ACTA DEL PLE
Identificació de la sessió
Data: 1 de juny 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.

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 4 de maig de 2017.
2.- Disposicions, acords i resolucions d'especial interès pel Consistori.
3.- Modificació de pressupost mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
4.- Aprovació del nomenclàtor oficial de les vies públiques, camins i equipaments
municipals (2017)
5.- Aprovació de les bases específiques reguladores dels ajuts per a l'adquisició de
llibres escolars d'educació infantil, primària i secundària obligatòria, curs 2017-2018.
6.- Modificació del pacte comú de condicions dels empleats públics de Malgrat de Mar
arts. 2.1, 2.4 i 2.10 de l'Annex II.
7.- Modificació del "Conveni per la determinació de mutu acord de la indemnització
dels bens i drets afectats per les obres del "Projecte d'urbanització de l'Av. Barcelona
entre l'Av. Colom i el c/ Ausiàs March" propietat del Sr. José Fontrodona Cardó", per
l'actualització de terminis.
8.- Aprovació de la revisió del Pla d'Acció Cultural.
9.- Moció del GPM PP sobre la no prolongació de la concessió dels peatges del
Maresme per part del Govern de la Generalitat.
10.- Dació de compte dels decrets 804 a 1060/2017.
11.- Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió
1.- Aprovació de l’acta de la sessió celebrada el dia 4 de maig 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 4 de maig de
2017, còpia de la qual s’ha distribuït juntament amb la convocatòria.
Sense cap observació, per assentiment dels disset membres assistents, es
declara aprovada l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 4 de maig de 2017.
2. Disposicions, acords i resolucions d’especial interès pel Consistori.
Sr. Serret: des de la regidoria de formació d’adults es va elevar a la junta de govern
local l’aprovació dels tràmits per dur a terme el procés d’autorització de l’escola
d’adults de Malgrat de Mar al departament d’ensenyament. Atès que l’escola municipal
d’adults de Malgrat de Mar va néixer al curs 94/95 amb la posada en marxa del
projecte escola municipal de formació permanent d’adults de Malgrat de Mar, depenent
en aquell moment de la regidoria de benestar social, des d’aleshores s’han impartit
cursos de formació, instrumental, ensenyament d’idiomes, llengua catalana,
castellana, anglesa i graduat. Enguany, aquest govern s’ha plantejat demanar

l’autorització al departament d’Ensenyament com a centres que poden impartir
formació per a proves de graduat en educació secundària obligatòria, així com de
formació instrumental reconeguts pel departament. Les avantatges pels alumnes seran
considerables, ja que no hauran de presentar-se a les proves lliures que convoca el
departament dos cops l’any. Per l’obtenció d’aquesta autorització cal tenir present la
normativa que regula aquests requisits mínims dels centres i que demana també que
la superfície tingui unes determinades medicions i les instal·lacions del centre han
d’estar regulats per aquests decrets que el departament demana. Així doncs, s’ha fet
aquest tràmit amb tots els requisits i documentació que demana el departament
d’ensenyament i també volíem posar en valor i deixar clar un dels motius pels quals
s’està endarrerint l’obertura de l’escola: és, per una banda, la falta del projecte elèctric
que no contemplava el projecte inicial de l’anterior govern, així com les noves
medicions que demana el departament per tal que l’escola sigui homologada i per tant
donar aquells requisits indispensables perquè sigui una escola homologada i es puguin
portar a terme aquests cursos reglamentats pel departament d’ensenyament. Passem
també a explicar una altra dels punts que des de la junta de govern local, a petició de
la regidoria d’acció social i ciutadania, vam portar a terme. Des de la regidoria d’acció
social i ciutadania, hem decidit ampliar l’horari d’atenció al servei d’atenció psicològica
infantil i juvenil. A partir d’ara, el servei oferirà 5h setmanals més, passant de 7 a 12h.
Aquest servei atén infants d’entre 3 i 18 anys de les famílies amb recursos insuficients
i que necessiten suport psicològic de manera urgent. El servei d’atenció psicològica
individualitzada per infants, per una banda, es financia a través de l’obra social de La
Caixa Pro-infància, que es va iniciar amb 4h setmanals i que actualment és de 7h a la
setmana, durant tot l’any. Tot i això, considerem que l’horari és insuficient per la
demanda existent. Per aquest motiu el govern municipal hem decidit ampliar les hores
d’atenció que s’incrementaran fins a 12h setmanals, durant 11 mesos l’any. Aquesta
ampliació suposa una despesa de 6.975€ que es financiarà amb una subvenció de la
Diputació de Barcelona. Com deia, el servei d’atenció psicològica s’atén a l’àrea de
serveis personals de Can Feliciano, a infants entre 3 i 18 anys, amb sessions limitades
de teràpia curta fins a 15 sessions que en els casos que es considera necessari, el
nombre de sessions s’amplia fins a 30. Aquest servei, com s’ha explicat, s’adreça a
famílies amb recursos insuficients i menors a càrrec que necessiten suport psicològic
de manera urgent. La derivació d’aquest servei que es realitza a través de l’educadora
social o educador social de l’Ajuntament, atén als infants i joves de serveis socials i
amb el treball coordinat de les comissions socials que sorgeixen dels centres escolars i
d’altres àmbits.
Sr. Nuñez: el dia 05/05 vam aprovar també les bases i despeses de la tretzena beca
d’investigació vila de Malgrat a fi de potenciar la investigació i els estudis sobre la
realitat local, l’Ajuntament de Malgrat de Mar va crear al 1991 la beca d’investigació
Vila de Malgrat, que s’ha anat convocant des d’aleshores de forma bianual. La beca
d’investigació és de gran interès per la recerca i posterior difusió del coneixement del
nostre poble. El seu caràcter bianual fa que correspongui convocar-la aquest 2017.
Animo a tots els investigadors i historiadors a presentar-se, tenen temps fins a finals
de setembre.

Sra. Casajuana: aquesta junta de govern local del passat dimarts, va aprovar dos
coses que per nosaltres son importants: una és els ajuts que es donen a les diferents
famílies perquè puguin gaudir del casal. Aquí vam voler remarcar que més del 80% de
les ajudes s’han donat a famílies amb nacionalitat espanyola i s’ha volgut remarcar, no
perquè sigui una qüestió remarcable, sinó perquè entenem que és important també
combatre opinions que a vegades es donen i que tots i totes hem escoltat, relatives a
això, que primer els de casa, i són coses que hi són, amb les quals i vivim, i una de les
feines dels polítics i polítiques és ensenyar la veritat i trencar falsos mites. Dir que això
sempre ha estat així, no ara, sinó sempre. Les ajudes es donen per la capacitat
econòmica i no en funció de la nacionalitat. L’altra cosa que per nosaltres és
remarcable, és que s’ha demanat una subvenció per instal·lar unes calderes de
biomassa a cada una de les escoles públiques. Això serviria per escalfar el total de
l’escola. La biomassa és una energia verda, és una energia sostenible, no emet gasos
contaminats i entenem que poden ensenyar in situ, des de ben petits, als infants, que
existeixen altres maneres de produir energia que és verda i no fa mal a ningú. Deixar
molt clar que això és una sol·licitud, que no vol dir pas que es donin ni es faci. La
sol·licitud de subvenció es demana i es dona o no es dona, hi ha molts més municipis
que probablement ho demanin però tenim clar que, si no es dona i tornen a sortir
aquestes subvencions, es tornaran a demanar. I també fer esment que aquestes
lectures dels diferents punts per fer públics certes decisions que es prenen i que
l’opinió de la gent en relació a aquestes decisions també ens és important.
Sra. Ponsa: el servei de abalisament de les platges aquest estiu 2017 ja està en
funcionament. S’han col·locat 4 canals d’entrada i sortida d’embarcacions i cinc línies
de vida. També remarcar que, aquest cap de setmana, els dies 3 i 4, es celebrarà el
campionat de volei platja, s’ha aprovat un conveni amb Esport Volei amateur i
l’Ajuntament de Malgrat de Mar per l’organització d’una prova del campionat Svatour
de volei, a la platja de Malgrat centre. I també es va aprovar en junta, l’aprovació de
l’oferta pública d’ocupació per l’any 2017. Durant l’any 2016 es produí una vacant de
policia local per jubilació i hem iniciat els tràmits per la seva cobertura. En breu es
comunicaran les bases del procés de selecció.
3. Modificació de pressupost mitjançant crèdit extraordinari i suplement de
crèdit.
Antecedents
Vista la memòria del regidor de l’àrea de serveis econòmics de data 22 de maig de
2017per la qual sol·licita la incoació d’un expedient de modificació de crèdit en el
pressupost de despeses d’enguany d’acord amb el següent detall :
1. Pressupost de l’Ajuntament
Pressupost de despeses :

Aplicació
pressupostària
11.9330.62201
21.1710.61900
91.4312.62200
21.1532.61900
21.1532.61917
23.1621.62300
21.1532.60917
10.9240.22705
91.4320.22706

Descripció

Crèdits inicials

Adaptació espais casa consistorial
Inversions millora parcs i jardins
Millores edifici mercat municipal
Arranjament vial camí Pomereda
Asfaltat vies públiques
Contenidors
Itinerari per a vianants ctra B6001
Participació ciutadana
Pla estratègic turisme

Modificació

Crèdits defintius

-

20.000,00
75.000,00
35.000,00
191.400,00
345.300,00
99.275,00
22.150,00
5.000,00
10.000,00

20.000,00
75.000,00
35.000,00
191.400,00
345.300,00
99.275,00
22.150,00
5.000,00
10.000,00

-

803.125,00

803.125,00

40.000,00
54.450,00

132.787,59
66.450,00

104.787,59

94.450,00

199.237,59

805.400,00
116.486,25
254.000,00

- 805.000,00
5.000,00
- 10.000,00

400,00
111.486,25
244.000,00

Baixes en despeses

1.175.886,25

- 820.000,00

355.886,25

Total pressupost de despeses

1.280.673,84

77.575,00

1.358.248,84

Crèdits extraordinaris
90.1330.62300
21.1510.64000

Sistemes de control i regulació del trànsit
Projectes tècnics

92.787,59
12.000,00

Suplements de crèdit
11.9330.60000
21.1532.61910
91.4320.44900

Adquisició de finques
Millores urbanes
Transferències empresa de turisme

Pressupost d’ingressos :
Subconcepte
pressupostàri

11.76100
12.87000

Descripció

Diputació subvenció adquisició finques
Per a despeses generals.

Total pressupost d'ingressos

2.

Previsions inicials

Previsions
definitives

Modificació

805.000,00
2.121.373,41

- 805.000,00
882.575,00

3.003.948,41

2.926.373,41

77.575,00

3.003.948,41

Estat de Previsió d’ingressos i despeses de Malgrat Turisme SL
Subgrup
70
75
74

Descripció
Vendes de serveis
Altres ingressos de gestió
Subvencions

Total previsió d'ingressos

Subgrup
64
62

Descripció
Despeses de personal
Serveis externs

Total previsió de despeses

Previsions
inicial

Modificació

Previsió
defintiva

19.950,00
24.295,95
254.000,00

- 10.000,00

19.950,00
24.295,95
244.000,00

298.245,95

- 10.000,00

288.245,95

Previsions
inicials

Modificació

Previsió
defintiva

143.245,95
155.000,00

- 10.000,00

143.245,95
145.000,00

298.245,95

- 10.000,00

288.245,95

Vist l’informe emès per l’interventor de fons en 22 de maig de 2017.
Considerant que de conformitat amb l’article 8 de les bases d’execució del pressupost,
la competència per a l’aprovació de modificacions pressupostaries per concessió de
crèdit extraordinari i suplement de crèdit correspon al Ple de la Corporació.
Obert el torn d’intervencions
Sr. Roger: passem a aprovar si s’escau la primera modificació de pressupost que fa
aquest nou govern. D’entrada dir que teníem ja possibilitats de fer alguna d’aquestes

modificacions el passat plenari del mes de maig, però vam pensar que seria millor
esperar a veure què acabava passant amb l’aprovació del pressupost de l’estat i això
ens permet anar una mica més sobre segur sobre els criteris de sostenibilitat d’algunes
de les inversions que es proposen. Passo a detallar-ne una mica l’explicació. Creem
una partida nova de 20.000€ per habilitar alguns espais d’aquest Ajuntament que no
tenen cap funcionalitat en aquest moment, com poden ser l’arxiu antic que hi ha al
segon pis. Ens trobem que moltes vegades la sala que hi ha per fer reunions, que és
normalment la sala de juntes de govern local, es troba ocupada i per tant hem cregut
adient que es pot habilitar aquest espai en el segon pis i a, més a més, hi habilitarem
també un despatx per quan es faci efectiva la contractació d’aquest enginyer municipal
que està previst contractar. Una altra de les inversions previstes és millorar els parcs i
els jardins, aquí també hi ha una novetat que penso hem de destacar que són
gronxadors i equipaments que són adaptats per persones que ho necessiten i crec que
també aquesta idea cal destacar-la, perquè són infants que tenen els mateixos drets i
han de poder gaudir de l’espai públic. Millorem l’edifici del mercat municipal, es volen
habilitar a les entrades portes automàtiques, substituint les portes que tenim
actualment, que en bona part estan en força mal estat i aprofitarem que s’han de
canviar per fer un equipament de portes modern que permeti automàticament accedirhi. Els sistemes de control i regulació del trànsit, augmentem aquesta partida amb
40.000€ per poder treure els pivots que hi ha ara que funcionen amb comandament i
es donaran funcionament a través de la lectura de matrícula per càmera, i la càmera
automàticament detectarà si aquella matricula té accés a aquests carrers. Per tant,
creiem que és un sistema que el que farà és evitar que hi hagi incidents en entrar al
carrer, els pivots, amb vehicles que hi col·lisionen, i d’aquesta manera entenem que es
millora l’eficiència de la regulació del trànsit en aquests vials. També una mica forçats i
esperant tenir a posteriori una subvenció que la lluitarem, hem de dedicar 190.000€ a
arranjar el vial del camí de la Pomareda, a la zona dels càmpings, que els temporals
de gener ens varen malmetre i ara que ja s’ha arranjat l’espigó s’està procedint a la
cobertura amb sorra i la part que pertocarà a l’Ajuntament un cop s’hagi omplert de
sorra serà arranjar aquest vial. També una partida, la més important de totes, de
345.000€ per asfaltar vies públiques. Creiem que és una qüestió que no l’hem de
deixar per abans de les eleccions sinó que, si cal asfaltar vies públiques, cal fer-ho
quan es disposa, i nosaltres entenem que aquest és un bon moment. També hem
detectat que si fem una actuació a gran escala també suposa, si tenim aquests diners,
suposa també estalvi, perquè permet fer més asfaltat de metres. També dediquem
gairebé 100.000€ a comprar contenidors nous, tots ells de superfície, d’aquests
100.000 no n’hi haurà cap que sigui soterrat, però crearem noves àrees que hem
detectat que hi ha necessitat de crear, com substitució de contenidors antics que en
aquests moments, perquè s’han cremat o s’han deteriorat, cal substituir. Una novetat
que fem és habilitar un tipus de contenidor per la recollida d’oli, que fins ara en aquests
espais no es podia fer i habilitarem contenidors perquè es pugui fer en aquestes àrees
de recollida. Un itinerari de vianants que amb conveni amb la Diputació ens costa
22.000€, però que la Diputació aportarà en aquest cas una xifra molt més important, i
és un vial que anirà des d’aquesta rotonda nova que estem fent a Can Palomeres fins
al camí que queda a l’alçada del colonials Torró i Torm, tot aquell vial a la mà dreta,
allà hi habilitarem un carril bici i un carril perquè els vianants puguin transitar amb
tranquil·litat i pensem que també és una actuació interessant. Totes aquestes
inversions entren en aquests criteris de sostenibilitat que dèiem d’entrada. Hem fet
alguns canvis amb partides que ja teníem crèdits habilitats. Habilitem 5.000€ per fer tot

el que correspon a publicitat i correspon a informació sobre el tema d’aquesta consulta
que com a govern ens hem compromès a fer sobre aquest desenvolupament del pla
parcial 7. Aquí entren totes les despeses, d’imprimir les butlletes, el material
d’impremta que ha de servir per fer normalment les actes i tot aquest tipus de material
necessari, això ho hem calculat amb l’experiència d’altres municipis que com quan es
determina una mica el funcionament de tot això, hi ha d’haver una memòria econòmica
i sobre les memòries econòmiques d’aquests municipis amb experiència, hem fet
aquesta modificació de 5000€ que probablement no arribarem a gastar però que crec
que era necessari tenir aquesta previsió. Pel que fa a Turisme, de l’empresa de
turisme, traiem 10.000€ de Malgrat Turisme per poder fer un pla estratègic sobre el
turisme. Tenim una subvenció de la Diputació. Aquest pla costa 20.000€ i ,com que
Malgrat turisme no pot tenir subvencions d’altres administracions superiors, el que fem
és sol·licitar-ho a través de la regidoria de l’Ajuntament i d’aquesta manera poder tenir
aquest pla estratègic sobre turisme. Després, una altra de les modificacions, és la
supressió d’aquesta subvenció que venia donada per la mesa de contractació de
800.000€ per adquirir la finca de Can Palomo. Com ha és sabut, aquest govern ha
determinat que aquests diners s’utilitzaran per la construcció d’una pista polivalent i
per tant el que fem aquí és reconduir aquests diners, que desapareixen de la partida
que era per adquirir aquesta finca. I en principi, habilitem una partida d’uns 40.000€,
afegim als 12.000 inicials per poder realitzar projectes tècnics, un dels quals és el
projecte per aquesta nova pista polivalent.
Sr. Mercader: en primer lloc comentar que hauria sigut un bon gest per part del nou
govern recordar que avui, si es pot dur a terme aquesta modificació pressupostària, és
gràcies a la bona gestió econòmica que ha dut a terme el PSC al capdavant del
govern, juntament amb els tècnics municipals i intervenció, que és d’agrair la feina que
sempre han realitzat i que fa que avui el nou govern pugui disposar d’aquests diners
per poder fer inversions. El superàvit que porten avui a terme, d’inversions, és
d’aproximadament uns 830.000€. Recordar que el superàvit, el que tenen a disposició
el nou govern és 1.950.000€. Avui porten la modificació aproximadament uns
830.000€, per tant, encara tenen a la seva disposició més d’un milió d’euros que
segons m’han informat avui a la junta de govern, ho guarden per fer el nou passeig
Marítim, que esperem serveixi d’alguna cosa guardar aquest milió i que no es gasti
actualment i que quedi a la caixa guardat i esperem que compleixin amb els
compromisos que han adquirit. Des del PSC, tal com hem dit i tal com hem presentat a
les mocions en els darrers plenaris i seguint la coherència de quan governàvem,
nosaltres aquest superàvit l’haguéssim destinat ja mateix a finançar la pista polivalent.
També, no haguéssim canviat la subvenció de la Diputació de Barcelona que anava
destinada a la compra de Can Palomo, i a més a més, haguéssim incorporat la part
restant per tal de comprar aquesta finca. També hauríem incorporat la renovació total
de la plaça Maristany i, a més a més, haguéssim dut a terme la segona fase de
renovació del cementiri, que a l’anterior superàvit ja hi vam destinar 80.000€ i que han
acabat ara les obres i que faria falta que s’anés renovant la part més antiga del
cementiri, a més a més, de seguir amb l’adquisició de desfibril·ladors tal com vam fer
en el passat superàvit i que creiem que seria important seguir amb aquesta adquisició
com a accions més rellevants que portaríem. Som un partit polític que té les idees
clares i els projectes clars, que no diu fa uns mesos una cosa i a l’hora de la veritat en
fa una altra, i que resumidament fem el que diem i així ho demostrem sempre, encara
que avui sembli malauradament que això sigui una excepció. Ens hauria agradat, tal

com es va presentar un govern obert, dialogant, de consens i de fer les coses
diferents, que ho haguessin mostrat havent fet alguna reunió amb els partits de
l’oposició per decidir les inversions a realitzar en aquest superàvit. Una reunió que no
ha existit i que per tant és només una proposta de govern. És una actitud que ja va
sent habitual, les paraules se les està emportant el vent i els fets són els que mostren
la realitat. Pel que fa a les inversions que vostès proposen, volem destacar
positivament la campanya d’asfaltat de carrers, que no només es realitza cada 4 anys
sinó que es realitza cada dos. També les inversions en mobiliari urbà, que celebrem
que enguany es puguin incorporar dins del superàvit. El pla estratègic de turisme, que
és un projecte que també volíem tirar endavant els socialistes i que portàvem al
programa electoral. L’itinerari de vianants de la banda dreta de l’entrada de Malgrat,
que és l’aportació que fa l’ajuntament de 22.000€ a la subvenció i obra que vam
començar a negociar i a aconseguir amb la Diputació de Barcelona, on ells aporten
192.000€. I com no, també estem a favor dels sistemes de control i regulació del
trànsit que enguany té un cost de 40.000€. Dels sistemes de control i regulació del
trànsit volem recordar que aquesta inversió que fa l’actual govern és la continuació
d’una primera inversió que vam realitzar nosaltres al capdavant del govern, l’any
passat, també a través del superàvit. Una inversió que va ser fortament criticada per
PDCAT al no considerar-la necessària i fins i tot la CUP va actuar de defensor del Sr.
Ministre Montoro fent al·legacions, perquè no es justificava dins dels paràmetres
d’inversió sostenible, la qual cosa va suposar un retràs de temps considerable per
portar a terme aquesta inversió. Aquests dos grups polítics, avui en el govern,
inverteixen 40.000€ en aquest concepte, recordant que serien molts més diners si no
s’hagués dut a terme la primera inversió que vam fer nosaltres, ja que hi havia el
programa informàtic, les pantalles a la caserna de la policia... per tant, hauria costat
molts més diners. Vet aquí un tema més a afegir a la llarga llista d’incoherències dels
partits que formen part avui del govern. Pel que fa a la inversió de l’arranjament del vial
camí de la Pomareda, degut als efectes del temporal, està molt bé que hagin demanat
aquesta subvenció però creiem que, si s’hagués negociat millor, per part del nou
govern amb les administracions competents, podria haver sigut una inversió que
s’hagués estalviat l’Ajuntament, ja que en els darrers anys el ministeri de Costes de
l’estat ha sigut qui ha fet les inversions de gran envergadura econòmica al nostre
territori, recordant la darrera d’un milió cent mil euros, i sempre ha respost davant les
demandes del Consistori d’una manera eficaç i ràpida, cosa que no podem dir de la
Generalitat de Catalunya i que seria desitjable que actués econòmicament ja que fins a
dia d’avui no hi ha aportat ni un cèntim. Finalment, pel que fa a l’import del projecte de
la pista polivalent, 54.000€, esperem que sigui un projecte per fer una pista polivalent
que no sigui per complir l’expedient ni els mínims exigibles sinó que sigui un projecte
que reflecteixi una pista polivalent amb cara i ulls, amb insonorització, grades,
vestuaris...entre moltes altres coses, perquè estigui a l’alçada de les entitats esportives
del municipi. Des del PSC anunciem que no posarem pals a les rodes del que és
inversió sostenible o no, ja que defensem que l’Administració local ha de tenir
autonomia suficient per destinar el superàvit al a inversió que cregui necessària en tots
els àmbits, i més aquells ajuntaments que han fet els deures en inversió econòmica, ja
que encorsetar les inversions fa que el perjudicat final sigui el ciutadà.
Sra. Vega: estem totalment d’acord en que s’han mirat bastant bé les inversions
sostenibles, estem d’acord amb el Sr. Ramir que hem tingut que esperar que, des de
Madrid, fessin els pressupostos generals de l’estat i, a nivell de lo que és el control del

