ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Data: 4 de maig de 2017
Caràcter: ordinària
Horari: de 19.00 a 22.30 h.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Hi assisteixen
Grup de Junts per Malgrat - JXM
M. Carmen Ponsa Monge, Alcaldessa, que presideix l’acte.
Miguel Ángel Ruiz Giménez
Mireia Castellà Climent
Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal - ERC-AM
Ramir Roger Artigas, 1er Tinent d’Alcalde
Maria Ester Martínez Tarrés
Ricard Núñez Casanovas
Grup del Partit Demòcrata Català (PDC)
Neus Serra i Bosch.
Jofre Serret i Ballart, 2n Tinent d’Alcalde
Grup de Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu – CUP-PA
Francisco Jesús Márquez Carvajal
Núria Casajuana Vives, 3ª Tinent d’Alcalde
Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés - PSC-CP
Joan Mercader Carbó
Raquel Martín Cuenca
Óliver Sánchez-Camacho García
Sònia Viñolas Mollfulleda
Isabel Ortiz Vera
Sergio Ortín Lacoma
Grup del PP
Ana Vega Raya
Amb l’assistència del secretari Sr. Joan Carles Nonell i Sendrós, que dóna fe de l’acte i
de l’interventor, Sr. Ramon Boada i Oliveras.

1

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 anterior celebrada el dia 6 d'abril de 2017.
2.- Disposicions, acords i resolucions d'especial interès pel Consistori.
3.- Dació de compte de l'Informe de morositat corresponent al 1r. trimestre de 2017.
4.- Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la
prestació de serveis mitjançant la utilització d'instal·lacions municipals.
5.- Aprovació de les bases reguladores de les subvencions atorgables per
l'Ajuntament de Malgrat de Mar per a l'exercici 2017.
6.- Aprovació de les bases especifiques reguladores de les subvencions en materia
d'habitatge social que atorga l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
7.- Aprovació de les bases específiques reguladores de subvencions pel foment de
l'activitat económica que atorga l'Ajuntament de Malgrat de Mar pe 2017.
8.- Moció dels GPMs del PSC i PP, per realizar l'obertura de l'Av. Mediterrània per a la
connexió amb el C. Sant Elm.
9.- Dació de compte dels Decrets 495 al 803/2017.
10.- Moció que presenta el GPM del PP, referent a la NO prolongació de la concessió
dels peatges del Maresme per part del Govern de la Generalitat.
11.- Torn obert de paraules
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada el dia 6 d’abril de 2017
La Sra. alcaldessa 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 6 d’abril de 2017,
còpia de la qual s’ha distribuït juntament amb la convocatòria.
Sr. Mercader: voldríem preguntar quina és l’acta de Ple que votarem, la que rebem els
regidors amb la convocatòria o la que es publica a la web municipal.
Sra. Ponsa: és que hi ha alguna diferència entre una i l’altre?
Sr. Mercader: la diferència és que, des de l’acta de Ple de la moció de censura,
casualment, s’estan penjant a la web municipal una síntesi de les actes de Ple, on no
hi surten les intervencions dels regidors. Ho poden comprovar si volen entrar a la web
municipal. Veiem una diferència de les actes de Ple que rebem els regidors, on surten

2

totes les intervencions, amb les que es publiquen a la web municipal, on surt només el
punt que es porta a aprovació i els vots, sense debat ni precs ni preguntes ni res.
Volem saber el motiu d’això.
Sra. Ponsa: prenem nota i ho farem, si cal.
Sr. Mercader: vull puntualitzar que, anteriorment, sempre a les actes de Ple hi ha
hagut una transcripció de totes les intervencions dels regidors.
Sra. Ponsa: ho mirarem i ja solucionarem aquest problema. Esperem que pel proper
Ple estigui tot en ordre.
Sr. Mercader: demanaria saber si votem l’acta amb les intervencions dels regidors o
sense les intervencions, perquè, si votem la de les intervencions del regidors,
demanem que s’esmeni el més ràpid possible, per una qüestió de transparència, però,
si votem les que no hi ha intervencions, el nostre vot seria contrari perquè no justifica
el perquè del vot a favor o en contra, crec que és totalment lògic el que estem
demanant.
Sra. Ponsa: quan vostès reben la convocatòria, també reben l’acta i és aquesta la que
es vota.
Sr. Mercader: demanaríem que aquest error s’esmenés el més ràpid possible, perquè
en el mes de març ja hi ha dos convocatòries que no surten. Els hi puc passar la còpia.
Sr. Roger: el que estan votant vostès avui és el que reben, juntament amb la
convocatòria, que és l’acta del plenari del mes passat. La qüestió de que no hi hagi a
la plana web, l’acta completa del ple anterior, és una situació que, evidentment, s’ha
de subsanar, però vostè hauria de saber que la que està votant és la que rep amb la
convocatòria. Vostè, com a regidor, s’ha de regir per aquesta. La plana web no és la
font de la qual ha de treure la documentació per venir al ple a votar.Sr. Mercader: si és la primera vegada que succeeix això, és lògic que es creï el dubte
i es pregunti.
Sra. Vega: en el Ple anterior, vaig demanar que se m’acceptés una modificació en
l’acta, No me se’m va acceptar; van dir que se la mirarien. Espero que en l’acta d’avui
consti que és veritat el que vaig dir, sinó votaré en contra o ho continuaré demanantt’ho i miraré les mesures legals que pugui fer amb això.
Sra. Ponsa: és el comentari que va haver? Penso que ho tenia que haver dit el mateix
dia del Ple, quan va passar això, perque és fes constar en acta.
Sra. Vega: se suposa que vostès fan la redacció literal del que s’escolta en el Ple. Ja
estic veient que no s’està fent. Llavors ha d’acceptar que fagi una esmena. Jo vaig
demanar que no s’obviés i ha estat la seva decisió d’acceptar-ho o no acceptar-ho,
això es va dir. Sinó ja faré el que em toqui fer com a regidora del PP.
Sra. Serra: suposo que es refereix a una frase d’una intervenció meva. Ja ho vam
revisar amb el Sr. Secretari i vam manifestar que no hi ha cap inconvenient en que es
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faci constar. Ens hem d’acostumar, Sra. Vega, a que, quan una cosa es vol que consti
en acta, dir-ho. No és cert que s’hagi d’agafar l’acta literal; de fet, les actes literals a
l’Ajuntament de Malgrat no s’agafen mai. Hi ha moltes intervencions en plens de
mandats passats, on hi havia expressions que no es feien constar en l’acta. A
vegades, algun regidor feia aquesta observació i s’afegia, o, altres vegades, els
regidors ens repassem l’acta i, si lo important i el que és substancial de la intervenció,
esta recollit, es dona per bona. Mai són literals, tot i que estan gravades. En aquest
cas. no hi ha cap inconvenient que es faci constar, per tant pot estar molt tranquil·la.
Sra. Vega: estic molt tranquil·la, però li agrairia que no em tractés com una nena
petita. Tinc una edat i, normalment, quan he llegit les actes, les he vist totalment
correctes. No és necessari el comentari de que no ho ha de ser literal, perquè crec que
s’ha de deixar per escrit el que se sent i es creu que s’ha d’escriure. A vegades, l’error
humà existeix i es pot obviar. El que no pot fer vostè és tractar-me com una nena
petita i dir-me que ho tinc de dir en el moment del Ple. No vaig fer-ho i crec que es una
esmena que pot fer-se al mes següent. Sempre s’ha fet, si un regidor ho troba o no ho
troba convenient dir-ho.
Sra. Serra: em sap molt greu que entengui que la meva observació l’hagi tractada
d’una manera despectiva, com una nena petita. No era la meva intenció i tampoc tinc
cap ganes de començar aquest Ple amb aquest to. Era, simplement, una observació
perquè abans s’ha parlat del que es recull o no es recull a l’acta i cal tenir en compte
que l’acta no és exactament literal. És un resum de les intervencions en el Ple. Si
vostè mira actes d’altres plens, en altres ajuntaments, veurà que hi ha alguns que ho
agafen fil per randa i n’hi d’altres que es limiten a fer un resum de les votacions,
perquè no és obligatori transcriure literalment l’acta. Només li volia dir això. Si li ha
sentat malament, li demano disculpes, em sap molt de greu perquè no tenia cap ganes
de començar aquest ple causant-li molèsties o pertorbant-la.
Sra. Vega: acceptades.
Sense cap altra observació, per assentiment dels disset membres assistents es
declara aprovada l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 6 d’abril de 2017.
2. Disposicions, acords i resolucions d’especial interès pel Consistori.
Sra. Ponsa: en aquest punt ja vàrem dir que destacaríem punts que han passat per
Junta de Govern i que volem que els malgratencs i malgratenques en tinguin
coneixement:
2-A.- Sr. Màrquez: les activitats de Malgrat-Art s’han realitzat durant 2 caps de
setmana. Ha sigut molt profitós tot el que s’ha estat fent. Durant aquestes jornades, va
haver la participació pel Pla d’Acció Cultural. La revisió s’ha fet aquest any i es van
exposar a la ciutadania les línies principals, després hi va haver un treball en grup.
Destacar el concert que va haver el diumenge, amb alumnes sortits de l’escola
Contrapunt de Malgrat de Mar, amb un gran nivell professional, tècnic i d’interpretació
musical i la Cantata, que no es va poder celebrar la setmana passada per la pluja, i
que s’ha celebrat avui. Tenim calculat que, aproximadament, durant les activitats del
Malgrat-Art, han assistit unes 7000 persones.
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2-B.- Avui, com s’ha dit, s’ha celebrat la quarta Cantata. És una activitat que
s’organitza des de la regidoria d’Educació, amb la participació de totes les escoles de
primària del municipi, on la implicació dels mestres i les mestres de música és cabdal.
Agrair a tots els participants el seu gran nivell interpretatiu i també agrair, per primer
cop, la participació dels grups amateurs del teatrí Caliu i Germanor, perquè ens han
ajudat al desenvolupament del esdeveniment amb la participació d’actors i actrius que
per primer cop han participat.
2-C.- Sr. Roger: la comissió d’Administració electrònica d’aquest Ajuntament ha
acabat aprovant un full de ruta, amb l’objectiu d’anar cap a l’Administració sense
paper, millorant així en eficàcia i eficiència i també en l’estalvi de costos als ciutadans i
a les empreses. Vull agrair la feina que ha fet aquesta comissió i explicar que s’ha
dotat d’un full de ruta, per tal de que, tant en matèria de recursos econòmics com en
matèria de recursos humans, es pugui materialitzar en els propers exercicis.
2-D.- Sr. Roger: la junta de govern del dia 25 d’abril ha aprovat el padró sobre l’impost
de béns i immobles de naturalesa urbana, que puja la quota líquida de 6.486.539,89 €.
2-E.- Sr. Serret: en aquesta mateixa Junta de Govern Local de 25 d’abril, s’ha aprovat
la proposta de la regidoria d’Inserció laboral que pretén fomentar l’ocupació. Aquesta
proposta es podrà finançar gràcies al programa complementari de la Diputació de
Barcelona, amb una suma de 379.000€. Des del primer dia, aquest govern, ha tingut la
voluntat de donar resposta i prioritzar els serveis a les persones i els serveis socials.
Per aquest motiu, el 70% dels recursos aniran destinats a llocs de treball per dotar els
serveis tècnics en aquelles regidories que han de donar respostes a les persones:
serveis socials, educació, cultura, habitatge, promoció econòmica i igualtat, entre
d’altres. També aquest programa ens permetrà la creació del projecte de brigades
joves. Un projecte adreçat als joves de Malgrat de Mar, amb l’objectiu d’oferir una
primera experiència laboral remunerada durant els 3 primers mesos de la temporada
estival. Els participants està previst que siguin 5, aquest any 2017, i 10 el proper any
2018. Aquest serà el primer any que es realitza aquest projecte. Un cop finalitzat, en
farem una valoració, però està clar que volem fomentar l’ocupació en aquesta franja
d’edat, perquè realment veiem que hi ha una mancança important en aquest col·lectiu i
per nosaltres és molt important poder dotar aquest servei per empoderar-los i que
puguin obtenir un millor futur. La brigada jove s’adreça a la franja entre 16 i 20 anys,
com a mínim amb graduat escolar, perquè també entenem que s’ha de fomentar
l’estudi. Les tasques principals que faran els participants, són tasques bàsiques de
manteniment i de restauració en escultures, en mobiliari lúdic i urbà, tant en el parc
Francesc Macià com en aquells que es valori des de les brigades. També s’ha
d’estudiar la possibilitat d’obrir aquestes brigades a una vessant administrativa, on es
demanarà als participants que han de tenir una formació professional de la branca
administrativa.
2-F.- Sr. Roger: la Junta d’aquest passat dimarts, dia 2, va contractar el
subministrament per renovar el material informàtic del telecentre del Centre cívic.
Comprarem 14 PCS, per un import de 7.995 €; 12 llicències de software Office per
import de 1.051 € i 12 llicències d’Adobe Photoshop, per import de 579,35. La voluntat
d’aquesta renovació és dotar aquest servei d’unes eines actuals i en bon estat perquè
la gent que cursa allà formació, tinguin a disposició el millor material.
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3.- Dació de compte de l’informe de morositat corresponent al primer trimestre
de 2017.
Vist l’informe emès per l’interventor municipal en data 3 d’abril de 2017, 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
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 primer
trimestre de 2017.
D’acord amb els registres comptables de l’Ajuntament la informació relativa als
pagaments realitzats, durant el primer trimestre de 2017 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

14,14
2,00

1.140

1.566.017,51
1.493,03

99,9%
0,1%

Pagaments totals 1r trimestre

14,14

1.140

1.567.510,54

100,0%

Quart. Interessos de demora satisfets

6

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
Pendent pagament al final del trimestre dins termini legal
Pendent pagament al final del trimestre fora termini legal
Pendent de pagament 1r trimestre

Període mitjà
de pagament
(dies)
12,17
12,17

Nombre de
pagaments
187
2
189

Import total

239.933,28
880,02
240.813,30

%

99,6%
0,4%
100,0%

Cinquè. Relació de factures respecte a les quals hagin transcorregut més de tres
mesos sense haver reconegut la despesa.
De conformitat amb el
Corporació que consta,
en la tramitació del
transcorregut mes de 3
seva aprovació.

que disposa l’article 5.4 de la Llei s’informa al Ple de la
d’acord amb el registre de factures, que s’ha produït demora
reconeixement d’obligacions, respecte als quals hagin
mesos des de l’anotació en el registre de factures fins a la

Període mitjà

Factures o documents justificatius que al final del
operacions
trimestre, hagin transcorregut més de tres mesos des pendents de
reconeixeme
de la seva anotació en el registre de factures i no
nt
s'hagin aprovat

Nombre de
pagaments

Import total

%

(PMORP)

Pendent aprovació al final del trimestre dins termini legal
Pendent de pagament 1r trimestre

