usuàries dels diferents serveis, equipaments i activitats municipals i els preus
públics corresponents a cada barem per tal que el preu no sigui una barrera a l’hora
d’accedir als serveis. Aquesta comissió també haurà de revisar el Reglament de
subvencions per a les persones o famílies que tinguin dificultats per complir amb les
seves obligacions municipals.
Tercer. L’estudi s’haurà de dur a terme dins l’exercici del 2017 i, en el seu cas, el
sistema de tarifació social s’implementarà en aquest mandat municipal.
6. Moció del GPM ERC per a la catalogació de les dues claus de volta del segle
XVI, dipositades a la Biblioteca La Cooperativa, com a Bé d'Interès Local.
Vista la moció presentada pel GPM ERC per a catalogació de les dues claus de
volta del segle XVI, dipositades a la Biblioteca La Cooperativa, com a Bé
d'Interès Local, que literalment diu:
“L’edifici de la Biblioteca la Cooperativa de Malgrat conté en una de les seves sales,
les restes de dues claus de volta de pedra decorades amb relleu, del segle XVI.
Aquests elements es van localitzar durant la prospecció arqueològica anterior a les
obres de la nova biblioteca, ja que estaven integrades dins el paviment existent.
L’estudi va considerar que provenien de l’antiga edificació aixecada al segle XVI, el
casal dels Desclapers, i que s’havien reaprofitat com a paviment durant la reforma feta
a l’edifici a finals del segle XVIII.
Atès, que aquests dos elements arquitectònics estan decorades fruit del treball dels
picapedrers que actuaren al s. XVI en la construcció del casal que van edificar els
Desclapers.
Atès, que aquestes claus de volta formen part del patrimoni local de la vila, i que per
la seva antiguitat, són mereixedores d’estar en un lloc visible, ben protegides, i
resguardades de possibles intervencions que les deteriorin, essent necessari mantenirles junt amb una retolació adequada que especifiqui les seves característiques i
història, per què els malgratencs i les persones que ens visiten puguin tenir accés a
visitar-les.
Atès, que les dues claus de volta resten amuntegades una damunt de l’altra, i
justament per la cara que està esculpida, i és la que té més valor, i aquest fet no és
acceptable ni adequat pel valor patrimonial que representen.
És per això que demanem al ple d’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. Catalogar específicament com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) amb
protecció integral aquests dos elements arquitectònics, provinents dels elements
estructurals de l’antic casal dels Desclapers, construït al s. XVI, i reaprofitat al s. XVIII
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durant les reformes dels Mercader, i localitzats en les intervencions arqueològiques per
la construcció de la Biblioteca de la Cooperativa.

Segon. Salvaguardar aquestes dues claus de volta de possibles agressions que les
malmetin, disposant-les en un lloc visible, que estiguin preservades de qualsevol
intervenció humana, amb una retolació que indiqui les seves característiques,
procedència, història i valor patrimonial, com a elements patrimonials exposats al
públic de manera permanent per al gaudi del públic en general.
Tercer. Publicitar aquests acords als mitjans de comunicació de titularitat municipal.”
Obert el torn d’intervencions
El Sr. Núñez exposa que ERC sempre ha estat preocupada pel patrimoni, essent ell
mateix restaurador d’art, manifestant que els agradaria que aquestes claus de volta es
conservessin de la millor manera possible, explicant que una clau de volta és la pedra
central d’un arc, que fa que aguanti tota l’estructura, normalment decorada amb relleus
i/o pintures, sobre tot les del s. XVI, que, en tant que són de les poques coses de
patrimoni que es conserven d’aquella època, és normal que es vulguin protegir, essent
coneixedors de que a la fitxa del catàleg hi poden arribar a constar d’alguna forma,
desitjant, però, que hi constin d’una forma més especifica, perquè són peces d’un valor
singular a les que cal dotar de major rellevància, apuntant que, després de vàries
reunions amb les regidores, s’ha acordat modificar el punt 1, que:
1- Complimentar la fitxa del catàleg del pla d’ordenació urbanística municipal en la
mesura que els tècnics creguin oportuna per tal que quedi reflexada la protecció de
les dues claus de volta.
Recordant que al programa ja duien la revisió del catàleg del POUM i la creació d’una
regidoria de Patrimoni, apuntant que totes les propostes que els vinguin, siguin
d’historiadors o d’altres grups de l’Ajuntament, les treballaran per tirar-les endavant, si
els deixen.
El Sr. Márquez manifesta que sempre estaran d’acord en que es valori positivament el
patrimoni cultural i es posi en valor qualsevol element que sigui identitari, històric,
cultural, artístic, etc, dient que, per tant, el seu vot serà favorable.
La Sra. Serra manifesta que el seu grup va parlar, en un primer moment, amb el grup
d’ERC, per tal de, si era possible, afegir-hi una esmena, en el sentit de en lloc d’anar
introduint modificacions sobre elements concrets, es plantegés la revisió del catàleg en
general, ja que potser toca fer-la, atès que és un document que, en el seu dia, es va
fer amb molta celeritat perquè s’estava treballant amb la revisió del pla general i
s’havia de presentar en uns terminis, sobre tot perquè, en els últims anys, s’ha anat
afegint elements, com el moli de la Sal, la Pilona i alguns altres que aniran sorgint,
concloent que, no obstant, tal com ha quedat configurada la moció, hi donaran suport
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La Sra. Castellà manifesta que cal fer un incís, en relació amb la fitxa que apareix al
catàleg del POUM, indican que, a la part tipològica, es descriuen les diferents fases de
l’excavació que es va dur a terme el 1996, apareixent en la fase 2 les dues claus de
volta amb decoració en relleu, describint el tipus de protecció de tota l’estructura
externa, trobant a faltar un annex, que és la proposta que han fet els tècnics de la
memòria de l’excavació arqueològica realitzada a l’edifici de la Cooperativa, d’octubre
1996, en la que s’explica, fase per fase, tot el que van trobar, documentat amb
fotografies i planells, apareixent les claus de volta en l’estat que estaven, al terra de
l’entrada de l’edifici, que es pot consultar a l’arxiu, apuntant que s’afegirà aquesta
memòria a la fitxa del catàleg, per tal que quedi totalment documentat, concloent que
les claus de volta ja estan protegides, però que així quedarà més especificat.