transit, nosaltres vam estar en contra de les pantalles i considerem que tampoc estem
a favor. No els posarem pals a les rodes, tot i això. Lo que me sorprèn de la inversió
que vostès fan és que estem d’acord amb la participació ciutadana, però sempre, no
quan a vostès els convingui, no a la carta. Vostès no van fer participació ciutadana per
veure qui volia l’estelada, i vostès representen una part de la població, no tota.
Tampoc si volien canviar d’alcalde, i vostès ho van decidir. Vostès fan participació
ciutadana amb la gran àrea que es vol fer ara. Igual que vostès van decidir per
responsabilitat fer-se càrrec d’aquest poble i de la seva gestió, haurien de tenir ara la
responsabilitat i no deixar que sigui la participació ciutadana. Vostès l’han agafat sense
que ningú els hi demanés, i els toca ser responsables amb el que van decidir.
Sr. Roger: el PSC quan fa agraïments sobre la seva bona gestió anterior sempre
podem estar d’acord amb que s’ha fet, només faltaria, però ja els ho havíem dit alguna
vegada i mai acaben de recordar que hi ha altres partits. Des d’ERC sempre hem dit
que cal agrair als ciutadans de Malgrat l’esforç que fan. Com bé se sap, les
contribucions especials és una de les qüestions que fa que aquest municipi estigui
amb els números que està. Perquè hi ha municipis que, quan s’actua als carrers, no
imposen aquestes contribucions. No vol dir que creiem que això s’hagi d’aplicar, però
és just reconèixer als ciutadans el mèrit i l’esforç que fan, i vostès sempre s’ho han
descuidat. Sobre el milió d’euros del passeig Marítim, no tingui cap dubte que estan
reservats per aquesta actuació que hem vist a diverses campanyes electorals i de
diversos partits i per tant esperem que això sigui una qüestió que puguem afrontar,
aquesta és la voluntat, és l’acord del nou govern. Tal com li hem dit a la junta de
portaveus, no podem preveure si hi ha alguna qüestió important que ens obligui a
desviar una part d’aquests diners, com pot ser alguna catàstrofe, que no desitgem, i
que ha obligat a la modificació de pressupost, a dedicar 200.000€ al vial que se’ns va
emportar el temporal. Per tant, sempre hem de tenir un roc a la faixa però la intenció
és dedicar aquest milió. Sobre el tema de Can Palomo, que deia que s’havia tret. Si,
efectivament. No ha explicat que aquests 200.000€ que s’havien d’afegir als 800 eren
per comprar una part del solar de la finca que no s’havia previst adquirir i amb un
exercici més de transparència el seu partit, ens trobem un informe que aquest PSC
volia fer allà un nou ajuntament, que ERC ja va dir que en cap dels casos hi estava
d’acord. L’Ajuntament actual té recorregut. És cert que té mancances però, si
dediquem algun recurs, com aquests 20.000€, podem anar donant usos a espais
morts. També hi ha zones de la segona planta que, amb una petita inversió també es
podrien desenvolupar. Per nosaltres, i tal com està l’economia, és un disbarat plantejar
una despesa de 3 o 4 milions d’euros per construir un nou Ajuntament. En aquest cas,
deixaria la qüestió, perquè ha interpel·lat directament a altres partís de govern. Si que
voldria contestar al tema de la participació ciutadana. La moció de censura que vam
fer és ben legitima. És una moció contemplada a la legalitat vigent. Nosaltres, de
manera legal, vam fer questa moció, una altra qüestió és el tema de l’estelada. És en
aquest balcó perquè 10 regidors d’aquest govern van aprovar en un plenari que es
posaria l’estelada al balcó. I nosaltres els acords de Ple ens els creiem i els respectem,
perquè representa a aquests regidors i a la sobirania popular. I fem la consulta perquè
pensem que un desenvolupament urbanístic d’aquest calat, que comporta canviar la
façana que veiem del nostre poble des de la carretera, comporta la construcció
d’habitatges, comporta la construcció d’equipaments comercials, tot el
desenvolupament del sector que no és petit, i per això pensem que tot i que després el
plenari haurà de ratificar la decisió, no és una decisió que hagin de prendre 17

persones, per molt que puguin, i en un exercici de democràcia directa, que creiem és
el que toca en qüestions d’aquesta transcendència i dient que el resultat serà
vinculant, que no serà una consulta de façana sinó que el que digui el poble, el govern
ho acceptarà, creiem que és un exercici democràtic interessant i que per fi algun tipus
de democràcia directa es pot implementar també al municipi
Sra. Serra: en relació a la intervenció que ha fet el Sr. Mercader, ens ha semblat
entendre que es referia al PDCAT en relació a una de les inversions que s’han
anunciat i que vostè deia incoherència. En aquest sentit ens ha semblat entendre que
es referia al pressupost que anava relacionat amb retirar els pivots i que es
substituiran per un altre sistema amb càmeres. M’agradaria que em digués on està la
incoherència. Perquè des d’aquest grup sempre hem defensat que l’actual sistema de
pivots estava obsolet i que calia revisar-ho i revisar la política d’entrega de
comandaments. La revisem i ens diu que som incoherents. Tampoc sé quina relació té
amb la inversió que ha fet referència als anteriors pressupostos. No sé si s’ha confós o
expressat malament, nosaltres vam criticar el pressupost per les càmeres de vigilar el
trànsit i no sé que te a veure amb retirar els pivots. Els pivots produeixen molts
incidents i quan arriba el moment d’aprovar un altre sistema no entenc aquests
comentaris. En relació també al fet que no li agradin els canvis que es porten, el
regidor d’Hisenda ho ha explicat sobradament. Quan demana que se’l convidi a decidir
aquests canvis, si que hi ha incoherència, perquè el PSC s’ha atipat de dir que som
continuistes, i resulta que quan arriben els canvis, no li agraden. Difícilment ens podem
posar d’acord. Quan arriben els 100 dies de govern, fan un comunicat que no convida
a que se’ls convidi a cap mena de canvi. Revisin una mica la política de comunicació,
perquè s’han quedat ancorats amb el punt de la moció de censura i crec que si
demanen amb ganes de fer-ho, participar, entre tots plegats hauríem d’anar revisant
una mica els gestos i els missatges que es llencen. Perquè el comunicat del PSC no
convidava, o no deixava veure que tinguessin ganes de participar en res. Jo crec que
és una cosa a tenir en compte i valorar entre tots. Tots hem de revisar coses, però
vostès segurament també.
Sra. Casajuana: la CUP va presentar al·legacions a la modificació pressupostària que
aprovaven 200.000€ en càmeres de seguretat, no per mobilitat. El superàvit permet
destinar diners amb càmeres de mobilitat i no de seguretat. Quan es va canviar el
concepte i es va dir que es posen les càmeres per mobilitat i no de seguretat, en
aquest mateix espai vam dir no anem a contenciós. A vegades, molesta que es vulgui
confondre a la gent que ens escolta, perquè sembla que la tractem de tonta. Aquí diu
que l’accés a la zona de vianants té unes pilones. Aquests 40.000€ són per una
qüestió de mobilitat. No per controlar a les persones que entren i surten, perquè les
pilones han donat problemes. Nosaltres no presentarem al·legacions a un sistema de
càmeres que porten com objecte la mobilitat. Només faltaria. Ens interessa si els
cotxes es colen, si corren més del permès... però no volíem que es posessin càmeres
per controlar a les persones que entren i surten del municipi. I és això al que vam
presentar al·legacions. Vostè va dir que era mobilitat, es va rectificar l’informe, i és el
mateix. Potser ha volgut dir això perquè queda bé, però no és la veritat. A vegades
està bé dir la veritat. En quant al vial de la Pomereda, m’ha semblat sentir que per la
nostre lentitud hem perdut... deixem-ho clar. Aquest ajuntament el que va voler fer va
ser assegurar-se que l’acció que es portés a terme de l’escullera fos una acció
compatible amb un futur si es podia naturalitzar el delta de la Tordera. És a dir, volíem

saber si el fet de posar una escullera faria que, si es decidís naturalitzar el delta,
l’escullera feia algun mal. Ho vam manifestar i després de la reunió amb Costes ens
van dir que no, perquè era reversible. Vam voler prendre la precaució que ens
emblava que havíem de tenir com a gestors d’un territori. Ha fet alentir el què? No
passa res. Tothom està tranquil. Tenim la seguretat que això no farà mal si ho volem
naturalitzar. En quant al vial, hi ha un decret d’urgència que diu que el 50% del cost
l’ha de pagar l’estat espanyol. Però avancem els diners, com ho fem amb moltes
coses. En quant a la participació, distingim conceptes. Una cosa és la participació
ciutadana a la política. Els polítics tenen la capacitat de poder participar. A la gent del
poble se l’ha de cridar a participar. Als que estem aquí no se’ls ha de cridar enlloc.
L’oposició té molts mecanismes, com esmenes o propostes. Nosaltres vam voler
revisar l’ordenança de via pública i vam fer un crit a tothom, qui va venir de l’oposició?
Hi ha treball, no passa res, que aquelles hores no van bé, d’acord,. Que es faci constar
a la fulla que tots els polítics les compatibilitats i incompatibilitats, perquè a dia d’avui
ens pot constar que hi ha un regidor del PSC que treballa, el Sr. Oliver, però ningú
més, perquè en aquell full no hi consta. Si se’ns fa constar ho sabrem, quines
incompatibilitats hi ha i a partir d’aquí podrem decidir una hora o una altra, però no hi
són a dia d’avui. Insisteixo, una cosa és la participació ciutadana i l’altra la política. La
CUP exercíem l’oposició com bonament podíem, presentat propostes, esmenes, però
enteníem que el dia a dia del govern de vegades era prou cansat, i ho veiem, perquè
hi ha molta feina, i agafem les vies que tenim, esmenes, al·legacions, anem al regidor..
i ho fèiem. No es queixin de participació ciutadana quan la seva participació política la
saben i la poden fer la mar de bé
Sr. Mercader: intentaré contestar a tothom perquè en aquest govern parla tothom
menys l’alcaldessa. En principi, Sra. Serra, crec que qui no ho ha entès és vostè.
Nosaltres hem entès la vinculació amb la inversió de fa un any. Potser vostè que ve
poques hores a l’Ajuntament no ha vist la vinculació. Si vostè mira la modificació del
pressupost es veu que estan destinats a sistemes de regulació del transit. Venia del
pressupost del 2017, que vam haver de canviar pel tema de la CUP i s’afegeixen
40.000€ que és la modificació que es fa ara. La vinculació és que sense haver fet
aquesta inversió que vam fer en el seu moment, a vostès no els tocaria pagar 40.000€
sinó 80 o 90.000€. per tant, crec que té força vinculació. I fa un any va comentar que
destinar una partida de 200.000€ a posar càmeres sense un debat previ, que vostès
han entrat al govern per fer noves maneres de fer política, però que després diuen
clar, fem lo que feien al PSC i depenent dels comunicats que treguin a premsa els
convoquem o no. Quines noves maneres són aquestes? D’aquestes incoherències
estem parlant. També comentar al Sr. Roger, el tema Can Palomo, que vaig llegir una
noticia que el PSC fos valent en dir que es volia fer un nou Ajuntament. Li recordo que
el 13/10/2016, al Punt Diari del Maresme, que es va assabentar tothom, ja s’apuntava
que des del PSC, a part de fer l’oficina del turisme i el museu, hi havia la intenció de
recuperar el projecte de l’anterior alcaldessa de fer un nou Ajuntament. I li recordo que
no va ser al Punt, sinó ERC, que el 13 de setembre al vespre, publicaven una nota de
l’adquisició de la finca Can Palomo, que corrobora el que diem nosaltres. Llegeixo:
ERC va saber que aquesta finca es posava a la venda a principis d’anys, ja que
sempre hi havíem estat interessats pel valor històric i patrimonial i en aquells moments
estaven redactant una moció per catalogar-la i evitar l’enderroc. Posteriorment, van fer
la reflexió i en lloc de treballar-ho en format moció, millor treballar-ho conjuntament i
van presentar una proposta al govern perquè en fes una valoració. Cal plantejar la

possibilitat que les taules de concertació, els 800.000€ que ens dona la Diputació ara,
podien anar per finançar aquest projecte. Nosaltres ho vam fer. Ara vostès, per junta
de govern, que ho podien haver comentat al segon punt com a tema d’interès, haver
fet el canvi de destinació. En aquell moment el govern va veure amb bons ulls la nostra
proposta, tant l’adquisició com la restauració i finançament. Les opcions que es
contemplaven era habilitar un espai de museu, que es mostri el fons Cardona. Crear
espais reservats a exposicions temporals, trasllat de l’oficina de turisme, que no els
semblava del tot malament i l’espai del jardí podia ser un reclam pels visitants, amb
espectacles a l’aire lliure. Per ERC la construcció d’un nou ajuntament no ho veien bé
ja que suposa una despesa molt elevada. Vostès el 13 de setembre, si nosaltres
fóssim tant poc transparents, no ho sabrien ni hagués sortit publicat. Potser abans de
parlar hauria de mirar una mica els medis de comunicació. I com amb el tema de
l’Ajuntament no hi acabaven d’estar d’acord, el 15 de desembre en un diari digital,
comentaven que el govern havia anunciat la intenció d’adquirir la finca, que la compra
ha estat ben rebuda per ERC de Malgrat, que recolzen la idea d’ubicar-hi la nova
oficina de turisme i el museu, però que qüestiona el fet de construir el nou Ajuntament,
perquè no és urgent a Malgrat i demanen que siguin els malgratencs i malgratenques
que decideixin una part dels usos a Can Palomo. Ja li vam dir que li oferiríem el 6 vots
del PSC perquè tirés endavant la modificació urbanística. Hem vist pels mitjans que no
agafa l’oferiment i que a junta de govern per un punt d’urgència canvia el destí cap a la
pista polivalent. Ja que fan una consulta per l’àrea comercial, podien fer una consulta
pels usos de can Palomo, o per comprar-la. Però bé, han decidit canviar el projecte per
l’acord de govern. Per tant, incoherències vàries. I finalment, la Sra. Casajuana no li
respondré, perquè està molt bé les lliçons que es fa, però de participació i
transparència en sabem.
Sra. Serra: Sr. Mercader, parlant de lliçons, no és la més adequada per parlar de
lliçons de participació i transparència. Li agraeixo molt que ens dediqui temps per
replicar, però li recomanaria que es repassés les actes de plens i les nombroses
queixes que han entrat per registre en relació als pivots. Si té la sensació que no s’ha
fet un debat previ, no sé a quin Ajuntament estava. Aquest tema és recurrent. Creu
que cal més debat? Tots sabem que el sistema de pivots no funciona. No sé a que ve
el replicar i buscar la punteta. És un debat estèril. Sobre Can Palomo, resulta bastant
patètic apropiar-se com a un projecte propi l’adquisició d’aquesta finca quan de tot lo
que ens ha explicat, li haig de dir que un grup que ha governant més de 30 anys que
ens vingui a explicar quina importància té aquesta finca, és bastant ridícul, perquè
vostès han tingut anys i panys per donar-li la importància, buscar usos i fer
modificacions al POUM, perquè van ser els impulsos amb majoria absoluta del POUM i
podien haver pres les mesures que creguessin convenients. Ara convertir-se amb el
defensor d’aquesta adquisició només per buscar voltes al govern, perquè sap que això
pot ser un tema que a lo millor li serveix per buscar esquerdes, resulta lamentable.
Sobre transparència, quan vostè va fer públic que anaven a adquirir aquesta finca, que
va ser iniciativa d’ERC, que vostè no es la persona més adequada per defensar a capa
i espada l’adquisició d’aquesta finca, li diré que el nostre grup mai va ser convidat ni
participat de res. Li vam haver de demanar audiència, li vaig fer diferents correus que
els guardo demanant una reunió per parlar-ne. I estic esperant la resposta. Mai va
contestar. Per tant, no em doni lliçons de transparència i menys posant com a
referència aquesta finca. I li faig una pregunta, ja que és vostè tant espavilat, si se li
planta aquí la persona que ve a vendre aquesta finca, primer no trobes ni un paper ni

un acord signat, tant que vostè havia fet no hi havia res lligat, i se’t senten davant i et
diuen que el preu ha pujat 200.000€. Ho tiraria endavant? Doncs no, nosaltres tenim
sentit comú. I més quan aquests diners no hi son. Per tant, no és qüestió de que
aquest govern sigui més o menys hàbil negociant. Aquesta adquisició, per ara, s’ha
quedat estancada i molta culpa per haver filtrat als mitjans aquesta compra abans
d’hora.
Sra. Vega: Sra. Casajuana, li vull fer un apunt. Els que estem a l’Ajuntament tenim
unes hores per venir. I ho saben, que tenim problemes amb les empreses perquè
arribem a un principi d’acord. En el meu cas, no puc venir a les reunions perquè les
posen els dimecres a les 10 del matí, pot sonar una excusa, i la gent te que entendre
que no és per falta de ganes, sinó perquè no es pot fer. Com a mínim, nosaltres vam
tenir un conveni que eren els dijous. El pacte que tenia jo a la feina és els dijous, jo no
puc a una empresa anar el dia abans o dos diens abans i dir no vindré de deu a onze,
divendres marxo a les 10... això no funciona així. Perquè tinc la meva responsabilitat
com a regidora, però també com a treballadora de l’empresa on estic. Jo demanaria si
podíem fer alguna reunió. Han comprovat que, quan fan una reunió a partir de quarts
de set de la tarda, jo assisteixo. Encara espero que se m’enviïn les actes. Considero
que com a mínim el respecte d’enviar el que surt a la junta es faci, no demano que
canviïn, perquè he vist que no hi ha res a fer. Vostès manen i amb els seus horaris... jo
ho respecto, però no entenc que si els dijous tots estàvem, entenc la seva postura,
però vostè sap qui treballa o no. En el tema de compatibilitats, a mi no m’ho ha dit,
però m’he sentit com al·ludida.
Sr. Sánchez Camacho: ja que no ho fa vostè, Sra. alcaldessa, primer demanaria a la
Sra. Serra que alguns comentaris que fa o paraules que utilitza, com espavilat, no els
torni a utilitzar perquè m’ha semblat de molt mal gust. Referent a la Sra. Casajuana,
també he tingut la sensació que el comentari de qui treballa i qui no reballa, no tocava,
aquí. Jo no sé si vostè treballa, si el Sr. Màrquez treballa o no, però no ho diria a un
Ple.
Sra. Ponsa: referent al que ha dit, ja li havia demanat al Sr. Secretari, arrel d’un
incident que va haver-hi aquesta setmana passada, que ens busqués un codi ètic pels
regidors.
Sr. Roger: el Sr. Mercader ha tirat d’hemeroteca pel tema de can Palomo i parla, que
es va fer públic, a meitats de setembre. Jo li pregunto: quants mesos feia que s’havia
començat a treballar aquesta qüestió? Quants mesos havíem estat tots els grups amb
juntes de govern, preguntant? I mai, després de molts mesos, es va filtrar res. Vostè
va poder treballar amb tota la calma del mon i no ho va saber portar bé. Que ara vingui
a tirar d’hemeroteca i no li faci cap mena de rubor que, després de tants mesos aquest
portaveu preguntar-li quan portarà vostè la modificació al ple, al proper ple... jo me’n
vaig cansar i al final ja no preguntava, però crec que a, més a més, podia haver dit que
estem intentant aconseguir que es pugui projectar un nou Ajuntament. Hagués estat
lleial, però no ho va dir en cap moment. Si a vostè li sembla que això és una bona
actuació, jo crec que no.
Sra. Casajuana: quan jo parlo de participació política, es que en el moment que uns
polítics es presenten, poden governar o no. Ha d’haver-hi una mínima compatibilitat

entre el que un fa i fer de polític. Quan el Sr. Oliver diu si toca o no dir si la gent
treballa o no, nosaltres a principis de mandat tenim l’obligació per transparència de
presentar un document de compatibilitats. No a nivell laboral, les finques, comptes
bancaris, si treballem... no les hores que podem fer de polítics. El que volem dir és que
sabem que la Sra. Vega pot els dijous, farem de més i de menys. Potser quan han de
venir els tècnics, a la tarda no els va tan bé i haurem de fer de més i de menys. Si hem
de fer algun reglament, aquesta comissió de treball que abans era entre els membres
de govern, tenim la intenció de fer-la entre tots. Si la resposta és que no podem, miri,
està bé, però jo era oposició i feia mans i mànigues per arribar a molts llocs. Si no puc
perquè em passo 8 hores setmanals treballant al mati, cap problema. Si això no els
cau bé que vol que els digui. Quan em presento a política, sé que no governaré, i si
governo, fantàstic. I lògicament que necessitem saber quina compatibilitat horària hi
ha, però que sigui real. Perquè clar, una cosa és horari laboral i dir no puc venir perquè
un no vol. Home, no. Insisteixo, tenim un full on tots hem de posar si treballem o no i el
tema de coses més concretes com són comptes bancaris. I del PSC no ens consta. I
no és res dolent, és que allà no consta. Si no consta, nosaltres podem convocar a
qualsevol hora.
Sr. Mercader: jo crec que s’han deposar d’acord, perquè el Sr. Roger ha comentat que
tots els grups polítics estaven assabentats de la compra i la Sra. Serra m’ha tirat en
cara que no la vam convidar. Per tant, posin-se una mica d’acord. Pel tema de
l’hemeroteca, qui ha tirat endarrera per intentar justificar el canvi de subvenció actual
és vostè, culpant de les males negociacions al PSC. Però, si estic a l’oposició, no és
perquè vull, sino perquè van fer una moció de censura per fer-ho millor que nosaltres.
Arremanguin-se, posin-se les piles i comprin la finca. I no estiguin justificant-se sempre
amb els 30 anys del PSC, perquè sinó ho fan millor, perquè estan aquí? Els hi diem
des del PSC que es deixin d’excuses, que treballin i que demostrin que el que deien a
l’oposició, ho facin.
Sra. Ponsa: vull que li quedi clar que estem aquí per treballar, però per tot el poble, no
per uns quants.
Sra. Castellà: jo no només volia fer un apunt sobre el tema de Can Palomo. Jo vull
explicar que, en cap cas, a la propietària de la finca se li va donar el termini per fer el
pagament i va ser una de les claus de la no negociació de la compra. Un dels motius
del trencament de les negociacions és quan se li ha de donar el termini de quan podia
cobrar. Se li va donar un termini de quan passaria la modificació per Ple, quan temps
passaria a Urbanisme i altres organismes i, quan se li va donar el planning de temps,
aquella senyora va dir que, si des de bon començament ho hagués sabut, s’ho hagués
agafat d’una altra manera, però, en cap cas, se li va anunciar que cobraria al 2018.
Que ella estava segura que se li pagaria al 2017. Per tant, sigues també tu clar i no
diguis que la culpa és nostra. Si la senyora hagués sabut que fins al 2018 no li podíem
donar el pagament de la finca, s’ho hagués agafat d’una altra manera. Quan se li va dir
que no es podia pagar al 2017, va ser un dels motius de trencament.
Sr. Roger: és normal, després de 8 mesos que va durar el seguiment, que hi hagués
algun partit que d’entrada no estigués informat, però després de 8 mesos... no sé com
tothom va aguantar fins al setembre esperant a que fes vostè el que fos, que no gaire

res positiu, pel que vam trobar-nos després, perquè cregui’m que no li hagués sigut
gens agradable el que es deia de vostè per part de la propietat.
Sr. Mercader: és curiós que un govern es posi al cantó de la propietat i no pregunti a
l’altre cantó. És fenomenal. Potser és per la falta d’experiència, però un propietari
privat sempre busca el seu benefici i les maneres de cobrar el més ràpid possible. Si
vostès volen fer cas a un particular... jo no m’hi posaré. Tinc les coses molt clares i no
posaré la culpa a la propietat ni res. Simplement els estic demanat que lo que es va
lluitar. es treballi i que en 3 mesos es canviï la subvenció de lloc perquè aquest
missatge no és gaire positiu per voler comprar la finca.
Sra. Ortiz: volia dir a la Sra. Casajuana que hem entès molt bé el que ha dit, però
cregui’m que li digui que ha estat molt desafortunada.
Sr. Oliver: prego a la Sra. Casajuana que em passi per correu aquest famós
document que, jo des de febrer que estic a l’oposició, ni l’he vist ni l’he emplenat. Ho
ha dit vostè, jo no ho he dit.
Sra. Ponsa: per acabar, només dir-li Sr. Mercader que nosaltres som una
Administració pública i, pel que fa a Can Palomo, ens hem basat en els informes dels
tècnics. Per al·lusions, veig que a vostè li agrada molt que parli, perquè va dient que jo
no dic res. Nosaltres treballem de manera transversal i som un equip. No cal ser un el
protagonista de la funció,. Treballem pel poble. Al treballar de manera transversal, si
un porta un tema millor, perquè ha de ser la protagonista l’alcaldessa? No hi ha cap
motiu. Parlo quan em toca. Però som un equip i tots portem diferents àrees i tots tenim
dret a parlar. A nosaltres ens interessa que es facin coses a Malgrat i per treballar pel
poble.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 25 de maig de 2017.
Vista la proposta de l‘alcaldia, de 23 de maig de 2017, el Ple, per deu vots a favor
(JxM, ERC, PDC i CUP) i set abstencions (PSC i PP), acorda:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit, mitjançant concessió
de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, que es detalla a continuació:
1. Pressupost de l’Ajuntament