93,00
93,00

1
1

39,07
39,07

100,0%
100,0%

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.
.....”
Obert el torn d’intervencions
Sr. Roger: només destacar que, durant aquest trimestre, s’han pagat el 99,9 % de les
factures que han arribat, amb un promig de 14 dies i que no s’han satisfet cap mena
d’interessos de demora per endarreriments.
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Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 27 d’abril de 2017.
Vista la proposta de a regidoria de Serveis econòmics, de data 4 d’abril de 2017,
el Ple, pren raó de l’informe d’intervenció, de data 3 d’abril de 2017, que s’ha
donat per reproduït.
4. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa
per la prestació de serveis mitjançant la utilització d'instal·lacions municipals.
L’Alcaldia-Presidència d’aquest Ajuntament sotmet a la consideració del Ple de la
Corporació el projecte de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la
prestació de serveis mitjançant la utilització d’instal·lacions municipals, en concret la
taxa per la utilització del box d’assaig musical del Centre Cívic.
La memòria emesa el dia 11 d’abril de 2017, per la tècnica auxiliar de cultura, en base
al debat mantingut en data 10 de febrer amb els usuaris del box d’assaig musical,
conclou la necessitat e modificar la taxa per l’ús d’aquesta instal·lació fixant una tarifa
de 20 euros per trimestre i un màxim d’utilització de 6 hores per setmana.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que es modifica, 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.
Vist l’informe favorable emès per l’interventor de l’Ajuntament en data 19 d’abril de
2017.
Obert el torn d’intervencions
Sr. Màrquez: avui modifiquem l’ordenança fiscal número 17 perquè volem donar
suport a la Cultura, al foment de la música, sobretot de la música en directe, la
creativitat dels més joves i dels no tant joves, perquè tots puguem ser creatius. Com
diu el Pla d’Acció Cultural, un dels eixos és la dinamització de l’espai de joves del
Centre Cívic del Castell, i el buc s’ha de convertir en un centre neuràlgic de l’activitat
cultural jove, recollint les demandes dels joves i proposant activitats, així com
impulsant les seves iniciatives culturals. Dins del mateix pla, també s’esmenta, a l’eix
2.3, crear un programa d’acompanyament als grups musicals emergents, facilitant-los
l’accés als espais d’assaig, buc del Centre Cívic del Castell, així com establint un espai
de recursos perquè puguin desenvolupar una carrera professional. Si avui venim al Ple
per modificar aquesta ordenança, és perquè volem donar suport a la Cultura i a la
creativitat. Fins ara, no hi havia hagut cap ingrés per aquesta taxa, encara que existia.
Vam creure oportú convocar totes aquelles persones que utilitzen el buc d’assaig i
plantejar 5 opcions, entre elles, la que es va aprovar a l’ordenança fiscal, a finals de
l’any 2016, de 6€/hora. Tots els assistents a aquesta trobada van considerar que era
un preu bastant alt. Des de la regidoria, sempre s’ha defensat que ha d’haver un ingrés
per la utilització d’aquest buc d’assaig. Un dels principals motius és que, si es fa pagar
una taxa, la gent que utilitza el buc d’assaig, també pot demanar-ne el manteniment.
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Amb aquest pagament ens veiem corresponsabilitzats a fer-ho i a mantenir un servei
d’alta qualitat. De les diferents opcions que es van exposar aquell dia, vam creure
oportú cobrar la taxa que avui es proposa, de 20€/trimestre, per la utilització de 6
hores a la setmana. És una taxa consensuada amb la gent que utilitzarà el buc, amb la
participació dels músics i dels instrumentistes de Malgrat. Creiem que, amb un preu
popular, es fomentarà l’ús del buc d’assaig i tots aquest punts que s’han exposat en el
Pla d’Acció Cultural.
Sr. Ortín: des de la passada legislatura, el preu que s’ha vingut aplicant per la
utilització del buc, ha estat de 6€/h. Aquest preu, únicament, l’han anat pagant els
grups musicals de fora de Malgrat que feien ús del mateix. Els grups musicals de
Malgrat han estat exempts en tot moment de pagar aquesta taxa, donat l’acord que es
va establir entre la regidoria de Cultura i Joventut i els grups musicals, que sempre ha
estat vinculat mitjançant conveni amb els mateixos. D’aquesta manera, han anat fent
ús gratuït de l’espai a canvi de la celebració d’un nombre determinat de concerts al
llarg de l’any. El dia 10 de novembre del 2016. el Ple de l’Ajuntament va aprovar
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis mitjançant la
utilització d’instal·lacions municipals, el preu del buc no va patir cap modificació i es va
tornar a aprovar el mateix preu per l’any següent. Ara vostès, porten a plenari una
modificació d’aquesta ordenança, tot fitxant un preu de 20€/trimestre, amb un màxim
de 6 hores per setmana, és a dir, un total de 72 hores al trimestre, amb un preu de
0,28€/h. Des del PSC valorem de manera positiva la proposta realitzada per l’actual
equip de govern donat que es tracta d’un preu mòdic i que, a més, ha comptat amb
l’opinió de bona part dels grups musicals malgratencs que són usuaris habituals
d’aquest servei. Tot i això, considerem que el preu que hi ha hagut fins ara, ha estat un
molt bon preu i molt en la línia dels municipis catalans que disposen d’aquest servei.
Ens queda el dubte de si, aquest nou preu, serà el mateix pels grups musicals
malgratencs com pels no malgratencs. El nostre vot serà favorable.
Sra. Vega: les entintats culturals i esportives de Malgrat de Mar sempre han fet ús dels
espais gratuïtament, voldria saber si a les entitats de fora se’ls cobrarà el mateix preu
que a les de Malgrat de Mar, que en part ja paguen per fer ús d’aquests espais
municipals amb els seus impostos. Crec que seria un greuge comparatiu.
Sr. Màrquez: estic sorprès de que acceptin aquesta modificació, després del debat
que vam tenir a les ordenances fiscals del 2016, en el que ja vam exposar a la
regidora que hi havia en aquell moment, que creiem que la taxa era excessiva pel
foment de la música. Jo crec que el preu popular és el nostre i el preu que vostès
oferien en aquell moment no era tan popular. Per tant. no ho he acabat d’entendre, tot i
que agraeixo el fet de que estiguin d’acord amb la modificació de la taxa. Vostès tenien
una taxa aprovada que en cap moment es va aplicar, perquè hi havia un pacte verbal
amb els grups de música de fer un concert a canvi de la utilització i l’ús del buc
d’assaig. Concerts, que per cert, crec que mai es van arribar a fer. El fet de cobrar a la
gent de fora una taxa més alta o més baixa, no ho podem fer perquè seria una
discriminació per origen. Això la llei no ho permet. Per tant, tothom que utilitzi, a nivell
privat, el buc d’assaig, tindrà el mateix preu públic. D’aquesta manera, el que afavorim
és la creació musical a Malgrat. Els grups de música a Malgrat, a vegades estan
conformats per una persona que és de Malgrat i, de vegades, per gent que no és de
Malgrat. Això és el que tenen els músics que es mouen pel món i toquen amb gent
diferent. Pel que fa a les entitats, Sra. Vega, de moment , queden exemptes del
pagament de la taxa, com és el cas dels Diables que van assajar en el buc d’assaig.
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Això continua mantenint-se igual dins dels convenis que s’estableixen amb les
diferents entitats a Malgrat que utilitzen i disposen el buc d’assaig.
Sr. Ortín: Sr. Màrquez, parla d’un preu popular, però de totes maneres no s’està fent
un greuge comparatiu, equiparant els grups d’aquí de Malgrat amb els que venen de
fora? Els grups de Malgrat paguen els seus impostos al poble i els altres no.
Sr. Màrquez: Torno a repetir que això no ho podem fer. La llei no permet que fem
discriminació per origen a l’hora d’aplicar una taxa. Torno a repetir que els grups de
música de Malgrat potser estan formats per gent que no és de Malgrat. Al igual que hi
ha músics o instrumentistes de Malgrat que van a assajar a altres bucs d’assaig i estan
pagant la taxa que en l’ordenança fiscal d’aquell municipi tenen aprovada. No per ser
de fora paguen més. El preu és per grup, per la gent que va a tocar allà. No és un preu
individual. Els grups no només estan formats per gent de Malgrat, estant formats per
gent de molts municipis i potser hi ha una persona que és de Malgrat i tots han decidit
utilitzar els serveis del buc d’assaig, perquè creuen que és el més idoni, o és a mig
camí de les poblacions d’on són els altres membres
Sr. Ortín: llavors, és un xollo pels grups que venen de fora. S’hauria de trobar un altre
mecanisme per poder, d’alguna manera, diferenciar el que són grups de Malgrat i
grups de fora. No podem equiparar en les mateixes condicions els uns i els altres.
Sr. Màrquez: no és un xollo. Si ho vol veure així, fantàstic, vindrà més gent a utilitzar
el buc d’assaig. Tindrem més ingressos, més creativitat a Malgrat i fomentarem la
cultura. És una bona noticia pel nostre municipi que, de cop i volta, al buc d’assaig no
tinguem hores per poder oferir, perquè ve gent a utilitzar-lo. Fins ara, està infrautilitzat.
De fet crec que puc dir que l’ingrés ha sigut, gairebé, 0, durant tots els anys que he
estat. Per primer cop farem un ingrés, amb el qual no ens podem enriquir, que no és la
funció de l’Ajuntament, menys quan estem parlant de temes de cultura. Es tracta de
fomentar un espai que, a dia d’avui, està infrautilitzat i al que li volem donar sortida. És
una estratègia per fomentar la creativitat en el municipi i per la utilització de l’espai.
Sra. Vega: si ho entès bé, cobrarà a la gent de Malgrat, unes taxes de 20€ per
trimestre, amb un màxim de 6 hores setmanals. Vostè diu que no és un greuge
comparatiu i que la llei no ho permet. Estic d’acord que la llei no permet un preu a les
entitats de Malgrat de Mar i un altre preu a les entitats de fora, això ja sabem que no
és legal. En contrapartida, vostè diu que hi ha un conveni en que les entitats de
Malgrat no paguen per fer ús d’espais municipals, que les entitats musicals de Malgrat
de Mar fan ús dels espais gratuïtament, com totes les entitats esportives i culturals de
Malgrat de Mar. Jo pregunto, perquè els hi cobra vostè 20€ als de fora, els beneficis
se’ls emporten els de fora, perquè els d’aquí, per mantenir aquest espai, ja ho paguen
amb els seus impostos. Vostè vol que vingui més gent perquè indirectament
promociona el poble, en això estem totalment d’acord. Ara, lo que no té sentit és que
vostè em digui que els grups musicals de Malgrat paguen 20€ trimestrals i que als de
Blanes no els pot cobrar 60€ perquè la llei no ho permet i que hi ha entitats de Malgrat,
musicals, esportives, culturals, que fan ús dels espais municipals gratuïtament. Llavors
el benefici vostè no el fa a Malgrat, vostè me l’està fent fora. Si vostè em diu que volen
fer un preu popular, ho trobo perfecte, però si les entitats de Malgrat de Mar no tenen
que pagar, expliqui’m a mi a qui li està fent vostè el preu popular.
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Sr. Màrquez: a dia d’avui, només tenim una entitat de Malgrat. M’agradaria diferenciar,
perquè una cosa són entitats, associacions, constituïdes legalment, i l’altra són grups
de música que no estan constituïts legalment, sinó artísticament. Gent, a nivell privat,
que té una afició, que és la música. Aquesta gent utilitza i paga una taxa. A dia d’avui,
la única entitat que disposa gratuïtament del buc d’assaigs - i no és ben bé
gratuïtament, perquè és una manera de subvencionar a les entitats -, és la Colla de
Diables. No estem parlant dels altres espais culturals o esportius del municipi. Estem
parlant del buc d’assaig. A dia d’avui, cap entitat/associació de fora del municipi ens ha
vingut a demanar poder utilitzar el buc d’assaig. Si es donés aquest cas, primer de tot,
parlaríem amb els tècnics de quina manera ho podríem fer, si s’ha d’establir un
conveni o no, si s’ha de pagar la taxa o no. Nosaltres ens hem de mantenir a la
legalitat. Per això, no podem fer discriminació d’origen amb els grups de música que
no són entitats jurídiques sinó entitats privades. De moment, no ens hem trobat amb la
casuística; en el moment que ens hi trobem, consultarem com s’ha de portar aquest
tema.
Sra. Vega: totalment d’acord en que, tot el que es pugui promocionar, vagi endavanrt,
però els dubtes hi són. Esperem, quan s’hi trobin, com ho solventen.
Sra. Ponsa: penso que tots estem d’acord en que volem que hi hagi grups de música
que assagin a Malgrat i promoure l’intercanvi cultural. Així també fem que creixi el teixit
cultural del nostre municipi.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 27 d’abril de 2017.
Vista la proposta de l‘alcaldia, de data 20 d’abril de 2017, el Ple, per assentiment
dels disset membres assistents, acorda:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa
per la prestació de serveis mitjançant la utilització de les instal·lacions municipals, i en
concret modificar la taxa per l’ús del box d’assaig musical del Centre Cívic fixant la
tarifa en 20 euros per trimestre (amb un màxim d’utilització de 6 hores setmanals).
Segon. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord
provisional 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.
Tercer. En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al “Butlletí Oficial de la
Província” els acords elevats a regiran mentre no se n’acordi la modificació o
derogació.
5. Aprovació de les bases reguladores de les subvencions atorgables per
l’Ajuntament de Malgrat de Mar per a l’exercici 2017.
Antecedents
Les bases reguladores de les subvencions atorgables per l’Ajuntament de Malgrat de
Mar per a l’exercici 2017 estableixen el conjunt de condicions i el procediment a seguir
per a la sol·licitud, concessió, justificació i cobrament de les subvencions que atorgui
l'Ajuntament de Malgrat de Mar, a persones físiques i entitats públiques o privades que
fomentin o realitzin activitats d'utilitat pública o interès social, incloses a l’àmbit
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establert de cultura, ensenyament, medi ambient, infància, vellesa, solidaritat, esport,
joventut, i sanitat.
Legislació


Articles considerats bàsics de la Llei 38/2003, general de subvencions i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006 (RDGS),
de 21 de juliol.



Articles 239 a 241 de la refosa de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya (D. Legislatiu 2/2003).



Articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, relatius a subvencions
i en concret l’article 124 relatiu a les bases per l’atorgament que disposa que:
les bases s’han de sotmetre a informació pública com a mínim per un termini
de vint dies en el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de la
Corporació. Una referència d’aquests anuncis s’ha d’inserir en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.