El Sr. Mercader apunta que, si es modifica el punt primer, caldrà modificar també el
títol de la moció perquè guardi coherència.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 3 de novembre de 2016.
Vista la moció del GPM ERC, de 28 d’octubre de 2016, amb l’esmena introduïda
en el decurs del debat, el Ple, per assentiment dels disset membres assistents,
ACORDA:
Primer. Complimentar la fitxa del catàleg del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal,
en la mesura que els tècnics creguin oportuna, per tal de que quedi reflexada la
protecció de les dues claus de volta.
Segon. Salvaguardar aquestes dues claus de volta de possibles agressions que les
malmetin, disposant-les en un lloc visible, que estiguin preservades de qualsevol
intervenció humana, amb una retolació que indiqui les seves característiques,
procedència, història i valor patrimonial, com a elements patrimonials exposats al
públic de manera permanent per al gaudi del públic en general.
Tercer. Publicitar aquests acords als mitjans de comunicació de titularitat municipal.”
7. Moció dels GPMS ERC, PDC i CUP de suport al referèndum, al procés
constituent i als ens locals i electes investigats per processos relacionats amb la
sobirania.
El Parlament de Catalunya, en sessió plenària del 6 d’octubre de 2016, va aprovar una
resolució que insta el govern a convocar un referèndum vinculant sobre la
independència de Catalunya, com a molt tard, el setembre de 2017 i, una altra, que li
demana que negociï amb l'estat un referèndum sobre el futur polític de Catalunya.
Amb l’aprovació d’aquestes resolucions i de la importància del moment històric que viu
el nostre país, considerem que el municipalisme no pot restar al marge d’aquesta
declaració del Parlament de Catalunya, que, amb la voluntat de donar resposta al
mandat democràtic sorgit de les urnes i el convenciment que el dret a decidir rau en
tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes d’un país, ha decidit concretar una data i
definir així els passos que ens ha de portar cap a un nou model d’estat.
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Els ajuntaments catalans hem estat garants de l’exercici ple de la democràcia i hem
estat i estarem al costat de les institucions i dels càrrecs electes que les representen.
En els darrers sis anys, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores hem manifestat la
nostra solidaritat i compromís amb el procés cap a la independència de forma
inequívoca. Hem defensat els electes perseguits per la justícia per exercir la
democràcia, hem rebut l’atac injustificat de l’advocacia de l’estat espanyol per
qüestions simbòliques i hem demanat, sense complexes, la materialització del dret a
decidir com a única via política per conèixer la postura dels catalans i catalanes sobre
la independència del nostre país.
Si la ciutadania catalana, de manera lliure i majoritària, es pronuncia a favor de la
independència, Catalunya demanarà la seva inserció a la comunitat internacional, des
d'on actuarà plenament responsable i compromesa amb un món més just.
La llibertat d’expressió i les idees polítiques són la base de la democràcia i sense el
seu ple exercici i respecte no es pot avançar. Catalunya i les seves institucions estan
patint una persecució política per part d’uns òrgans judicials que instrumentalitzen les
seves decisions a partir de criteris subjectius.
Obert el torn d’intervencions
La Sra. Martínez i els senyors Serret i Márquez procedeixen a la lectura de la moció
La Sra. Ponsa manifesta que votaran a favor.
La Sra. Vega expressa la seva repulsa a aquests actes il·legals que es proposen,
refermant el seu compromís en defensa de les institucions sobre les que es fonamenta
la democràcia espanyola: l’Estatut d’autonomia i la Constitució espanyola, anunciant
que votaran en contra.
El Sr. Mercader manifesta que podrien estar d’acord amb que no els agrada la
judicialització que es fa d’una qüestió política, i a favor de la llibertat d’expressió,
entenent que cal cercar una solució seria a nivell polític, sense l’immobilisme d’un
canto i altre, no poden estar d’acord, però, en manifestar el suport de l’Ajuntament a
una convocatòria d’un referèndum, entenent que aquest hauria de ser pactat i no
unilateral, ni tampoc amb la col·laboració de l’organització d’aquest debat, concloent
que el seu vot serà en contra.
Sr. Márquez demana que, tot i saber que el vot del PP no canviarà avui, es replantegin
quin sentit té la independència per molts catalans i catalanes, i, aprofitant que ara que
comencen a tenir càrrecs a nivell català, fessin una obertura de mires i es
replantegessin realment que hi ha a l’altre costat, apuntant que, mentre la postura del
PP ha estat més ferma i espanyolista, el PSC, durant molts anys, ha estat un partit que
es sentia molt catalanista, sense arribar mai a fer un canvi cap a la independència,
convidant a la reflexió, tot dient que les portes són obertes per a tothom, fins i tot pel
PP, perquè es vol fer una República socialment justa i cal l’ajuda de tothom, havent de
tenir en compte que, encara que el PP estigui en minoria en el Congrés, continuarà en
la seva línia, tenint de soci a Ciutadans i a una part del PSOE, amb una visió caducada
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de l’Estat, pensant que el PSC té una mentalitat més oberta, en haver-se negat a votar
a favor del president actual del govern espanyol.