Pressupost d’ingressos:

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d'inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

Previsions
inicials
8.698.000,00
200.000,00
4.982.075,00
4.394.475,00
120.000,00
400,00
942.250,00
36.000,00
1.090.000,00
20.463.200,00



Pressupost de despeses:

Modificacions
Modificació
anteriors
actual
295.373,72
189.983,37
- 805.000,00
2.126.785,53
882.575,00
2.612.142,62

77.575,00

Previsions
definitives
8.698.000,00
200.000,00
4.982.075,00
4.689.848,72
120.000,00
400,00
327.233,37
3.045.360,53
1.090.000,00
23.152.917,62

Crèdits inicials
Despeses de personal
Despeses corrents en béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

7.890.925,00
7.205.550,00
104.000,00
696.325,00
3.440.400,00
36.000,00
1.090.000,00

Transferències corrents

20.463.200,00

Modificacions
Modificació
anteriors
actual
298.113,40
233.530,94
15.000,00
1.625,00
- 10.000,00
2.078.873,28
72.575,00
2.612.142,62

Crèdits defintius
8.189.038,40
7.454.080,94
104.000,00
687.950,00
5.591.848,28
36.000,00
1.090.000,00

77.575,00

23.152.917,62

2. Estat de Previsió d’ingressos i despeses de Malgrat Turisme SL
Subgrup

Descripció

70
75
74

Vendes de serveis
Altres ingressos de gestió
Subvencions

Total previsió d'ingressos

Subgrup

Descripció

64
62

Despeses de personal
Serveis externs

Total previsió de despeses

Previsions
inicial

Modificació

Previsió
defintiva

19.950,00
24.295,95
254.000,00

- 10.000,00

19.950,00
24.295,95
244.000,00

298.245,95

- 10.000,00

288.245,95

Modificació

Previsió
defintiva

Previsions
inicials
143.245,95
155.000,00

- 10.000,00

143.245,95
145.000,00

298.245,95

- 10.000,00

288.245,95

3. Estat de consolidació del pressupost general


Pressupost d’ingressos:

Capítol
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Descripció
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d'inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

Total ingressos



Pressupost de despeses:

Ajuntament
8.698.000,00
200.000,00
4.982.075,00
4.689.848,72
120.000,00
400,00
327.233,37
3.045.360,53
1.090.000,00
23.152.917,62

Malgrat
Turisme SL

Eliminacions

44.245,95
244.000,00

- 244.000,00

288.245,95

- 244.000,00

Pressupost
defintiu consolidat
8.698.000,00
200.000,00
5.026.320,95
4.689.848,72
120.000,00
400,00
327.233,37
3.045.360,53
1.090.000,00
23.197.163,57

Capítol

1
2
3
4
6
7
8
9

Descripció

Despeses de personal
Depeses corrents en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

Total despeses

Ajuntament

Malgrat
Turisme SL

8.189.038,40
7.454.080,94
104.000,00
687.950,00
5.591.848,28
36.000,00
1.090.000,00

143.245,95
145.000,00

23.152.917,62

288.245,95

Eliminacions

- 244.000,00

- 244.000,00

Pressupost
defintiu consolidat
8.332.284,35
7.599.080,94
104.000,00
443.950,00
5.591.848,28
36.000,00
1.090.000,00
23.197.163,57

Segon. De conformitat amb el que disposa l’article 177.2, en relació a l’article 169 del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text Refós de la Llei Reguladora d eles
Hisendes Locals, publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, per un
termini de 15 dies hàbils, durant els quals s’admetran reclamacions i suggeriments
davant el Ple, el qual disposarà d’un mes per resoldre-les. En cas que no es presentin
reclamacions, l’expedient s’entendrà definitivament aprovat.
4. Aprovació del nomenclàtor oficial de les vies públiques, camins i equipaments
municipals (2017)
Antecedents
En data 18 de gener de 1996 el Ple de l’Ajuntament de Malgrat de Mar va aprovar una
relació de noms oficials de les vies públiques.
D’altra banda, en data 10 d’abril de 2008, el Ple va aprovar definitivament l’inventari de
camins municipals de Malgrat de Mar.
El temps transcorregut des de la darrera normalització del nomenclàtor (gener de
1996), el considerable augment de les vies públiques que s’ha produït des d’aleshores,
així com l’aprovació de l’inventari de camins, fan aconsellable refondre en un únic
document la relació de les vies públiques aprovades, incloure el màxim de noms
possibles i normalitzar-los tots, seguint els mateixos criteris.
A banda d’això, cal denominar alguns carrers i places que resten sense un nom oficial
Consideracions tècniques
L'arxiver municipal i el tècnic del SIG, en data 22 de maig de 2017, han emès el
següent informe:
"Consideracions tècniques
1. Diferències a l’hora de denominar algunes vies
Entre l’acord d’aprovació del nomenclàtor de 18 de gener de 1996 i l’acord d’aprovació
de l’inventari de camins (10 d’abril de 2008) hi ha petites diferències. Algunes

d’aquestes diferències, com és el cas del camí de Can Palomeres (Acord Ple de 1801-1996) o camí de Palomeres (Inventari de camins, 10 abril 2008) ja han estat
esmenats per un ple posterior (vegeu acord del ple de 12 de desembre de 2013).
Tanmateix, hi ha dos casos en què hi ha diferències entre els dos acords municipals
esmentats.
Cas 1
Turó d’en Dientes (Acord Ple de 18-01-1996)
Camí del Turó d’en Dent (Inventari de camins, 10 abril 2008)
Traduir “Dientes” per “Dent” pot ser ben legítim. En el nostre nomenclàtor tenim casos
semblants: alguns s’han traduït, i d’altres no. Dels que s’han traduït, esmentem el del
carrer Emili (traducció de Emilio). Dels que no s’han traduït, el carrer de Can Feliciano
(no Felicià) i, encara, la platja de l’Astillero (que no s’ha traduït com a Drassana, tot i
que és un castellanisme flagrant), que cal escriure sempre en cursiva. Seguint el
mateix criteri, caldria mantenir el nom de “Dientes” que és com els testimonis orals
recorden el personatge que dóna nom al lloc.
Caldria, per tant, dir-ne “Camí del Turó d’en Dientes”
Cas 2
Carretera de Mas Bages (Acord Ple de 18-01-1996)
Camí de Mas Bages (Inventari de camins, 10 abril 2008)
En aquest cas, és evident que bona part dels camins han esdevingut “carreteres”. Tot i
això, si tenim al nomenclàtor “camí del Pla” o “camí del Mig”, també, per coherència,
hauríem de mantenir el nom de camí de Mas Bages, en lloc de “carretera de Mas
Bages”.
Caldria, per tant, dir-ne “Camí de Mas Bages”

2. Vies públiques existents sense una denominació oficial aprovada pel ple
Hi ha espais públics als quals se’ls atorga un nom més o menys oficial però que no ha
estat aprovat pel Ple de l’Ajuntament. Recullo els següents casos
a) Jardins dels Bombers Voluntaris
Situada al costat del parc de bombers, entre el carrer del Cadí i el de la Tramuntana
b) Plaça de Ca l’Arnau

Situada entre el carrer Bellaire i la cantonada del carrer del Camí Nou amb el carrer de
Passada
c) Plaça del Canigó
Situada en la confluència del carrer del Canigó amb el carrer de Lleida
3. Equipaments municipals
a) Aparcament del Sindicat.
Situat en l’espai de l’antic sindicat de pagesos, entre el carrer de Sant Esteve i la via
del tren, a l’alçada del carrer de les escoles i a tocar de l’estació del tren
b) Aparcament de la plaça de Catalunya o aparcament del liceu
Situat a banda i banda del carrer d’en Blanch confluència amb el carrer de Ramon
Turró. Aquesta partió del carrer de Ramon Turró, i la normativa urbanística, fa que es
puguin considerar espais amb nom diferents. D’altra banda, hem perdut el topòmim
Liceu i seria convenient de recuperar. La meva proposta és la següent:
b1) Aparcament del Liceu (situat on actualment es fa el mercat del dijous)
b2) Aparcament de la plaça de Catalunya (la part d’aparcament a tocar de la plaça)
b3) Plaça de Catalunya
Vegeu el MAPA 1
c) Aparcament de Can Rierola.
Situat a l’illa de cases interior entre el carrer de Sant Isidre i el de Joaquim Ruyra.
Aquest aparcament també es coneix com el d’en Torrentó, els darrers propietaris.
S’opta pel nom de Can Rierola perquè aquest nom és més antic i de més durada
temporal.
d) Aparcament del parc Francesc Macià
Situat al costat de l’Avinguda de la Costa Brava, a tocar de la Riera de Sant Genís, a
l’inici del parc Francesc Macià per la seva entrada sud. A aquest aparcament també se
l’ha anomenat aparcament del C.A.P. (Centre d’Assistència Primària), per la proximitat
d’aquesta instal·lació sanitària. Tot i això, l’aparcament està més lligat urbanísticament
al parc, i se l’hauria d’anomenar d’aquesta manera, per evitar confusions.
e) Aparcament de Can Penxa
Aparcament situat al costat del carrer de la Verge de Montserrat, a tocar de la plaça de
la Germana Campos. Proposem utilitzar un topònim de la zona, el d’una masia
ubicada justament al límit de l’actual aparcament (MAPA 2)
f) Aparcament de l’Escorxador
Ubicat al carrer de Girona, després del pavelló poliesportiu Germans Margall, on hi
havia hagut el darrer escorxador municipal

g) Biblioteca La Cooperativa
Situada al carrer Desclapers números 14-18
h) Camp Municipal d’Esports
i) Capella de l’Antic Hospital
Situada al carrer de Passada núm. 42
j) Centre Cultural
Situat al carrer del Carme núm. 26
k) Pavelló poliesportiu Germans Margall
Situat al carrer de Montserrat Roig s/n
l) Pavelló Municipal d’Esports
Situat a l’av. de Tarragona s/n, inclou l’antic pavelló poliesportiu, ara remodelat.
Juntament amb la piscina municipal, si es considerés convenient, es podria crear una
denominació nova que ajuntés els dos equipaments en una sola entitat.
m) Torre de Ca l’Arnau
Situada al carrer Bellaire núm. 2
n) Torre de la Vídua de Can Sala
Situada al carrer de Mar núm 61. S’opta pel nom que recupera la primera propietària
de l’edifici, Josepa de Garriga i Anglada, coneguda, segons fonts orals, com a la vídua
de can Sala. La torre també ha tingut el nom dels seus propietaris posteriors, i es
coneix com a can Serra, can Riera, i fins i tot com a torre del Bombay, en referència al
nom de l’hotel que hi hagué al costat de la torre als anys setanta del segle XX.
o) Centre Cívic
Situat al carrer de Lleida
p) Servei d’Arxiu Municipal
Situat al carrer de Mar 63
4. Noms de camins que s’incorporen al nomenclàtor oficial (a partir de l’Inventari de
camins, 2008). (VEGEU MAPA 3)
a) Camí antic de Blanes (MA03)
b) Camí de Sant Genís (MA04)
c) Camí de la via (MA05)
d) Camí de Santa Rita (MA06)
e) Camí de Pineda a Malgrat (MA07)
f) Camí de Palafolls al Pla de Grau (MA08)

g) Camí del Pla de Pineda (MA09)
h) Camí de Montagut o de Mas Joer (MA11)
i) Camí de Sant Genís (MA12)
j) Camí de la Tordera (MA14)
k) Camí de Blanes per la costa (MA15)
l) Camí de la Conca (MA17)
m) Camí de Mas Aragall (MA18)
n) Carrer de l’Avi Xaxu (MA19)
o) Camí d’en Moles (MA20)
p) Camí d’en Segarra (MA21)
5. Ampliacions i eliminacions del nomenclàtor
a) Desaparició del passatge de Joan Paradeda i Jaumet de la seva ubicació actual.
Proposem que s’aprofiti aquest nom de carrer per denominar la via pública existent
entre l’avinguda de Joaquima de Vedruna i el carrer de Josep Planagumà. Vegeu el
MAPA 4
b) Prolongació del carrer de Girona, des de la rotonda de l’avinguda de Joaquima de
Vedruna fins a l’avinguda de la Costa Brava. Aquesta via pública neix l’any 1917 a
causa d’un projecte de carretera. El més lògic seria fer servir el mateix nom que
s’indica al projecte: Carretera de Malgrat a Blanes. Vegeu el MAPA 5
6. Rectificacions d’altres acords del Ple
a) El ple de l’Ajuntament de Malgrat va aprovar el 8 d’abril de 2010 la denominació de
la plaça de Vicens Ferrer, situada a la cantonada entre l’Av. Josep Ragull i Vilaró amb
carrer Joan Coromines i Vigneaux.
Posteriorment, a l’hora de situar la placa corresponent per a la seva inauguració el juny
de 2011, es va optar per dir-ne “plaça de Vicenç Ferrer”.
Tant Vicens com Vicenç en català són correctes. Tanmateix, no es pot tenir aprovat
oficialment un nom d’una manera i visualitzar-lo al carrer d’una altra. En aquest sentit,
atesa la voluntat de dir-ne “Vicenç” i no “Vicens”, cal que el Ple modifiqui i aprovi la
nova denominació: Vicenç Ferrer.
7. Altres topònims

Al nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya
(2009) en relació al nostre terme municipal hi trobem
Nuclis de població
. Can Palomeres
. Can Viader
. Castell, el
. Terreres, les
Indrets
.Conca, la
.Santa Rita
Elements orogràfics (coll, pla, vall...)
.Grau, pla de
.Pineda, pla de
.Sorres, les
.Verneda, pla de la
Elevació (cim, puig, turó...)
.Mas Aragall, turó de
.Montagut
.Serra, turó d’en
Comunicacions
.Pixota, pont d’en
.Pomereda, camí de la
Toponímia litoral (cap, punta...)
Tordera, punta de la
8. Aprovació de 2 passatges, 2 places, 2 carrers i una avinguda
8.1. Passatge paral·lel al de Maria Àngels Anglada, entre el passatge de Maria Aurèlia
Capmany i el carrer de Roger de Flor. Vegeu MAPA 6
Proposta: En aquesta zona dominen el nom de dones escriptores. Es podria
denominar el passatge amb el nom d’una dona escriptora (per exemple Maria Antonia
Salvà, Rosa Laveroni, Lola Anglada, Clementina Arderiu, etc.), o bé, també, amb el
nom d’una dona de renom que tingués alguna vinculació amb Malgrat. En aquest
sentit, proposem el nom de Àurea de Sarrà (1889-1974), dansaire famosa , vinculada
al nostre poble per ser de la família Sarrà.
8.2. Plaça situada entre els carrers de Sant Genís, de Sant Roc i de Zenòbia Camprubí
Es tracta d’una plaça ben petita però que podria servir per retenir en el nomenclàtor el
topònim del barri, Can Viader. Així, la meva proposta és dir-ne plaça de Can Viader.
Vegeu MAPA 7
8.3. Passatge situat entre els jardins de la Solidaritat i el cementiri

Tot i que en aquest passatge no hi ha previst cap tipus d’edificació, és convenient de
donar-li un nom ja que està ben diferenciat dels Jardins de la Solidaritat. Per la
proximitat del camp municipal d’esports, es podria buscar un nom relacionat amb el
futbol local, o bé recuperar un topònim de la zona, que podria ser el de Les Sorres
Vegeu MAPA 8
8.4. Tram cobert de la riera, entre el carrer d’en Fonlladosa i el carrer de Passada
La riera de Sant Genís de Palafolls, com a tal, no està recollida en el nomenclàtor
oficial. Proposem que aquest tram de la riera coberta rebi el com d’avinguda de la
Riera de Sant Genís de Palafolls. Vegeu MAPA 9
8.5. Dos carrers a la zona de la futura “Ciutat sanitària”, a l’entrada sud de la població,
entre la Nacional II i l’avinguda de la Costa Brava
Degut a l’activitat que s’ha de desenvolupar en aquest espai, convindria buscar el nom
d’algun metge relacionat amb Malgrat al llarg de la seva història. De metges, n’hi ha
hagut molts: Pere Sarrà, Baldiri Montaner, Anton Sarrà, Pau Sarrà, Ramon Sarrà,
Jaume Salvador, Narcís Andreu, Josep M. Andreu, Santiago Russinyol, Salvador
Forroll, Joan Esquena Torró (que ja té un carrer dedicat), Salvador Esquena Forroll,
Oliver Brull, Salvador Armendares i Torrent, Josep Torner, etc. Tanmateix, només hi
ha dos carrers a denominar.
Proposem dos noms. Salvador Armendares i Torrent (Malgrat, 1893 – Ciutat de Mèxic,
1964). Exercí de metge al Penedès, s’implicà activament en la política, fou Diputat per
ERC i s’exilià a Mèxic; i Santiago Russinyol Tort (Barcelona, 1887 – Malgrat, 1972 ).
És, segurament un dels metges més estimats en l’època que va exercir. Per evitar
confusions amb el pintor i escriptor modernista Santiago Rusiñol, proposem que el
carrer s’anomeni carrer del Doctor Russinyol. Vegeu MAPA 10
9 Resum final: relació de les vies públiques, camins, equipaments municipals i
topònims de Malgrat de Mar
Fruit dels punts esmentats amb anterioritat, el nomenclàtor oficial és el següent

Abat Oliba, c. de l'
Alcalde Pedani, c. de l'
Alexander Fleming, c. d'
Alsina, ptge.
Àncora, pl. de l'
Àngel Guimerà, c. d'
Ànimes, ptge. de les
Antic Camí Ral, c. de l'

Antoni Gaudí, c. d'
Aragó, c. d'
Arcs, ptge. dels
Arenys, c. d'
Astillero, platja de l’
Àurea de Sarrà, ptge. d’
Ausiàs March, c. d'
Avi Xaxu, c. de l'

Badalona, c. de
Balconada, la (indret)
Balmes, c. de
Barcelona, av. de
Bartomeu Paulís, c. de
Bellaire, c.
Bernat Estornell, c. de
Besòs, c. del
Besòs, ptge. del
Biblioteca La Cooperativa
Blanch, c. d'en
Blanes, c. de
Blanes, camí antic de
Blanes per la costa, camí de
Bombers Voluntaris, jardins dels
Bon Pastor, av. del
Bonavista, c.
Cadí, c. del
Ca l’Arnau, pl. de
Ca l’Arnau, torre de
Camí Fondo, c. del
Camí Nou, c. del
Camp de la Figuera, pl. del
Camp Municipal d’Esports
Can Campassol, parc de
Can Feliciano, c. de
Can Palomeres (nucli de població)
Can Palomeres, camí de
Can Penxa, aparcament de
Can Rierola, aparcament de
Can Viader (nucli de població)
Can Viader, pl. de
Canigó, c. del
Canigó, pl. del
Capella de l’Antic Hospital
Caporal Fradera, c. del
Caracas, c. de
Cárdenas, pl. de
Carme, av. del
Carme, c. del

Castell, el (nucli de població)
Castell, c. del
Castell, cró. del
Castell, parc del
Castell, pda. al
Castell, ptge. del
Castell, torre del
Catalunya, pl. de
Caterina Albert, ptge. de
Centre Cívic
Centre Cultural
Cervantes, c. de
Colom, av. de
Comerç, c. del
Conca, la (indret)
Conca, camí de la
Conca, platja de la
Costa Brava, av. de la
Desclapers, c.
Doctor Marañón, c. del
Doctor Robert, pl. del
Doctor Russinyol, c. del
Eivissa, c. d'
Emili, c. d'
Enric Borràs, c. d'
Enric Granados, c. d'
Enric Granados, ptge. d'
Eres, c. de les
Escoles, c. de les
Escorxador, aparcament de l’
Escultor Clarà, c. de l'
Església, c. de l'
Església, pl. de l'
Església, ptge. de l'
Estany, c. de l'
Esteve Forest, c. d'
Estret, Cró.
Fàbrica de l'Aigua, c. de la
Família Maristany, pl. de la
Fèlix Cardona, pl. de