Obert el torn d’intervencions
Sr. Roger: en aquestes bases es defineixen el conjunt de condicions i el procediment
que s’ha de seguir per la sol·licitud, concessió, justificació i cobrament per part de les
entitats de les subvencions que l’Ajuntament atorga. Aquestes subvencions han d’anar
acord amb el pressupost que s’aprova pel exercici, en aquest cas 2017. Per mitjà
d’una sèrie de crèdits pressupostaris, es determina que l’àrea de Medi ambient fa una
disposició de 3000€; la de Cultura de 20.000; l’àrea d’Esports, 45.000; l’àrea de
Joventut. 4.000; la de Benestar i Família, 5.000; el Fons de Solidaritat, 39.600;
Ensenyament, 9.675; Comerç, consum i indústria, 4.350 i l'àrea de Sanitat, 900. Hi ha,
respecte de l’any 2016, una sèrie d’incorporacions en aquestes bases per adaptar-les
a la llei de transparència i també alguns aspectes nous que s’han incorporat, perquè
l’Ajuntament ha de complir la normativa que l’obliga a operar amb el sistema nacional
de publicitat de les subvencions.
Sr. Mercader: la veritat és que fent la comparativa de les bases de subvenció d’aquest
any amb les bases del 2016, que vam presentar nosaltres, amb l’anterior soci de
govern, són bastant iguals. És cert que s’ha actualitzat, perquè ho marca la llei, el
procediment a través de la BDNS i també les quantitats que percebran les diferents
regidories, que van ser aprovades en el pressupost 2017, que tres dels quatre grups
que formen part del govern van votar en contra, sent aprovades pels vots favorables
del PSC i l’antic soci de govern. D’altre banda, com que ens agrada veure la
hemeroteca, hem vist la declaració que va fer la CUP, en el seu dia, sobre les bases
de subvenció del 2016, dient, literalment, que: “la CUP no esta gaire a favor dels
convenis de col·laboració perquè els semblen una mena de serveis encoberts, essent
partidaris de que les entitats estiguin dins dels règim de subvencions i siguin lliures per
fer allò que creguin”. Veiem, una vegada més, com la CUP canvia de discurs, quan
estava a l’oposició i ara. Quan està en el govern firmen convenis de col·laboració amb
les entitats culturals, esportives i educatives, recordant, que qui encapçala les
regidories on es firmen més convenis de col·laboració és la regidoria del Sr. Màrquez,
que porta la regidoria d’Educació i Cultura. Nosaltres, com que són bases de
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subvencions exactament iguals que las que vam aprovar en el seu dia, votarem a
favor.
Sra. Vega: nosaltres mantindrem el nostre vot d’abstenció. Era el que vam fer en
aquell moment.
Sra. Casajuana: per al·lusions. Certament, aquestes no són les bases reguladores
que a nosaltres ens agradarien. No ho eren l’any passat ni aquest. Les nostres bases
reguladores vindran donades per la participació de tothom. Hem entrat, formalment,
des del 1 de febrer. Quan van trigar vostès en agafar un rodatge? Bastant. Nosaltres
bastant menys. El tema és que, o les aprovem o no hi ha convenis ni subvencions per
les entitats. Ens veiem en la necessitat de prorrogar el que teníem més o menys igual i
començar un període de participació amb les entitats i l’Ajuntament per veure com
volem que siguin aquestes normes reguladores de subvencions. Pensem que poden
ser molt millor del que avui entrem a votar. I seran molt millor, si les redactem a partir
de la participació i de l’experiència de les entitats. Té tota la raó, ni ens agradaven
abans ni ens agraden ara. Nosaltres no ens veiem capaços de canviar-les sols, s’ha
de fer des de baix i per fer-ho necessitem un temps. Calculem que, probablement, pel
2018 ja tindrem unes bases reguladores participades per totes les entitats.
Sr. Roger: la gent ha de saber que aquestes bases i els diners que destinem a les
entitats venen regulades també pel pressupost actual. Per tant, encara no s’ha fet cap
modificació al pressupost i aquestes bases tampoc les podíem demorar massa en el
temps perquè sinó trenquem el tempo de les entitats, de poder rebre aquestes
subvencions. Tot el govern té clar que, de cara al 2018, s’han de treballar aquestes
bases amb el teixit associatiu del municipi i presentarem unes bases que seran bastant
diferents de les que estem aprovant en aquest moment.
Sr. Mercader: en resum, estan votant a favor d’una proposta seva, però hi estan en
contra.
Sra. Ponsa: aquesta és la seva interpretació. Nosaltres portem a aprovació unes
bases que estan vinculades al pressupost, perquè no volem aturar l’activitat de les
entitats. Si vostès les aproven és un vot ben coherent.
Sr. Mercader: en el pressupost el que hi ha aprovat és la quantitat econòmica que va
a les regidories, no la forma de donar les subvencions. És el que s’està aprovant avui i,
si tenen aquesta incoherència, és el seu problema. Com que nosaltres estem d’acord
amb aquestes bases, votem a favor, sense cap mena de problema. Crec que estaria
bé, si les han de presentar per necessitat, que, si són coherents amb la seva ideologia
o amb el que han anat predicant anteriorment, que no votessin favorablement, sinó
que s’abstinguessin o votessin en contra, perquè ja hi hauria una majoria, perquè, per
exemple, el PSC votaria a favor. No tenen perquè sentir-se obligats a votar a favor de
coses que no creuen.
Sra. Ponsa: sembla que li sàpiga greu que votem a favor. L’únic que hem dit és que
nosaltres volem fer partícips a les entitats.
Sra. Casajuana: ja li hem dit. Per nosaltres no és la norma preferible, però és això o
queden aturats els diners de cara a les entitats. Les entitats han de poder treballar.
Nosaltres l’any passat vam votar en contra, però, per part del govern, no van tenir la
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contraprestació de dir: si vostès volen una norma participada per tothom, reformulemla de cara a l’any que ve. No, perquè a vostès els hi sembla bé així. Que som
incongruents?, no ho sé. Tenim el compromís pel 2018 de fer unes normes
participades des de baix. És la seva interpretació que ens diu incoherents i que ens
veiem obligats. Nosaltres no estem obligats a res, en tot cas estem obligats a que les
entitats puguin exercir la seva activitat. Que puguin gaudir d’una festa major amb tots,
que puguin comprar foc, que puguin anar a ballar, que es pugui fer el que ens calgui.
Ho podem aturar o podem votar a favor. És una balança. Votem a favor perquè això no
quedi aturat amb el compromís, de cara al 2018, de que es farà participada des de
baix i mirarem com es fan aquestes subvencions, perquè les entitats no vegin que es
fan convenis que en el fons és una mica et pago això si fas això. No ens agrada. Ens
agraden més les coses per projectes, per ideals, per moltes altres coses. Això és el
que pensem, que ara està caducada però ens veiem obligat a prorrogar-ho perquè ara
mateix no hi ha hagut el temps suficient per fer-lo participat. La novetat d’aquest
govern, que ho farà participat, ho canviarà des de baix. Cosa que l’altre govern no
tenia ni ho volia fer. Nosaltres si
Sra. Vega: com que el pressupost es va haver d’aprovar en bloc, no es podia aprovar
per parts, nosaltres no estavem en contra de les assignacions a les entitats, però si
que estavem en contra d’una altra part. Com que nosaltres no canviem de vot, ens
abstindrem
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 27 d’abril de 2017.
Vista la proposta de l‘alcaldia, el Ple, per setze vots a favor (JxM, ERC, PDC, CUP
i PSC) i una abstenció (PP), acorda:
Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores de les subvencions atorgables per
l’Ajuntament de Malgrat de Mar per a l’exercici 2017 que consten com annexes en
aquest expedient.
Segon. Exposar l’expedient al públic durant un període de 20 dies en el BOP, en el
DOGC, web municipal i en el taulell d’edictes, als efectes de possibles presentacions
d’al·legacions i suggeriments.
Tercer. Comunicar els presents acords i trametre còpia de les esmentades bases als
departaments afectats per tal les facin arribar a cada una de les entitats i associacions
que puguin resultar afectades.
Quart. Determinar que si no es presenta cap al·legació, reclamació o suggeriment
esdevindrà l’aprovació definitiva de les bases, sense necessitat de nou acord exprés,
entrant en vigor al cap de quinze dies de la publicació de la seva aprovació.
6.- Aprovació de les bases específiques reguladores de les subvencions en
matèria d'habitatge social que atorga l'Ajuntament de Malgrat pel 2017.
El Pla Local d’Habitatge de Malgrat de Mar, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió
de 15 de març de 2007, preveia entre d’altres, la promoció de la millora a l’accés a
l’habitatge assequible i la mobilització del mercat de lloguer. En aquest marc, el
pressupost de l’Ajuntament per a 2017 inclou una aplicació pressupostària de 12.000 €
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anomenada 22.1520.48900 Subvencions accés i permanència a l’habitatge destinada
a les polítiques d’habitatges.
L’objectiu d’aquetes subvencions és establir mesures de foment i de suport al
Programa de Mediació del Lloguer Social, per incentivar el creixement de l’oferta de
pisos a preu assequible en la Borsa de Mediació de Lloguer Social a Malgrat de Mar
(en endavant, la Borsa), i fomentar, d’aquesta manera, la sensibilització dels
propietaris d’habitatges buits en la necessitat de mobilitzar-los i posar-los a disposició
d’un servei sense ànim de lucre i amb una finalitat solidària per un preu de lloguer
inferior al del mercat. Tot això es recull a les Bases específiques per a la concessió de
subvencions per als propietaris que els incorporin a la Borsa de Lloguer Social de
Malgrat de Mar, durant l’exercici 2017.
Obert el torn d’intervencions
Sra. Serra: aquestes subvencions en matèria d’habitatges socials s’han convocat tres
vegades. És la tercera convocatòria. La primera les anualitats 2014-2015; la segona
convocatòria, l’anualitat 2016 i aquesta tercera convocatòria, del 2017. La bossa de
mediació pel lloguer social gestiona habitatges ocupats majoritàriament per persones
en situació de vulnerabilitat socioeconòmica, l’oficina social d’habitatge negocia rendes
de lloguer per sota de les de mercat amb les persones arrendadores i tramita els ajuts
necessaris per les persones arrendatàries, és a dir, els llogaters quan es compleixen
els requisits que s’estableix. L’objectiu d’aquestes subvencions és establir mesures de
foment i donar suport al programa de mediació pel lloguer social per incentivar el
creixement de l’oferta de pisos a preu assequible a la bossa de mediació de lloguer
social de Malgrat de Mar i fomentar, d’aquesta manera, la sensibilització dels
propietaris dels habitatges buits en la necessitat de mobilitzar-los i posar-los a
disposició d’un servei sense ànim de lucre i amb una finalitat solidària per un preu del
lloguer inferior al del mercat. Cal saber que al no disposar d’un parc d’habitatges
socials de titularitat municipal a Malgrat de Mar, la bossa no pot donar resposta a la
demanda interna del municipi. Hi ha una escassa oferta que no s’ajusta a les
necessitats existents i molt més encara pel que fa al parc de lloguer assequible.
L’Ajuntament, per tant, vol promoure la mobilització del parc desocupat i rendabilitzar
el parc de lloguer existent a través de mesures de foment i d’incentivació. En cada
convocatòria es modifica la mesura de subvenció i els imports per tal d’adaptar-se a la
realitat i que els ajuts siguin tan efectius com el context ho permeti. Per tant, la
convocatòria 2014-2015, es va produir, fruit en aquell moment d’una subvenció
finalista que va atorgar la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Malgrat. La
mesura de subvenció concreta, en aquell moment, consistia en l’atorgament d’una
subvenció als propietaris dels habitatges incorporats a la bossa, si havien rebaixat la
quota de lloguer o havien fet millores a l’habitatge. La subvenció era la quantitat alçada
de 350€. Es van atorgar en aquell moment 11 subvencions. A la convocatòria del
2016, per tal de poder ampliar serveis i dinamitzar el mercat de lloguer, es van aprovar
dues línies de subvenció destinades a millorar el funcionament de la bossa. De les
dues línies de subvenció, una estava destinada, bàsicament, a incentivar la rebaixa de
preu de lloguer dels habitatges que ja estaven incorporats a la bossa o bé la realització
de millores a l’habitatge. L’altre línia de subvencions estava destinada a posar al dia el
pis. L’ajuntament va dotar aquestes dues línies de subvenció amb una aplicació
pressupostaria de 20.000€. Es van atorgar 9 subvencions, captant 4 nous habitatges
per a la bossa. Pel 2017, la mesura de subvenció pels habitatges ja inscrits o que
s’incorporin a la bossa consisteix en l’atorgament als propietaris d’una subvenció,
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d’una quantitat màxima de 1.500€, en concepte d’actuacions efectuades a l’habitatge
tendent a millores a la habitabilitat, l’eficiència energètica o l’estat de conservació de
l’habitatge destinat a lloguer social. Amb aquesta mesura, s’espera, a més de facilitar
l’accés a l’habitatge mitjançant el foment del lloguer social, la millora de l’estat del parc
de l’habitatge de Malgrat de Mar i la promoció de l’activitat associada dels industrials
dedicats a la rehabilitació dels habitatges. La rebaixa de les quotes de lloguer ja no és
l’objectiu d’aquesta subvenció, donat que hem valorat que els contractes susceptibles
de ser revisats ja ho han estat al màxim. Per tant no podríem estar treballant en una
rebaixa més gran. Seran subvencionables, per tant, les actuacions efectuades a
l’habitatge tendents a la millora de l’habitabilitat, a l’eficiència energètica o l’estat de
conservació. La quantia de la subvenció es determinarà en funció de la despesa
protegible i justificada. En cap cas la quantia de la subvenció no podrà superar el cost
justificat mitjançant factura i comprovant de pagament de les actuacions realitzades.
L’Ajuntament ha dotat aquesta línia de subvenció amb una dotació pressupostaria de
12.000€
Sra. Ortiz: votarem a favor d’aquest punt per coherència, ja que va ser aquest grup qui
va introduir la dotació als pressupostos 2016, amb una quantitat inicial de 20.000 i al
2017, amb una dotació de 12.000, destinada a la concessió de subvencions per
fomentar la captació d’habitatges per la bossa de lloguer social. Valorem molt
positivament que el nou govern mantingui aquesta partida de 12.000€, que molts de
vostès van votar en contra i, inclús, alguns van fer al·legacions. Trobem que aquesta
dotació, al haver-se modificat alguns dels requisits, resulta una miqueta menys
solidària. Considerant que la quantia màxima subvencionable és de 1500€ per
habitatge i que a les antigues era de 1.000€, ens trobem que, aquest any, tenim uns
ajuts de 8 habitatges a l’any i a l’anterior, eren 12. És a dir, són 4 ajuts menys, es
redueixen en un 33,3%. També s’ha eliminat dels requisits la possibilitat de que un
mateix habitatge rebi, en el temps, més d’una subvenció. Creiem que si la intenció és
de promoure la permanència del major nombre d’habitatges a la bossa, s’hagués
hagut de treballar una miqueta més aquest requisit i valorar la possibilitat de fidelitzar
la permanència a la bossa, mitjançant una segona subvenció, per exemple, cada ix
anys, la qual cosa permetria que el propietari les pogués destinar a fer reformes dintre
de l’habitatge. Hem observat també que han escurçat en un mes el termini d’inscripció,
abans era 30/11 i ara 30/10. També que s’ha actualitzat el preu del m2, que abans era
de 6,3 i ara és de 6,2. Aquestes bases de subvenció, són el 95% del resultat de copsar
les idees i motivacions de les bases anteriors, introduint unes petites modificacions.
Sra. Serra, li faré memòria de comentaris seus i d’altres membres del govern, que
surten de les transcripcions de les actes del Ple del debat dels pressupostos del 2015,
referents a aquesta mateixa subvenció, on vostè va apuntar que: “la dotació de
20.000€, era clarament insuficient i que, segurament, es podien fer més esforços
donada la problemàtica que tenien les famílies per pagar el lloguer”. 12.000€ li
semblen més suficients que 20.000? També va apuntar que “quin estudi s’havia fet
des de l’oficina d’habitatge o des de serveis socials sobre el perfil de les famílies que
necessiten aquest ajut”. Quin estudi ha fet vostè?. Amb l’oposició no s’ha comptat a
l’hora de redactar aquestes bases. On és la mà estesa a l’oposició que vostè
reclamava? També va apuntar que “no podien donar suport a una política de pedaços,
que les bases farien, ben segur, que la majoria de gent quedaria fora, que 20000€ era
un pedaç molt petit, tot i considerant que l’equip de govern era nou i necessitava temps
de rodatge”. Es referia al PSC, ja que els membres de JxM, per vostè, ja tenien
experiència, ja que havien practicat l’oposició. La Sra. Esther Martínez va comentar
que “el preu del m2 li semblava massa elevat per fomentar lloguer social”. Sra.
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Martínez, ara que està vostè al govern, ens preguntem si ha lluitat en aquest punt. La
Sra. Casajuana va apuntar que “tot i no agradar-li la quantitat de la subvenció, 20000€,
entenia que, a vegades, el marge del regidor era petit i l’animava a reclamar cada
vegada més, considerant-ho, com les molles”. Suposem que 12.000€, o sigui, 8000€
menys, no li sembla que sigui el pa sencer. Demanava també, la Sra. Casajuana,
fortalesa al regidor “per fer prevaldre les seves polítiques als interessos d’un pacte
antinatura”. Sra. Casajuana, no cal que li recordi que el pacte antinatura era amb JxM.
Com hem de considerar nosaltres, a data d’avui, el pacte que mantenen vostès amb
ells? Com el consideren vostès? Segur que antinatura al quadrat. Li demano, Sra.
Casajuana, de tot cor, la mateixa fortalesa que vostè demanava al nostre regidor.
perquè li farà molta falta. Quina ironia, haver d’estar, avui, en aquesta sala de plens
aprovant unes bases pràcticament calcades a les que aquest grup municipal va portar
a aprovació els anys 2015 i 2016. Unes bases criticades per vostès amb qualificatius
com política de pedaços o comentaris despectius com: la gent quedarà fora i com que
l’equip de govern era nou necessitava un rodatge. Sra. Serra, nosaltres esperàvem
molt més de vostè. Esperàvem que ens faria un desplegament d’artilleria pesant dels
seus coneixements polítics en la matèria. Un desplegament directament proporcional a
les seves crítiques, digna d’una persona que porta anys i panys a la política municipal i
que ha tingut o té aspiracions a l’alcaldia. Però, ves per on la mestre, avui, ha copiat
de l’alumne. Vostè és esclava de les seves paraules. La seva experiència pivota avui
sobre la nostra inexperiència. Les bases que avui presenta són les bases d’aquell
govern inexpert que, segons vostè, feia política de pedaços, dotant una partida al
pressupost per promoure la bossa de 20.000€. Una subvenció que va funcionar i que
vostè va menystenir. Les polítiques d’aquell equip de govern, amb el Sr. Mercader al
capdavant, ja anaven ben encaminades i avui les estan fent servir per fer política de la
bona. Política socialista que, a part d’aquesta subvenció, ha deixat al pressupost una
dotació de 40.000€ per la promoció del habitatge inclusiu; 25.000€, per ajuts d’IBI a les
persones d’escassa capacitat econòmica, amb un total de 75000€, polítiques que no
agradaven als socis del pacte antinatura. Això si que és tot un altre història, que
l’oposició pugui donar una lliçó i una dosi d’humilitat al govern que li ha fet una moció
de censura. Un govern incapaç, a data d’avui, de fer res diferent que donar seguiment
a les nostres polítiques i projectes. Ara, això si, a cops d’anuncis de premsa i cop de
Facebook.
Sra. Vega: nosaltres l’aprovarem, perquè en tot el que sigui ajudar a les famílies, hi
estem d’acord. Només faig un prec a la Sra. Serra perquè tingui la deferència de que,
quan fa una reunió, no sigui el divendres a les 10 del matí. Hi ha gent que només
treballem a unes hores determinades. Vostè fa 18 hores a la setmana, que són mitja
jornada, i crec que, en aquestes hores, podria trobar algun dia, el dijous, que és quan