El Sr. Serret manifesta que el posicionament del PP no els sorprèn, preguntant, però,
al senyor alcalde perquè no deixa que es trenqui la disciplina de vot del seu grup
municipal, en la tònica del PSC que no va votar el mateix que els diputats del PSOE al
Congrès, permetent que els seus regidors votin el que creguin oportú, actuant segons
uns principis que són coneguts arreu del municipi.
El Sr. Roger considera sorprenent que encara el PSC no vegi bé aquest referèndum,
perquè el referèndum acordat que invoquen no el veurà ningú, essent el temps de fer
una política valenta, en el que prevalgui el sentit democràtic d’acceptar el que la
majoria decideixi, augurant uns temps que tindran una certa èpica política, en els que
caldrà procurar ser més efectius que èpics, esperant que el nou projecte que han
encetat recentment, els serveixi per reflexionar i posar totes les qüestions sobre la
taula, pensant que a la política hi caben els sentiments, fent esment d’un documental
emès recentment per TV3, titulat “Les musiques d’Obama”, que el va emocionar
sincerament, que reflectia la lluita de la raça negra als anys 60 que, amb el pas del
temps i molts sacrificis van acabar tenint un president dels EEUU, concloent que els
catalans estan disposats a assumir la lluita que ve els pròxims mesos i a ser valents.
La Sra. Vega contesta que sempre han pensat igual, manifestant que vol una Espanya
unida, sentint-se catalana i espanyola, indicant que es poden entendre amb moltes
coses, però amb la independència, no.
El Sr. Mercader celebra que tinguin tant present el PSC, el congrés celebrat el cap de
setmana, el paper fonamental que té el partit a nivell de Catalunya i que els obrin les
portes a participar, puntualitzant que el PSC va ser, és i serà catalanista, però no és
independentista, essent aquí on rau la diferencia, ja que es pot ser catalanista, sense
ser independentista, demanant al Sr. Serret respecte a les decisions que pren cada
partit polític, de la mateixa manera que ell no li diu el que ha de votar o deixar de votar
o si el seu grup ha de trencar o no la disciplina de vot, considerant que no s’han de
justificar davant de cap altre partit, perquè cadascun ja té prou feina per arreglar casa
seva, com per posar-se a la casa dels altres, indicant que cal acceptar que a
Catalunya hi ha partits d’esquerres, no independentistes i catalanistes, esperant que,
com s’ha dit, si algun dia aconsegueixen aquesta república catalana, els acceptin
també.
El Sr. Márquez replica que, certament, el PSC pot ser un partit catalanista no
independentista, apuntant que, en tot moment, han dit que estava la porta oberta per
tothom, no existint cap conflicte en aquest sentit, perquè aquesta república és la
república dels somriures, del canvi, creativa, imaginativa, festiva i incloent, considerant
que gràcies a la independència de Catalunya, es reformarà l’estat espanyol i millorarà
la qualitat de vida del conjunt d’Europa.
El Sr. Serret manifesta que el projecte del govern de la Generalitat, amb el suport de
la CUP, votat el 27/9/2015, és un projecte que pretén sumar a tothom, però sobre tot,
pretén que els catalans i catalanes puguin opinar, dir si volen o no ser independents i
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quin projecte de país volen, indicant que el que es demana és que es permeti que els
catalans puguin opinar lliurement, destacant que no es fica en les seves dinàmiques
de grup, sinó que, precisament amb aquest tema, es permeti deixar opinar, recordant
que el mateix grup del PSC, en el mandat anterior, votava diferent, mentre que en
aquest mandat això no està passant i es fa votar a tothom per igual, quan és sabut per
tothom que hi ha regidors que, referent a aquest tema, opinen diferent al que avui
votaran.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 3 de novembre de 2016.
Vista la moció dels GPM ERC, PDC i CUP, de 28 d’octubre de 2016, el Ple, per
deu vots a favor (ERC, PDC, CUP i JxM) i set vots en contra (PSC i PP),
ACORDA:
Primer. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Malgrat de Mar a la resolució del
Parlament de Catalunya per a la convocatòria d’un referèndum vinculant sobre la
independència, com a molt tard, el setembre de 2017.
Segon. Col·laborar en l’organització del debat sobre el procés constituent al nostre
municipi de forma coordinada amb l’Associació de Municipis per la Independència, en
el moment que les institucions iniciïn el seu desplegament. Comprometre’ns a fer una
crida a la participació de la ciutadania, al costat de les entitats locals, per tal que sigui
el màxim de transversal socialment i política.
Tercer. Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la justícia
per haver promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa de la
independència de Catalunya o per qualsevol altra expressió de les seves opinions
polítiques de forma pacífica, lliure i democràtica.
Quart. Condemnar la politització de l’estament judicial espanyol i exigir
institucionalment una separació real de poders com a garantia de la democràcia.
Cinquè. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la
presidenta del Parlament de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la
Independència.
8. Dació de compte dels decrets 2793 a 2949/2016
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets dictats per l’Alcaldia, des del 2793 al
2949/2016.
ASSUMPTE D’URGÈNCIA
ES DÓNA LECTURA A LA MOCIÓ DEL GPM CUP-PA EN SUPORT A
L’ALCALDESSA DE BERGA, MONTSE VENTURÓS.
Es passa a votar la urgència que resulta acceptada per deu vots a favor (CUP,
ERC, PDC i JxM), un vot en contra (PP) i sis abstencions (PSC), d'acord amb allò
establert als articles 91.4 i 83 del RD 2568/86 de 28 de novembre.