Fèlix Cardona, ptge. de
Ferro, c. del
Florència, c. de
Fluvià, c. del
Fonlladosa, c. d'en
Fonlladosa, ptge. d'en
Font de la Mina, c. de la
Francesc Macià, Parc de
Francesc Rossetti i Sánchez, c. de
Francesc Sanllehí i Bosch, av. de
Frederic Soler "Pitarra", c. de
Garrofers, c. dels
Germana Campos, pl. de la
Germanes Torrell, c. de les
Germans Lumière, c. dels
Gessamins, c. dels
Girona, c.de
Girona, ptge. de
Grau, pla de
Guillem de Palafolls, c. de
Horta d'en Pla, c. de l'
Hug Descolomer, c. d'
Incisa in Val d'Arno, pl. d'
Indústria, c. de la
Isaac Albéniz, c. d'
Joan Alsina, pl. de
Joan Benimeli, c. de
Joan Coromines i Vigneaux, c. de
Joan Esquena i Torró, c. de
Joan Maragall, c. de
Joan Paradeda i Jaumet
Joaquim Ruyra, c. de
Joaquim Ruyra, pl. de
Joaquima de Vedruna, av. de
Josep Anselm Clavé, pl. de
Josep Caralt, c. de
Josep Fradera i Camós, c. de
Josep M. de Sagarra, c. de
Josep M. Folch i Torres, c. de
Josep Planagumà, c. de

Josep Ragull i Vilaró, av. de
Juan Ramón Jiménez, c. de
Liceu, aparcament del
Llar d’infants municipal “Els Fesolets”
Lleida, c. de
Llevant, pg. de
Llibertat, c. de la
Llobregat, c. del
Lloret, c. de
Lope de Vega, c. de
Maria Àngels Anglada, ptge. de
Maria Aurèlia Capmany, ptge. de
Malgrat a Blanes, ctra de
Malgrat Centre, platja de
Mallorca, c. de
Manuel de Falla, c. de
Maó, c. de
Mar, c. de
Mar, pg. de
Marià Cubí, c. de
Marià Cubí, pl. de
Marítim, pg.
Mas Aragall, camí de
Mas Aragall, turó de
Mas Bages, camí de
Mediterrània, av.
Mercat, trav. del
Mercè Rodoreda, ptge. de
Mig, camí del
Miners, ptge. dels
Mines de Can Palomeres, pl. de les
Miquel Servet, c. de
Miralles, c. de
Moguer, pl. de
Moles, camí d’en
Molí de la Sal, c. de
Montagut (cim)
Montagut, c. de
Montagut o Mas Joer, camí de
Montnegre, c. del

Montseny, c. del
Montseny, ptge.
Montserrat Roig, c. de
Montserrat Rosell i Parellada, ptge. de
Mossèn Cinto Verdaguer, c. de
Mossèn Fèlix Paradeda, c. de
Nàpols, c. de
Narcís Monturiol, c. de
Narcís Oller, c. de
Nicolau Salvà, ptge. de
Nacional II, ctra.
Ollers, c. dels
Olof Palme, ptge. d'
Onyar, c. de l'
Orquídies, c. de les
Pagesia, pl. de la
Països Catalans, av. dels
Palafolls al Pla de Grau, camí de
Parc Francesc Macià, aparcament del
Parra d'en Pàtria, cró. de la
Passada, c. de
Pau Casals, pl. de
Paula Delpuig, c. de
Pavelló Poliesportiu Germans Margall
Pavelló Municipal d’Esports
Peixateries Velles, les
Pep Ventura, c. de
Pere Casaldàliga, ptge. de
Pere III, pl. de
Pineda a Malgrat, camí de
Pineda, c. de
Pineda, pla de
Pins, av. dels
Pintor Fortuny, c. del
Pirineus, c. dels
Piscina Municipal
Pixota, pont d’en
Pla, camí del
Plaça de Catalunya, aparcament de la
Pla d'en Vila, c. del

Pla de Pineda, camí del
Pomereda, camí de la
Pompeu Fabra, c. de
Ponent, c. de
Puntaires, pl. de les
Ramon Cama, c. de
Ramon Llull, c. de
Ramon Turró, c. de
Rectoria, ptge. de la
Rec Viver
Riera de Sant Genís de Palafolls, av.
de la
Riera, c. de la
Rigoberta Menchú, ptge. de
Roger de Flor, c. de
Rosa, c. de la
Rossend Giol i Figuerola, pl. de
Rost, c. del
Salvador Armendares i Torrent, c. de
Salvador Espriu, c. de
Sant Antoni Abat, c. de
Sant Antoni de Pàdua, c. de
Sant Elm, c. de
Sant Esteve, c. de
Sant Genís, c. de
Sant Genís, camí de
Sant Isidre, c. de
Sant Pere, c. de
Sant Pere, pl. de
Sant Pere, ptge. de
Sant Roc, c. de
Santa Rita, camí de
Santa Rita (indret)
Santa Susanna, c. de
Santiago Rusiñol, c. de
Segarra, camí d’en
Segre, c. del
Serra, turó d’en
Servei d’Arxiu Municipal
Seynod, pl. de

Sindicat, aparcament del
Solidaritat, jardins de la
Sorres, les
Sorres, passatge de les
Tarragona, av. de
Teodor Baró, c. de
Ter, c. del
Terreres, les
Tordera, c. de la
Tordera, camí de la
Tordera, punta de la
Tossa, c. de
Tramuntana, c. de la

Turó d’en Dientes, camí del
Verge de Montserrat, av. de la
Verneda, c. de la
Verneda, pla de la
Via, camí de la
Vicenç Ferrer, pl. de
Vídua de Can Sala, torre de la
Vil·la Romana, c. de la
Xesco Boix, pl. de
Zenòbia Camprubí, c. de

Obert el torn d’intervencions
Sra. Castellà: faré un breu resum de la llista. Hi ha dos cassos que es diferencia a
l’hora d’anomenar dues vies: turó d’en Dientes i camí del turó d’en Dent, que és el
mateix. S’ha unificat. L’altre cas és que s’anomenava carretera de Mas Bages i camí
de Mas Bages. Es quedarà amb Mas Bages. També es porten a aprovació vies
públiques existents sense una denominació oficial aprovada. Aquestes vies són els
jardins dels bombers voluntaris, la plaça de ca l’Arnau i la plaça del Canigó.
Equipaments municipals, aparcament del Sindicat, l’aparcament del Liceu, de la plaça
Catalunya, de can Rierola, de Francesc Macià, de l’Escorxador, camp municipal
d’esports, Capella de l’antic hospital... tots ells s’aproven avui. Noms de camins que
s’incorporen al nomenclàtor oficial, com el camí de Sant Genis, el de Santa
Rita...aprovació de dues places, dos carrers, dos passatges i una avinguda.
Sr. Mercader: referent al que ha comentat anteriorment, coneixem bé els tràmits
administratius d’un Ajuntament i sabem on estem treballant. Pel que fa al nomenclàtor,
quan governàvem havíem parlat amb tots els partits polítics amb el tema dels noms,
per comentar-ho o si hi havia alguna aportació. Aquest cop tampoc ha passat, però és
un informe molt tècnic, no hi ha cap incorporació política, per tant, el nostre vot serà
favorable
Sr. Màrquez: consideren que els noms son tècnics i s’equivoquen. Al darrera hi ha un
significat i un sentit i una manera d’expressar-se. No és per generar polèmica, però fa
gràcia que derivin aquest tema com a qüestió tècnica quan darrera de molts d’aquests
noms hi ha tot un sentiment. Crec que és important que no es cregui només la versió
tècnica, quan darrera hi ha tot un fet que engloba un lloc, un espai, que s’ha
d’anomenar. És curiós que dins d’aquest nomenclàtor, a mi em va sorprendre, perquè
molts noms que són populars, no estaven registrats. Simplement, apuntar que darrera
hi ha tot un coneixement i una tradició popular. Com per exemple, Turó d’en Dent o
d’en Dientes. No és lo mateix. Darrera segurament hi havia un senyor que es deia
Dientes. I quan va arribar la democràcia, per la catalanització que es va fer, se li va dir
d’en Dent. Simplement és un apunt.

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 25 de maig de 2017.
Vista la proposta de la regidoria d’Urbanisme, de data 23 de maig de 2017, el Ple,
per assentiment dels disset membres assistents, acorda:
Primer. Aprovar la següent denominació de vies públiques i equipaments del municipi:
Abat Oliba, c. de l'
Alcalde Pedani, c. de l'
Alexander Fleming, c. d'
Alsina, ptge.
Àncora, pl. de l'
Àngel Guimerà, c. d'
Ànimes, ptge. de les
Antic Camí Ral, c. de l'
Antoni Gaudí, c. d'
Aragó, c. d'
Arcs, ptge. dels
Arenys, c. d'
Astillero, platja de l’
Àurea de Sarrà, ptge. d’
Ausiàs March, c. d'
Avi Xaxu, c. de l'
Badalona, c. de
Balconada, la (indret)
Balmes, c. de
Barcelona, av. de
Bartomeu Paulís, c. de
Bellaire, c.
Bernat Estornell, c. de
Besòs, c. del
Besòs, ptge. del
Biblioteca La Cooperativa
Blanch, c. d'en
Blanes, c. de
Blanes, camí antic de
Blanes per la costa, camí de
Bombers Voluntaris, jardins dels
Bon Pastor, av. del
Bonavista, c.
Cadí, c. del

Ca l’Arnau, pl. de
Ca l’Arnau, torre de
Camí Fondo, c. del
Camí Nou, c. del
Camp de la Figuera, pl. del
Camp Municipal d’Esports
Can Campassol, parc de
Can Feliciano, c. de
Can Palomeres (nucli de població)
Can Palomeres, camí de
Can Penxa, aparcament de
Can Rierola, aparcament de
Can Viader (nucli de població)
Can Viader, pl. de
Canigó, c. del
Canigó, pl. del
Capella de l’Antic Hospital
Caporal Fradera, c. del
Caracas, c. de
Cárdenas, pl. de
Carme, av. del
Carme, c. del
Castell, el (nucli de població)
Castell, c. del
Castell, cró. del
Castell, parc del
Castell, pda. al
Castell, ptge. del
Castell, torre del
Catalunya, pl. de
Caterina Albert, ptge. de
Centre Cívic
Centre Cultural
Cervantes, c. de

Colom, av. de
Comerç, c. del
Conca, la (indret)
Conca, camí de la
Conca, platja de la
Costa Brava, av. de la
Desclapers, c.
Doctor Marañón, c. del
Doctor Robert, pl. del
Doctor Russinyol, c. del
Eivissa, c. d'
Emili, c. d'
Enric Borràs, c. d'
Enric Granados, c. d'
Enric Granados, ptge. d'
Eres, c. de les
Escoles, c. de les
Escorxador, aparcament de l’
Escultor Clarà, c. de l'
Església, c. de l'
Església, pl. de l'
Església, ptge. de l'
Estany, c. de l'
Esteve Forest, c. d'
Estret, Cró.
Fàbrica de l'Aigua, c. de la
Família Maristany, pl. de la
Fèlix Cardona, pl. de
Fèlix Cardona, ptge. de
Ferro, c. del
Florència, c. de
Fluvià, c. del
Fonlladosa, c. d'en
Fonlladosa, ptge. d'en
Font de la Mina, c. de la
Francesc Macià, Parc de
Francesc Rossetti i Sánchez, c. de
Francesc Sanllehí i Bosch, av. de
Frederic Soler "Pitarra", c. de
Garrofers, c. dels

Germana Campos, pl. de la
Germanes Torrell, c. de les
Germans Lumière, c. dels
Gessamins, c. dels
Girona, c. de
Girona, ptge. de
Grau, pla de
Guillem de Palafolls, c. de
Horta d'en Pla, c. de l'
Hug Descolomer, c. d'
Incisa in Val d'Arno, pl. d'
Indústria, c. de la
Isaac Albéniz, c. d'
Joan Alsina, pl. de
Joan Benimeli, c. de
Joan Coromines i Vigneaux, c. de
Joan Esquena i Torró, c. de
Joan Maragall, c. de
Joan Paradeda i Jaumet
Joaquim Ruyra, c. de
Joaquim Ruyra, pl. de
Joaquima de Vedruna, av. de
Josep Anselm Clavé, pl. de
Josep Caralt, c. de
Josep Fradera i Camós, c. de
Josep M. de Sagarra, c. de
Josep M. Folch i Torres, c. de
Josep Planagumà, c. de
Josep Ragull i Vilaró, av. de
Juan Ramón Jiménez, c. de
Liceu, aparcament del
Llar d’infants municipal “Els Fesolets”
Lleida, c. de
Llevant, pg. de
Llibertat, c. de la
Llobregat, c. del
Lloret, c. de
Lope de Vega, c. de
Maria Àngels Anglada, ptge. de
Maria Aurèlia Capmany, ptge. de

Malgrat a Blanes, ctra de
Malgrat Centre, platja de
Mallorca, c. de
Manuel de Falla, c. de
Maó, c. de
Mar, c. de
Mar, pg. de
Marià Cubí, c. de
Marià Cubí, pl. de
Marítim, pg.
Mas Aragall, camí de
Mas Aragall, turó de
Mas Bages, camí de
Mediterrània, av.
Mercat, trav. del
Mercè Rodoreda, ptge. de
Mig, camí del
Miners, ptge. dels
Mines de Can Palomeres, pl. de les
Miquel Servet, c. de
Miralles, c. de
Moguer, pl. de
Moles, camí d’en
Molí de la Sal, c. de
Montagut (cim)
Montagut, c. de
Montagut o Mas Joer, camí de
Montnegre, c. del
Montseny, c. del
Montseny, ptge.
Montserrat Roig, c. de
Montserrat Rosell i Parellada, ptge. de
Mossèn Cinto Verdaguer, c. de
Mossèn Fèlix Paradeda, c. de
Nàpols, c. de
Narcís Monturiol, c. de
Narcís Oller, c. de
Nicolau Salvà, ptge. de
Nacional II, ctra.
Ollers, c. dels

Olof Palme, ptge. d'
Onyar, c. de l'
Orquídies, c. de les
Pagesia, pl. de la
Països Catalans, av. dels
Palafolls al Pla de Grau, camí de
Parc Francesc Macià, aparcament del
Parra d'en Pàtria, cró. de la
Passada, c. de
Pau Casals, pl. de
Paula Delpuig, c. de
Pavelló Poliesportiu Germans Margall
Pavelló Municipal d’Esports
Peixateries Velles, les
Pep Ventura, c. de
Pere Casaldàliga, ptge. de
Pere III, pl. de
Pineda a Malgrat, camí de
Pineda, c. de
Pineda, pla de
Pins, av. dels
Pintor Fortuny, c. del
Pirineus, c. dels
Piscina Municipal
Pixota, pont d’en
Pla, camí del
Plaça de Catalunya, aparcament de la
Pla d'en Vila, c. del
Pla de Pineda, camí del
Pomereda, camí de la
Pompeu Fabra, c. de
Ponent, c. de
Puntaires, pl. de les
Ramon Cama, c. de
Ramon Llull, c. de
Ramon Turró, c. de
Rectoria, ptge. de la
Rec Viver
Riera de Sant Genís de Palafolls, av.
de la

Riera, c. de la
Rigoberta Menchú, ptge. de
Roger de Flor, c. de
Rosa, c. de la
Rossend Giol i Figuerola, pl. de
Rost, c. del
Salvador Armendares i Torrent, c. de
Salvador Espriu, c. de
Sant Antoni Abat, c. de
Sant Antoni de Pàdua, c. de
Sant Elm, c. de
Sant Esteve, c. de
Sant Genís, c. de
Sant Genís, camí de
Sant Isidre, c. de
Sant Pere, c. de
Sant Pere, pl. de
Sant Pere, ptge. de
Sant Roc, c. de
Santa Rita, camí de
Santa Rita (indret)
Santa Susanna, c. de
Santiago Rusiñol, c. de
Segarra, camí d’en
Segre, c. del
Serra, turó d’en
Servei d’Arxiu Municipal
Seynod, pl. de
Sindicat, aparcament del
Solidaritat, jardins de la
Sorres, les
Sorres, passatge de les
Tarragona, av. de
Teodor Baró, c. de
Ter, c. del
Terreres, les
Tordera, c. de la
Tordera, camí de la
Tordera, punta de la
Tossa, c. de

Tramuntana, c. de la
Turó d’en Dientes, camí del
Verge de Montserrat, av. de la
Verneda, c. de la
Verneda, pla de la
Via, camí de la
Vicenç Ferrer, pl. de
Vídua de Can Sala, torre de la
Vil·la Romana, c. de la
Xesco Boix, pl. de
Zenòbia Camprubí, c. de

Segon. Publicar els esmentats acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
a la seu electrònica municipal.
Tercer. Comunicar els presents acords al Departament d’Estadística, al Departament
de Gestió Tributària i al departament del SIG.
5. Aprovació de les bases específiques reguladores dels ajuts per a l'adquisició
de llibres escolars d'educació infantil, primària i secundària obligatòria, curs
2017-2018.
Els ajuts per l’adquisició de llibres són ajuts econòmics destinats a subvencionar part
del cost de la compra dels llibres escolars d‘educació infantil, primària i secundària
obligatòria per a aquelles famílies que en el moment de la compra, no poden fer front a
la despesa, per la situació econòmica precària, amb l’objectiu de garantir la igualtat
d’oportunitats, la inclusió educativa, la no discriminació i actuar com a element
compensador de les desigualtats personals, socials i econòmiques.
Per aquest motiu, s’han establert les “Bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts per
l’adquisició de llibres escolars d’Educació Infantil, Primària i Secundària Obligatòria.
Curs 2017-2018”, 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, resolució i
justificació.
Obert el torn d’intervencions
Sr. Serret: des de la regidoria d’Acció social i Ciutadania, portem avui a plenari
l’aprovació de les bases reguladores per l’atorgament d’ajuts per l’adquisició de llibres
escolars per educació infantil, primària i secundària obligatòria. Els ajuts són
econòmics, destinats a subvencionar part del cost de la compra dels llibres escolars
per aquelles famílies que en el moment de la seva compra no poden fer front a la
despesa per la situació econòmica precària, amb l’objectiu de garantir la igualtat
d’oportunitats, la inclusió educativa, la no discriminació i actuar com element
compensador de les desigualtats personals, socials i econòmiques. Per aquest motiu,
s’han establert les bases reguladores per l’atorgament d’ajuts per l’adquisició de
llibres, on es regulen els requisits necessaris per la sol·licitud, aprovació i justificació
de la subvenció, així com els terminis per la seva sol·licitud, resolució i justificació.
Ates que és important deixar clar aquests procediments per tal que aquelles famílies
puguin demanar aquests ajuts. Com deia, aquests són uns ajuts que a diferència
d’altres cursos, hem plantejat un augment del topall. Un topall que permetrà que sigui
més elevada, i fent que aquelles famílies que ho necessitin estiguin més alliberats
econòmicament i puguin fer front a la compra amb tranquil·litat.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 25 de maig de 2017.
Vista la proposta de la regidoria d’Acció Social i Ciutadania, de data 17 de maig
de 2017, el Ple, per assentiment dels disset membres assistents, acorda:
Primer. Aprovar les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts per l’adquisició de
llibres escolars d’Educació Infantil, Primària i Secundària Obligatòria. Curs 2017-2018.

Segon. Aprovar el termini de presentació de sol·licituds des del 7 al 21 de juny de
2017.
Tercer. Imputar aquests ajuts a l’aplicació pressupostària 70 2310 48901 de la
regidoria d’Acció Social i Ciutadania, amb una despesa total màxima de 40.0000,00€.
Quart. Notificar els presents acords a l’Àrea de Serveis Econòmics, a les llibreries i a
les escoles de Malgrat de Mar que realitzen la venta de llibres pel curs 2017-2018.
6. Modificació del pacte comú de condicions dels empleats públics de Malgrat de
Mar dart. 2.1, 2.4 i 2.10 de l’Annex II.
Antecedents
Escrit dels conserges d’instal·lacions esportives de data 24.04.2017, i RE
E2017003840, sol·licitant se’ls sigui d’aplicació els articles 2.4 i 2.10 de l’Annex II
Serveis Extraordinaris de l’Acord comú de condicions laborals dels empleats públics de
l’Ajuntament de Malgrat de Mar, pel que fa a les hores nocturnes i la percepció del
complement de cap de setmana com a conseqüència de canvis d’horaris per part de la
Regidoria.
Proposta de la regidoria de Recursos Humans d’aplicació de l’article 2.1 de l’Annex II
al personal del grup A2 amb complement específic menor a 10.500,00 €.
La Mesa de Negociació, en data 12.05.2017, es reuní per tractar aquests temes
accedint ambdues parts a les peticions, amb efectes al mes de maig de 2017.
Normativa
Acord comú de condicions pels empleats públics de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.
Obert el torn d’intervencions
Sra. Ponsa: destaquem que s’ha treballat conjuntament amb els sindicats per arribar a
aquests acords que ha llegit el Sr. Secretari, tant pel que fa els conserges d’esports,
que va ser una petició que ens van fer arribar ells mateixos, com l’altre acord que va
ser a proposta de la regidoria de RRHH que els treballadors que treballin fora de la
seva jornada habitual pugin ser gratificats extraordinàriament.
Sra. Vega: nosaltres no anirem mai en contra del treballador, ni dels sindicats. Només
volia veure si em podien contestar una pregunta, perquè quan jo era regidora
d’Esports, aquest complement ja el tenien. Sé que després el van treure i ara es torna
a posar. M’agradaria saber la causa.
Sra. Ponsa: ha sigut a proposta dels conserges, que amb els sindicats, l’han tornat a
incorporar i hem arribat a un acord que serà efectiu a partir de maig del 2017.
Sra. Vega: la causa era de per què la van treure.
Sra. Ponsa: ara mateix no li puc contestar, però ho preguntaré i li contestaré demà
mateix.