jo hi sóc o un dia a la tarda, a partir de les sis i quart, que és quan jo plego, perquè
també m’agradaria poder-me informar de les coses i m’estic trobant que totes les
reunions me les posen a les deu del dematí d’un dilluns, un dimarts o un divendres.
Sra. Serra: per al·lusions. Sra. Vega, aquesta observació sobre les reunions no cal
que me la faci aquí, me la pot comentar, perquè jo en molts assumptes la truco i li
explico. En prenc nota, però li faig la consideració que, en les convocatòries que he fet
fins ara com a regidora, no només tinc en compte els regidors, normalment han
d’assistir entitats i elles manifesten que, si no és a primera hora del matí, no poden
venir perquè també treballen. Per tant, intento conciliar l’horari de molts intervinents i
les convocatòries que s’han fet, com la última de la taula d’habitatge, són més d’un els
participants, no només hi sóc jo. Per tant, intento preguntar una miqueta i a vegades
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ajustar l’horari de tothom és una mica complicat, però ho tindré en compte i mirarem
de veure si trobem un dia o una hora que ens vagi bé a tots per properes
convocatòries
Sra. Vega: si és un dia al matí, pot agafar un dijous, però és que vostè me’ls posa
sempre els divendres, a les 10 del dematí.
Sra. Serra: ho tindré en compte. He intentat ajustar-me a les disponibilitats de tothom i
sempre entenc que els regidors som els que hem d’estar més disponibles i que les
persones que treballen de les entitats també fan un gran esforç i hem d’intentar que
puguem ser-hi tots. En relació a la Sra. Ortiz, jo li podria ara contestar també amb
sarcasme i amb ironia fina, perquè si m’hi poso, també en sé, però, quan es parla del
tema d’habitatge social, em faria fàstic fer això. Vostè no sap el que jo m’he trobat a la
regidoria d’Habitatge. Malgrat és un municipi en el que hi ha una demanda de temes
socials per habitatge molt gran. No tenim ni un pis social de titularitat municipal. Estem
fent allò que diuen “encaje de bolillos” i vostè ho sap perfectament perquè ha estat al
govern. No tenim recursos per donar resposta a les necessitats que té la gent i a mi
em sap molt greu, perquè des que estic a aquesta regidoria, cada setmana ve gent a
explicar-te unes problemàtiques i no tenim resposta. M’he trobat amb situacions amb
les que podria haver fet titulars, perquè que, des de l’anterior govern, es recomanés, a
gent que està en situació d’ocupació, que es punxin els subministres, és molt
lamentable. Per tant, no seguiré el fil del seu discurs, perquè em semblaria que estic
fent poc favor. El tema d’habitatge social a Malgrat és dramàtic. No es pot donar
resposta i sap molt greu. A serveis socials fan el que poden i estem intentant fer el que
podem per ajudar a les persones, però ens hem trobat el que ens hem trobat, perquè
de molts anys no s’ha fet política d’habitatge social a Malgrat i ara que hi ha aquestes
necessitats, en paguem les conseqüències. I d’això tots en som conscients. Quan
vostè en un plenari m’ha sentit alguna vegada criticar els temes d’habitatge, em referia
a això. Vostè em ve a donar lliçons de política socialista en matèria d’habitatge? No
les hi accepto, perquè aquí hi ha hagut molts grups municipals, no només el que
represento, que se han afartat anys i panys de reclamar polítiques d’habitatge i no se
n’han fet. I quan s’ha posat fil a l’agulla, ha sigut massa tard. Ens va atrapar la crisis i
no s’ha pogut tirar endavant cap projecte. I estem com estem. En relació a la
convocatòria dels ajuts de lloguer, a mi em va semblar minsa la dotació de 20.000€ i
em sembla minsa la de 12.000€, però, li recordo, és la dotació que vostès van
preveure per aquesta convocatòria. Jo he escoltat els criteris tècnics perquè no sóc
cap experta en temes d’habitatge i, abans de fer aquesta convocatòria, he escoltat la
valoració, a partir de l’avaluació de les convocatòries anteriors. Per això avui he fet un
resum, perquè com sé que els preocupa molt que quedi clar que vostès ja treballaven
en aquesta línia, m’he buscat la feina de fer un resum de totes les convocatòries,
perquè en cap cas ens volem atribuir aquest govern res que s’hagi fet abans. Aquesta
convocatòria es va començar amb una dotació econòmica de la Diputació, que l’any
següent, com fa la Diputació habitualment, va desaparèixer, i l’Ajuntament de Malgrat
va decidir continuar. Crec que he estat honesta al explicar-ho de la manera que ho he
fet. Amb la cronologia dels fets. Aquest any en el pressupost tinc 12.000€. No en tinc
més. Per tant, hem prioritzat l’arranjament d’habitatges. A mi m’hagués agradat fer un
altre tipus de convocatòria. Ara, és veritat, que a la partida de la regidoria hi ha una
altra dotació econòmica de 40.000€, però sense cap projecte. És va consignar i ningú
ens sap explicar perquè. Parlem amb no sé qui de la Fundació i resulta que el que ens
venen a oferir no és res del que necessitem. Hem hagut d’estirar el fil, treballar i estem
treballant. Potser s’ha precipitat al fer aquesta valoració. Li agraeixo molt que em
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sobrevalori tant, però, en menys de 100 dies, tampoc tinc una vareta màgica. Però
s’està treballant en un programa d'habitatge d’inclusió social al que es destinaran
aquests 40.000€ i, si podem, alguns més. I promourem un parc d’habitatges de lloguer
social. I s’està treballant també en altres línies, el que passa és que avui portem les
bases d’una convocatòria d’ajuts. I m’ha semblat una mica excessiu i jo li recomano
que poc a poc vagi paint la situació, perquè penso que vostè pot ser molt bona política
en el futur, però que en aquest moment s’està deixant portar pels seus sentiments i es
precipita. La seva intervenció m’ha semblat fora de lloc. Exagerada, perquè estem
senzillament presentant les bases d’una convocatòria d’ajuts al lloguer, com s’ha fet
cada any. Crec, amb tot respecte, que aquest govern no mereixia el “rapapolvo” que
ens ha deixat anar. Vostè és molt intel·ligent i penso que una persona capacitada per
fer un discurs propi i deixar de banda aquest sarcasme i aquesta espècie d’ànim de
revenja. I crec que, en matèria d’habitatge social, si ho sabem fer tots, en sortirà més
ben parada la gent de Malgrat.
Sra. Ortiz: no vull entrar en debat. He dit el que he dit i crec que la meva intervenció
ha estat molt clara, tothom l’ha entès. Ja sé que vostè pot tenir molt sarcasme i molta
ironia, això l’hemeroteca ja ho diu, però miri el mateix temps que vostès porten,
portàvem nosaltres, 100 dies pràcticament, quan vam fer els pressupostos, i vam
posar 20.000€. Vostès venen de fer una moció de censura a un equip de govern que,
segons vostè, era incapaç de tirar aquest Ajuntament cap endavant i per fer una moció
de censura, de casa “se viene estudiadito”.
Sra. Serra: nosaltres crec que vam ser sempre molt respectuosos amb els 100 dies i
consta a les actes de Ple, però vostès venien amb una motxilla, Eren 100 dies més 29
anys, si no m’he descomptat. Ni un pis social a Malgrat, ni un habitatge municipal ni de
protecció oficial ni de cap classe. Ni una promoció ni res en perspectiva. Per tant,
donem-nos un temps per treballar.
Sra. Ortiz: nosaltres no portàvem cap motxilla. Nosaltres érem un equip de govern
inexpert i la que porta una motxilla és vostè, que la porta de molts anys. És per això
que vostè té l’experiència i, quan una es permet, des de l’oposició, a un equip nou com
érem nosaltres, fer-li les crítiques que vostè va fer en aquell moment, això a mi avui
em dona peu a que jo li pugui fer el mateix. I màxim quan vostès no estan aquí perquè
hagin guanyat unes eleccions, sinó perquè han fet una moció de censura.
Sra. Serra: vostès no eren tant inexperts. El Sr. Mercader havia sigut regidor, ha sigut
tècnic d’aquest Ajuntament i em sembla que es va presentar amb un projecte clar al
cap i, si no ho tenia clar, això ja vostès ho diran. Passem pantalles, perquè vostè està
encara presonera de la moció de censura.
Sra. Casajuana: el problema d’habitatge social era existent de fa molts anys,
moltíssims, i això és una mini subvenció. Certament, a nosaltres l’any passat no ens
agradava, però és l’any passat només venia línia de subvencions. Res més. Només
pagar habitatges per fer reparacions i res més. La Sra. Serra ha defensat que això és
una línia de subvencions, però hi ha un paquet de 40.000€, que esperem ampliar, per
tenir pisos d’inclusió social. I això més. No és donar subvencions i res més. És crear
realment pisos d’habitatge social. Per això, entenem que les coses conjuntes
funcionaran. Abans era un experiment, ara intentem que no, que sigui una realitat.
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Sra. Ponsa: per acabar aquest debat, dir que aquestes bases no les portava només el
PSC, sinó que estaven amb JxM i que es l’any passat es van aprovar gràcies a JxM.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 27 d’abril de 2017.
Vista la proposta de la regidoria d’Habitatge, de data 10 de març de 2017, el Ple,
per assentiment dels disset membres assistents, acorda:
Primer. Aprovar les bases específiques per a la concessió de subvencions per als
propietaris d’habitatges adscrits o que els incorporin a la borsa de lloguer social de
Malgrat de Mar.
Segon. Aprovar el termini de presentació de sol·licituds des de l’endemà de la
publicació de l’anunci de convocatòria en el BOP fins el 31 d’octubre de 2017.
Tercer. Imputar aquesta línea d’ajuts a l’aplicació pressupostària 22.1520.48900
“Subvencions accés i permanència a l’habitatge”, del Pressupost General pel 2017,
amb una despesa total màxima de 12.000,00€ i condicionat a una efectiva aprovació
definitiva d’aquest.
Quart. Publicar el present acord i les bases al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
Cinquè. Notificar els presents acords a l’Àrea de Serveis Econòmics
7.- Aprovació de les bases específiques reguladores de subvencions pel foment
de l’activitat econòmica que atorga l’Ajuntament de Malgrat per l’exercici 2017.
Donada la necessitat de fomentar les iniciatives econòmiques, l’autoocupació i la
ocupació de persones a l’atur del Malgrat de Mar, la regidoria de Promoció Econòmica
vol subvencionar a les persones físiques o jurídiques titulars d’alguna activitat
empresarial, així com a persones emprenedores que hagin iniciat una activitat
econòmica al municipi entre els mesos d’octubre de 2016 i setembre de 2017 que
contribueixin a la dinamització econòmica del municipi.
Per aquest motiu, s’han establert les “Bases reguladores de subvencions pel foment
de l’activitat econòmica per l’exercici 2017 de l’Ajuntament de Malgrat de Mar”, on es
regulen els requisits necessaris per la sol·licitud, aprovació i justificació de la
subvenció, així com els terminis per a la seva sol·licitud i justificació.
Obert el torn d’intervencions
Sra. Martínez: la finalitat d’aquesta subvenció és recolzar als emprenedors amb la
seva iniciativa empresarial. Com a novetat, aquest any es demana que el domicili fiscal
i el centre de treball estiguin a Malgrat, però no, com en anys anteriors, que la persona
que demana la subvenció estigui empadronada a la nostra localitat. Es tracta de
facilitar l’obertura de negocis i no posar pals a les rodes. L’import d’aquesta subvenció
també s'ha reduït, perquè la quantitat que es va portar al pressupost de l’any passat
també s’ha reduït. Ha passat de 25 a 15. Esperem poder augmentar la xifra en el
pròxim pressupost. Un altre canvi, respecte l’anterior, és la forma de pagament
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d’aquesta subvenció que serà amb un únic pagament. Animem als emprenedors a
demanar la subvenció i em poso a la seva disposició per qualsevol consulta.
Sra. Martin: en sessió plenària del 22/12/2015, l’anterior govern, encapçalat pel PSC,
portava a aprovació unes bases per la concessió de subvencions pel foment de
l’activitat econòmica. Uns ajuts creats amb l’objectiu de fomentar, any rere any, les
iniciatives econòmiques del nostre municipi. A dia d’avui, celebrem que segueixin
donant continuïtat a aquest ajut, sense gaires diferències. Però, no deixa de ser
sorprenent que, fa poc més d’un any, vostès mateixos, aleshores com a membres de
l’oposició, qüestionaven aquests ajuts i els criticaven justificant que eren uns ajuts molt
poc treballats. La mateixa Sra. Martínez parlava en la seva intervenció de que
s’haurien de publicitar una sèrie de beneficis per totes aquelles persones que pensin
obrir un negoci, com la gratuïtat del permís d’obertura, descomptes en els permisos
d’obres, entre d’altres. Criticava també que per accedir a aquestes subvencions es
sol·licités una antiguitat. Avui, ens porta els mateixos ajuts, sense cap novetat afegida.
La CUP manifestava que aquestes subvencions no contemplaven cooperatives ni
prioritzaven persones en situació d’atur que fossin majors de 45 anys, ni amb
discapacitat de més d’un 33%, i proposaven mesures de promoció com ara l’habilitació
d’oficines per autònoms o la creació d’un viver d’empreses, i entenien que la política
municipal dedicada a l’emprenedoria havia de ser tractada de manera col·lectiva i no a
base d’ajuts individualitzats. On estan totes aquelles propostes que presentaven? De
totes maneres, el grup municipal del PSC votarà a favor.
Sra. Martínez: no hem pogut fer masses canvis, són vostès els que ens han deixat un
pressupost inferior a l’any anterior. Hem passat de 25 a 15. Això és ràpid d’explicar.
Hem fet un canvi substancial. Es van denegar subvencions l’any passat degut al fet de
que hi haguessin persones que intentaven obrir un negoci a Malgrat i no se’ls va donar
la subvenció per no estar empadronades. Amb aquest canvi, vingui d’on vingui la
persona, només que hi tingui el domicili fiscal i la persiana s’obri en el nostre poble, és
suficient.
Sra. Martin: estic totalment d’acord amb el canvi de no estar empadronat, nosaltres hi
estàvem treballant. És més, quan el PSC va presentar en el 2015 aquestes bases, ja
es va dir que era amb la intenció d’anar millorant, any rere any, segons ens anéssim
trobant. L’any passat, vam tenir una experiència i estàvem intentant modificar les
bases per millorar-les i afavorir el municipi. En aquelles bases que estàvem modificant
ja es contemplava que una persona emprenedora no calia que estés empadronada
perquè se’n pogués beneficiar. Per altra banda, li haig de dir que aquest subvenció es
va disminuir, perquè en un principi comptava amb dos línies de subvenció. Veient el
primer any que la segona línia no havia prosperat, vam intentar ajustar-la amb l’ajut
econòmic que podíem aportar a la línia 1. Vostès poden modificar el pressupost, per
tant, no és excusa dir que és el pressupost que nosaltres teníem.
Sra. Martínez: nosaltres també intentarem millorar, any amb any. Per tant, ens les
tornarem a estudiar i intentarem sempre anar endavant i millorar-les. I me n’alegro que
els canvis que hem fet siguin del seu gust.
Sra. Ponsa: tots volem que s’obrin persianes a Malgrat i cada vegada veure’n més,
per tant, adaptarem les bases, any rere any, a noves propostes que se’ns vagin fent.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 27 d’abril de 2017.
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Vista la proposta de la regidoria de Promoció Econòmica, de data 4 de maig de
2017, el Ple, per assentiment dels disset membres assistents, acorda:
Primer. Aprovar les bases reguladores de subvencions pel foment de l’activitat
econòmica per l’exercici 2017 de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.
Segon. Aprovar el termini de presentació de sol·licituds des de l’endemà de la
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzant
el 30 de setembre de 2017
Tercer. Imputar aquesta línea d’ajuts a l’aplicació pressupostària 14 4330 4 48900 de
la regidoria de Promoció econòmica, amb una despesa total màxima de 15.000,00€.
Quart. Publicar el present acord i les bases al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
Cinquè. Notificar els presents acords a l’Àrea de Serveis Econòmics.
8. Moció dels GPM PSC i PP per a realitzar l’obertura de l’Av. Mediterrània per a
conectar amb el carrer Sant Elm.
Exposició
Atès que en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, aprovat l’any 2005, dins del Pola
d’Actuació 9, un dels seus objectius era completar la trama viària del sector de l’Av.
Mediterrània.
Atès que el Pla de Mobilitat de Malgrat de Mar ens assenyala la gran importància de la
connexió de l’Av. Mediterrània amb el C. Sant Elm, per millorar la mobilitat general del
municipi.
Atès que el 2015 es porten a terme les obres per recular la façana del cementiri,
resultat d’anys de tràmits administratius per fer el trasllat de forma efectiva i, amb
l’objectiu que es realitzi amb posterioritat la urbanització i la connexió de l’Av.
Mediterrània amb el C. Sant Elm.
Atès que aquestes obres donarien continuïtat al C. Caporal Fradera i també servirien
per donar ús a solars municipals que en l’actualitat es troben erms amb la
corresponent urbanització d’aquest sector (il·luminació, vials, serveis bàsics, entre
altres).
Obert el torn d’intervencions
Sr. Mercader: la moció que presentem avui és un projecte que ve d’anys endarrere. Ja
preveia el POUM de l’any 2005, com un dels seus objectius, completar aquesta trama
viaria dins del sector de l’av. Mediterrània. També ho deia el Pla de Mobilitat de
Malgrat de Mar que assenyala la gran importància que té aquesta connexió de l’av.
Mediterrània amb el carrer Sant Elm, per millorar la mobilitat general i en especial el
carrer Llibertat i el carrer Indústria. També, a finals del 2010, es va aprovar un projecte
en el que estava inclosa l’av. Mediterrània i, a més, durant tot aquest temps s’havien
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fet els tràmits administratius pertinents per poder executar l’obra que es va realitzar el
2015, de recular el cementiri uns metres per tal de fer la posterior obertura de l’av.
Mediterrània. A més a més, això faria millorar la sortida del caporal Fradera que avui
en dia queda tallada, donaria sortida als solars municipals que es troben inutilitzats a
dia d’avui i serviria també per millorar aquell sector. Per tant, crec que hi ha motius
suficients perquè aquest projecte tiri endavant amb la unanimitat de tots els partits
polítics i recordar també que, un altre cop, vam oferir encapçalar aquesta moció i
només s’hi va afegir el PP. Li volem agrair aquest suport i esperem que la resta de
partits polítics també ens donin suport amb la seva aprovació.
Sra. Casajuana: parlaré en nom de tot el govern, recordant els dos debats
pressupostaris en els que la majoria de grups que estem aquí vam manifestar la
necessitat d’aquesta obertura. També el dia 1 de febrer, els grups que avui governem
vam acordar que aquest mandat faríem això i el dia 28/4/2017 aquest govern també va
dir que aquest projecte el duria a terme com a objectiu, per tant, tots els grups
municipals, demanem també encapçalar aquesta proposta, perquè entenem que és
una proposta de tot l’Ajuntament, amb la qual tots hi estem d’acord i lògicament la
votem a favor.
Sr. Mercader: el 1 de febrer no vam sentir que dins dels acords hi hagués l’obertura
de l’av. Mediterrània. Si que ho vam veure a la roda de premsa del 28/4, amb els
compromisos que han adquirit després que registressim la moció el dia 21/4. Nosaltres
encantats de que encapçalin la moció i de que s’aprovi per unanimitat perquè
l’objectiu és que millori Malgrat de Mar.
Sra. Ponsa: Sr. secretari, que consti que l’encapçalem tots i dir que, com ja vam fer
públic el dia 28 d’abril, aquest també és un dels nostres compromisos en aquest
mandat municipal .
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 27 d’abril de 2017
Vista la moció dels GPM PSC i PP, a l’encapçalament de la qual es sumen els
GPM JxM, ERC, PDC i CUP, el Ple, per assentiment dels disset membres
assistents, acorda:
Primer. Realitzar l’obra d’urbanització per obrir l’Av. Mediterrània i connectar amb el C.
Sant Elm.
Segon. Dur a terme aquesta obra d’urbanització abans de finalitzar aquest mandant
(maig 2019).
Tercer. Realitzar la màxima difusió del present acord als mitjans de comunicació
d’àmbit local i supramunicipal.