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Vista la moció presentada pel GPM de la CUP-PA en suport a l’alcaldessa de
Berga, Montse Venturós, que literalment diu:
“Atès que el proppassat 4 de novembre, l’alcaldessa de Berga, Montse Venturós,
investigada per no haver fet cas a l’ordre de la Junta Electoral, que requeria despenjar
l’estelada de l’edifici consistorial durant la celebració de les eleccions catalanes del 27
de setembre i de les espanyoles del 20 de desembre, i per no acatar el requeriment
dels tribunals polítics espanyols d’anar a declarar, va ser detinguda pels Mossos
d’Esquadra a casa seva a quarts de 8 del matí.
Atès que des del consistori berguedà es recorda que la decisió de fer cas omís als
requeriments de la Junta Electoral Central de retirar l’estelada del balcó de
l’Ajuntament de Berga responia també a la mateixa voluntat popular ja que es tracta
d’un acord aprovat per Ple en data de 6 de setembre de 2012.
Atès que en aquest Ple es va aprovar la moció presentada per l’Assemblea Nacional
de Catalunya de Berga (ANC Berga) en la que el consistori berguedà s’adheria a la
campanya ‘Penja-la i no la despengis fins a la independència’, consistent en la
col.locació de banderes estelades als balcons i edificis de Berga i en la col.locació de
manera permanent de la bandera estelada en llocs públics i visibles de Berga, entre
ells al pal central de la façana de l’edifici de l’Ajuntament de Berga.
Davant d’aquests fets, proposem al Ple de l’Ajuntament de Malgrat de Mar l’adopció
dels següents acords:
Primer. Reclamar l’arxiu immediat de la causa oberta contra l’alcaldessa de Berga,
Montse Venturós, per haver penjat una estelada a l’edifici de l’Ajuntament, com a
mostra de la voluntat de llibertat de la ciutat de Berga.
Segon. Exigir al Departament d’Interior, que prevegi un protocol d’actuació que no
permeti que els Mossos d’Esquadra actuïn com si fossin la Guàrdia Civil. Cal tenir en
compte que amb un Partit Popular que renova a l’Estat Espanyol, casos com el de
Montse Venturós es poden repetir amb la resta de casos oberts, i els que es poden
obrir, amb els càrrecs electes de Catalunya.
Tercer. Constatar i rebutjar la persecució política i judicial orquestrada de l’Estat
espanyol contra l’independentisme català, que ara mateix es manifesta a través de
querelles i denúncies, però que s’intensificarà a mesura que el poble català avancem
decididament cap a la República Catalana.
Quart. Reafirmar que els tribunals polítics espanyols no tenen legitimitat per vulnerar
la voluntat democràtica del nostre poble. Per aquesta raó, els càrrecs electes,
institucions i població ens hem de mantenir ferms i coherents en defensa de la
democràcia.
Cinquè. Expressar el suport a l’alcaldessa de Berga, Montse Venturós, i expressar el
rebuig a la repressió.
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Sisè. Establir com a protocol d’aquest Ajuntament que d’ara endavant, fins que culmini
el procés independentista, l’estelada onegi al balcó de l’Ajuntament com a mesura de
protesta cada vegada que hi hagi un atac a la democràcia amb accions judicials contra
el càrrecs electes que defensen i lluiten pel procés d’independència.
Setè. Traslladar aquests acords a l’Alcaldessa de Berga, Montse Venturós, i a la resta
del govern de Berga, al Departament d’Interior i al Govern de la Generalitat de
Catalunya, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i al Jutjat d’Instrucció número
1 de Berga.”
Obert el torn d’intervencions
La Sra. Casajuana procedix a la lectura de la moció, manifestant que estan disposats
a suprimir l’acord segon, en ares a que la moció pugui ser aprovada i proposant la
modificació del put sisè, en el sentit de que simplement l’estelada onegi al balcó de
l’Ajuntament, sense dependre de cap protocol.
La Sra. Serra manifesta que des del primer moment en que es va fer públic el que li ha
passat a l’alcaldessa de Berga i que l’havien anat a buscar a casa seva, van expressar
el seu suport com a càrrecs electes que són, a la seva persona, al que representa i,
sobre tot, el que representa el compliment d’un mandat del plenari, demanant la
supressió del punt número 2, perquè tenen molt clar que, igual que demanen no
judicialitzar la política, es respecti als funcionaris públics i no s’hi jugui políticament,
entenent que no s’han de barrejar les coses, concloent que s’hi es suprimeix aquest
punt, donaran suport a la moció en la seva integritat i que, altrament, demanen que es
pugui votar per punts.
La Sra. Ponsa manifesta que estan d’acord amb el que ha dit la Sra. Serra, afegint, pel
que fa al punt sisè, que, per bé que es puguin sentir identificats amb l’estelada, la
bandera oficial és la senyera, i a l’Ajuntament només hi poden onejar les banderes
oficials, pensant que potser val més la pena dedicar els esforços a altres lluites per
avançar en el procés
La Sra. Vega manifesta que, quan una persona es presenta, ha d’acatar la llei, li
agradi o no, i que per això hi ha uns jutges i una legalitat, apuntant que aquesta
senyora té aquesta responsabilitat i no es pot fer la llei a mida i negar-se a despenjar
la bandera, quan té una ordre judicial, poden entendre que vulguin defensar als seus
companys, com ella defensa als seus, avançant, però, que votarà en contra d’aquesta
moció, demanant a tots que es preocupin més de com funciona el poble de Malgrat de
Mar i deixar-se de preocupar de com funcionen altres pobles, perquè, últimament, al
plens hi ha tres coses de Malgrat i quinze de la resta, destacant que a Malgrat hi ha
gent que perd la feina perquè no se’ls recolza en una sèrie de coses, falten criteris per
fer unes obres, les ordenances fiscals no es tiren endavant, falten comissions, etc,
mentre es perd el temps en fer mocions, apuntant que parlant amb un regidor de
Camprodon, on governen les esquerres, li va dir que a Camprodon no es fa ni una
moció que no pertanyi a Camprodon, perquè la seva voluntat és que Camprodon
funcioni.