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 25 de maig de 2017.
Vista la proposta de l’alcaldia, de data 22 de maig de 2017, el Ple, per
assentiment dels disset membres assistents, acorda:
Primer. Aplicar l’article 2.4 de l’Annex II Serveis Extraordinaris de l’Acord comú de
condicions pels empleats públics de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, als conserges
d’instal·lacions esportives, essent d’aplicació a partir del mes de maig de 2017.
Segon. Modificar l’article 2.10 de l’Annex II Serveis Extraordinaris de l’Acord comú de
condicions pels empleats públics de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, de manera que
s’ha d’afegir el següent text:
En el cas que per motius de servei la Regidoria canviï el cap de setmana es
percebrà igualment el complement.
Serà d’aplicació a partir del mes de maig de 2017.
Tercer. Modificar l’article 2.1 de l’Annex II Serveis Extraordinaris de l’Acord comú de
condicions pels empleats públics de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, de manera que el
redactat del primer paràgraf restarà així:
El personal municipal pertanyent a grups i categories assimilades A2 (amb
complement específic menor a 10.500,00 €), C1, C2 i AP, i els caporals i agents de
la Policia Local acreditarà el dret al cobrament d'aquesta gratificació extraordinària
sempre i quan siguin requerits per a portar a terme treballs fora de la jornada habitual,
per necessitats específiques del servei, imprevistos o causa major.
Quart. Notificar els presents acords a la representació sindical i a la Generalitat de
Catalunya.
7. Modificació del "Conveni per la determinació de mutu acord de la
indemnització dels bens i drets afectats per les obres del
"Projecte
d'urbanització de l'Av. Barcelona entre l'Av. Colom i el c/ Ausiàs March"
propietat del Sr. José Fontrodona Cardó", per l'actualització de terminis.
Antecedents
1. El Ple de l’Ajuntament de Malgrat de Mar en data 15-12-2016 va aprovar el conveni
per la determinació de mutu acord de la indemnització dels béns i drets afectats
per les obres del “Projecte actualitzat d’urbanització de l’avda. Barcelona entre
l’avda. Colom i el c/ Ausiàs March”, propietat del Sr. José Fontrodona Cardó.
2. Aquest conveni va ser signat el 16-12-2016.
3. En data 20-12-2016, l’Ajuntament de Malgrat de Mar va sol·licitar a la Caixa
General de Dipòsits la cancel·lació del dipòsit presentat en data 18-7-2016,
abonant al Sr. José Fontrodona Cardó la quantitat de 55.945,08 €, i la diferència
54.674,50 € sigui retornada a l’Ajuntament.

4. En data 2-1-2017, ambdues parts van sol·licitar de mutu acord la suspensió del
recurs contenciós administratiu 363/2012 (avui recurs d’apel·lació 268/2016). I en
data 20-12-2016 varen demanar la suspensió del recurs contenciós administratiu
247/2016.
5. En data 26-1-2017 el Sr. José Fontrodona ha cobrat la quantitat de 55.945,08 €.
6. La Junta de Govern Local en sessió de data 7-3-2017, ha acordat suspendre les
obres del “Projecte actualitzat d’urbanització de l’avda. Barcelona” i endarrerir
l’inici dels treballs fins el dia 2 d’octubre d’enguany. L’endarreriment és degut al fet
que durant els treballs de replanteig de les obres sobre el terreny s’han detectat
alguns errors en les alineacions i rasants previstes en el projecte, així com la
necessitat d’actualitzar alguns assessoraments de companyies de serveis.
7. En data 15-5-2017, el Sr. José Fontrodona Cardó ha presentat un escrit proposant
l’esmena del conveni per l’actualització dels terminis.
Consideracions jurídiques
En data 19-5-2017, la cap de la unitat administrativa de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat ha emès l’informe següent:
“1. Normativa aplicable
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya
- Llei 7/1985, de 21 d'abril, reguladora de les bases de règim local
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, activitats i
serveis dels ens locals
- Llei d’Expropiació Forçosa, de 16 de desembre de 1954
- Reglament de la Llei d’Expropiació Forçosa de 1957
- Reglament per l’execució de la Llei Hipotecària
- Llei 9/2005, de 7 de juliol, del Jurat d’Expropiació de Catalunya
- Decret 120/2009, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Jurat
d'Expropiació de Catalunya
- Text Refòs del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, publicat al DOGC del 21-102005
2. Aquesta modificació té per objecte l’actualització dels terminis previstos en el
conveni signat en data 16-12-2016, degut a l’endarreriment en l’inici dels treballs
d’urbanització de l’avda. Barcelona, fins al 2-10-2017, per causes alienes a la voluntat
de les parts. La propietat dels terrenys ha manifestat la seva conformitat en
l’actualització dels terminis.
Les clàusules que es modifiquen són les següents:
1) Clàusula segona apartat A: Es modifica exclusivament pel que fa a la data de
finalització i lliurament de les obres que havia d’executar l’Ajuntament, descrites en la
memòria i plànol que s’inclou en l’annex 2 i 3, per un import de 40.808,45 €, en el
sentit que on diu “abans de l’1 de juliol de 2017” ha de dir: “1 de març de 2018”.

2) Clàusula cinquena: Després del primer paràgraf relatiu a la petició conjunta de
suspensió dels recursos, i la descripció d’aquests, s’afegeix el següent apartat:
“Ambdues parts es comprometen a renovar la petició de suspensió dels
recursos contenciosos administratius 247/2016 i 363/2012 (avui recurs
d’apel·lació 268/2016), si fos necessari, fins a l’1 de març de 2018, data en
la qual s’hauran lliurat les obres.”
3. Fonamentació legal: L'art. 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, estableix que les administracions
públiques poden subscriure acords, pactes, convenis o contractes amb persones tant
de dret públic com privat, sempre que no siguin contraris a l'ordenament jurídic ni
versin sobre matèries no susceptibles de transacció i tinguin per objecte satisfer
l'interès públic que tenen encomanat, amb l'abast, els efectes i el règim jurídic
específic que, si s'escau, prevegi la disposició que ho reguli, i aquests actes poden
tenir la consideració de finalitzadors dels procediments administratius o inserir-s'hi amb
caràcter previ, vinculant o no, a la resolució que hi posi fi. El capítol VI del Títol
Preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim del sector públic, regula els
convenis, definició, tipus, requisits de validesa i eficàcia, contingut, tràmits preceptius
per la seva signatura, efectes, extinció i resolució.
4. Competència. L'art. 3.4 del REF atribueix al Ple de l'Ajuntament la competència per
adoptar els acords en matèria d'expropiació. D'acord amb l'art. 47 de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, l'aprovació requereix el vot favorable
de la majoria simple dels membres presents.
Conclusions
Procedeix que per part del Ple s’aprovi aquesta “Modificació del conveni per la
determinació de mutu acord de la indemnització dels béns i drets afectats per les obres
del “Projecte actualitzat d’urbanització de l’avda. Barcelona entre l’avda. Colom i el c/
Ausiàs March” propietat del Sr. José Fontrodona Cardó, per l’actualització dels
terminis” i es faculti a la Sra. Alcaldessa per llur signatura.”
Obert el torn d’intervencions
Sra. Castellà: el conveni es va aprovar per Ple el mes de desembre i degut a
l’endarreriment de l’inici de les obres de l’Avinguda Barcelona, s’ha modificat una
clàusula d’execució.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 25 de maig de 2017.
Vista la proposta de la regidoria d’Urbanisme, de data 19 de maig de 2017, el Ple,
per assentiment dels disset membres assistents, acorda:
Primer. Aprovar la “Modificació del conveni per la determinació de mutu acord de la
indemnització dels béns i drets afectats per les obres del “Projecte actualitzat
d’urbanització de l’avda. Barcelona entre l’avda. Colom i el c/ Ausiàs March” propietat
del Sr. José Fontrodona Cardó per l’actualització dels terminis” d'acord amb la minuta
que consta en l'expedient.

Segon. Facultar a l’alcaldessa per la signatura d'aquest conveni i l'execució d'aquest
acord.
Tercer. Notificar aquest acord al Sr. José Fontrodona Cardó.
8. Aprovació de la revisió del Pla d'Acció Cultural.
Antecedents
Un Pla d’Acció Cultural (PAC) és un document de caràcter tècnic que té com a objectiu
ordenar els recursos culturals existents, així com marcar les línies de treball que han
d’orientar la política cultural del municipi a curt, mig i llarg termini. També és un
instrument per a la reflexió, que intenta propiciar el debat de tota la ciutadania.
L’any 2008 l’Ajuntament de Malgrat de Mar va impulsà per primera vegada el procés
de l’elaboració del Pla d’Acció Cultural de Malgrat de Mar demanant el suport i
l’assessorament al Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) de l’Àrea de Cultura
de la Diputació de Barcelona.
El Pla d’Acció dissenyat l’any 2009 va ser aprovat per Ple el dia 2 de març de 2010.
S’estructurava segons tres àmbits: “Cohesió, identitat i singularitat”, “Cultura de
qualitat” i “Agents culturals”. Cadascun d’aquest àmbits es subdividia en eixos
estratègics, desenvolupant els objectius generals de cada àmbit.
Set anys després, l’Ajuntament de Malgrat de Mar ha considerat que calia revisar-lo
per actualitzar dades, tornar a situar el sistema cultural, valorar la vigència dels
objectius formulats en el seu moment i plantejar noves fites culturals.
Consideracions
L’any 2016 l’Ajuntament de Malgrat de Mar va demanar, novament, el suport i
l’assessorament al Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) de l’Àrea de Cultura
de la Diputació de Barcelona per a realitzar la revisió del PAC de Malgrat de Mar.
Per elaborar la diagnosi s’ha realitzat:
 Un buidatge de la informació disponible (memòries, plans estratègics,
projectes...),
 Entrevistes en profunditat a membres del Govern, de l’oposició municipal,
tècnics així com a membres d’entitats i ciutadania no organitzada,
 Un taller de tècnics de diferents àrees (Medi Ambient, Educació, Turisme i
Cultura)
 Una jornada participativa oberta a tota la ciutadania per presentar la
Diagnosi i formular propostes
 Una jornada participativa oberta a tota la ciutadania per presentar el PAC i
prioritzar propostes.

El document s’estructura en els següents apartats:
I. Revisió sintètica dels principals elements de context
En tractar-se d’una revisió del PAC, aquest primer apartat recull només les
dades més significatives relatives a Malgrat de Mar. “L’Apartat revisió de les
principals dades de context” analitza les dades sociodemogràfiques i
econòmiques que permeten valorar com ha evolucionat la població de
Malgrat de Mar en els darrers anys.
II. El sistema cultural
Aquest apartat realitza una anàlisi dels elements que conformen l’actual
sistema cultural de Malgrat de Mar, tenint en perspectiva quina era la
diagnosi sobre la cultura de l’any 2009.
III. El Balanç del PAC 2009-2016
El Balanç recull, d’una banda, les opinions de la ciutadania recollides en els
diferents espais de participació (entrevistes, taller i jornada) i agrupades
segons els eixos de treball que plantejava el PAC 2009-2016. De l’altra, es
fa una valoració de la implementació de les propostes per eixos estratègics
de treball.
IV. Les propostes: Pla d’Acció 2016-2022
En aquest darrer apartat, s’han reelaborat les propostes recollides per tal de
formular una estratègia cultural per al municipi de Malgrat de Mar que compti
amb la participació dels diferents agents culturals.
Obert el torn d’intervencions
Sr. Màrquez: avui portem la revisió del Pla d’Acció Cultural a Malgrat de Mar. Es va
iniciar l’any 2008 on es va elaborar el primer Pla d’Acció Cultural que va finalitzar el
2009. 7 anys després, l’Ajuntament ha considerat que calia revisar-lo, per actualitzar
dades, tornar a situar el sistema cultural, valorar la vigència dels objectius formulats en
el seu moment i plantejar noves fites culturals. Per elaborar la diagnosis s’ha realitzat
un buidatge de la informació disponible, s’han fet entrevistes en profunditat amb
membres del govern, de l’oposició, tècnics i membres d’entitats i ciutadania no
organitzada. També es va fer un taller de tècnics de diferents àrees. Una jornada
participativa oberta a la ciutadania per presentar la diagnosis i presentar propostes i
finalment durant el Malgrat Art es va fer una jornada participativa oberta per presentar i
prioritzar propostes. En un principi hi havia tècnics que no van estar convidats a
aquesta revisió, entre ells la directora de la Biblioteca, que finalment es va acabar
convidant. També es va fer una jornada participativa durant el Malgrat Art que en un
principi tampoc estava prevista. La revisió d’aquest pla està estructurada en diferents
punts. Primer es fa una revisió dels plans anteriors. Un anàlisis del sistema cultural.
Després un balanç del que ha significat fins al 2016 i per últim les propostes d’acció
que van del 2016 al 2022. Cal esmentar que aquest pla d’acció cultural és una eina i
l’hem d’utilitzar, per això la portem al plenari, perquè és una eina que ens vincula i

circula a tota la població implicada en la cultura. Destacar diferents punts.
Primerament, que amb el tema del pressupost de cultura, dins d’anàlisi, es parla que el
pressupost de cultura ha anat minvant des de l’any 2011 fins al 2014. Hi havia
1.750.000€ al 2011 i al 2014, 895.000€. Certament, també va anar acompanyada
d’una baixada als pressupostos municipals. Després es parla del teixit associatiu, que
es diu està revitalitzat, i fa esment a l’aparició de noves associacions, entre elles
l’ateneu popular el Rovell, vinculat al moviment del 15M que ofereix concerts, tallers i
agrupa diferents col·lectius. També parla de la creació d’altres entitats, com els Tempo
grups, el Cor jove i la Penya cultural flamenca. Hi ha hagut revitalització de diferents
entitats, com la Barretina Vermella. També parla del sector privat com un sector en
oclusió. Tot i que esmenta que la única escola de musica que queda a Malgrat és
l’Aula Contrapunt, després que es tanqués l’escola municipal, l’Aula ofereix una
formació reglada i no reglada en musica clàssica i moderna. També s’esmenta l’escola
Dansamar i s’ha creat una altra escola que és la Universal Dance School. Parlem del
segon punt, que és l’activitat cultural i la revitalització de la cultura tradicional i popular.
S’esmenta que s’ha encarregat al centre lúdic Tastaolletes la dinamització de diferents
festes, entre elles Sant Antoni, Carnestoltes, la castanyada... també parlem del
patrimoni més proper, en el qual destaca el lideratge que ha portat la societat civil i
altres regidories com Medi ambient. S’esmenta també la de Turisme. El patrimoni
material s’està començant a treballar i s’utilitza qualsevol esdeveniment per socialitzarlo, utilitzant les festes com a vehicles difusors. En aquests darrers anys s’ha fet poc
treball pel patrimoni material i la recuperació de la memòria. Cal recordar que abans
d’ahir es va fer un acte sobre memòria històrica i aquest govern té la intenció de
projectar a un espai del passeig de Mar, la construcció d’un memorial pels brigadistes
internacionals que van morir en aquest acte de guerra, amb un coworking. Intento
explicar una mica el pla d’acció cultural perquè crec que portar-lo a Ple és important i
és una plataforma de difusió perquè tots els oients i assistents al Ple coneguin quines
són les línies que té i que tinguin oportunitat de consultar-ho més endavant a la web de
l’Ajuntament. Sobre la difusió artística, diu que és una assignatura pendent. Està en
mans principals de les entitats. És molt interessant que el teixit associatiu sigui tant
dinàmic i que es promogui la practica artística i la seva difusió. Seria desitjable una
augment de la presencia professional en la programació amb combinació amb
l’amateur. També parla que tot i així, en un esforç per apropar la cultura a la ciutadania
i fer-la accessible, l’Ajuntament està impulsant la cultura al carrer. La biblioteca.
Parlem de la lectura pública la biblioteca organitza al voltant de 180 activitats l’any
entre hores del conte, visites escolars, visites organitzades, clubs de lectura, presència
als mitjans de comunicació i altres, algunes de les quals signifiquen varies sessions.
El que significa que gairebé s’arribi a les 300 activitats realitzades durant tot l’any a la
biblioteca. Tot i així hem de parlar de que pel que fa als equipaments i segons va
valorar la Generalitat l’any 2009, que va elaborar uns estàndards a nivell
d’equipaments i de cultura local, hi ha un quadre que ens mostra quina és la situació
actual dels equipaments amb cultura a Malgrat de Mar. L’arxiu municipal, de nova
construcció, és un arxiu que compleix els estàndards. La biblioteca local segons els
estàndards de la Generalitat, hauria de ser d’uns 1.525m2, per tant actualment és
insuficient. El centre cultural polivalent que malauradament no existeix, que hauríem
d’anomenar centre cívic, se’ns demana de 1.657m2 o bé dos centres cívics de
2.500m2. Actualment tenim un centre cívic de 676m2. Per tant, es marca com
insuficient. Aquestes dades no me les estic inventant jo, surten a un pla d’acció cultual,
feta pel CERC, Centre d’Estudis per la Recerca Cultural de la Diputació de Barcelona.
Per tant, són uns tercers. Tenim que l’espai escènic musical que hauria de ser el
centre cultural on també es desenvolupen activitats de teatre, amb un espai de

2.250m2 amb 400 places, tenim el centre cultural amb 756,2m2, 212 places, i cal
remarcar que 100 són de mala visibilitat, per tant, l’adequació és insuficient.
Necessitem com a municipi d’entre 15 i 30.000 habitants, un espai d’arts visuals, de
410m2, i a dia d’avui no existeix. També destaca com un dels diferents equipaments
de nova construcció, l’arxiu municipal i diu que era l’any 2009 un equipament referent
en la vida cultural de Malgrat tot i que no disposava de l’espai adequat per
desenvolupar les seves funcions. Inaugurat l’any 2011, s’ha pogut millorar la
conservació del patrimoni documental, així com ampliar les activitats de difusió. A la
biblioteca la Cooperativa, que se l’esmenta com un equipament de referència, es diu
que segueix tenint els mateixos problemes de limitació d’espai que patia l’any 2009.
Pel que fa a m2, pel que fa a ordinadors d’us públic i de fons documental la biblioteca
no assoleix els estàndards. Tot i així, la resolució de les mancances de la biblioteca es
situa a llarg termini. El centre cívic que és un espai de nova creació, es va inaugurar
l’any 2013 i ha estat un dinamitzador cultural i territorial de Malgrat de Mar. També
esmentem que l’espai escènic musical és l’assignatura pendent. El centre cultural
continua sent un equipament amb una activitat continuada de teatre, cinemes i
exposicions, malgrat ser un equipament molt deficient a nivell tècnic i arquitectònic.
Les intervencions de millora de l’equipament que es van fer l’any 2003 no van ser prou
pensades per un equipament de difusió d’arts escèniques a més a més de l’escassa
visibilitat del teatre que redueix l’aforament, l’escenari és molt limitat, no té teló de fons
i la il·luminació és molt deficient per aportar produccions d’arts escèniques. D’altra
banda, l’espai d’exposicions, no convida gaire a entrar-hi. Un nou equipament és una
reivindicació per part de la població des de fa anys. Aquest, però, ha d’estar més ben
dimensionat que el projecte de centre cultural que havia elaborat l’Ajuntament l’any
2006 en el qual s’allotjava un espai de convencions per a congressos i que mai es va
acabar realitzant. Pel que fa als espais d’arts visuals, a Malgrat no hi ha un espai d’arts
visuals pròpiament dit. Malgrat de Mar disposa de 3 galeries d’art privades. Pel que fa
al festival de bandes, no s’ha integrat a la vida cultural del poble tot i que es fan
concerts al carrer i a les escoles i que l’Aula contrapunt s’encarrega d’elaborar-lo, per
la qual cosa es creu necessari canviar el seu enfocament sense deixar de costat que
es tracta d’un esdeveniment molt enfocat al turisme. Finalment, al balanç que es fa del
pla d’acció cultural anterior, s’esmenta pel que fa al patrimoni, a la identitat i la
singularitat de Malgrat de Mar. De fet, hi ha una percepció generalitzada que s’ha
millorat el coneixement del patrimoni. Alguns entrevistats consideren que ha estat
sobre tot gràcies als moviments socials que es van mobilitzar per salvar la Torre de la
viuda de Can Sala. Pel que fa a la cultura de qualitat, es diu: els entrevistats valoren
que es recuperin festes en els darrers anys, com Reis i Carnaval, que s’havien apagat
molt, com la castanyada. Però creuen que s’ha de fer amb molta cura. També fa
esment a la festa dels Empestats i diu que està vinculada a la identitat local, que és
una iniciativa que ha sorgit de la societat civil, intergeneracional i que implica
nombrosos voluntaris, entitats i actors privats. Es considera com una festa destacada
del poble que s’està treballant molt bé però que li manca un major suport per part de
l’Ajuntament. Pel que fa al tema de la difusió i informació cultural, es diu que té un cert
sentiment de greuge respecte al sector festiu. Pel que fa als agents culturals, certs
entrevistats consideren que durant molts anys els agents culturals han tingut la
percepció que era difícil col·laborar amb l’ajuntament, perquè no contribuïa a unir el
teixit associatiu i capitalitzava activitats a les entitats. Sembla que la manca de
recursos amb la crisis va fer canviar aquesta actitud per part de l’Ajuntament. També
existeix la percepció que hi ha governs que han potenciat la quantitat enfront de la
qualitat respecte l’activitat cultural. Segons alguns entrevistats, la comunicació
continua sense fluir prou bé entre les entitats i l’Ajuntament. En els darrers anys,

segons alguns, les entitats i els agents privats han contribuït de forma significativa a
millorar la situació cultural. Hi ha gent qualificada que pot tirar endavant activitats però
caldria confiar per part de l’ajuntament. També hi ha la percepció que manca personal
per portar endavant projectes i que s’està treballant igual que quan Malgrat era un
municipi de 10.000 habitants. De fet, les relacions són bilaterals entre la regidoria i les
entitats i es segueixen pagant factures de les entitats fora de subvenció i continua
havent problemes de subvenció. Pel que fa a la valoració de la implantació,
directament, direm que en l’àmbit de cohesió, identitat i singularitat, en el tema que
respecta als joves com un nou públic potencial, es parla de que es va fer una primera
implementació. En el tema dels nouvinguts i la ciutadania culturalment activa, el procés
és inicial. Pel que fa a l’àmbit del patrimoni i sentiment d’identitat compartida, es parla
d’un procés avançat. El repte de l’equilibri territorial, també en un procés avançat.
Equipaments culturals, procés inicial,. Un nou impuls a la programació cultural estable,
pendent. Formació no artística i creativitat, en procés inicial. Sinèrgies que es poden
produir entre Turisme i Cultura, estat avançat. Pel que fa a la regidoria de cultura, un
agent clau, el procés és inicial. Comunicació, eina imprescindible en la cultura,
pendent. Pel que fa a l’establiment de ponts entre els agents culturals, pendent. Suport
de les entitats, procés inicial. I finalment, vindré a detallar les diferents propostes que
es plantegen de cara al futur. Després de fer la diagnosis, de crear una estratègia, el
que ens planteja aquest nou pla és per una banda 1- com hem d’afrontar l’accés a la
cultura. 2- com han de ser les activitats, serveis i equipaments culturals. 3- com hem
de tractar el patrimoni i la projecció exterior. Cal remarcar i crec que és molt important,
un punt transversal que els uneix tots que és la governança de la cultura. L’accés a la
cultura, un àmbit orientat a treballar, per una cultura més propera a la ciutadania,
començant des de l’escola i localitzant els públics de la cultura. Entronca amb els eixos
estratègics del primer pla d’acció cultural. Hem de potenciar la cultura de proximitat i la
dinamització comunitària. Hem de tractar amb les diferents onades d’immigració. Hem
de recuperar la festa de la diversitat. Hem de renovar la festa de Sant Joan i Sant Pau.
Hem de fer creació a prop, des de Malgrat. Hem d’estimular les sinèrgies entre Cultura
i Educació. L’educació i la cultura sovint es troben allunyades quan la col·laboració pot
donar fruits molt interessants. La cultura local és una font de recursos per l’educació
que poden permetre fer més vivencial l’educació i consolidar els coneixements de
l’alumnat. En aquest sentit, caldria apostar per coordinar les accions d’educació i
cultura que ja es duen a terme per treballar els mateixos objectius i potenciar nous
projectes conjunts. Entre ells, un projecte de difusió de la cultura popular a les escoles.
Un projecte de difusió de la cultura a les escoles. Potenciar la mostra de treballs de
recerca. Projecte de difusió del patrimoni i la memòria a les escoles. Un procés de
formació artística. Un procés de creació a les escoles. El tercer punt, com podem
fomentar la creació de nous públics, hem de potenciar la cultura al carrer. La
programació familiar. Programació estable de musica jove. Fer un projecte on hi hagi
referents culturals. Diversificar l’oferta del centre cívic. Tenir una formació continuada
en les arts. Pel que fa a l’impuls de les programacions culturals, hem de potenciar el
Malgrat Art. Hem de fer un cicle de poesia, de musica clàssica. Hem de fer
programació d’estiu a la fresca. Un festival d’arts i cultures i medi ambient. Potenciar la
programació de les arts visuals. Programació estable d’arts escèniques. Pel que fa a
potenciar uns serveis de qualitat de la cultura, optimitzar els recursos de la regidoria de
cultura. Fomentar la transversalitat. Millorar la difusió de l’agenda mensual. Fer mitjans
de comunicació oberts. Fer un pal de comunicació en l’àmbit de la cultura. Revisar els
criteris de les subvencions. Pel que fa a la xarxa d’equipaments culturals, hem de tenir
projectes conjunts entre els diferents equipaments. Hem de crear un espai escènic
musical. La necessitat d’un espai escènic musical fa anys que es manifesta i cal