9.- Dació de compte dels decrets 495 a 803/2017.
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets dictats per l’Alcaldia, des del 495
al 803/2017.
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9-A.- Sr. Roger: existia un acord plenari de l’any 2013 per donar compliment, i la
forma administrativa correcte de fer aquest pas administratiu era aquest decret. Aquest
decret el que fa és que el nostre ajuntament hagi pagat el primer trimestre de l’IVA, de
l’IRPF i de l’impost sobre el valor de la producció d’energia elèctrica a l’Agència
Tributaria de Catalunya i, aquesta, posteriorment, paga a l’Agència Tributaria
espanyola. Aquest compromís, com a nou govern independentista d’aquest municipi,
era un deute. Nosaltres sempre hem dit que els acords plenaris s’han de complir i
d’aquesta manera se li dóna compliment.
Sr. Mercader: li agraeixo que ho digui, perquè sinó ho haguéssim dit nosaltres. El que
s’ha deixat de dir és que hi ha un informe desfavorable de l’interventor, que és el cap
de serveis econòmics, per tant, no s’ajusta a la legalitat vigent. Està molt bé complir
acords plenaris, però si no s’ajusten a la legalitat, no és molt correcte. Abans deien
que s’havia de complir la legalitat amb el preu públic i no fer discriminacions. Quan els
convé la compleixen i quan no, no. Aquest moviment al final és una mica de teatre, en
el sentit que ho paguen a l’Agència Tributaria de Catalunya, perquè al final ho ha de
passar a l’espanyola, per tant, no serveix de res, perquè no té la competència. Qui té
la competència de fer l’ordre de pagament és només l’alcaldessa, que capitaneja
aquest govern independentista, però no es poden entendre com a pagats, no alliberen
a l’Ajuntament de Malgrat de la seva obligació de pagament. I això podria implicar que
no es trobés al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i deixaria
de tenir la condició de beneficiari de subvencions. Per tant això, si no es fa en el
termini establert, podem deixar de rebre subvencions. A més a més, permetria que
l’Agència Tributària estatal, si no es fes el pagament en el seu moment, pogués
compensar d’ofici els deutes tributaris amb el concepte de Participació en els tributs de
l’estat. Per tant, rebríem menys tributs de l’estat i, a més a més, pot comportar la
instrucció d’un expedient sancionador amb resultat de multa pecuniària, sense
perjudici dels recàrrecs al període executiu i interessos de demora. I també, en cas
que l’Ajuntament de Malgrat arribés a fer aquests ingressos a l’Agència Tributària de
Catalunya, incorre en el risc d’instrucció en contra seva de procediments de recaptació
executiva i procediments sancionadors en matèria tributària. A més, també estan
incomplint un article de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, l’article 204.2, en el que es
diu que la gestió, recaptació, liquidació i inspecció dels impostos estatals no cedits
totalment, com són l’IRPF i l’IVA, corresponen a l’Administració tributària de l’estat. Per
tant, a nosaltres ens sembla molt bé aquest teatre, és la seva responsabilitat, sobre tot
de l’alcaldessa, després d’un informe desfavorable de l’interventor, però creiem que no
ha d’estar exposada tota la població a que aquests impostos formin part d’un teatre.
Per tant, demanem, perquè crec que rectificar és de savis, que rectifiquin aquests
pagaments, perquè no els ve d’una esmena més en els tres mesos que porta aquest
govern, i que els propers pagaments es facin on s’han de fer a dia d’avui, a l’Agència
Tributària estatal, perquè estem gestionant els diners públics de tothom. Si vostès ho
volen fer amb els seus impostos, perfecte, però no incloguin a tot l’Ajuntament de
Malgrat.
Sra. Vega: vostès amb els vots tenen majoria, però no és una majoria del 100% del
poble de Malgrat i han de ser legalistes, independentment de les idees polítiques que
tinguin. És veritat que es va fer en un Ple, perquè tenien una majoria, però també és
veritat que no és un acord que sigui legal. Vostès no pensen en la resta de la població.
Estic d’acord amb el Sr. Mercader, els seus impostos vagin a pagar-los on vulguin,
però vostès no tenen cap mena de decisió en que els demés paguin on vostès vulguin.
Crec que s’agafen unes atribucions que tindran les seves repercussions. Jo ja he fet
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les oportunes gestions i ho he enviat al partit perquè ho mirin i a partir d’aquí veurem
que decideixen.
Sr. Roger: Sra. Vega, les gestions es fan de manera correcte, les que vostès fan ja
sabem quines són, portar totes les qüestions que no són del seu interès als tribunals,
això és el que vostès saben fer. Responent al Sr. Mercader, aquí no s’està fent cap
mena de teatre, em sap greu que vostè utilitzi l’informe que ha fet un funcionari de
manera correcta, perquè és la seva obligació, per entrar en el debat polític. El debat
polític l’hem de tenir vostè i jo i no té perquè utilitzar aquest informe. La realitat és que
l’Ajuntament de Malgrat, el dia 7 d’abril, va fer l’ingrés a l’Agència Tributària de
Catalunya i l’Agència Tributària de Catalunya va fer l’ingrés a l’Agència espanyola.
L’Ajuntament de Malgrat no té cap mena de notificació ni de requeriment, ni res de res,
igual que molts ajuntaments d’aquest país que fa tres i quatre anys que estan pagant
aquest impost a l’Agència Tributària de Catalunya, amb aquest procediment. Ho hem
fet de manera electrònica, han passat 20 dies i no hi ha hagut cap problema. Els sap
greu que l’Agència Tributària de Catalunya comenci a tenir dades de Malgrat, això és
el que els molesta. Vostès poden posar els adjectius que vulguin, nosaltres tenim uns
ideals i tenim un compromís. Quan vam entrar en aquest mandat. com oposició, vam
deixar molt clar que ens devíem a les institucions d’aquest país. Això és fer política i no
posar informes d’intervenció ni de cap altre funcionari pel mig.
Sra. Vega: nosaltres fem el que entra a la legalitat. És molt divertit anar a una Agència
catalana i passar-ho el dia 20 a una altra. Que jo sàpiga, a dia d’avui, Catalunya no és
un país i l’Agència Tributària és d’Espanya, igual que la Tresoreria General de la
Seguretat Social.
Sr. Mercader: potser el que voldria vostè és que no poséssim sobre la taula els
informes tècnics. Potser aquest és el problema, perquè, si hi ha un informe tècnic
desfavorable, ho hem de dir. Si fos favorable, ja no ho diríem. La novetat és que és
desfavorable i tiren pel dret. Els és igual l’opinió del tècnics. Per tant, crec que això
s’ha de dir i no els ha de molestar que donem aquesta informació, igual que vam dir,
en el seu moment, que l’empresa de comunicació no tenia un informe tècnic. Si, en
tres mesos, ja ens trobem aquest parell de coses, els aconsello que facin més cas als
informes tècnics i no facin prevaldre la política per sobre de tot, perquè també s’ha de
tenir un respecte, sobre tot en aquest cas, al diner públic de tothom. Esperem que mai
se n’oblidin i no hi hagi cap problema, perquè el dia que se n’oblidin o hi hagi un retard,
ja informarem a la gent si hi ha alguna sanció. És més fàcil fer-ho com s’ha fet sempre,
directament a l’Agència estatal i no córrer cap risc. Sempre que hi hagi un informe
tècnic desfavorable o no n’hi hagi, ho informarem. Si vostès obren finestres i són el
govern de la transparència, ho podrien fer vostès i no dir-ho l’oposició, perquè sinó
aquesta transparència és a la carta i no real, que això és el que ens estem trobant.
Sra. Serra: escoltant els arguments del Sr. Mercader m’ha vingut al cap que aquí no
es pot dir que som continuistes. Li vull recordar que això va ser una moció que es va
portar al Ple i es va aprovar i, si no recordo malament, ja ens van posar una denuncia,
l’amiga de la Sra. Vega, Llanos de Luna. Mai ens ha vingut ningú a dir que això fos
il·legal. Si vol que li parlem de llicencies i autoritzacions que s’han donat en aquest
Ajuntament amb informes desfavorables, el proper Ple li puc portar. En sabem
algunes, que van portar bastant debat en aquest Ple.
Sra. Vega: jo no vaig denunciar.
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Sra. Serra: jo no he dit vostè, he dit l’amiga de la Sra. Vega, que consti en acta. Em
referia a la delegada del govern que és la que em sembla que ens va posar la
denúncia i la vam guanyar. Per tant, no devia ser il·legal.
Sr. Màrquez: fent una mica també d’hemeroteca, a nivell nacional, l’any 2014, van
haver 80 municipis catalans que van pagar els seus tributs a l’Agència catalana.
Recordar que per fer una truita, s’han de trencar els ous. Crec que si defensem uns
ideals, tots són lloables sempre que es defensin amb coherència, des de la dignitat i el
respecte. En aquest cas, ha de ser un fet normalitzat en aquest país que es pagui a
l’Agència catalana. Al País Basc, també es paguen els impostos a l’Agència basca.
Ells tenen el concert i nosaltres no. Nosaltres volem ja directament la independència.
Crec que no fa cap mal que, ara mateix, un govern independentista, fidel als seus
ideals, pagui a l’Agència catalana i que després l’Agència catalana pagui a l’estat
espanyol. Ara, quan siguem independents, esperem que amb un referèndum, - no sé
si acordat amb l’estat espanyol, perquè és com donar-se cops contra la paret -, quedi
la situació esclarida.
Sra. Vega: dos coses Sra. Neus, si es va guanyar o no, no ho sé, perquè no es va
presentar, però pensi que, en aquell moment, era una moció, no s’havia fet. No es va
pagar a l’Agència catalana. Si denuncies una moció que no es porta a terme, és lògic
que es perdi. Ara ja veurem què passarà. I Sr. Francisco, Catalunya, és una comunitat,
d’un país que és Espanya, fins a dia d’avui. A partir del referèndum, si s’arriba a fer i
guanya la independència, els aplaudiré i acceptarem les conseqüències i les legalitats
d’aquest país, quan sigui. Però, a dia d’avui, 4 de maig del 2017, Malgrat pertany a
Catalunya i Catalunya pertany a Espanya, els hi agradi o no els hi agradi. I els tributs
es paguen al govern espanyol.
Sra. Ortiz: si estem parlant sempre de comptar amb la ciutadania per les accions que
fem, no hagués estat bo enviar una carta als ciutadans o fer una participació ciutadana
a veure què en pensaven d’aquest tema?
Sr. Màrquez: és fantàstic que vostès ens donin lliçons de participació ciutadana, quan
són els primers que no volen que aquest poble decideixi el seu futur. És increïble que
ens diguin que fem participació ciutadana, quan són el PSOE i el PP es neguen a fer
un referèndum com s’ha fet a altres països, com en el cas d’Escòcia o del Quebec. El
meu nom és Francisco Jesús i el meu origen és andalús. És cert, Malgrat està dins de
l’Alt Maresme, després el Maresme, després a la província de Barcelona, després a
Catalunya, després forma part dels Països Catalans, després forma part de l’estat
espanyol, que forma part de la Comunitat Econòmica Europea, que forma part del
continent Europeu, que forma part del món i el món forma part de la galàxia. I així
podríem continuar fins la infinitat. El tema és que cadascú es pot sentir d’on vulgui. No
per un fet de dret. Aconsegueixen ferir sensibilitats i enfadar a la gent. Si us plau,
siguin coherents amb el que vostès estan anunciant en primera instància abans del
seu discurs. El ple és l’espai per debatre i no hi ha cap problema en debatre, des de la
coherència, la serenitat, els ideals. Vostè considera que està dins de l’estat espanyol i
jo considero que estic dins dels Països Catalans i no vull estar més en aquest estat
espanyol. I també demano a l’estat espanyol que si us plau també em consulti a mi
aquest dret, que vostès no apliquen, però si el volen recíproc. Vostès volen que
nosaltres apliquem la participació ciutadana i nosaltres encantats; per nosaltres el Ple
hauria de ser molt més obert. No tenim problemes per mostrar els nostres ideals.
Tampoc busquem fer guerres on no les hi ha ni volem dividir on no hi ha divisió. Aquí
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s’està portant un decret d’alcaldia que diu, simplement, que, a partir d’ara, pagarem els
tributs a través de l’Agència catalana i l’Agència catalana els pagarà a l’estat espanyol,
fins que, - ves a saber quan -, l’estat espanyol ens permeti als catalans i les catalanes
poder decidir el nostre futur. A aquells que estan a favor de la independència i als que
no ho estan. Vostès formen part de dos partits que no estan a favor de la
independència i en cap moment se’ls ha fet cap lleig ni fet fora de cap debat ni de cap
discurs ni res. Vostès actuen amb la por. I la por ja fa molts anys que ens l’hem tret de
sobre. El discurs del Sr. Mercader és el de la por. És de dir als malgratencs i
malgratenques que tindrem una multa, però, des del 2014, hi ha 80 municipis a
Catalunya que estan pagant a l’Agència Tributaria catalana. Hi ha hagut algun
problema? Cap ni un. Ha d’haver un problema perquè ara Malgrat de Mar s’apunti a
l’Agència catalana? Cap ni un. Els tributs van a parar on han d’anar a parar. Per tant,
pot estar tranquil·la i vostès també, perquè, finalment i per desgràcia nostre, els
gestiona l’estat espanyol i per això ens trobem amb el dèficit que ens trobem.
Sra. Vega: jo no tinc por, en absolut; estic molt tranquil·la on pago els meus impostos,
totalment convençuda i no comencem a dir allò dels Països Catalans, perquè també
sóc catalana, però sóc espanyola i el respecte és el respecte. Accepto que vostès
tenen una majoria i han decidit unes coses i vostès han d’acceptar que nosaltres fem
el que ens toca, que és veure que el poble de Malgrat entri dintre de la legalitat. Faig el
que em toca fer, que és valorar i mirar que el poble de Malgrat estigui totalment solvent
i no tingui cap mena de problema, perquè vostès, en algun moment determinat, facin
alguna cosa que perjudiqui al poble de Malgrat. La resta, si ho fan o no ho fan, si arriba
o no arriba, la responsabilitat serà de vostès i cau sobre la Sra. alcaldessa. Mentre ella
aquesta responsabilitat l’accepti, el poble de Malgrat té que estar tranquil. Escòcia té
una Constitució que no és l’espanyola, vostè ho sap perfectament, poden fer un
referèndum i miri els problemes que tenen. No entraré en aquest debat perquè no val
la pena. Quan es faci el referèndum, si és que se fa, quan se faci la independència, si
és que se fa, vostès podran dir que Països Catalans és un país, mentretant, els Països
Catalans són d’Espanya.
Sra. Ponsa: el decret el vaig signar perquè ve d’un acord de Ple i no es preocupin
perquè farem tots els pagaments en el termini establert i no perderem cap subvenció.
No farem res que perjudiqui al poble de Malgrat. Poden estar ben tranquils.
ASSUMPTE DECLARAT D’URGÈNCIA
Moció del GPM PP sobre la no prolongació de la concessió dels peatges del
Maresme per part del govern de la Generalitat.
Sra. Ponsa: Sra. Vega ha de justificar la urgència.
Sra. Vega: la urgència és que demanem que no es prorrogui la concessió dels
peatges de les autopistes del Maresme.
Sra. Ponsa: nosaltres votarem en contra d’aquesta urgència, perquè aquest migdia,
en Junta de portaveus, ens ha donat vostè la moció i hi ha regidors que aquesta tarda
no l’havien rebuda, per tant, no els ha donat temps ni de llegir-la. Jo l’he pogut llegir i
algun altre regidor també i estem parlant d’una prorroga de concessió de peatges que
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es farà a partir de l’any 2021. Per tant, creiem que no és urgent portar-la ara i que es
pot portar, tranquil·lament, al plenari del mes de juny.
Sra. Vega: ho accepto, però també els hi faig saber que, en tot el Maresme, s’estan
introduint i tothom hi està votant a favor.
Sra. Ponsa: simplement estem votant que no a la urgència perquè no tots els regidors
l’han pogut llegir.