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La Sra. Casajuana manifesta que estan d’acord en treure el segon punt, considerant
la intervenció de la Sra. Vega, molt demagògica, indicant que l’alcaldessa de Berga va
desobeir una ordre judicial, per obeir el poble, essent el seu acte de desobediència, un
acte personal i lliure que no afecta a terceres persones, indicant que les portes
giratòries, els sobres en negre o els papers de Panamà del PP, sí que afecten a
tothom, apuntant que són capaços de plantejar aquest tema i parlar també dels
problemes del poble, mirar impostos, repassar els números de l’escola de futbol, el
tema de la ciutat sanitària, veure què passa amb el Tropicana o anar a les juntes de
govern local, - que si cada vegada els han de repetir que són obertes, ja les poden
tancar, perquè poc favor els fan en no poder tenir l’acta ni els expedients, - apuntant,
quant a la bandera, que les banderes legals – la catalana i l’espanyola -, ja hi son, i no
demanen pas que es treguin, sinó penjar una quarta bandera, que és l’estelada.
La Sra. Serra manifesta que les propostes que es porten al plenari, siguin locals o
tinguin un altre abast, no fan sinó reflectir la situació i les preocupacions que té la
majoria del país, entenent que darrera l’idea de debatre només mocions del poble,
s’amaga una certa demagògia i potser covardia d’afrontar problemes que estan a
l’ordre del dia i són motiu de debat a totes les cases, apuntant que el seu grup no té
por de fer aquest debat i es mulla sovint amb temes que, a vegades, els sobrepassen,
expressant, però, la seva opinió, considerant legítim i positiu que s’apropi aquest debat
a la gent de Malgrat, destacant que les propostes que porten prioritzen que siguin per
la gent de Malgrat, si bé, quan es portin a debat propostes com aquesta, s’hi sumaran
i, si cal, les presentaran, perquè la comparteixen i és molt saludable que es faci aquest
debat, pensant que, segurament, darrera de la posició d’aquest alcalde de
Camprodon, hi ha la comoditat de no veure’s obligat a abordar qüestions que potser li
son incomodes o en funció de qui té de soci de govern, considerant que aquests
polítics només son gestors i no cal que pertanyin a cap projecte polític.
El Sr. Roger manifesta que ja miraran si el govern de Camprodon és d’esquerres,
apuntant que, fa poc, a un ajuntament del país va votar posar a una plaça o un carrer,
el nom de 9 de novembre, i un regidor del PP hi va votar a favor, aventurant que potser
aquest senyor va caient del cavall i que potser la Sra. Vega ho farà també aviat, per fer
plegats una república ben eixerida.
La Sra. Vega respon que del cavall no caurà, perquè no hi puja mai, considerant que,
certament, les comparacions són odioses, tenint assumit el que li pertoca en el mandat
en tant que regidora del PP, tenint la sort d’estar en un dels municipis on es respecta
molt als regidors, cosa que en altres municipis, per desgracia, no és així, reiterant el
seu vot en contra.
El Sr. Mercader manifesta que votaran en contra, sobre tot si no es retira el punt sis
de la bandera independentista a l’ajuntament, ja que les banderes que han d’estar a
l’ajuntament són els oficials i les que representen a tots.
La Sra. Ponsa manifesta que estan a favor de tots els punts, excepte del sisè,el
redactat del qual no esl acaba de quedar clar.
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La Sra. Casajuana respon que la seva redacció d’origen diu: “establir com a protocol
d’aquest ajuntament que, d’ara en endavant, fins que culmini el procés
independentista, l’estelada onegi al balcó de l’ajuntament com a mesura de protesta,
cada vegada que hi hagi un atac a la democràcia”, considerant, però, que això és
objecte d’interpretació i que qui decidiria finalment sobre què és o no un atac a la
democràcia, seria l’òrgan de govern, que és el PSC, i, probablement, no ho
interpretaria mai així, recordant que els cartells de l’AMI els va haver de penjar la
societat civil i els partits, quan hi havia un acord de ple aprovat, reiterant que no
demanen que es tregui cap bandera oficial, sinó que s’hi afegeixi l’estelada, perquè hi
ha una part important de la ciutadania a Malgrat, que al Ple són majoria, que es sent
representada per l’estelada, proposant que el punt sisè quedi: “Establir que l’estelada
onegi al balcó de l’Ajuntament”
La Sra. Ponsa manifesta que el seu grup té llibertat de vot.
Vista la moció del GPM ERC, de 28 d’octubre de 2016, amb les esmenes
introduïdes en el decurs del debat, el Ple, per vuit vots a favor (CUP, ERC, PDC i
JxM (Sra. Castellà), set vots en contra (PSC i PP) i dues abstencions de JxM (Sra.
Ponsa i Sr. Ruiz), ACORDA:
Primer. Reclamar l’arxiu immediat de la causa oberta contra l’alcaldessa de Berga,
Montse Venturós, per haver penjat una estelada a l’edifici de l’Ajuntament, com a
mostra de la voluntat de llibertat de la ciutat de Berga.
Segon. Constatar i rebutjar la persecució política i judicial orquestrada de l’Estat
espanyol contra l’independentisme català, que ara mateix es manifesta a través de
querelles i denúncies, però que s’intensificarà a mesura que el poble català avancem
decididament cap a la República Catalana.
Tercer. Reafirmar que els tribunals polítics espanyols no tenen legitimitat per vulnerar
la voluntat democràtica del nostre poble. Per aquesta raó, els càrrecs electes,
institucions i població ens hem de mantenir ferms i coherents en defensa de la
democràcia.