valorar el millor emplaçament per fer un equipament polivalent. Pel que fa a la
biblioteca, fa temps que es va quedar petita. Caldria valorar la millor opció per fer-ne
l’ampliació. Valoració d’un nou centre cívic. Segons els estàndards cal cercar una nova
ubicació que permeti donar servei als sectors de població més desatesos en matèria
de cultura. El centre cultural és l’espai de la creació i la formació. Habilitar un nou
espai per les carrosses. En el punt tercer, el patrimoni i la projecció exterior, implicar la
ciutadania en el patrimoni. La formació sobre la història i el patrimoni local. Hem de fer
una difusió del mapa del patrimoni. Hem de fer una aula ambiental a Can Palomeras.
Hem de potenciar el pol de l’arxiu com un dinamitzador cultural més. Hem d’impulsar
centres d’estudis locals. Hem d’iniciar un procés sobre espais expositius. Impulsar un
turisme respectuós amb una senyalització del patrimoni, fomentar la festa dels
empestats, millorar la difusió de l’oferta cultural i turística i ampliar l’oferta de rutes
culturals, crear una oferta de rutes de natura i potenciar el producte de proximitat.
L’àmbit de la transversalitat en la governança de la cultura que esmentava abans ens
diu: augmentar la participació en la presa de decisions a les polítiques culturals.
Millorar la corresponsabilitat en les polítiques culturals. Per tant, hem d’intentar crear
plans anuals de cultura, recuperar les comissions de festes, crear una coordinadora
d’entitats i la creació d’un òrgan de participació. Programar amb assessorament i
formació de les associacions. Tenir un banc de recursos compartits. Sento haver-me
allargat, però creia que era important que un pla que ens ha de servir durant quatre
anys, pogués tenir coneixement tota la població.
Sr. Ortin: avui se’ns porta a debat la revisió del Pla d’Acció Cultural. És una eina
fonamental de cara al desenvolupament de tota una línia de treball que ha d’orientar la
política cultural del nostre municipi, a curt, mig i llarg termini. Des del PSC, celebrem
que es doni continuïtat a aquest projecte socialista que en el moment de la seva
elaboració va comptar amb la col·laboració de polítics del govern i de l’oposició,
tècnics, membres d’entitats i ciutadania no organitzada. Valorem també de forma
positiva el fet que l’actual equip de govern hagi donat continuïtat a les línies mestres
de treball ja fixades en la revisió de l’any 2016. Així doncs, les petites modificacions o
correccions que enguany han estat introduïdes, no han desdibuixat en cap moment no
els objectius ni les estratègies del mateix. Per tots aquests motius i perquè creiem en
el pla d’acció cultural i alhora estem convençuts de tot el seu gran potencial, hi
votarem a favor.
Sra. Serra: una petita correcció. El Sr. Ortin ha dit projecte socialista en referència a la
pla d’acció cultural, i com que ell ha arribat a l’ajuntament en aquest mandat, doncs
segurament no té constància d’on venim, però el pla d’acció cultural es va impulsar a
proposta de Convergència. Va ser una moció que es va aprovar en aquest plenari a
proposta de Convergència i Unió. Projecte socialista, no és.
Sr. Ortin: jo bàsicament m’estava referint a l’equip de govern que va realitzar el pla
d’acció cultural.
Sr. Mercader: agrair-li a la Sra. Serra que ens recordi de quin partit ve originàriament
que és Convergència.
Sra. Ponsa: no sé què ha volgut dir amb això, Sr. Mercader
Sra. Serra: si ens ho pot aclarir, perquè jo n’estic molt orgullosa, jo em vaig presentar
molts anys representant Convergència com independent i ho saben vostès, després

com a militant. Orgullosa d’haver fet un servei al poble des d’aquest grup. No tinc res
que em pugui retreure.
Sr. Mercader: jo no m’he canviat de nom ni de sigles en aquest mandat, simplement
no vull desvirtuar el debat, que crec que el més important és el que ha comentat el Sr.
Màrquez que és la revisió del pla cultural i no val la pena parlar d’altres temes.
Sra. Ponsa: doncs si no val la pena, no sé perquè l’ha tret. No es ve a parlar de quin
partit venim. Simplement, ha dit que la moció la va presentar en aquell moment el grup
de Convergència. No sé a què ve tot això.
Sr. Mercader: suposo que tinc la llibertat d’opinar el que vulgui i jo crec que és normal
que aquest tema els incomodi bastant.
Sra. Ponsa: cadascú pot opinar el que vulgui dintre d’un respecte.
Sra. Serra: cadascú pot opinar el que vulgui, però quan el seu partit em retreu haver
utilitzat un terme com espavilat, que si ho busca al diccionari no és pejoratiu de res,
em sembla de mal gust que vostè tregui aquesta mena de comentaris o ironies. A mi
no em molesta, perquè és públic d’on venim. Per tant, si lo que pretenia era ofendre o
molestar, s’ha equivocat de ple. La seva actuació m’ha sorprès molt, perquè quan
estem parlant de cultura, que vostè se’n vagi..., com no sap què és la cultura ni sap
d’on venim, se n’ha anat por ahi, que consti en acta, però jo m’he donat compte que
mentre es feia aquesta explicació, vostès estaven bastant lluny del que s’estava
explicant, perquè tot això és un tema que, com s’ha dit, el pressupost de cultura ha
anat minvant, no ha interessat massa i segurament estava prestant atenció a altres
temes. Com això el descol·loca una mica, ha tingut que treure un altre tema.
Sr. Màrquez: disculpin que intervingui com a regidor de Cultura, però crec que el
debat que hem iniciat és sobre el pla d’acció cultural. Crec que els cometaris que s’han
iniciat no procedeixen, més enllà de la llibertat que pugui tenir cadascú a l’hora
d’opinar. Per tant, jo continuaré sobre el tema de la cultura i m’agradaria centrar el
debat en aquest punt. perquè penso que és prou important una revisió d’un pla d’acció
cultural com per anar derivant a temes com el que ens ha portat en aquest punt a
debat. Bé, pel que fa la continuïtat del que vostès estan fent gala. No és un projecte
socialista, és un projecte de poble, i no només el forma el PSC, el forma molta gent.
Gent que creu en diferents partits i que va a votar, però que va més enllà d’unes
simples eleccions. La cultura és un espai de convivència on s’hi produeixen relacions
amb entitats, on les entitats pel seu caràcter inclouen a molta gent, per tant, dir que el
pla d’acció cultural és una continuïtat i un continuisme del que ja s’estava fent, crec
que no procedeix. I precisament la cultura el que té és que no entén de colors polítics.
Més enllà d’això, m’agradaria dir-los que si es fan seu aquest pla d’acció cultural, més
enllà de qui pugui governar d’aquí a dos anys, també ens agradaria que es tirés
endavant com hem pogut escoltar, sento a recalcar que tenia la necessitat i era
important que aquest pla d’acció cultural es pogués detallar amb certs punts, hi ha
moltes coses que marquen pendents o en un procés molt inicial. També vull remarcar
que en un principi no es tenia la col·laboració d’una de les entitats que aquí es
remarca com una de les més importants, que és la Biblioteca, i això no ho va decidir
aquest equip de govern, ho va decidir l’antic equip de govern. Dir que el pressupost ha
anat minvant, i també s’han dit coses molt positives i d’altres no tant, sobre el que
s’havia fet en cultura. Crec que és important reconèixer que s’han comès errors,

perquè jo només he fet que llegir el que ha redactat una assessora de la Diputació,
que és un ens autònom que ve aquí a redactar un pla d’acció cultural. També agrair
l’inici d’aquest, que ja es veu reflectida la participació de l’antic regidor Sr. Albert Cuní
en la redacció d’aquest pla d’acció cultural. Intentem anar una mica més enllà, superar
certs recels i ressentiments que puguin arribar a tenir políticament pel fet de la moció
de censura i centrar-nos en el que realment és important que és la projecció que hem
de fer d’aquesta revisió del pla cultural que no només ens implica a nosaltres que ara
estem en aquest equip de govern, sinó que potser en un futur hi tornaran a ser vostès i
se l’hauran de fer seu. Per això esperem que votin a favor i agraeixo que se’l facin seu.
I si tornem a estar a l’oposició, recordarem quins son els punts que estan marcats
perquè ens implica a tots i no només als polítics que estem aquí, sinó a la ciutadania
que ni li interessa la política, però fa cultura.
Sr. Mercader: demanaria que la Sra. Serra no s’ho agafi tant a pit i que equiparar el
terme d’espavilat en recordar que ve de Convergència no deixa de ser significatiu. I al
Sr. Màrquez, des del PSC l’animem a complir aquests objectius que tant bé ha explicat
i també que els equipaments que diuen que falten, esperem que vostè al capdavant de
la regidoria de Cultura, en realitzi algun durant el seu mandat
Sr. Marquez: Ho intentarem. Com bé ha esmentat, és una eina, vostè no sé si ha
agafat una eina, un martell, el pots utilitzar per moltes coses. El pots utilitzar per clavar
un clau, per fer diferents coses. Com a eina, és un camí que ens marca.
Desgraciadament ens agradaria tenir aquest any més subvenció, més diners per poder
tirar endavant la regidoria de Cultura. Recordo que estem amb un pressupost heretat.
Recordo que tenim un centre cultural heretat, que vostès van projectar, que nosaltres
intentarem millorar, certament, però espero que si vostès algun dia tornen a governar,
també el millorin. Parla que del 2003, no s’ha millorat, que s’han perdut 100 butaques
per falta de visibilitat. Jo ho intentaré. Però també espero que vostès en el seu
moment, facin el que no van fer. Perquè no ho han fet i ho han de reconèixer. I no
costa res reconèixer els errors. Hi ha governs que aposten cap a la cultura i hi ha
governs que tracten la cultura d’una altra manera. I amb aquest fet, vostès han tractat
la cultura des d’un punt de vista secundari, quan és un dels grans moments de cohesió
social. I no sé si vostès durant els seus anys de govern ho han vist i ho han projectat
d’aquesta manera. Perquè sinó, no tindríem l’herència que tenim en el sentit dels
espais culturals. Jo m’hi esmerçaré. També lluitaré davant dels meus companys i
davant de qui sigui per poder dignificar el pressupost de cultura i que arribi als
estàndards que tenia el 2011, abans de la crisi. Jo entomo això com un repte i també li
llenço el repte del compromís que això implica, perquè aquest pla ve del 2009 i la CUP
per exemple no estava representada en aquest plenari i vostès sí. Vostès tenen moltes
coses pendents que no es van fer i que ja s’esmentaven en aquell pla. No crec que
m’hagi de venir a donar lliçons, Sr. Mercader.
Sr. Mercader: jo no li vull donar cap lliçó. L’animo a que miri endavant, com vostès
recorden molt que veníem d’una moció de censura, li faig el repte de que miri
endavant, té dos anys per endavant en aquest mandat i els fets parlaran. Vostè ara
porta quatre mesos. Queda fins el 2019 i al final serà quan es valori si ha lluitat i
realment ha aconseguit molts d’aquests objectius del pla cultural. Jo l’animo a
esmerçar-s’hi, no vull entrar en un debat de mirar endarrere si tots diuen que mirem
endavant, doncs apliqui-ho i faci-ho.

Sr. Màrquez: jo dono un pas més endavant i no em deixa a mi la responsabilitat
última, vostè també impliquis des de l’oposició. En el sentit que la responsabilitat en
cultura és de tota la població. La governança és molt important, jo ho intentaré amb el
suport de tot aquest plenari, no exclusivament de l’equip de govern, sinó també de
vostès. Han vingut a les xerrades que hem fet i és important. Per mi, és enterrar la
destral de guerra i fumar la pipa de la pau.
Sra. Ponsa: em sap greu que s’hagi volgut desvirtuar el que portàvem a plenari que
era l’aprovació de la revisió del Pla d’Acció Cultural. Donar-li les gràcies al Sr. Màrquez
per l’explicació que ens ha fet. Estem convençuts que ho farà molt bé i aconseguirà els
objectius.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 25 de maig de 2017.
Vista la proposta de la regidoria de Cultura, de data 18 de maig de 2017, el Ple,
per assentiment dels disset membres assistents, acorda:
Únic. Aprovar el nou Pla d’Acció Cultural de Malgrat de Mar
9. Moció del GPM PP sobre la no prolongació de la concessió dels peatges del
Maresme per part del Govern de la Generalitat.
Vista la moció presentada pel GPM PP sobre la No prolongació de la concessió
de la concessió dels peatges del Maresme per part del Govern de la Generalitat,
que literalment diu:
Atès que una bona part de la xarxa viària de peatge a Catalunya es titularitat de la
Generalitat.
Atès que aquesta xarxa es caracteritza per tenir els preus per quilòmetre més elevats
que la xarxa estatal.
Atès que des de el Govern de la Generalitat es demana per una banda al Govern de
l’Estat que no perllongui les concessions de peatge de la seva titularitat a Catalunya
que opera ACESA i per altre banda a Catalunya, a les concessions que l’Estat va
transferir a la Generalitat (C32 Montgat-Pallafolls i C33 Barcelona-Mollet) en preveu
l’allargament de la concessió.
Atès que l’Estat ha confirmat que no perllongarà les concessions, la Generalitat fa tot
el contrari.
Així va quedar establert en l’ACORD GOV/39/2015, de 17 de març, pel qual s'aprova
la modificació de la concessió administrativa per a la construcció, la conservació i
l'explotació de les autopistes Montgat-Palafolls (C-31/C-32) i Barcelona-Montmeló (C33). publicat en el Diari Oficial de la Generalitat núm. 6834 del 19 de març de 2015.
Aquest acord preveu que per construir el ramal de la C32 fins a Lloret de Mar, es pugui
ampliar la concessió de l’autopista del Maresme y la de Barcelona a Mollet que operen
a través de la concessionària INVICAT. Així ho reflexa el text de l’acord:
L’import del saldo de compensació existent al final de la concessió per raó de la
inversió per l’obra del ramal Blanes-Lloret de Mar serà compensat per

l’Administració mitjançant l’atorgament d’un període addicional de durada de la
concessió d’acord amb el règim jurídic propi del contracte de concessió adjudicat a
Invicat.
Al venciment actual de la concessió, establert per al 31 d’agost de 2021, es
determinarà el nou termini de durada addicional de la concessió que es
correspondrà amb el moment en què l’import dels futurs fluxos de caixa lliures
estimats de la concessió, descomptats a la taxa definida a l’annex I del present
Conveni, sigui equivalent al saldo de compensació final.
No obstant això, si en algun moment abans del finiment del període addicional,
s’assolissin els fluxos necessaris per a la recuperació del total del saldo, la
concessió finirà anticipadament, sense que per raó d’aquesta resolució anticipada la
concessionària pugui demanar cap tipus de rescabalament.
Atès que els malgratencs i malgratenques així com els maresmencs i maresmenques
patim l’autopista de peatge més antiga d’Espanya, 1969, sobre la qual ja s’han fet
dues prorrogues des de la concessió inicial i que en tot cas finalitza l’any 2021.
Atès que aquest és un fet que dificulta la nostra competitivitat com a Ciutat i com a
Comarca ja que altres comarques properes a Barcelona gaudeixen d’una via ràpida,
autovia, d’accés gratuït a Barcelona, destinació de molts dels desplaçaments que
s’efectuen des de Malgrat de Mar.
Atès que hem pogut llegir als mitjans de comunicació que el Govern de la Generalitat
està estudiant l’ implantació de l’anomenada vinyeta austríaca que gravaria els
desplaçaments en vehicle privat per una via que dintre de 4 anys ha de ser gratuïta
pels malgratencs i les malgratenques que portarem al 2021 més de mig segle pagant
aquest peatge.
Atès que tant des del propi territori, Malgrat de Mar-Maresme, tots els Grups Polítics i
també les Institucions locals i comarcals ens hem pronunciat en diferents ocasions
contra una prorroga del peatge més enllà del 2021 data de caducitat del mateix. El Ple
del Consell Comarcal es va pronunciar en aquests termes el passat 15 de Novembre
de 2016, aprovant una Moció que incloïa entre d’altres el següent acord:
“- Òbviament, aquesta definició de la N-II no es pot deslligar de la que també s’ha de
fixar de l’actual C-32 ( Autopista del Maresme ) , sobre la qual caldrà determinar la
seva configuració i funcionalitat, com a via comarcal, tant en relació als usuaris
maresmencs (nous accessos a municipis com ara a Cabrils- Vilassar de Mar i Teià )
com en el conjunt dels usuaris d’altres indrets.
- Naturalment, aquesta definició de la C-32 també haurà de contemplar prioritàriament
la seva gratuïtat pels maresmencs. “
Obert el torn d’intervencions:
Sra. Vega: dóna lectura a la moció.

Sr Roger: entenc que aquesta moció va en la línia del que la majoria de grups que
estem aquí representats també tenim representació al Consell Comarcal. Preguntar si
va en la línia, només fer-li una observació, una puntualització que crec que hauria de
fer. Apareix aquí el concepte de vinyeta, si pot explicar exactament...
Sra. Vega: sincerament no, perquè me l’han enviat des del Consell Comarcal, si vol li
pregunto.
Sr. Roger: a la moció que es va presentar al Consell Comarcal el concepte de vinyeta
no l’he sabut trobar, ho he mirat amb deteniment, i li demanaria que per comptar amb
els vots dels tres regidors d’ERC, si vostè pot treure aquest paràgraf, li aprovarem la
moció, i si no, ens replantejarem el vot.
Sra. Vega: el PP no és de presentar mocions, nosaltres anem en contra de pagar
l’autopista i si vostè lo que veu és una vinyeta, que ho preguntaré al partit, si vostè no
ho ha trobat, per alguna cosa serà, per mi no hi ha cap mena d’inconvenient.
Sra. Ponsa: treiem aquest paràgraf.
Sr. Roger: un petit comentari. La qüestió és que es va presentar aquesta moció al Ple
passat per urgència i veure que, a vegades, les urgències amb qüestions que no ho
son tant. És interessant deixar-ho sobre la taula, perquè voldria llegir una part petita de
la intervenció que va tenir el representat del PP al Consell Comarcal, perquè és curiós.
Demana la paraula el Sr. Jose Manuel Lopez González, portaveu del grup del PP per
manifestar que simplement fer un prec i fer-ho extensiu a tots els grups comarcals, si
finalment aquesta moció s’ha de presentar a tots els pobles, demanaria que es fes
d’una manera conjunta. Ens hem trobat que algun company no ha volgut votar alguna
moció perquè no arriba com a moció que ha instat el Consell Comarcal i que s’ha
aprovat aquí per unanimitat. Que d’alguna manera poc elegant hi ha hagut grups que
s’han volgut apuntar el mèrit en el poble que toca i després la feina és de convèncer
de que és una moció conjunta i que ve aprovada i que s’ha d’aprovar. És un prec que
faig per tothom, gràcies. No me n’he pogut estar, que tothom tregui conclusions
Sra. Vega: miri Sr. Ramir, ja li he dit aquest matí que vostè i jo teníem llenguatges
diferents. Em sembla que parlem dos idiomes diferents. Si vol l’aprova, si no vol, no.
Lo que el meu company digui a un Consell, és una decisió que la pren ell, no la prenc
jo ni ningú. Vostè el pot intentar ridiculitzar o no, de cara a mi trobo que és de molt mal
gust lo que acaba de fer, però com estic acostumada, perquè és el seu tarannà, faci el
que li sembli.
Sra. Serra: manifestar que volíem demanar que es retirés aquest paràgraf, perquè no
constava en aquesta moció i fa referència a rumors o com diu textualment, s’han sentit
pels mitjans, i ens resultava difícil votar un text que conté aquesta mena de rumors.
Com ho ha retirat, nosaltres li donarem suport.
Sra. Vega: com ja li he dit abans, a nosaltres ens l’envien i, sincerament, hi ha
mocions que si que és veritat que nosaltres no l’hem presentat perquè no ho hem
cregut convenient, encara que es voti al Consell Comarcal, però, en aquest cas, ho
hem trobat convenient. Hem acceptat el que han enviat, no entenc que tingui que
haver-hi res, mentre tots anem a la mateixa direcció, que és no pagar el peatge.