Sr. Mercader: trobo que aquest govern està sent una mica inflexible amb el tema de
les urgències. Nosaltres també l’hem rebut al migdia. Estem a l’oposició i no tenim,
com ens deien, ni dedicació exclusiva ni parcial, vull dir que tenim menys dedicació i
hem tingut temps de llegir-la. Crec que és bastant senzilla. Nosaltres votaríem a favor
de la urgència, perquè quan estàvem al govern intentàvem aprovar el màxim
d’urgències possibles.
Sra. Ponsa: com ja li hem dit, no tots els regidors l’han rebut i, per tant, no podem
votar una cosa que no sabem tots de què va.
Es passa a votar la urgència que resulta rebutjada per set vots a favor (PP i PSC)
i deu vots en contra (JxM, ERC, PDC i CUP) d'acord amb allò establert als
articles 91.4 i 83 del RD 2568/86 de 28 de novembre.
11.- Torn obert de paraules
10-A.- Sra. Vega: és pel regidor d’esports. He vist que han ampliat l’horari de neteja en
els pavellons i voldria que m’expliques les causes.
Sr. Ruiz: l’ampliació s’ha fet en el pavelló de l’avinguda Tarragona, perquè abans les
grades les netejava la persona que duia el bar. Com que no hi ha bar, l’empresa de
neteja s’ha de fer càrrec de la neteja de grades i de vestidors de la piscina.
Sra. Vega : llavors, si el pavelló està obert des de l’any 2015, què passa, que no s’ha
netejat?
Sr. Ruiz: sí que s’ha netejat, el que passa és que el contracte d’aquesta empresa
acabava i s’ha ampliat.
Sr. Vega: amplien perquè se l’acabava el contracte. Però, si feia les mateixes hores i
ho podia fer abans, el fet de que se li renovi el contracte no vol dir que se li tinguin que
ampliar hores.. A mi em queden dubtes.
10-B.- Sra. Vega: el bar segueix posant-se o no en el pavelló de l’avinguda
Tarragona?
Sr. Ruiz: els diumenges no n’hi ha bar.
Sra. Vega: quan hi ha bar?
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Sr. Ruiz: n’hi ha, en algun cas excepcional, quan alguna entitat, sigui cultural o
esportiva del poble, demana fer algun esdeveniment a l’avinguda Tarragona.
Sra. Vega: quan li demanen el pavelló per un esdeveniment, està segur que li
demanen muntar el bar?, perquè a mi no em consta. Em sembla que, quan estaven a
l’oposició, la Sra. Casajuana, havia comentat que, sobretot, es demanaria per escrit.
Ho dic perquè tornem a entrar en irregularitats, no per buscar els tres peus al gat. Hi
ha hagut un bar que no ha tingut el permís del regidor, vostè ho sap i s’ha obert el bar.
Imaginis per un moment que passa alguna cosa, l’Ajuntament no té recolzament
perquè vostè no li ha donat autorització a aquesta entitat per muntar un bar.
Simplement, li demano que li demanin per escrit, que en quedi constància. No costa
tant fer les coses ben fetes. El responsable si passa alguna cosa serà vostè.
Sr. Ruiz: gràcies Sra. Vega, ho tinc en compte
Sra. Ortiz: vull recordar que, cada vegada que es feia servir el bar, havia de passar
per junta de Govern una sol·licitud i havien d’acreditar el carnet de manipulador
d’aliments. Es va tenir aquesta conversa, si no recordo malament, amb la Sra.
Casajuana. En les juntes de govern, fins a data d’avui, no ha passat cap sol·licitud. No
s’ha demanat aquesta autorització per posar el bar cap vegada i el bar hi ha sigut.
Nosaltres vam mirar l’expedient per incrementar el contracte i l’informe de necessitats
no el vam trobar complert. Estaria bé que tot això estigués argumentat, perquè són
informes que consten en uns expedients que haurien d’estar a punt d’auditoria. Jo no
puc saber, mirant l’expedient, quantes hores de neteja fa servir aquest pavelló,
quantes hores feia servir abans i quantes faran servir en el futur. Per què demanem un
increment? Falta la documentació. Això hauria d’estar molt clar. Totalment transparent
i comprensible, perquè no calgui demanar explicacions a ningú.
Sra. Ponsa: Sra. Ortiz, vostè com a regidora d’Hisenda tenia controlades totes
aquestes hores?
Sra. Ortiz: no ho ha de fer la regidora d’Hisenda això, ho ha de fer el que està a
Esports.
Sra. Ponsa: estem treballant en una declaració responsable perquè qui vulgui posar
un bar, pugui posar-lo. En aquest tema hi estem treballant desde que hem entrat,. Som
transparents i volem fer les coses ben fetes. L’únic que necessitem perquè aquest bar
compleixi és posar una pica amb dos pedals, una d’aigua freda i una d’aigua calenta.
Ho tenim demanat i en breu hi serà. Tornant al tema de les hores, s’ha ampliat el
servei de neteja perquè hi ha més entitats que estan fent servir el pavelló, ja li vaig dir
en junta. Volem que el pavelló estigui net, perquè volem donar un bon servei als
equips que venen de fora, als equips de Malgrat i als equips que entrenen en el nostre
municipi. S’ha ampliat el contracte perquè, el que hi havia fins ara, ens semblava que li
faltava una mica per poder donar aquest bon servei.
Sra. Ortiz: com a regidora d’Hisenda, no tenia la responsabilitat de controlar aquestes
hores. Com a membre de l’oposició, tinc el deure de controlar els expedients i mirar si
em sembla pertinent, si hi ha preguntes o no hi ha preguntes. El que vostè m’ha dit i
res és el mateix. Estic molt d’acord en que hi hagi més serveis, però ha d’estar motivat
i justificat. Si tu et mires aquest expedient, no pots veure quantes hores es feien abans
i quantes hores es faran. Es veu que hi ha una demanda, però em pregunto per què..
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Ja sé que em va dir a la junta de govern, però, com no em vaig quedar satisfeta, ho
faig en aquest Ple.
Sra. Ponsa: al proper Ple ja li portarem comptabilitzades totes les hores i així
donarem resposta a la seva consulta.
Sra. Vega: Sr. Miquel, en cap moment no he volgut dir que no es necessitin,
simplement volia saber les causes. Vostè m’ha dit que abans ho netejava el del bar i
ara no, però és que fa un any que està funcionant el pavelló. La resposta no m’ha
semblat lògica.
Sr. Ruiz: demà parlaré amb els tècnics a veure l’informe com està fet i li explicaré, tant
a vostè com a la Sra. Ortiz
10-B.- Sr. Ortín: tenim un prec pel Sr. Màrquez. El passat 19 d’abril van sortir
publicades a la web de l’Ajuntament unes declaracions sobre el model de Cultura, que,
segons vostè, s’han anat aplicant a Malgrat, durant els darrers 20 anys. Llegeixo:
“durant els darrers 20 anys, en aquest poble, s’ha tractat la Cultura com una afició i no
com un referent que pot transmetre valors i a l’hora ser motor econòmic”. Des del PSC,
li fem el prec de que faci una rectificació de les seves declaracions ja que d’una banda
està faltant a la veritat i de l’altre està posant en dubte i llençant per terra tota la feina
bonament realitzada pels tècnics i regidors de Cultura que l’han precedit.
Sr. Màrquez: sento dir que no rectificaré les meves paraules. Va ser una roda de
premsa amb diferents mitjans, amb l’objectiu de donar a conèixer a la població el
Malgrat-Art. No estic fent un menyspreu a les tècniques de Cultura, sinó als polítics
que han manat, durant els últims 20 anys. A Malgrat, un any es va deixar de fer el
Carnestoltes, que és una de les festes populars més importants de la ciutadania. Fixi’s
si és important que l’Església l’ha intentat prohibir i Franco també ho va intentar i no ho
van aconseguir; però, vostès ho van eliminar. Tenim un Centre Cultural deficitari, a
nivell tècnic. Porto en el Centre Cultural des de que tinc 7 anys, ara en faré 40, estem
parlant de 33 anys. El vaig conèixer quan era el Centre parroquial, construït al voltant
de l’any 1919, em sembla recordar, però bé, és un teatre del segle XX. Si vostè s’hi
fixa, la biga que hi ha a dalt encara es manté i va haver una reforma del Centre. Jo he
estat observant aquests dies, durant el Malgrat-Art, que es feia i es deixava de fer.
Durant els seus mandats, no s’ha fet publicitat del Malgrat-Art. Crec que la gent podrà
comprovar que en el carrer no hi ha cap cartell. Quan jo pregunto perquè no es fan
cartells, la resposta és: “és una ordre política”. No és una ordre tècnica, és una ordre
política. Vostès eliminen el Carnestoltes, durant un any, la gent es queixa i es torna a
reprendre, des de zero. Construir és molt difícil, destruir és molt fàcil, Aixecar un edifici
enderrocat és molt difícil. On són les plataformes de les carrosses de Reis? On està la
comissió de Reis? On està la comissió de Festa Major? Crec que la cultura a Malgrat,
durant els seus governs, ha anat, - sobretot els últims 10 anys, ja no parlo dels últims
20 -, de baixada. Si vostès fixen el Pla d’Acció Cultural, un pla que, crec recordar, és
del 2009 i ara anem pel 2017. La biblioteca de Malgrat de Mar està faltada de metres
quadrats. Això és una política socialista. No és pas dels tècnics i les tècniques que han
reclamat constantment l’ampliació de la biblioteca. Del Centre Cultural ja n’hem parlat.
Les carrosses de Reis van haver de tornar-les a fer, quan hi havia una comissió de
gent que les organitzaven. On són les plataformes?. Les hem de tornar a fer de nou i
la gent ens demana fer les carrosses del Carnestoltes. S’han tingut que fer carrosses
noves de Reis. A Malgrat, es feia una activitat de teatre professional, durant la tardor,
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que es va deixar de fer. Això, no és una decisió tècnica, és una decisió política del
PSC. Com entendrà, jo no puc tirar enrere les meves paraules. Són una hora de
conversa amb els periodistes. Va llegir el Punt Diari? La cultura de Malgrat va sortir a
primera plana. Crec que és interessant pel municipi. Estem intentant afavorir-la. Per
exemple, hem portat avui l’aprovació de l’ordenança fiscal número 17, amb un preu
popular; intentarem implementar el Pla d’Acció Cultural. Els anuncio que, si tot va bé,
en el Ple del mes de juny, l’elevarem al plenari perquè tota la ciutadania es faci
corresponsable i que no creem una política cultural de bolets. La cultura no es crea en
un dia ni en dos, ni en un any. La cultura es crea a base de molts anys. La Festa Major
no l’han inventat vostès. Ve desde fa molts anys, la de Sant Roc i la de Sant Nicolau.
Hi ha tradicions que no les han fetes vostès. Això és originalitat del poble de Malgrat.
No em retractaré de les meves paraules. Tinc tota la confiança de l’equip tècnic i això
és important. En cap moment m’han fet visible aquesta postura que vostè defensa.
Sr. Ortín: Sr. Màrquez, vostè està pintant molt malament el model cultural que hi havia
fins ara. Sembla que, de la nit al dia, la cosa ha millorat considerablement, ha estat un
miracle. Si tan malament s’ha fet, amb equips de govern socialistes, totes les
inversions que s’han fet en equipaments (Centre Cultural, Biblioteca, Centre Cívic,
Arxiu), tots els valors culturals que s’han estat transmetent, no han existit per vostè?
Sr. Màrquez: clar que ha existit. On està, però, el gran centre, fòrum, teatre, auditori
que s’havia de fer al pàrquing de l’avinguda Montserrat? La seva política socialista de
Cultura ha sigut precisament la dels espais buits, la creació d’espais arquitectònics
purs i durs. L’Arxiu és una reivindicació que es va aconseguir a través de la
mobilització ciutadana. Al Centre Cultural, el convido a fer una visita tècnica per veure
en quina situació es troba. Potser, si féssim venir a un equip d’inspecció de seguretat,
ens el clausuràvem. M’he mogut molt pel Centre Cultural pel meu ofici i sé de què estic
parlant. A la Biblioteca li falten metres quadrats pel tipus de població que som. Si vostè
va a la secció infantil, se n’adonarà que cada cop hi caben menys nens. Les
biblioteques estan evolucionant i ja només fan préstecs. Fan hora del conte, punts de
lectura, converses i, en el cas de la nostra biblioteca, també es fan exposicions. Tot un
seguit d’activitats que es gestionen des de la Biblioteca i la Biblioteca, vostè ho sap,
perquè ha llegit el Pla d’Acció Cultural i la seva revisió, està mancada de recursos. Sap
que el patrimoni municipal històric del nostre municipi, sinó hagués estat per una
quantitat de gent que l’ha defensat, vostès se l’haguessin carregat. Com s’han carregat
la fàbrica de la Torre de l’Aigua, amb la xemeneia. Recordem que les tres xemeneies
que hi ha a Barcelona és història, la història de la Maquinista. El que hi havia era
patrimoni cultural a la fàbrica de l’aigua i el que hi havia en el Sindicat de pagesos.
Això vostès ho han enderrocat. L’Escola de Música municipal qui la va clausurar?
Vostès van deixar de confiar en aquest projecte i es va acabar clausurant. Tenim ara
un espai molt maco, restaurat, infrautilitzat, que és un magatzem. A Malgrat Turisme,
hi ha, ara mateix, l’àrea d’Esports, però que se n’han fet de les aules? On són els
instruments de l’Escola de Música? Que ha passat amb el contrabaix de l’Escola de
Música? Si vostès venen a dir-nos que la política cultural que han fet, ha sigut brillant,
ho sento, però l’estan cagant de ple.
Sr. Ortín: no estic presumint de que la nostra política sigui brillant, però tampoc és just
dir que no hem fet res en temes de Cultura.
Sr. Màrquez: jo tampoc he dit que no hagin fet res. Únicament he dit que no rectificaré
les meves paraules.
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10-C.- Sr. Ortín: Sr. Màrquez, el passat dia 25 d’abril, va sortir publicada a la web de
l’Ajuntament que la Festa Major de Sant Roc d’enguany es concentraria i duraria 6
dies en lloc dels 15 habituals. Ens podria explicar les raons d’aquest canvi?
Sr. Màrquez: a més de ser polític, sóc ciutadà del municipi i he viscut moltes festes
majors, no només del meu municipi, sinó d’altres municipis. Era una reivindicació d’un
sector de les entitats de Malgrat de Mar, que consideraven que la Festa Major
s’allargava en el temps com un xiclet. Nosaltres vam prendre la decisió de reduir-la a 6
dies. De fer una Festa Major coherent. Les festes majors dels municipis duren no més
enllà d’una setmana. Aquest és el concepte de festa major. Una tradició popular feta
per la gent. Van ser les mateixes entitats que consideraven que la Festa Major
s’allargava molt. Vam mantenir amb les associacions una reunió a mitjans de març, en
la que se’ls va informar d’aquesta decisió. Si vostès se’n van assabentar pels mitjans
de comunicació, s’ho haurien de fer mirar, perquè allà hi havia una gran representació
de totes les entitats del poble per poder organitzar el Malgrat-Art i perque tinguessin
coneixement del nou equip de govern. Si vostès se n’assabenten el 24, vostès sabran.
Sr. Ortín: a nosaltres no se’ns va informar d’aquesta reunió.
Sr. Màrquez: Jo crec que a qui he d’informar quan tinc una reunió amb les entitats, és
a les entitats. Vostès ens informaven a nosaltres quan tenien una reunió amb les
entitats? He d’informar-li de les meves les reunions periòdiques, que tinc cada dijous,
de 10 a 13, amb gent que ve a visitar-me?
Sr. Ortín: vostè ho està dient en el sentit de que ens assabentem ara per la pàgina
web de l’Ajuntament. No costava res informar-nos.
10-D.- Sr. Ortín: Sr. Màrquez, a què es destinaran els diners de la partida
pressupostària de la Festa Major que no es gastaran com a conseqüència de la
reducció del nombre de dies.
Sr. Màrquez: pensar que, com que la Festa Major es redueix en dies, es reduiran les
activitats que s’organitzen, no és cert. Es concentraran, com a totes les festes majors
dels Països Catalans i de més llocs del món. No es reduiran i, fins i tot, potser
estalviem en les mateixes o més activitats. Al concentrar, potser estalviarem en
brigades, en equips de so o en hores extres del personal. Jo entenc que la seva
política era la d’allargar per poder fer-se més fotografies, però no és la nostra política.
La nostra política és fer una cultura adient pel municipi de Malgrat, en consonància
amb el que ens diguin les entitats, que són les que participen de les festes populars i
tradicionals del nostre municipi.