Quart. Expressar el suport a l’alcaldessa de Berga, Montse Venturós, i expressar el
rebuig a la repressió.
Cinquè. Establir que l’estelada onegi al balcó de l’Ajuntament.
Sisè. Traslladar aquests acords a l’Alcaldessa de Berga, Montse Venturós, i a la resta
del govern de Berga, al Departament d’Interior i al Govern de la Generalitat de
Catalunya, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i al Jutjat d’Instrucció número
1 de Berga.”
9. Precs i preguntes
9-A.- El Sr. Roger es refereix al pont del carrer Passada, obert al transit fa pocs dies, i
a les declaracions als mitjans relatives a que s’està pensant en com es reubicaran uns
elements que el plenari va provar que es preservessin, recordant que el seu grup ja va
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fer el prec de que, en la mesura del possible, les baranes es tornessin a reposar,
perquè el paisatge visual quedés restablert de la manera més fidedigna possible,
preguntant si es té previst.
El Sr. Sánchez–Camacho respon que s’ha acabat el pont, falten quatre jardineres i
que, a més a més, hi ha una obra privada de la casa que s’està reformant, recordant
que ja va sortir en un altre ple que els guardacantons i les dues plaques estaven ben
guardats als magatzems municipals, per després fer una petita reproducció, de forma
que, quan s’acabi l’obra, veient com ha quedat l’espai, amb tota la bona voluntat i
parlant-ne entre tots, es farà una proposta tècnica, amb els quatre elements, que es
pot debatre.
El Sr. Roger recorda que hi ha dos elements aprovats pel plenari que s’havien de
preservar, que són les baranes, i que sembla que no hi ha intenció de restablir, ja que
només contemplen les plaques i els guardacantons
El Sr. Sánchez–Camacho contesta que és coneixedor de la moció presentada, però
que, efectivament, només contemplen els guardacantons i les plaques.
El Sr. Roger replica que molta gent del poble els ha fet arribar que s’ha perdut
totalment la personalitat d’aquest pont, recordant que per guanyar en seguretat, hi van
donar suport, entenent, però, que calia restablir, en la mesura del possible, aquests
elements, considerant que novament s’incompleix un acord i que, en tant que aquesta
contextualització queda desvirtuada, el seu grup valorarà si farà o no les aportacions
que se li demanen, apuntant que aquestes baranes eren un element singular i tenen
importància per a molta gent, creient que es podien haver restablert, o, com a mínim,
preservar-ne la memòria visual, destacant que, cada vegada que es fan actuacions,
com a municipi, es va perdent patrimoni, anant a contracorrent del que fan altres
municipis i més, en aquest cas, sent un municipi turístic, en que cal sempre conservar
les coses que poden identificar i distingir Malgrat de qualsevol altre municipi.
El Sr. Sánchez–Camacho recorda que el grup d’ERC va assistir a la presentació en la
que es van explicar les diferents possibilitats, a nivell tècnic, i que es va deixar un
temps perquè la resta de partits polítics s’ho miressin i diguessin la seva, apuntant
que, amb l’opció que es va triar, la conservació de les baranes era incompatible amb
l’arranjament del pont, entenent que no s’escau fer una reproducció, reiterant, però, la
intenció de que, un cop acabi l’arranjament, es plantegi una proposta tècnica i que
pugui ser debatuda.
9-B.- El Sr. Roger pregunta si són coneixedors de que s’estan fent extraccions de
sorra a la platja, a l’alçada de l’avinguda la Pomereda, i amb quin motiu s’està fent.
El Sr. Sánchez–Camacho respon que el departament de Costes va informar
pertinentment d’aquesta extracció, tractant-se del que quedava del projecte, que ja
havia presentat, de les famoses dunes de protecció dels càmpings, havent quedat
pendent de fer aquesta última duna, a tocar del delta del Tordera, amb la que
s’acabarà el projecte, afegint que el ministeri els va dir que, abans d’extreure la sorra,
van mirar les perfils de la platja, acordant que aquest era l’espai més idoni.
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9-C.- El Sr. Roger s’interessa pel tema dels horts socials, apuntant que hi havia una
partida pressupostada i que s’està acabant l’any, sense veure cap moviment.
El Sr. Sánchez–Camacho respon que sortia al programa electoral del PSC i que, per
tant, tenen aquest mandat per donar-hi compliment, reconeixent que hi ha aquesta
partida, però que, malauradament, quan es comença a fer el projecte, surten
entrebancs, dient que en el sector hi ha una torre elèctrica i s’ha de fer un pou,
tractant-se d’imprevistos que, mica en mica, van enrederint el projecte, manifestant
que s’hi està treballant i que, personalment, - tot i que és un tema sensible i li
agradaria que estigués fet- , prefereix trigar una mica més i tenir-ho ben redactat, per
trobar, a posteriori, les mínimes sorpreses possibles.
9-D.- Sra. Martínez demana que es publicitin les parades del mercat municipal a la
web, a la ràdio i a la porta del mercat, demanant també que es faci publicitat, quan es
fa el DNI a la policia municipal, ja que tenen entès que només es publicita via Twitter,
de forma que hi ha molta gent del poble que no se s’assabenta, fent esment, per altra
banda, a les paraules de l’alcalde dient que la senyera representa a tots, per preguntar
com és que encara no està penjada a la torre del castell, preguntant també quin motiu
tenen per posar les jardineres al pont.
El Sr. Mercader, en relació amb senyera, respon que està encarregat el màstil i així
que arribi, es penjarà sense cap problema, dient, pel que fa al tema del DNI, que és un
favor que fa la policia nacional, desplaçant-se un cop al mes, podent absorbir-ne uns
setanta, i només posant-ho al Twitter, ja hi ha una demanda impressionat, mirant de
filtrar una mica, mitjançant una regla interna, prioritzant les persones que tenen
dificultat de mobilitat o gent gran que els és difícil d’anar a Mataró o a Lloret, concloent
que, si encara se’n fa mes difusió, la llista d’espera serà més gran i serà complicat
filtrar.