Sra. Casajuana: la CUP votarà a favor, com no pot ser d’altra manera. Dues
reflexions. El tema és que s’està dient que la prolongació de l’autopista que no serveixi
precisament per finançar aquesta de Malgrat a Barcelona. Aquesta perllongació
nosaltres ens hem manifestat de manera contraria, hi ha un moviment naturista que
s’hi ha mostrat en contra. A Blanes, es va fer una consulta ciutadana, amb resultat que
no es va donar suport a la perllongació, perquè hi ha altres vies alternatives. Aquesta
perllongació passa per un espai que és Sant Pere del Bosc, hi havia altres alternatives
com desdoblar la ja existent, i si això no s’hagués portat a terme, ja no caldria ni
aquest debat. El segon punt, volem fer un esment, esperem que no hi hagi saldo de
compensació al final de la concessió, perquè així no haurem d’assumir cap càrrec que
probablement, en el moment de la seva adjudicació, són aquelles coses que abans
passaven i ara no tant. Votarem a favor i agraïts de que el PP ho presenti. Arreu del
territori les CUP ja hi ha votat a favor i estem molt contents que es presenti una
proposta d’aquesta indole.
Sra. Ponsa: JxM també li votarem a favor aquesta moció
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 25 de maig de 2017.
Vista la moció del GPM PP, de data 4 de maig de 2017, amb l’esmena acceptada
en la seva part expositiva d’excloure el paràgraf relatiu a la implantació de la
vinyeta, el Ple, per assentiment dels disset membres assistents, acorda:
Primer. Demanar al Govern de la Generalitat que en cap cas prolongui la concessió
dels peatges de l’autopista del Maresme-C32 per finançar la prolongació de la C32 fins
a LLoret.
Segon. Que en acabar el període concessional, el Govern de la Generalitat se’n faci
càrrec de l’import del saldo de compensació existent al final de la concessió per raó de
la inversió per l’obra del ramal Blanes-Lloret de Mar i que en cap cas sigui compensat
mitjançant l’atorgament d’un període addicional de durada de la concessió d’acord
amb el règim jurídic propi del contracte de concessió adjudicat a Invicat.
Tercer. Que en acabar el període concessional, aquestes autopistes reverteixin a la
Generalitat de Catalunya i no en sigui privatitzada la seva gestió amb una nova
concessió.
10. Dació de compte dels decrets 804 a 1060/2017.
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets dictats per l’Alcaldia, des del 804
al 1060/2017.
11. Precs i preguntes
11-A.- Sr. Mercader: la meva pregunta va dirigida al regidor de Cultura. Li volem
preguntar si s’ha organitzat algun acte per aquest diumenge.
Sr. Màrquez: ho miro a l’agenda, crec que hi ha el tema de les corals
Sr. Mercader: organitzat des de la regidoria de Cultura?

Sr. Màrquez: és coorganització, perquè tenim un conveni establert amb ells, és un
acte coorganitzat per la regidoria i la coral Atzavara.
Sr. Mercader: nosaltres com ho veiem a la web municipal i ara des de fa uns mesos
tampoc hi ha l’agenda en paper...
Sr. Màrquez: no tenim l’agenda en paper perquè estalviem.
Sr. Mercader: va ser una proposta d’ERC, fer aquesta agenda en paper
Sr. Màrquez: els temps evolucionen i les coses canvien. Jo a la meva agenda només
tinc apuntat el concert de la coral Atzavara, a les 7 de la tarda, a l’església.
11-B.- Sr. Mercader: aquesta pregunta ve donada perquè, al Ple del 9 de juny de
2016, ERC de Malgrat, que ara està en el govern, va presentar una moció que es va
aprovar per unanimitat, en la que l’Ajuntament de Malgrat s’afegia al dia de
l’associacionisme cultural, que és diumenge 4 de juny i es comprometia a impulsar-lo,
per tal que, a partir d’ara, fos anualment la data de referència per visualitzar
públicament el conjunt d’associacions i entitats i de l’ampli ventall d’activitats que
ofereixen, així com promoure llur creixement i consolidació. Acabem de veure que no
hi ha cap acte o activitat dirigida en aquest dia de l’associacionisme cultural. Ho
acabem de corroborar amb el regidor de Cultura. No sé si és perquè no se n’han
enrecordat de la moció, però ja que es va aprovar per unanimitat i és un acord de Ple,
voldríem saber que tenen previst fer.
Sr. Màrquez: fa cosa de dos mesos, al mes de març, quan vam reunir totes les
entitats, vam comentar de fer aquest dia de l’associacionisme, el 23 d’abril, que queia
en diumenge. Ho vam plantejar a les entitats del municipi que es fes la trobada. Vostè
hi va ser? Va saber que es va fer aquesta pregunta?
Sr. Mercader: diada de Sant Jordi, dins la programació de Malgrat Art i en cap
moment es va anunciar que se celebrava el dia de l’associacionisme.
Sr. Màrquez: li torno a fer la pregunta: vostè hi era el dia que es va fer la reunió amb
els associacions?
Sr. Mercader: jo personalment no. Ara jo li pregunto, vostè donarà compliment a
l’acord de ple que deia que aquest diumenge es celebraria el dia de l’associacionisme?
Sr. Màrquez: No. Continuo. El dia que es va parlar amb les entitats es va convidar a
que es fes el dia de l’associacionisme. Les entitats ens van respondre en aquell
moment i, crec que n’hi havia que estan representades aquí, que el dia 23 és un mal
dia, perquè és el dia de Sant Jordi. Estem d’acord. Totes van decidir que no es
celebrés en aquella data. I els vaig dir: els enviarem un correu i proposarem una altra
data. Només van contestar dues entitats. Per tant, entenc que si el dia de
l’associacionisme hagués sigut algo que totes les entitats haguessin volgut celebrar,
ens haguessin contestat. Veig que no ha entès el meu oferiment d’enterrar la destral
de guerra. Miri, les entitats d’aquest poble tenen la total llibertat de fer el que vulguin. I
també d’expressar-se com vulguin. I que vostès ara ens vinguin a dir que hem de
complir les mocions ho trobo bé i jo procuraré l’any que ve, que es promogui, com ja

vaig fer, que li quedi clar, en aquesta reunió amb les entitats, a la qual vostès no hi van
participar.
Sr. Mercader: sembla que s’enfadi per preguntar-li si ha organitzat l’acte o no i ja m’ha
contestat que no s’ha organitzat com deia la moció. Ha dit que ho va proposar el 23
d’abril, però la moció deia el 4 de juny. Que hi ha hagut més problemes o menys, però
vostès s’han posat molt forts i han agafat com a un dels motius de la moció de censura
incomplir acords de Ple i vostès aquest diumenge incompliran el primer acord de Ple
des que estan a govern. Per tant, els vull felicitar.
Sr. Màrquez: jo no incompleixo acords de Ple al nivell i la categoria que vostè ho va
fer en el seu moment. Li torno a repetir, aquest govern porta 4 mesos. Ja va fer amb
les entitats una reunió que se’ls va proposar una data. No tenen clar el que és un
tràmit amb la realitat de les entitats i el municipi. M’he molestat no perquè em pregunti,
pot preguntar aquí i on sigui, - pel carrer també perquè ens veiem, però gairebé no ens
saludem -, és el to amb que vostès fan la seva pregunta. És inquisitorial. Es voler
treure punta al llapis. I això si que em sap greu, em molesta, perquè ve a donar lliçons
i no és la persona més adient per venir a donar lliçons sobre com s'han de fer o no les
coses. Els vam dir a les entitats quan volien fer la festa i elles mateixes ens van dir que
el dia 23 no, proposàvem el cap de setmana següent i reconec el meu error, no els
vam proposar la data que vostè està dient, i gràcies per recordar-ho, perquè l’any que
ve els ho proposaré.
Sr. Mercader: sento molestar-lo, Sr. Màrquez, aquesta nit no podré dormir.
11-C.- Sr. Mercader: al Sr. Roger, li voldria preguntar que fa 4 mesos de la darrera
entrevista política que vam realitzar a la ràdio municipal, el 2 de febrer, i volem saber
els motius pels quals no s’estan portant a terme aquestes entrevistes.
Sr. Roger: com sap, Ona Malgrat ha sofert una transformació important pel que fa al
seu equipament tècnic. Quan vaig arribar a la regidoria, em vaig trobar que tenia el
personal que s’havia de dedicar molt a posar en marxa aquest equipament, de fet fins
fa no masses dies, he estat ocupat. Dir-li que no tinc constància de que vostè, en cap
moment, hagi volgut acostar-se a la ràdio a donar qualsevol mena d’informació o
noticia i se li hagi fet alguna observació, sinó que vostè sempre lliurement ha anat a
Ona Malgrat a opinar. El compromís és que Ona Malgrat sembla que la comencem a
tenir en condicions de començar a sortir al carrer, que pensem és un objectiu important
i el que ens ha ocupat aquestes setmanes, ha estat això. Crec que ja no val plantejar
aquestes entrevistes als regidors, perquè la graella acaba el mes de juny i fins
setembre no es programa la nova graella i la costum d’aquesta emissora era que
durant els mesos d’estiu les entrevistes no es feien, i aquest ha estat el motiu pel qual
a cap regidor del govern ni de l’oposició se li ha fet, perquè aquesta regidoria pensava
que s’havia de prioritzar que l’emissora funcionés, comencés a emetre amb una
qualitat que, gràcies als nous equipaments, la gent que avui escolta el Ple pot notar
diferència amb anteriors èpoques dels plenaris, que la qualitat del so ha millorat, i tot
això no es fa sol sinó que necessita que la gent de l’emissora hi dediqui el seu temps.
Sr. Mercader: s’han deixat de fer noticies a través de la ràdio en aquests 4 mesos?
Perquè la justificació que m’ha donat de les obres tècniques, durant els 4 mesos, jo
crec que la ràdio ja funcionat, per tant, no entenc perquè han pogut fer noticies o
informatius i no han pogut fer les entrevistes polítiques.

Sr. Roger: jo no li puc dir res més que el que li he dit. Com més coses fem, més
recursos necessitem. L’emissora no està en el seu òptim moment pel que fa a
recursos humans i hem hagut de prioritzar i que la millora de la part tècnica es notés i
es pogués portar a terme, en primer lloc, i les entrevistes sempre s’han fet amb
professionalitat, necessiten el seu temps per preparar-les, i no tenien espai ni mitjans
per poder prioritzar això.
Sr. Mercader: recordar que fa poques setmanes hi havia el doble de personal a la
ràdio, però bé, si vostè vol argumentar aquestes raons, crec que no estan prou
fonamentades i li vull informar, no sé si ho sap, que hi ha un reglament regulador de la
participació dels regidors i els grups municipals als òrgans de difusió i comunicació
municipal de l’Ajuntament de Malgrat. Aquest reglament va ser aprovat pel ple de
l’ajuntament de Malgrat el 13/01/2011, per tant un altre cop un acord de Ple, per
garantir el dret a l’accés i a la llibertat d’expressió i la pluralitat política. Si anem a
l’article 21 del reglament, diu: el 10% mínim reservat de la informació general, és
reservat als regidors i grups municipals que es repartirà de la següent manera: les dos
terceres parts del temps està reservat als regidors i grups municipals que es reparteix
en períodes d’igual minutatge i la tercera part del temps és reservat a l’accés als
regidors i grups municipals que es reparteixen en proporció al nombre de regidors que
cada grup municipal té adscrits. Això s’ha complert quan nosaltres hem estat al
capdavant del govern, i causalment, des de la seva entrada al govern, l’endemà es va
realitzar l’entrevista i a partir de llavors portem quatre mesos incomplint aquest
reglament, incomplint el dret a la llibertat d’expressió i censurant la pluralitat política.
Aquest és el gran canvi que han promocionat vostès en només 4 mesos. Des del
nostre partit exigim que es doni compliment de forma immediata a aquest reglament
vigent, aprovat pel Ple municipal i que tot el minutatge que no s’ha produït en aquests
4 mesos, és a dir: ens tocaven 3 entrevistes de 49 minuts cadascuna, estem parlant de
dos hores i 27 minuts que no hem tingut accés a la ràdio municipal, es porti a terme en
els propers mesos per tal de garantir la pluralitat política i el dret a l’accés a la
informació i a la llibertat d’expressió.
Sr. Roger: ja és l’últim que m’esperava que vostè m’acusés a mi de coartar-li la
llibertat d’expressió. Torno a repetir, que ho sàpiga tota la gent de Malgrat, que quan el
PSC ha cregut noticiable qualsevol cosa, ha anat a l’emissora i se l’ha tractat com s’ha
tractat a tots els grups, aquí no s’ha discriminat a ningú. Aquí no ha tingut entrevista ni
el PSC, ni el PP, ni ERC, ni ningú. I ara entrarem en detalls d’algunes coses que jo no
volia entrar-hi perquè afecten a persones que treballen a la casa, en aquest cas les
bandejaré una mica. Però, perquè la gent es faci una mica la idea de les instal·lacions
d’Ona Malgrat que hem rebut per part de l’anterior regidor de Comunicació, que era el
Sr. Mercader, que suposo ho devia rebre de l’anterior regidora de Comunicació que
era la Sra. Campoy, al cap de pocs dies de ser regidor, 20 hores sense emetre Ràdio
Malgrat, perquè havia saltat un diferencial d’una instal·lació. Per tant, el que s’està fent
és intentar que totes aquestes qüestions tècniques millorin i per nosaltres això és
prioritari. Que la gent del poble de Malgrat no es trobi que, perquè et salta un
diferencial, es quedi sense emissió la ràdio. Això ens prioritza i si creu que li estic
tallant la llibertat d’expressió o no compleixo no sé quin reglament, em sembla molt bé
i molt respectable, però jo sempre prioritzaré que la gent de Malgrat escolti la ràdio en
condicions i que la ràdio tingui els equipaments que ha de tenir, una ràdio d’un poble
de 20.000 habitants i que no estigui en la precarietat que nosaltres ens l’hem trobat.
No puc dir-li res més.

Sr. Mercader: per acabar, recordar-li que la inversió tècnica que vostè s’ha trobat, la
vam aprovar els socialistes. Per tant, això estaria bé recordar-ho, que no és vostè qui
ha fet aquesta inversió tècnica, sinó l’anterior equip de govern. I quant a que a
nosaltres no ens han donat entrada a les entrevistes polítiques i a la resta de grups
tampoc, si vostès no hi volen anar, no significa que nosaltres no hi vulguem anar. Per
tant, hi haurà un reglament aprovat pel ple municipal que s’està incomplint i això és lo
que donem a conèixer. Que em compari això amb un tall elèctric d’un diferencial,
escolti, una cosa és una qüestió tècnica i l’altra de voluntat política. Nosaltres mai, ni
estan a l’oposició, direm que la ràdio municipal és sectària. Nosaltres defensarem tant
des del govern com des de l’oposició, la bona feina que s’està fent a Ona Malgrat i mai
hem dit que no tinguem accés a la ràdio quan vulguem fer alguna noticia. Hem dit que
no tenim accés a les entrevistes polítiques que ens tocaven cada mes. El primer mes,
ho podem entendre, perquè acaben d’entrar al govern, però n’han passat 4. Arriba un
moment que és lògic que si hi ha un reglament aprovat, ho posem sobre la taula.
Sra. Vega: jo no vull que se m’enfadi, Sr. Ramir, perquè vostè i jo acabem enfadats
sempre. Nosaltres estem d’acord, ja ho hem parlat amb el PSC abans, potser hi ha
hagut un fallo per part de vostès, crec que això ho tenen que assumir, i és que han
passat olímpicament de dir-nos-ho. Suposo que s’ho estan passant la mar de bé, ara
nosaltres manem, ells han estat manant.. jo crec que van per aquí, però m’és igual. Jo
crec que vostè que es queixava del diferencial, ha dit una cosa que no m’ha agradat,
que faltaven recursos humans, trobo que és lleig dir-ho aquí, perquè hi ha hagut
moltes persones a la ràdio municipal i han fet molt bé la seva tasca, però crec que
vostè s’ha equivocat que ni un sol dia ens ha dit què passa a la ràdio municipal. La
primera conversa que jo he tingut amb vostè que ha tingut el detall de dir-me ha sigut
avui, de dir-me passa això. Però amb la ràdio, no li costava res dir mira passa això,
tenim un problema a la ràdio, no es podran fer les entrevistes polítiques... crec que
això és lo que vostès estan dient a la població que estan fent i en realitat no ho fan.
Vostès fan lo que els sembla que tenen que fer, a l’oposició ens han deixat a un costat,
arraconats, i jo li respecto, vostè està manant i nosaltres tenim que obeir, però que es
reconegui que vostè no ha tingut ni la sang freda ni el detall com a persona ni com a
governant de sentar-nos a una taula i dir-nos senyors, passa això. I això no toca. Vostè
no ha complert amb un pacte i ha de reconèixer que no ha fet la feina ben feta. No li
costava res. I lògicament, igual que el PSC, reclamo la meva part de la ràdio. Vostès
diran que no poden fer-ho, ho trobo perfecte, ho haurem d’acceptar, però vostè ha
d’acceptar que no ha fet la feina ben feta no donant-nos les explicacions que tocaven.
Ara em semblen unes bones explicacions, però no toquen ara aquí. I no ha sigut capaç
ni un sol dia en 4 mesos de dir-nos-ho
Sr. Roger: jo he respòs quan se m’ha preguntat. Una altra qüestió és vostè, ha anat a
la ràdio sempre que ha volgut, igual que el PSC. Si hi havia el problema de que no hi
havia prous recursos humans per poder fer aquestes entrevistes potser els ho hauria
d’haver dit, però em sembla que la cosa era evident, perquè la ràdio no ha ocupat
només gent de la ràdio, la gent de serveis informàtics han hagut de dedicar moltes
hores, també. Per tant, potser ho hauria d’haver explicat, però que els problemes hi
han sigut i potser encara no estan solucionats definitivament.
Sra. Vega: jo li respecto que hi hagi problemes, no li nego, tinc que acceptar el que
vostè em diu. Però reconegui que hagués pogut fer la feina ben feta havent-ho dit,
perquè no ha d’esperar a un ple després de 4 mesos perquè vostè sabia perfectament

que no anàvem a la ràdio, perquè vostè és un controlador i ho sap tot. Ho sabia
perfectament
Sr. Màrquez: En aquest reglament, parla directament d’una entrevista, Sr. Mercader?
Sr. Mercader: espais polítics destinats als grups polítics que era a través de les
entrevistes polítiques que vam arribar a l’acord que es fessin. Potser vostè no hi era
perquè això ve del 2011.
Sr. Màrquez: per tant, si ara continuem fent les entrevistes, seria continuisme, no?
Sr. Mercader: el Sr. Roger ja ens ha contestat la pregunta, per tant, si vostè vol fer un
debat, doncs vale. Continuisme, crec que li fa molt mal aquesta paraula i cada dos per
tres la repeteix. I el continuisme de vegades és bo, eh?
Sr. Màrquez: miri, la situació actual de ràdio Malgrat, quin és el procés que ha seguit
durant tots aquests anys? Si que té molt a veure, perquè es poden donar diferents
formats, es poden fer diferents coses,. Si vostè té aquestes dues hores i mitja que li
pertoquen, si restem els moments que té l’oportunitat d’anar a ràdio Malgrat, els
restem perquè són espais que vostès utilitzen. Miri, és un tema més complex del que
sembla. Qui ha anat tallant les ales en el sentit de la llibertat d’expressió va ser el seu
govern. Els seus antecessors. Recordi on estava ràdio Malgrat i on ha anat a petar.
Estava al carrer de Mar, va passar on hi ha el Fesolets, d’allà, al Castell i d’allà la vam
tenir aquí. Perquè mai es van modernitzar els seus equipaments fins que, amb encert,
vostès van fer una partida pressupostària. Per tant, qui no s’ha preocupat per aquesta
ràdio no ha sigut el govern actual, sinó l’herència que vostès van rebre en el seu
moment i que entenc que s’havia de millorar perquè era l’únic mitjà d’expressió que hi
havia en aquest municipi, perquè TV de Malgrat també es va acabar tancant per falta
de pressupost i per falta de que vostès mantinguessin l’interès. Perquè sempre el
PSC, - no durant el seu mandat, no ho nego -, però si durant els anteriors, volia tenir el
control dels mitjans de comunicació i mai es va donar veu als altres ciutadans, quan la
ràdio municipal d’aquest municipi als anys 80 va ser objecte d’enveja pel voltant. I
vostès, perquè la gent parlava lliurement i deia el que opinava, van anar castrant-la,
com? Oblidant-la. Per tant, que ara vinguin vostès donant lliçons de com s’han de fer
les coses, no ho trobo procedent. I li torno a repetir, en quin espai d’aquest codi diu
que és una entrevista? Perquè si ens posem a ser primmirats amb els codis, mirem-ho
bé, perquè potser hi ha altres maneres d’expressió.
Sra. Vega: senyor Francisco, crec que la resposta que ens ha donat el Sr. Ramir és la
més correcta. Vostès ha dit coses que no és la pregunta que hem fet. Tenim tot el dret
a fer aquestes preguntes, vostè el dret d’enfadar-se, però crec que la resposta
correcta, encara que no ens agradi, ha sigut la del Sr. Ramir. I no és que li doni la raó,
però és lo més coherent. Que se me’n vagi a si era antiga... miri, tot els anys van
canviant i en 3 o 4 anys també estarà obsoleta i haurà fet lo que haurà pogut. I vostè
no li pot dir a l’equip de govern què feia aquells anys i que estava obsoleta. Crec
raonable lo que ha dit ell, que hi ha unes mancances, una sèrie de coses, que no es
podia fer, però l’únic que li recrimino - i crec que estic en el meu dret -, és que no ens
ho hagi dit. I vostè avui té ganes de fer debat, però simplement això.
Sr. Mercader: en principi Sr. Màrquez, no s’enfadi que només estem preguntant. No
recorda quan vostè estava a l’oposició i preguntava? Doncs nosaltres també

preguntem. I no crec que tallar les entrevistes als grups municipals 4 mesos sigui una
forma de promocionar la ràdio municipal. Li demanaria al Sr. Màrquez que se situï, que
està al govern, que miri endavant, com li hem dit abans, i que aquest socialistes que li
remouen, ho superi una mica.
Sr. Roger: vull que quedi clar que aquí no s’ha tallat la llibertat d’expressió a ningú,
que qualsevol que ha volgut anar a la ràdio ha dit el que ha volgut i que aquest regidor
prioritzarà sempre que la ràdio de Malgrat doni un bon servei, s’escolti bé i no tingui
tantes deficiències tècniques com ha tingut aquests mesos, i a que vostès o nosaltres
puguem participar. Si creuen que la gent ha d’escoltar els grups municipals de la
manera que sigui, amb mala qualitat... La qüestió és que si ho vol escoltar, la gent de
Malgrat penso que prioritzaria sempre tenir una ràdio que s’escolti amb una bona
programació, a que els grups municipals participin, que no pateixi, participaran quan
tot estigui resolt, perquè que més voldríem nosaltres que tenir 4 o 5 persones a la
ràdio, però, actualment, hi ha una persona i la seva feina té uns límits.
Sra. Serra: jo volia fer un apunt en el debat sobre la ràdio, que penso és interessant.
El que ha dit el Sr. Màrquez abans és més interessant del que volen fer creure, perquè
els vull recordar que la ràdio que tenim ara es va transformar el mandat passat, van
estar també suspeses les entrevistes i ens van vendre que era per treballar un nou
projecte que era per millorar i modernitzar la ràdio. I ens hem trobat el que ens hem
trobat. Quan es van començar les entrevistes, ens vam trobar que no podia haver
participació de la gent a la ràdio, que les entrevistes havien de ser gravades... quan ha
anat vostè en directe a la ràdio? Mai podien ser directes, perquè tècnicament ens
deien que no es podia fer. I ara que han agafat aquesta afició a les consultes que des
d’aquest govern es promouen, els hi proposo que en fem una a la població de Malgrat
a veure quina ràdio els agradava més, si la que tenien o la que tenen, i segur que la
que tenien, perquè tenia una audiència que avui no té, que tenia una capacitat de
participar la gent que avui no té i que s’ha de treballar per reconduir aquesta situació.
Avui qualsevol professional d’aquest mitjà que analitza aquesta ràdio ens diu que lo
que han fet ha sigut desmuntar la ràdio. I això ho han fet vostès. Per tant, no es
vinguin a queixar de si surten o no deu minuts a la ràdio, perquè no sortim cap dels
grups i no pot al·legar aquest reglament enlloc, perquè no hi ha desigualtat. Reglament
que li vull recordar no va aprovar gustosament el seu grup, sinó que va ser a proposta
d’altres i que no l’han complert rigorosament. No, Sr. Mercader, potser vostè d’alcalde,
però anteriorment no. No es complia i ho sap. Però aquest no és el debat. La ràdio que
tenim, quan ha fet referència el Sr. Ramir als recursos humans, no es referia a que les
persones de la ràdio no facin la seva feina com vostè ha interpretat, es referia a que hi
ha una manca de recursos humans. Si una persona es posa malalta, no tenim ràdio. Si
agafen vacances, no hi ha ràdio. Per tant, em sembla que estem amb una ràdio sota
mínims. I en els pocs mesos que portem, aquest govern s’ha volgut replantejar aquest
model de ràdio. Jo crec que aquesta ràdio estava a la UCI i s’ha de revisar el model i
fer millores. I crec que això és molt fàcil d’entendre, i vostè que va ser partícip del
govern que va canviar el model de ràdio, sap millor que ningú el model de ràdio que va
fer, perquè nosaltres vam ser molt crítics i estàvem en contra. I se’ns va convidar a
alguna reunió participativa, però el nostre criteri, no va servir per res perquè ningú el
va escoltar ni el va tenir en compte, per tant... simulacres de participació tampoc.
Tenim el que tenim i hem d’intentar que aquesta ràdio es recondueixi i sigui la ràdio
que hi havia.