Sr. Ortín: des del nostre grup municipal veiem amb sorpresa, disconformitat i
preocupació aquesta decisió. Primer, perquè veiem una actitud de minimitzar la Festa
Major de Sant Roc, una de les senyes d’identitat del nostre poble, no donant-li tota la
importància que es mereix i deixant actes tradicionals fora d’aquesta programació.
Segon, perquè amb aquesta reducció del nombre de dies, s’hauran de treure un gran
nombre d’activitats com, per exemple, el Correfoc, entre d’altres, que es venien
realitzant per aquestes dates, impossible de realitzar enguany, davant la impossibilitat
d’incloure-les, per manca de temps, dins d’aquest període de 6 dies. Tercer, perquè la
Festa Major sempre havia estat una activitat d’èxit dintre del nostre municipi i de
manera molt especial, aquest darrer any, quan es va deixar el llistó molt alt. Ens
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preocupa, per tant, que amb aquest canvi es perjudiqui el seu tradicional bon
funcionament.
Sr. Màrquez: això és una opinió de vostè. Esperem a veure què passa durant la Festa
Major i llavors aquests judicis de valors que està fent, els podrà corroborar o no. El
correfoc, és cert, no entra dins dels sis dies que nosaltres tenim programada la Festa
Major, però això no vol dir que no sigui una activitat de Festa Major. Es farà el dia 18,
perquè la Colla de Diables ja tenia una data reservada amb les altres colles
convidades. Quan vam tenir la reunió, els vam comentar que, de cara a l’any següent,
si tot anava bé, intentessin buscar un dia dins d’aquests sis dies de Festa Major. Ja els
ho vam proposar amb un any i mig per endavant de cara a la Festa Major de l’any que
ve. És un signe d’identitat de tot el municipi. El Correfoc es farà igual. Vam arribar
aquest acord. La Semana Grande de Donosti dura una setmana. Els Sant Fermines,
quant duren? També, una setmana. Són grans festes populars. Perquè la Festa Major
d’hivern no es fa durant 15 dies? Es fa una setmana, quin és el problema? No
baixarem la qualitat de la Festa, ans el contrari. Creiem que, al concentrar-la, la gent
serà més participativa que mai, perquè podran saltar d’un acte a un altre i la festa es
mantindrà viva durant sis dies. Mentre vostès governaven, això no era així. La festa es
diluïa com el Guadiana.
10-E.- Sr. Ortin: Sr. Nuñez, ens podria explicar en quin estat es troben les
subvencions ja demanades de la regidoria de Joventut amb la Diputació de Barcelona i
la Generalitat, de cara a l’elaboració del nou pla local de joventut?
Sr. Nuñez: la Diputació està trigant una mica més del compte en treure la resolució i
estem esperant.
Sr. Ortin: li dic perquè crec que la subvenció de la Diputació estava prevista pel dia 31
de març.
Sr. Nuñez: la resolució està donada, però ara cal que la Diputació es posi en contacte
amb l’Ajuntament per començar a establir el mètode de treball que es seguirà.
Sr. Ortin: i la de la Generalitat?
Sr. Nuñez: ho hauria de preguntar a la tècnica.
10-F.- Sra. Martín: a la Junta de Govern local, del passat 25 d’abril, es va aprovar
l’acceptació de l’ajut de la Diputació de Barcelona dins del programa complementari
del foment de l’ocupació local que ofereix als governs locals. Dins d’aquesta proposta,
es feia menció també de la relació de contractacions que s’oferirien al llarg del 2017 i
2018. La nostra sorpresa és que, entre la relació dels llocs de treball que s’han de
crear, no trobem a cap treballador ni treballadora social, ni pel 2017 ni pel 2018, sent
coneixedors de l’enorme volum de feina que es concentra a l’àrea de Serveis socials.
No sé si el Sr. Serret ens podria respondre perquè no hi ha previsió de contractar cap
treballador/a social dins dels anys 2017/2018.
Sr. Serret: em sorprèn molt que faci aquestes declaracions, perquè tinc aquí al davant
el document de l’acord que es va aprovar a la Junta, en el que parla d’un tècnic en
educació social, 100% de jornada al 2017 i un tècnic en educació social, 12 mesos al
2018, 100% de jornada. Parla també d’un tècnic en inserció laboral, que podrà
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treballar les polítiques d’inserció laboral amb aquelles persones que pateixen exclusió
social, perquè no tenen feina i, per tant, també es destina al servei de les persones, i
parla d’un auxiliar administratiu a Serveis personals, que donarà suport a l’àrea de
Serveis socials, no sé si es refereix a aquest document.
Sra. Martín: sí, però vostè m’està parlant d’altres àmbits. Jo li estic parlant de
treballadors socials. No em barregi educador social amb treballador social
Sr. Serret: Sap que passa? En l’àrea de Serveis personals ens trobem amb una
mancança molt gran, de fa molts anys, en els que governs socialistes, un darrera
l’altra, van portar aquesta regidoria. Una regidoria que tots els estudis fets i avalats per
altres Administracions, diuen que estan per sota de la ràtio que obliga la llei. És més,
l’ultima que es van empescar va ser agafar una treballadora social i destinar-la a una
altra àrea. El 50% de jornada se n’anava a la regidoria d’Igualtat. Sense decret i sense
donar suport a l’àrea que pertocava. Aquest regidor va demanar, si us plau, que
aquesta persona tornés a fer les tasques que tocaven, perquè per aquet govern la
igualtat és important, evidentment, i tindrà tècnics, però les polítiques socials encara
ho són més i no ens podem permetre estar per sota la ràtio. Aquest govern té el
compromís d’ampliar els treballadors socials, encara que hi hagi informes
desfavorables de qui sigui. Aquest govern s’hi jugarà la pell, si cal. I si hi ha respostes
penals, m’és igual, però hi haurà una treballadora social fixa, no amb un pla
d’ocupació, perquè no estem parlant d’un lloc de feina que s’hagi d’omplir amb una
persona que ve tres mesos o sis, sinó de referents al municipi, que no podem estar
canviant a la ciutadania, perquè allà van a explicar els seus problemes. Problemes
molt greus, que vostè coneix de primera mà, perquè ha estat al lloc on estic jo ara i,
per tant, s’ha de tenir fermesa i voluntat. Fermesa, perquè, segurament, ens trobarem
alguns decrets que ens diran que no podem contractar ningú, però contractarem. Ens
hi jugarem la pell, la Junta de Govern i els membres del govern, i estic convençut que
vostè ho aplaudirà, perquè ha patit el mateix que estic patint jo ara. No sé si vostè
tenia el mateix suport per part del govern, ni si les regidores anteriors de Serveis
Socials van tenir aquest suport per part de l’alcaldia. Perquè almenys jo no ho veig
enlloc i està clar que hi ha informes. Ara hem donat l’autorització perquè es faci l’estudi
actual de Serveis Socials. El Consell Comarcal fa un estudi a totes les àrees de
serveis socials per veure en quina situació es troben i tornarem a tenir les mateixes
mancances. Perquè no s’està donant resposta, perquè hi ha llistes d’espera
llarguíssimes per donar el servei d’atenció domiciliaria. Hi ha llistes d’espera de
primeres visites de més de dos mesos. Vostès venen que han sigut molt bons gestors,
que han sobrat diners, però, a l’hora de la veritat, quan una persona ve a demanar
ajuda, li donem hora pel cap de dos mesos, A 1 de febrer, quan va entrar aquest
regidor, ja hi havia una instància d’una usuària queixant-se que feia dos mesos que
havia demanat hora i no se l’havia atès.
Sra. Martín: segons la urgència.
Sr. Serret: quan una persona ve a serveis socials a demanar un ajut de
subministrament, s’ha de fer mans i mànigues perquè se la pugui atendre abans d’un
mes i, en aquells moments, estaven donant a dos mesos.
Sra. Martín: celebro que l’equip de govern tingui la intenció de crear una plaça de
treballador social, però, mentrestant, hi ha la possibilitat d’aquest suport de la
Diputació de Barcelona, de plans d’ocupació. Si hi ha tanta mancança de personal, per
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què no sol·liciten un treballador o treballadora social. El nostre govern ja ho feia
anteriorment. Nosaltres tenien la intenció de crear aquesta plaça. Sabem que és difícil,
i mentrestant el que fèiem era reforçar el servei amb els plans d’ocupació.
Sr. Serret: el treballador social hi serà i serà en breu. Quants educadors socials tenia
vostè a l’àrea? Perquè els educadors socials també estan donant resposta a serveis
socials. Donen resposta a infància i adolescència i vostè hi va deixar un tècnic i mig,
perquè a l’altre el va nomenar coordinador. Fa molt bé la seva feina, però deixa
d’atendre visites. Això ho sap perquè va ser la seva decisió treure mig educador social.
On està l’altre? Amb el pla d’ocupació, que estarà al 100%. Aquest govern dotarà de
més recursos a aquella àrea. A diferencia del que vostès feien, aquest govern
destinarà una gran part de la partida al servei de les persones, quan vostès ho
destinaven a altres àrees. En aquest cas, no poden parlar de continuïtat, ho fem
diferent. Donem també una opció als joves, que abans no se li donava. En comptes de
dedicar-nos a omplir la casa de tècnics, que fan molt ben fet la seva feina, en comptes
de destinar-ho a les àrees que vostès ho feien, ho farem al servei a les persones.
Perquè, al final, tothom acaba treballant per la inclusió i serveis socials, i vostè hauria
de saber que és una àrea molt transversal.
Sra. Martín: celebrem que vulguin contractar un treballador social i espero que ho
facin quan abans millor, perquè ja sabem tots dos que hi ha una mancança.
10-G.- Sra. Vega: Sra. Casajuana, vostè ens va venir a dir que portaria el casal. El cas
és que les matricules ja s’han acabat i diuen que no s’ha quedat cap nen fora del
casal. Ens podria dir la quantitat de nens que s’han apuntat al casal?
Sra. Casajuana: en primer lloc, encarregar-me no. Vam revisar el plec de clàusules i
vam introduir el terme de la inclusió i que fos absolutament obert, per no trobar-nos
amb famílies que anessin al despatx a demanar res, sinó que fos una cosa oberta. En
quant a les places, demà tinc una reunió, - hem previst reunions setmanals, un
divendres sí i un divendres no -, per veure si hi ha alguna incidència o alguna cosa i
donar-hi solució. Hi ha menors amb necessitats educatives especials, que seran
assumits pel gran gruix de places, que són 250, però es mirarà si alguns nens
necessiten algun reforç dels monitors, ja sigui amb assessorament o amb educador
social i s’anirà fent el seguiment, perquè en funció d’això haurem de fer una mena de
plecs de condicions per projecte i del que necessitem per anar a picar a la porta de les
diferents entitats i els diferents espais que treballin amb aquests infants, i, el que tingui
un millor projecte, serà qui portarà l’assessorament més específic, perquè si que
trobàvem que, a vegades, hi havia places d’inclusió o menors amb necessitats
educatives especials, que potser els monitors necessiten un reforç en aquest sentit. La
resposta a la pregunta és 250 nens.
10-H.- Sra. Vega: Qui porta les subvencions per nens de necessitis educatives
especials? Perquè sabem que hi ha ajudes.
Sr. Serret: Sra. Vega, com li vaig explicar en el darrer ple, en el que vostè demanava
si hi havia beques en el cas del casal, hi ha un seguit d’ajudes que es fa a la infància.
En aquest moment, les ajudes les tenim marcades com ajuts a la infància, en el que es
dona resposta a aquests casos i ajuts. A una Junta de Govern va passar l’acceptació
d’un ajut de la Diputació de 52.000€, destinada a Benestar social. Es pretén donar uns
ajuts per un psicòleg que ajuda a alumnes amb necessitats. Les regidories d’Educació
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i Serveis socials treballem de forma transversal. El Sr. Màrquez i jo mateix ens trobem
de forma periòdica per tractar temes com aquest, amb els tècnics pertinents, per tal de
treballar d’una forma conjunta i donar resposta de forma equilibrada des de les dues
regidories, perquè tots dos puguem fer front. A nivell de partides, els ajuts a les
famílies estan dintre de l’àrea de Serveis socials, que és d’on destinem aquests ajuts.
Sra. Vega: els 52.000€ que vostè diu que li ha donat la Diputació, és per Benestar
social i vostès ho obren a famílies amb necessitats educatives. Hi ha hagut una
població a la que la Diputació ha donat una subvenció de 222.000€ per nens de
necessitats educatives. Li agrairia que mirés aquesta ajuda. És una població més
elevada, però he fet els càlculs i ens toca 2€ per habitant. Vostè va malentendre el que
jo vaig dir, però em sembla que qui em coneix suficient, sap que lluito molt per
aquestes famílies. Tenen problemes econòmics molt greus, tenen nens i nenes que
necessiten molta ajuda, més que els demés. Jo no em faré la foto si la reben, però li
agrairia que mirés on està aquesta subvenció, perquè l’estan donant per nens amb
necessitats educatives especials.
Sr. Serret: suposo que fa referència a la ciutat de Sant Cugat, que va rebre aquesta
subvenció. En tot cas, és una ciutat de 100.000 habitants. A Malgrat demanem ajuts.
Des que hem entrat com a regidors, continuem demanant ajuts, quan s’obren les
convocatòries de peticions i acceptem aquelles que ens donen. Evidentment hi
treballarem. Jo no sé què entén vostè per Benestar social, però a dins hi ha diferents
usuaris amb diferents perfils, entre ells: inclusió, nens amb necessitats educatives,
nens amb necessitats especials i altres persones que també tenen mancances
econòmiques, d’inserció social, persones que han tingut processos a la seva vida que
els han fet sortir de la societat i han de tornar-hi a entrar. No necessàriament ha de ser
només econòmic tot el suport que dona Benestar social. L’àrea d’acció social i
ciutadania. Totes aquelles persones que venen de fora del país i necessiten un suport,
no només econòmic, necessiten també un suport d’acolliment en la societat, que des
de serveis socials els ajuda a empoderar-se per tenir tota la força i sortir amb les seves
capacitats, donar-los recursos, ja siguin econòmics, humans, socials, de qualsevol
tipus, perquè ells siguin capaços de poder sortir d’aquesta situació. Aquesta és la feina
que es fa a Serveis socials. M’agradaria que no la desvirtués.
Sra. Casajuana: em fa un mica de vergonya ara mateix aquest debat. Penso que tots
els que estem aquí volem el millor per les persones, ja necessitin algun
assessorament, necessitats educatives especials o el que sigui. El fet de tenir una
necessitat o una discapacitat no et fa ser víctima, odio el victimisme de qui sigui. Em
sap molt greu, Sra. Vega, aquí tots som regidors. Si sap una subvenció, ja està tardant
a dir quina és, perquè es demani des d’aquest Ajuntament. Això no està bé, sembla
que s’estigui esperant a que passi el termini per demanar-la, per anar al regidor de
referència i refregar-li, quan els únics que hi sortiran perdent serà la gent que no podrà
tenir aquesta subvenció. Suposo que, en acabar el Ple, anirà al regidor i li dirà quina
subvenció és i quin municipi és.
Sra. Vega: me n’he assabentat avui i està penjat a la Diputació. igual que ho rebo jo,
la rep vostè i la rep ell. El que acaba de dir, no li consenteixo. No he amagat mai una
subvenció. Me n’he assabentat aquesta tarda buscant a la pàgina de la Diputació. Ha
sigut a Sabadell. Els han donat una subvenció per necessitats educatives especials de
222.000€. No miren vostès la web de la Diputació? Quan sé una cosa, he mogut el
que he pogut, he parlat i he trucat a famílies. A mi no me vingui a dir que he amagat
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una subvenció, perquè no lli accepto. Sr. Jofre, jo sé molt bé el que són serveis
socials. Més de lo que vostè es pensa, I sé que no només son necessitats educatives.
Sé que hi ha moltes mancances en moltes coses. Sé que hi ha gent que passa gana,
que no arriba a final de mes, que tenen nanos que no els hi poden donar de menjar,