La Sra. Martínez manifesta que, si arriba a aquestes persones amb falta de mobilitat i
amb problemes per desplaçament, ja li sembla bé.
El Sr. Sánchez–Camacho respon, pel que fa a les jardineres, que Malgrat és vila
florida i els agraden les plantes, comptant amb un departament d’espais verds
exemplar, referent per a molts altres ajuntaments, no només de Catalunya, apuntant
que aquest cap de setmana ve un curs que organitza la Generalitat, en el que el cap
de jardineria els farà l’explicació, afegint que en pacte d’alcaldes aprovat en el ple del
mes passat hi ha un compromís cap al medi ambient.
La Sra. Martínez replica que les plantes també li agraden molt i no dubta de que els
jardiners fan una feina espectacular, però que es refereix concretament a per què es
posen jardineres al pont, quan, per exemple, es podrien posar les baranes.
El Sr. Sánchez–Camacho contesta que el debat de les baranes ja s’ha fet abans.
El Sr. Mercader puntualitza que, si s’observa la resta de la riera, hi ha pilones i
jardineres, de forma que se segueix la mateixa qualitat estètica de tot el tram.
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La Sra. Serra manifesta que aquest debat serà com el Guadiana, anirà apareixent i
desapareixent, perquè és una transformació d’un espai fet d’una manera destralera,
aprofitant l’argument de la mateixa qualitat estètica, introduït pel senyor alcalde, per
preguntar, - ja que s’han concentrat tants esforços en fer desaparèixer aquelles dues
baranes centenàries -, perquè no es concentren els mateixos esforços en treure un
transformador, que és una andròmina horrible que trenca totalment l’estètica del
passeig Bon pastor, recordant que els tècnics, en el seu moment, els van assegurar
que, si s’hagués negociat amb la companyia, l’haguessin posat en un altre punt,
atribuint a les circumstàncies en que va agafar a l’àrea de política territorial que ningú
es prengués la molèstia de negociar amb la companyia, demanant que, ja que es fa
aquest canvi, es porti a les últimes conseqüències i es tregui el transformador, afegint
que són partidaris de que les baranes tornin on estaven, perquè no hi ha dret que un
element com aquest desaparegui d’aquesta forma
El Sr. Sánchez–Camacho, respecte al transformador, respon que, si té algun bon
contacte a la companyia, li faciliti i aniran plegat per treure’l.
La Sra. Serra replica que, si vol que li faci la feina, li digui clarament i intentarà fer el
possible per donar-li un cop de mà.
El Sr. Sánchez–Camacho contesta que no és la primera vegada que s’ha ofert per
anar a altres llocs.
La Sra. Serra recorda que, efectivament, van oferir un cop de mà a Ensenyament i
encara estan esperant que els diguin per anar a una reunió que es va suspendre i no
se n’ha sabut res més, essent aquesta la resposta que obtenen del govern quan
ofereixen la seva col·laboració, reiterant que estan oberts a ajudar en el que es pugui.
El Sr. Sánchez–Camacho contesta que els disset regidors treballen pel poble i que no
demanarà més cops de mà.
9-E.- El Sr. Serret recorda que, fa un mes, el plenari va aprovar una moció,
presentada per la CUP, amb diverses esmenes, amb el compromís de que en un mes
hi hauria una trobada per marcar uns objectius polítics i encaminar un projecte de
joventut que tingués cara i ulls, indicant que, passat un mes, no han estat convocats,
reclamant novament aquesta reunió, perquè sinó el tema tornarà a passar de llarg.
El Sr. Cuní respon que es convocarà en breu, justificant la demora en que es va
pensar que era bo demanar a la Diputació que vingués un professional que donés una
mica les pautes, abans d’establir el diàleg i la taula, manifestant que, atès que la
Diputació ha respost que no poden venir, la setmana vinent o l’altra es farà la
convocatòria.
9-F.- El Sr. Serret, en relació amb el tema del pont i atès que compateixen regidoria,
pregunta a la Sra. Castellà què en pensa de que un vestigi històric desaparegui en el
seu mandat o si intentaran que la visió d’aquell espai torni a ser el que havia sigut,
deixant aquest llegat a les persones que vinguin darrera.
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La Sra. Castellà respon que cal recordar que les baranes no eren un element
decoratiu, sinó part de l’estructura del pont, com es va explicar quan es va fer la
presentació de les opcions, indicant que no s’han tret per caprici, sinó per seguretat, ja
que, tal com ha explicat el Sr. Sánchez–Camacho, l’opció escollida fou la de remodelar
el pont completament, no trobant sentit a construir ara unes baranes iguals, apuntant
que les peces que s’han tret s’intentaran reposar i que, si les baranes s’haguessin tret
senceres i s’haguessin pogut tornar a col·locar, s’hagués fet, perquè són centenàries,
de la mateixa manera que, si l’estudi hagués dit que per seguretat es podia reformar
sense treure-les, s’hagués valorat.
El Sr. Serret replica que, quan quelcom és històric i es pretén preservar, es poden
buscar altres maneres, apuntant que, en tot cas, si es va escollir aquesta opció, es
podrien reconstruir i encara que ja no serien les centenàries, donaria més sentit a
tornar a col·locar els guardacantons, preguntant on es posarà la placa, si, sense
baranes, el vestigi històric desapareix, referint-se seguidament a que el grup de JxM
ha votat de manera diferent en la moció que proposava posar l’estelada al balcó de
l’Ajuntament, el que no és la primera vegada que passa en una moció d’aquest tipus,
instant-los a que no tinguin por de definir-se si creuen que la independència és el millor
camí i a que, ja que s’ha aprovat la moció, els ajudin a fer-la complir i no s’hagi de fer
com amb els cartells de l’AMI, acció que van recolzar, però que després en alguna
entrevista semblava que no hi fossin, concloent que no passa res per dir el que es
pensa i que, si passa res greu a algun electe, hi aniran tots junts.