que se’ls ha de donar roba perquè no en tenen. I els serveis socials són per això. Jo li
he preguntat, si els 52.000€ que li han donat, són de serveis socials. Em sembla que li
he fet molt respectuosament. Trobo molt bé que decideixin on van i on no van, perquè
hi ha un ventall que tenen de possibilitats i no tindran mai suficients diners per
mantenir tota aquesta gent. Vostè sap la subvenció de Sant Cugat que deu ser la
mateixa. Quants dies fa que sap vostè la de Sant Cugat? A mi m’ho acaben de dir
aquesta tarda. Si mira a la plana de la Diputació, ho veurà. I no consenteixo que em
digui ningú d’aquest plenari que jo he amagat una subvenció. perquè no ho he fet en la
vida.
Sra. Ponsa: demanaria a tots i totes que, si us plau, mantinguin el to, perquè el que no
pot ser és esverar-nos d’aquesta manera. Estem en un plenari i la gent que està
escoltant no té perquè escoltar aquest to tant alt.
Sra. Vega: demano disculpes pel meu to, però la Sra. Casajuana ha fet uns
afirmacions que no són correctes.
Sra. Ponsa: el que li dic és que tots mantinguin el to, perquè estem al plenari i hem de
ser responsables del lloc que tenim.
Sra. Casajuana: Sra. Vega, no sé perquè ho ha fet, les seves raons tindrà. Suposo
que es pensava que diria miri Sr. regidor de serveis a la persona, hi ha una subvenció
d’inclusió que s’estan donant dos cents i pico mil euros i no l’ha demanat. Jo la sé i
vostè no. Si a vostè li sembla que fer política és veure una subvenció aquesta tarda i
esperar al Ple per dir-ho, endavant. La meva política és veure una subvenció, parlar
amb el regidor de referència, amb l’alcalde, amb el tècnic i advertir-lo d’aquesta
subvenció perquè tothom la pugui demanar. És aquesta la diferència. No he dit que ha
amagat una subvenció. He dit que vostè, quan ha detectat aquesta subvenció, ha triat
utilitzar aquest tema per tirar-lo aquí al Ple, abans que utilitzar el circuit normal i corrent
que té com a política, i disposa dels telèfons del tots els tècnics.. Jo, quan era oposició
i passava alguna cosa al poble, escrivia un correu al regidor de referència. No
esperava a que hi hagués el Ple per dir: hi ha quatre bancs trencats allà i tu no ho has
vist i jo si. No has fet res. Que vostè ho vol fer? Endavant. Però a mi em fa vergonya.
Sr. Serret: Sra. Vega, no diferenciï la gent que necessita ajuts econòmics de la gent
que necessita ajut social, perquè tota l’àrea dona resposta a aquestes necessitats.
Quan rebem una subvenció destinada a serveis socials, va destinada a totes les
necessitats que s’atenen des de l’àrea. A més a més, cada subvenció s’ha de justificar.
De la justificació que vostè parlar, si comencem a buscar, el que trobarem és que el
termini de petició no el tenia aquest govern. Ara, vostè diu això, anem a buscar quina
subvencions és. Aquest regidor les rep, igual que vostè. Ens les comuniquen des de
tots els àmbits: del partit, la Diputació, com a regidors, tots rebem quan la Junta de
Govern de la Diputació aprova unes línies de subvenció. No pateixi que aquest regidor
s’encarregarà de que a les seves àrees es demanin totes les subvencions que se’ns
poden donar. El que no vol dir que demani una subvenció i automàticament se li
atorgui. No necessàriament, perquè s’ha de justificar, o es pensa que hem acceptat els
plans d’ocupació de la Diputació, sense fer una precisa justificació? Sense explicar
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com destinarem aquests recursos que són de tots i totes? Són de tots els ciutadans i
ciutadanes i per tant s’han de justificar. Em dona la sensació que fa diferències, i no
m’agrada que faci diferències, perquè es dona resposta a totes les necessitats.
Sra. Vega: No faig diferències. Cada subvenció té una sèrie de requisits i cada requisit
depèn de les persones. Si vostè rep una subvenció a serveis socials, vostè amb
aquests diners té el ventall que a vostè li doni la gana. A les persones més
necessitades, a les prioritats que hi hagin. Independentment d’això, hi ha un altre tipus
de subvencions que van destinades a una sèrie de criteris, que vostè no pot decidir,
perquè són els que són. I a mi vostè, amb tot el respecte del món, no m’ha de dir com
justificar una cosa, perquè fa molts anys que justifico coses. Molts anys que justifico
beques i a mi no m’ha de dir vostè les justificacions com es fan. Però vostè té que
reconèixer que pot rebre subvencions de serveis socials i hi ha subvencions
d’ensenyament per certes coses i ara hi ha unes subvencions que s’han donat, vostè
ara ho ha estat mirant i ho ha vist. Només li he preguntat si tenia subvencions de
necessitats educatives especials, perquè la subvenció posa aquest nom, ajudes per
NEE i, aquí, entren aquests barems i aquests criteris. I ni vostè ni jo no sabem ni tenim
decisió a qui se li dona o no. Vostè l’únic que té que fer és valorar les famílies amb
aquests criteris i quan li vingui a serveis socials una altra ajuda per serveis socials, els
criteris els farà vostè. Però si agafa una subvenció per NEE, vostè només pot fer-ho
servir per aquest tipus de famílies i amb aquests criteris. El que va a serveis socials, va
a serveis socials i les subvencions a NEE, van a NEE.
Sr. Serret: s’han dit coses que no les puc passar per alt. A mi el que em posa els pèls
de punta és que, en aquest plenari, a aquest tema de serveis socials, sempre se li
havia donat recolzament. Havíem sigut molt prudents des de l’oposició. Està clar que
els dos grups han fet les seves intervencions a serveis socials i és el tercer Ple amb
aquest govern, que em trobo que es fan interpel·lacions al regidor de serveis socials,
referent a temes de serveis socials. No faci diferències. Això ho diré tantes vegades
com calgui, perquè les persones són persones, totes. I vostè, constantment, posa
clixés i això no ho puc suportar. No pateixi que l’àrea hi treballa i el regidor no és qui
dictamina si es dona una resposta o no. Allà hi ha treballadors socials, educadors
socials que són els tècnics que valoren la situació social de la família. La situació
social de la persona. I això no li puc permetre que ho digui. El polític marca les línies
polítiques, però a l’àrea hi ha molta gent treballant. Vostè ho ha dit això i jo li he
d’aclarir. El regidor no és qui decideix a qui se li dona o no. Potser abans es feia, no ho
sé, la vara de mesurar no sé on era.
10-I.- Sra. Ortiz: jo tinc un prec i una pregunta. Primer faré la pregunta. Hi havia una
dotació al pressupost de 25.000€ per ajuts d’IBI per les famílies d’escassa capacitat
econòmica. Era una dotació per subvenció i les bases van quedar fetes. Era una
subvenció molt interessant. Vam treballar les bases juntament amb serveis econòmics,
que contemplava el pagament d’un 60% de l’IBI, amb un alça màxima de 300€ i era
per la gent que tenia escassa capacitat econòmica. Posaré dos exemples. Un
habitatge en que hi hagués una persona, sempre i quan no sobrepassés l’1,5 del salari
mínim interprofessional. Un habitatge amb dues persones, que no passés de 2 i així
successivament. Jo al veure avui que han passat les subvencions i no ha passat
aquesta, em pregunto si no l’han vist, l’han obviat, la pensen fer? El prec és que la
incloguin i practiquin les bases que estaven ja treballades. Poden tenir èxit i ens
donaria unes pautes per saber aquelles persones, dintre del nostre municipi, que amb
una escassa capacitat econòmica, sense tenir deutes, pagant els serveis i impostos,
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també podrien tenir ajuda d’una part molt important que seria pràcticament la meitat de
l’IBI.
Sr. Serret: suposo que vostè sap d’on ve aquesta línia de subvencions. Ve d’una
reclamació des de l’oposició al mandat que vostè encara no hi era i d’una aprovació
que aquest plenari va fer l’anterior mandat. El govern encapçalat pel PSC i en aquell
moment amb l’ajut del PP, no volia de cap de les maneres aprovar el fraccionament de
l’IBI ni baixar el rebut de l’IBI. L’oposició amb un ple extraordinari i majoria absoluta va
aprovar el fraccionament de l’IBI, per això actualment es fracciona en dues vegades i
una línia de subvencions arribava a 200.000€. Partida que vostès van baixar a 25.000€
aquest any, perquè la “coletilla” que hi van posar va ser sense tenir deutes. I,
evidentment, totes les persones que ho demanaven, tenien deutes amb l’Ajuntament.
Per tant, és lamentable que en comptes de buscar la formular perquè aquells 200.000€
que vam insistir que, si no es gastaven en aquella línia, s’incloguessin a la partida de
Benestar social, i que van anar al superàvit que, com tothom sap, va per altres coses.
Vostès, quan van entrar com a nou govern, van reduir de 200.000 a 25.000€. No
pateixi aquests diners estan a l’àrea i, evidentment, treballem per destinar-los a serveis
socials i a les persones. Hi ha bases que no les podíem permetre. La funcionalitat i
l’objectiu d’aquesta subvenció, des del moment zero, vostès la van desvirtuar. I quan
dic vostès vull dir el PSC i el PP. Vostè potser no hi era, però el Sr. Mercader, sí.
Sra. Ortiz: de l’explicació que m’ha donat vostè, no tinc res a dir, però l’objectiu
d’aquesta subvenció no té res a veure amb aquella. Aquestes han sigut unes bases
que s’han fet aquest any, conjuntament amb serveis econòmics. Clar que no han de
tenir deutes, per rebre qualsevol subvenció nom es poden tenir deutes. Potser no hi
ha persones en aquest municipi que tenen un salari mínim interprofessional o els seus
membres estan a l’atur i hi ha una persona o dos treballant i no arriben als barems que
hem posat, que no tenen deutes? Jo en conec, hi ha moltes persones que passen amb
“estrecheces” i paguen religiosament. Aquestes bases poden incidir en moltes
persones del municipi que es podrien ajudar i això és el que s’hauria de mirar.
Aquestes bases se van treballar aquí i no van sortir publicades. No té res a veure amb
la subvenció de l’altre mandat
Sr. Serret: si treballa aquestes subvencions, sabrà que aquelles persones que ho
demanen tenen deutes amb l’ajuntament. Ho sap. I, per tant, no se li podia donar
resposta, perquè aquest criteri eliminava poder donar la subvenció. El que no farem
serà fer una línia de subvencions perquè, a finals d’any, estigui intacta. Si fem una línia
de subvencions serà perquè la gent les pugui demanar i se’ls pugui atorgar. A mi em
desperta molts dubtes aquesta línia de subvencions que vostè va fer i el que no faré
serà elevar al Ple una proposta que em desperta dubtes. Els 25.000€ són a l’àrea i es
gastaran a serveis socials, a ajudes a les persones.
Sra. Ortiz: el fet de que aquesta partida estigui a serveis socials, no vol dir que s’hagi
de gestionar a través de serveis socials. Nosaltres vam fer aquesta línia de subvenció
perquè es pogués gestionar des de l’Ajuntament, inclús des de serveis econòmics.
Fent una promoció d’aquesta subvenció, no des de serveis socials, sinó des del propi
Ajuntament. Vostè no la vol posar en marxa? No la posi, és la seva decisió, vostè està
al govern. És la seva decisió i la seva responsabilitat, però no em digui que les bases
tenen mancances, que no és factible, perquè això no és cert. Les bases estaven molt
treballades i això ho fan a altres ajuntaments. Jo no tinc res a dir, és la seva voluntat.
Era el meu prec, però si vostè em diu que no, doncs no.
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Sr. Serret: Es poden treballar des d’on vostè vulgui. Aquestes són les maneres
diferents que tenim de governar. Creiem que aquesta línia de subvencions, si està
destinada a persones que necessiten ajuts, s’ha de fer des de l’àrea que pertoca, on hi
ha els tècnics que fan les propostes socials per determinar si socialment necessiten
aquesta ajuda o no. Des de l’àrea d’economia es poden fer altres subvencions i igual
des d’altres regidories per altres temes, però, aquesta en concret, s’havia d’haver
treballat des de l’àrea de serveis a la persona. Vostè diu que la va treballar? Molt bé,
però aquest govern considera que aquesta línia de subvencions s’ha de treballar des
d’allà i és el que farem.
10-J.- Sr. Mercader: Vam veure a la relació de factures que s’havien pagat uns 2.300€
a l’empresa de comunicació Síntesi, el mes de febrer, i hem demanat com es
tradueixen aquests diners amb el treball realitzat, si hi ha algun document, si s’han fet
reunions... La poca informació que ens han proporcionat, és que s’han fet diverses
reunions de treball per intercanviar informació i que tenen dades resultants de les
sessions mantingudes com a base del document que s’està enllestint. Si es paga
segons la feina que s’està fent, demanem la feina que s’ha fet. No hem rebut cap
contesta després d’això. Ho intentem directament amb el tècnic o regidor abans del
Ple, però si no se’ns facilita aquesta informació ho hem de treure al Ple.
Sr. Roger: vostè està parlant d’una informació que se li va facilitar ahir o abans d’ahir.
Se li va respondre això, que és el que hi ha. No li volem donar documents que són
esborranys, són documents de treball, perquè no té cap sentit. Quan estiguin els
documents treballats amb la gent de comunicació de la casa i la gent que ens està
assessorant, i tinguem un acord del que volem i necessita l’Ajuntament en polítiques
de comunicació, se’ls farà arribar.
Sr. Mercader: si vostès diuen que són el govern de transparència, de les finestres
obertes, es contradiuen amb les respostes que estan donant, perquè vostès han pagat
una factura de 2.300€ i no sabem el document treballat. Si té sentit o no donar aquest
document, seria una qüestió nostre de si el demanem o no. Si aquest document canvia
totalment en uns mesos, d’acord, però igualment ens agradaria veure la feina que
s’està realitzant.
Sr. Roger: el criteri d’aquest govern és que no es facilitarà un esborrany, es facilitarà
un document tancat, que pugui veure vostè i tothom. Vostès, poques setmanes abans
de deixar el govern, també havien contractat un servei d’una marca corprativa
determinada, i van utilitzar els mateixos mitjans i no s’ha fet cap mena de crítica. Les
coses són com són. El que aquest govern no farà, serà entregar uns documents que
s’estan treballant, perquè no té cap mena de sentit.
Sr. Mercader: per part de l’oposició, que jo sàpiga, no se’ns van demanar els treballs
que s’estaven realitzant sobre la marca de poble. Si es volen justificar amb el que
fèiem l’anterior govern, es justifiquen i ja està, La resposta és que no volen facilitar
esborranys de documents mentre s’estan treballant, un cop el document final estigui
redactat, suposo que se’ns facilitarà.
Sr. Màrquez: aquesta és la resposta que se li dona i crec que és una resposta
coherent, no podem donar un document que s’està treballant. A tall de recordatori,
vostè ens estava dient que no li acabaven de fer arribar el document de participació
ciutadana que estava elaborant la Diputació i, el regidor que li està parlant, feia tres
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mesos que el tenia, i era un esborrany, evidentment. Jo li vaig sol·licitar en diferents
ocasions i em deia que no el tenia. No entenc que un alcalde no pogués tenir un
document que tenia un regidor de l’oposició. Si hem de començar a treure coses, en
traurem. Li estem dient que s’està treballant, aquesta gent fan una feina i se’ls hi ha de
remunerar. Vostès veuen irregularitats i fantasmes que no existeixen.
Sr. Mercader: Nosaltres en cap moment hem dit que sigui irregular ni veiem
fantasmes enlloc.
Sra. Ponsa: és un document de treball i, quan el tinguem més elaborat, se’ls hi
facilitarà.
La Sra. Alcaldessa aixeca la sessió, de la qual com a secretari estenc aquesta acta.

Vist i plau
M. Carmen Ponsa Monge
Alcaldessa

Joan Carles Nonell i Sendrós
Secretari General
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