La Sra. Ponsa contesta que les decisions que pren el grup representa a gent amb
diferents ideologies, resultant que avui amb les abstencions i el vot a favor s’ha donat
suport a que l’estelada es pengi al balcó i que, per tant, hi treballaran, apuntant que si
han decidit donar llibertat de vot, ha estat perquè cadascú ho faci en consonància amb
la gent del partit, indicant, pel que fa al cartell de l’AMI, que hi havia gent de JxM, però
que són socis de govern amb el PSC i els respecten.
El Sr. Serret replica que la moció de l’AMI es va aprovar i que era al govern a qui
tocava penjar els cartells en execució d’un acord de ple, manifestant que per molt que
respectin al PSC, no són els amos de l’Ajuntament, perquè el plenari el formen tots els
grups, les decisions són del col·lectiu i s’han d’executar.
9-G.- La Sra. Casajuana es refereix a la supressió de l’escola municipal de futbol,
inclosa a l’ordre del dia del ple passat, en relació amb la qual el senyor alcalde els va
dir que no era cert que el club triat l’any 2006 per portar l’escola, va ser triat a dit,
indicant que a la Junta del 5/11/2006 es diu que es va decidir disposar l’obertura del
procediment negociat d’adjudicació invitant formalment a participar al club esportiu
Olímpic Malgrat, que fou l’únic que es va convidar a participar.
El Sr. Mercader contesta que, en aquell moment, suposa que només hi havia aquest
club de futbol disponible per tirar-ho endavant, afegint que, si n’hi haguessin hagut
quatre, se n’hagués convidat a quatre.
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La Sra. Casajuana replica que al món n’hi havia més i que a Malgrat n’hi havia un
altre, però que es va donar per cert que, segons deien els pares, no funcionava i es va
triar l’altre.
El Sr. Mercader contesta que a aquell procediment només hi va anar aquell club,
perquè era l’únic que complia les característiques.
La Sra. Casajuana replica que es va prorrogar durant sis anys.
El Sr. Mercader respon que, si va funcionar, es va seguir amb aquest club.
La Sra. Casajuana manifesta que la CUP ha publicat els números relacionats amb
l’escola de futbol municipal.
9-H.- La Sra. Casajuana posa de manifest que a la Junta de Govern local s’han
aprovat una sèrie d’actes per commemorar la setmana internacional contra la violència
de gènere, apuntant que la violència de gènere no es commemora, sinó que es
combat i es recorda, felicitant a la regidoria perquè hi hagi aquests actes, si bé no
estan d’acord amb que una elevada despesa per l’artista que ve de Mèxic, considerant
que hi ha molts altres col·lectius que poden venir, de manera gratuïta, destacant que
aquesta exposició també es fa a BCN, i no paguen el bitllet d’avió d’aquesta senyora,
com fa Malgrat, aprofitant per dir que s’ha registrat una associació que es diu Integrem
per la Igualtat, que, a més a més, està vinculada a aquests actes, celebrant que hi
hagi aquesta associació, recordant que en el ple de novembre del 2015, la partida
destinada a les dones i igualtat de gènere, era de 10.000€ i que la CUP va dir que
s’havia d’ampliar a lesbianes, gais, transgeneres i transsexuals.
La Sra. Viñolas respon que han fet les passes que s’havien de fer, contactant amb
l’artista, manifestant que pel que fan els altres, no posa la mà al foc, afegint que només
ve a Malgrat.
9-I.- La Sra. Casajuana lamenta els comentaris que ha fet la Sra. Ortiz anteriorment,
en relació amb la intervenció del Sr. Màrquez, respecte al control del govern, citant
algunes qüestions com: la resolució del departament de Patrimoni sobre el color groc
de la torre del Castell que s’ha de substituir per un més idoni, i que, a dia d’avui, no
s’ha fet; l’estat de la riera; la ciutat sanitària que encara s’han de mirar; la subvenció de
5.000 € a la coral Atzavara, en virtut d’un conveni per cantar quatre vegades o els
números de l’escola de futbol, recordant que moltes vegades han agraït la informació
que els ha estat facilitada i que, encara potser hi hagi més tibantor, amb moltes coses
poden arribar a estar d’acord.
La Sra. Ortiz respon que tenen la pell molt fina i cal també que admetin les critiques,
estant dolguda perquè sembla que calgui obrir les finestres, perquè tot és obscur i es
fa malament, manifestant que són un equip de gent jove, que treballa amb dedicació,
disculpant-se si les formes no han estat adequades, perquè ha parlat des del cor,
posant de manifest que els han obert les portes i no és de rebut que els parlin, com si
fossin la Inquisició.
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La Sra. Casajuana replica que tant ella com el Sr. Márquez fa més de 20 anys que
estan militant a diferents entitats, espais i organitzacions, i que ningú els ha d’obrir les
portes, perquè les portes de l’Ajuntament estan obertes per tot el poble i la Sra. Ortiz
no és l’encarregada d’obrir-les i tancar-les, sinó una persona que s’ha presentat a unes
eleccions i que, durant els anys que hi sigui, exercirà la seva representació el millor
que pugui, igual que tots els altres, perquè tots estan en la mateixa situació.
La Sra. Ortiz contesta que, quan ha dit obrir les portes, ho ha fet en sentit figurat,
perquè les portes estan obertes, només faltaria.

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