Sra. Vega: torno a repetir. Amb la contestació del Sr. Ramir en teníem prou. La única
cosa que tenia que haver fet era agafar-nos i dir-nos que no ens podien fer les
entrevistes per mancances, i no calia fer ni recursos, ni res públicament. Perquè han
fet el seu debat, han venut lo que els hi ha donat la gana, però tampoc tenen tota la
raó.
Sr. Mercader: el Sr. Roger ven que o es tenen els recursos tècnics o es prioritzen
entrevistes polítiques. Jo simplement vull informar a la ciutadania que no és
incompatible. Ens estan escoltant al ple municipal cada mes, informatius cada dia, per
tant, no són incompatibles les obres tècniques amb les entrevistes. Hi ha els mateixos
recursos humans a dia d’avui que fa dos i tres anys. I les entrevistes polítiques es
feien.
Sra. Ponsa: l’entrevista a l’alcaldessa tampoc es fa. No es fan entrevistes per temes
tècnics.
11-D.- Sra. Viñolas: el Sr. Serret diu que l’escola d’adults no es podia homologar. Tinc
una documentació aquí que acredita que l’escola d’adults es pot homologar. I al ser
municipal, qui marca els ratios som nosaltres. Vostè diu ara que vol promocionar,
d’acord, però promocionar la formació d’adults? Res més?
Sr. Serret: volem promocionar la formació d’adults. En tots els àmbits. Escola
d’adults, inserció laboral.. tots els àmbits. L’edifici és una instal·lació que té
l’Ajuntament i hem d’optimitzar els recursos, és un criteri que té aquest govern.
L’escola d’adults, com edifici, amb la programació que tenia fins ara, als matins, no
s’utilitzava. Es donarà versalitat en la formació d’adults, perquè deixi'm que li digui,
aquest govern vol homologar l’escola amb tots els ets i uts. I ho vol fer bé des del
principi. Hi ha uns decrets que diuen molt clarament quins són els metres quadrats que
ha de tenir una aula. I les aules no complien aquests metres quadrats. Jo si vol li
enviaré els decrets. Per homologar, calien uns metres quadrats?
Sra. Viñolas: quins metres quadrats?
Sr Serret: més de 42m2.
Sra. Viñolas: 30m2 per aula
Sr Serret: segueixi llegint a baix. Quan diu l’aula polivalent?
Sra. Viñolas: no ho posa.
Sr. Serret: una aula polivalent, que no hi és, n’ha de fer 45, per ser exactes. Són tres
metres quadrats, i no et deixen homologar. Les consultes s’han fet al departament
d’Ensenyament. Ara no em negarà que vostè tampoc hagués pogut obrir l’escola tal
qual, perquè no tenia llum, no tenia projecte elèctric.
Sra. Viñolas: però fins ara havia estat funcionant
Sr. Serret: però estava obsolet. Vostè fa unes obres a un edifici i el projecte elèctric no
estava contemplat. Al mes d’abril, quan s’acabessin les obres, amb que connectaríem

els ordinadors? La llum no funcionava. Estava obsolet. No complia requisits. I si a més
a més havia d’anar un aula amb 15 o 20 ordinadors, aquella instal·lació elèctrica no
està preparada per això, i ho sap.
Sra. Castellà: faltava la legalització elèctrica del que hi havia i de l’ampliació. Com diu
el company, hi havia l’aula d’ordinadors, aules amb pantalles, i el projecte s’havia de
fer i legalitzar-ho tot. No hagués estat possible acabar, a part de mobiliari i altres
històries.
Sra. Viñolas: es va parlar amb la direcció de l’escola, perquè volíem contemplar-ho de
cara al superàvit. Ens van dir que no es podia amb el superàvit i vam acordar guardar
lo que hi havia, començar amb lo vell i de cara als propers pressupostos, contemplarho.
Sr. Serret: a veure, el mobiliari que hi ha l’utilitzarem, però només per obrir l’escola,
falten 35 cadires. Perquè només n’hi ha 65. Amb les aules que havien planificat, en
falten 35, i no està contemplat en el projecte. Ja no parlem de pissarres didàctiques ni
tàctils, falten pissarres normals, pupitres, impressora, fotocopiadora, centraleta... si vol
continuo, perquè la llista és llarga. I li puc dir que del que va planificat, s’ha intenta
reduir despesa. Prefereixo ara tirar parets que no a posteriori, i obrir l’escola com toca.
No posarem ara pantalles tàctils a totes les aules, però el circuit elèctric ha d’estar
preparat per un futur, perquè creiem que és una escola que ha de créixer més i ha
d’estar preparada a nivell tècnic. Posem una centraleta que només pugui admetre dos
telèfons? Home, doncs no, posarem una centraleta que doni capacitat per un futur.
Sra. Viñolas: totalment d’acord. De totes maneres crec que per 35 cadires no vindrà
pas d’aquí. Però deixem-ho.
11-E.- Sra. Viñolas: Una altra cosa, es va fer un viatge amb l’escola d’adults. Vostè
troba ètic, sent regidor de serveis socials, que hi hagi molta gent que no hagi pogut
viatjar, perquè econòmicament no s’ho pugui costejar i vostè, tenint dos sous, se li hagi
hagut de pagar?
Sr. Serret: tingui els sous que tingui, no sap les reduccions de sou que jo puc tenir, per
treballar ara a l’Ajuntament, això ho desconeix. Al marge d’això, si vol, parlem de la
proposta de l’any passat. Signada pel Sr. Mercader, alcalde en aquell moment, en el
que explica clarament que es va regalar una habitació i l’altra es va pagar. L’hotel on
va estar vostè amb l’escola d’adults, van regalar una habitació, i l’altre es va pagar per
les professores.
Sra. Viñolas: m’ho vaig pagar jo. No sé a qui es va regalar, vostè ho sap?
Sr. Serret: l’agència ofereix una habitació doble. Per aquest motiu el cost de la
despesa és el cost de l’habitació de les professores.
Sra. Viñolas: doncs jo li faig saber i, si vol, demà mateix li porto els tiquets de
l’agencia conforme m’ho vaig pagar de la meva butxaca, perquè entenc que aquí has
de servir, no que et serveixin. I vostè sap que s’ha hagut de pagar un suplement
perquè no hi ha hagut prou gent.

Sr. Serret: un suplement que ha assumit l’ajuntament
Sra. Viñolas: és igual, s’ha pagat un suplement. Una altra vegada, en lloc de que se li
pagui a vostè el bitllet, amb totes aquestes persones que vostè sap que van a l’escola i
no s’ho poden pagar, fa un sorteig. Vostè s’ho paga de la seva butxaca i li paga a un
dels alumnes.
Sr. Serret: miri, les seves lliçons seran les que voldran, però què hagués passat si
aquest regidor hagués dit que no es feia el viatge? Els primers que ho haurien criticat
haurien estat vostès. Un viatge molt car. I ho vaig dir. I la responsable de la
programació d’aquest viatge era vostè. Quan va començar el curs, la regidora era
vostè. És així. I si vol també parlem de les coses que va pagar vostè. Aquest govern
no la va acompanyar gaire. S’han pagat tots els viatges dels anys anteriors i d’aquest
que m’expliqui on va anar l’habitació gratuïta.
Sra. Viñolas: vostè estava a l’oposició, si no li agradava, haver badat boca, perquè ara
els regidors anterior no hi són, per tant, a mi no em demani explicacions. A mi em
demana explicacions per lo que he fet jo. Però per lo que ha fet un altre, no. I lo ètic és
agafar i si té algun dubte, els ho demana a ells, no a mi.
Sr. Serret: vostè parla en nom del PSC. Jo no els he criticat encara, li estic dient el
que van fer. El que diu la proposta del viatge que va fer vostè i que va signar el seu
cap de llista. I aquest govern va col·laborar amb el viatge de les persones que hi van
anar perquè consideràvem que pujava massa. I que se’ls hi havia exposat aquest
viatge i tenien tot el dret del món a anar-hi, perquè ells no eren els responsables del
preu. Tenien una il·lusió i a nivell cultural ha sigut molt pedagògic. Ara, qui va iniciar el
curs va ser vostè, jo segurament l’hauria enfocat d’una altra manera. És més,
l’enfocarem d’una altra manera. I amb una reunió de grup de govern vaig exposar
diferents situacions i en la que creia que era convenient, per una banda per
responsabilitat, que el govern hi anés, i per l’altra, per veure com era aquell viatge.
Perquè calia veure si era real o no el que es feia. I ha estat així. I la valoració és molt
positiva, però és cara. S’han de buscar altres formules. El viatge es va programar a
inici de curs amb la responsabilitat de la Sra. Viñolas.
Sra. Viñolas: Sra. alcaldessa, vostè sap si me’l vaig pagar o no, ho pot dir?
Sra. Ponsa: vostè sempre ha dit que se l’havia pagat vostè. Jo no ho he vist, però
sempre ha dit que se l’havia pagat.
11-F.- Sra. Ortiz: a la sessió plenària anterior es van aprovar les bases de les
subvencions atorgables pel 2017. Per part del PSC es va trobar a faltar les bases de la
subvenció de l’IBI destinada a persones d’escassa capacitat econòmica, dotada al
pressupost amb 25.000€. Volem recordar que la partida de 25.000€ la va incloure el
PSC amb una clara intenció: subvencionar i bonificar el rebut de l’IBI amb un màxim
d’un 60% del rebut i amb un màxim de 300€ a les persones d’escassa capacitat
econòmica. Persones amb ingressos delimitats a les bases, que no tenen perquè ser
necessàriament, usuàries de serveis socials. Aquesta subvenció va ser pensada per
les famílies que, afortunadament, no han perdut la seva llar, però han patit les
conseqüències derivades de la crisi, com l’atur de llarga durada, la precarietat laboral i
la depreciació salarial, que han fet que els seus ingressos hagin disminuït a límits que
l’any 2007 no haguessin ni imaginat. També destinada a pensionistes que fan mans i

mànigues per sortir endavant i inclús ajuden a les seves famílies que ho necessiten.
Gent del nostre municipi que han sigut capaços de reinventar-se en situacions
adverses i d’adaptar-se a les noves circumstàncies tot i complint amb les seves
obligacions tributàries. Aquestes persones existeixen al nostre municipi i com el PSC
és conscient, va crear aquesta línia de subvencions. També en són conscients els
pobles veïns de la comarca, com Barcelona, que també ha llençat una línia de
subvencions similars. Si és bo per ells, perquè no per nosaltres? Li vam preguntar al
Sr. Regidor i la seva resposta va ser que la subvenció no li semblava bé perquè a les
bases hi figurava una clàusula que han d’estar al corrent de pagament amb
l’administració pública. Tot i sabent que la clàusula està recollida per llei, no la
inventem. Per tant, la seva resposta va ser no a la subvenció, resposta molt
decebedora, tenint en compte que ve d’un regidor de Serveis socials. Ara sí, va dir que
em quedés tranquil·la perquè aquests diners es destinarien a serveis socials. Com pot
veure, no li he fet cas. No podem confiar en la seva paraula. El seu to de veu és molt
elevat, però el dels seus arguments no. El moviment “se demuestra andando”. I amb
fets. Es tracta d’arremangar-se com deia la Sra. Ponsa en el seu discurs de 1 de
febrer, eficàcia i eficiència, evitarem despeses supèrflues. Doncs ja sap, jo li demano
que ho reconsideri i presenti les bases al proper ple per la seva aprovació, perquè ja
estan fetes. Faci una bona promoció de la subvenció. Tenen una empresa de
comunicació posada a dit que costa 2250€ mensuals i que vostès utilitzen per
promocionar-se com a equip de govern al Facebook, amb un nombre de visites molt
poc significatiu. Allò que el Sr. Mercader feia i a vostès els molestava tant i tant van
criticar. Ell gestionava el seu Facebook solet i tenia moltes acceptacions. També pot
enviar una carta a tota la població, com es va fer per presentar el nou govern a la
població i demanar que se’ls fes confiança, és el que té no guanyar les eleccions.
2000€ aproximadament per enviar una carta. Fer una carta per promocionar aquesta
subvenció mai podria ser considerat com a despesa supèrflua. Li demano si us plau
que doni sortida a aquesta subvenció per la causa que fou creada, no vull excuses
al·ludint al passat per distreure l’atenció de la gent que ens escolta, ni discursos
enrevessats que avorreixen a les ovelles. No permetrem que els ciutadans d’aquest
municipi pateixin les conseqüències de la moció de censura, no li faci la moció a ells,
no tenen la culpa, per això ja ens té a nosaltres, amb feina o sense, però amb el cap
ben alt. I de front. Vull un si. Del contrari, aquesta regidora li recordarà a cada plenari
fins que acabi la legislatura, que vostè Sr. Serret té un deute amb els ciutadans.
Sra. Ponsa: Sra. Ortiz, no sé que ha volgut dir, perquè ha començat per l’IBI i ha
acabat amb el Facebook.
Sra. Ortiz: està molt clar. Jo demano al Sr. Jofre Serret que faci el favor d’aprovar
aquesta partida pressupostària. Perquè té unes bases, perquè la gent la necessita.
Només és arremangar-se. Això és el que ha de fer. És una subvenció que fan a altres
poblacions, no entenc el perquè no la fan, perquè hi ha aquesta clàusula que tenen les
subvencions? Ho tenen totes. I vostè que va dir davant del Sr. Interventor que per fer
la seva política es saltaria les normes, doncs salti-se-les, però faci-ho.
Sr. Serret: per recapitular una mica. Per una banda, l’IBI. Farem la nostra política, no
la seva. Les bases són la seva. No la va treballar ni amb serveis socials. També li
recordaré que es va aprovar una moció de tarifació social i és el que estem treballant
des de serveis socials, i és més real per tothom. I personalment tinc un deute amb la
ciutadania, amb tothom, com a regidor. I tant. I miro de no cridar tant. Això estigui
convençuda. Però li recordo que aquest govern amb un regidor més que vostès, costa

22.000€ menys anuals. Expliqui-m’ho tot. Quan va costar el seu despatx? Un despatx
que la veritat, no sé a quin ús de perpetuïtat tindrà, perquè massa ben pensat no està.
I ja li dic que s’haurà de desmuntar. Aquest mandat ens ha costat uns diners. Si vol
comencem a parlar de despeses supèrflues. Però que des de l’inici que hem entrat al
nou govern, a l’àrea de serveis socials, em digui que no m’estic arremangant... perquè
el que ens hem trobat allà, Déu ni do. I quan acabi l’estudi del Consell Comarcal li
demostraré amb números. És una batalla constant. A mi em cau la cara de vergonya
quan ve un usuari que fa 6 mesos que esperava alguna cosa, i no l’ha pogut gaudir.
No em parli de superàvit. Sap lo que hi ha allà i a serveis socials faré el que calgui. De
fet tenia un prec per vostè, per després. Perquè la conducta que tenen és
inadmissible. Demanen participació, parlar.. i la setmana passada se’ls convoca a una
reunió i la conducta és intolerable. I s’acaba la reunió, anem a un acte públic i vostè
em fa senyals i m’amenaça. No em vingui a donar lliçons. Perquè no toca. No se
m’envà, ho tinc claríssim. I em sap greu perquè el Sr. Oliver que sol posar ordre en
aquestes situacions, aquell dia no va poder venir. És veritat. Les coses com són. Ja li
he respost. Estem treballant amb la tarifació social. Jo la respecto molt, Sra. Ortiz, i
molt. Perquè si el gest que va fer vostè hagués sigut a la inversa, ja tindria una
denuncia posada. I això ho tinc claríssim
Sra. Ortiz: vostè sempre té la virtut d’enrevessar les coses, i no em respecta. Jo vull
que respecti i faci el que ha de fer de cara als ciutadans. I el que ha dit són arguments
de pobre pagador, perquè no és així. No té res a veure la tarifació social amb la
subvenció de l’IBI. Jo no tenia cap despatx, només vaig fer una paret divisòria. Jo tenia
un lloc de 3m2 a la vista de tothom i no podia rebre ni visites. I va costar 3 o 4000€.
Això és reutilitzable, no m’ho he emportat a casa meva ni ho he gaudit com vostè ha
gaudit el viatge. No faci això, Sr. Serret, perquè no m’agafarà. Li he dit que posi les
subvencions, els bases estan fetes, estan fetes des de serveis econòmics, i
pràcticament calcades a les d’altres municipis. I lo que he dit, és que vostè pot fer molt
bé la promoció d’aquesta subvenció, perquè tenen una empresa que els promociona. I
si vostès es poden promocionar, també poden promocionar la subvenció. Això és el
que ha de fer i no em vingui amb la vida privada, perquè s’estan passant límits, que és
molt lleig. De despeses supèrflues també en parlarem, com el despatx de la Sra.
Ponsa, que lo primer que va fer l’endemà de la moció de censura, va ser entrar per la
porta del despatx, decorar-lo, cadira nova, 300€, orquídia, 100€. 3 estors enrotllables,
600€.
Sra. Ponsa: penso que està perdent el respecte. Poden venir tots al despatx.
11-G.- Sra. Vega: espero que s’ho agafi molt bé, perquè m’ha decebut com a persona,
vostè. Em van dir, amb la Sra. Casajuana, quan vaig preguntar per els ajudes a les
famílies del casal, si tenien idea de fer beques per famílies. Vostès em van dir, i si
recorda, els vaig dir que l’espai de temps entre la matriculació i les ajudes és molt
curt.. ho recorden, oi? Jo els faig saber que vostès m’han fet fora a tres persones de
Malgrat que cobren a l’any 4500€, que han tingut que demanar els diners a familiars
perquè vostès li han denegat la beca. Aquestes persones eren aquí al ple. Però s’han
cansat i han marxat. Una persona cobra 450€, cuida d’una nena de 12 anys que
demanava anar al matí i no se li ha donat. Ho trobo molt lleig. I això espero que ho
agafin i ho mirin. No els diré noms, però no es preocupin que aniran ells a dir-ho,
perquè ho trobo molt lleig. Van al casal perquè ho necessiten, però han tingut que
demanar els diners.

Sra. Casajuana: jo no estic a l’àrea de serveis personals, però el Sr. Serret hi és, però
tot i ser-hi entenc que ell no disposa d’aquesta informació, perquè les decisions són
barems tècnics, en funció de capacitats econòmiques concretes, aquesta decisió no és
política. És una decisió tècnica. Jo ho desconec. El que es farà, demà el primer que ho
farà serà el regidor, anar als tècnics, que són els que apliquen els barems, de perquè
hi ha tres persones que han quedat fora. Això vull que quedi clar, jo també tinc precs,
per l’antic govern. Jo ara no faré més apologia de mals rotllos, perquè em sembla una
passada aquest ple, però insisteixo, les decisions de les beques, són decisions
tècniques. Només faltaria que fossin polítiques, quina por. I jo si que li puc dir que en
aquest cas em vaig haver de reunir i em va fer una vergonya horrorosa, amb unes
famílies que demanen que l’Ajuntament els pagui el taxi per poder anar fins a Pineda,
a una entitat on porten els familiars, i que això és així perquè un dia un polític ho va
decidir. I jo vaig dir, miri’n, em fa l’efecte, no sé si està bé o no, perquè penso que no
és una decisió política, si aquesta ajuda de pagar el taxi per portar uns nens a un casal
a Pineda, un casal per nens amb necessitats educatives especials, si es paga així,
s’haurà d’establir des de l’Ajuntament un sistema de pagament de transport per tothom
que reuneixi unes condicions determinades. Perquè teníem molt clar que el sistema
d’ajudes, han d’estar reglades, no al despatx. Si aquestes persones no han tingut
aquesta ajuda i se la mereixien, haurem d’anar al tècnic a veure que ha passat. Sinó,
no podem tirar endarrere una decisió tècnica.
Sra. Ponsa: em sembla Sra. Vega que s’està confonent amb el transport adaptat.
Sra. Vega: aquí hi ha famílies que demanen l’ajuda a la Generalitat i existeix. A mi no
em té que dir que ho fa el tècnic. El regidor ha d’estar segur que la feina es fa bé. El
taxi. Aquests nens de necessitats educatives especials que van amb taxi, està pagat
per la Generalitat, no per l’Ajuntament, tenen una beca. Aquesta gent, hi ha uns nens
que els recullen amb cotxe, els porten a Pineda, no em digui que no , Sr. Serret,
perquè vostè a mi lliçons ni una. Jo demano que es mirin el tema d’aquestes famílies,
que tornaran a serveis socials. No cal ni que em contestin.
Sr. Serret: si fa un prec, lo normal és que li contesti. Sé que tenen moltes ganes,
perquè des que hem començat el nou govern, a cada plenari hi ha preguntes de
serveis socials. Jo vaig a l’àrea cada dia. Em poden fer els correus que vulguin i els
explicaré el que calgui. Quan vostè té una informació com a regidora del municipi, té
l’obligació de fer-la arribar. Pot parlar amb els tècnics directament, i pot exposar la
situació. Desconec que és el que ha passat amb aquest procés i no pateixi que ho
investigaré, però li demano que si sap el nom de les persones, me’ls digui. No aquí,
però que me’ls digui. Ja sé que espera al plenari per tirar-me les coses en cara, però si
tenia aquesta informació, en comptes de dir-lis que vinguessin aquí, el que podia haver
fet era explicar-m’ho i hauríem fet la investigació que pertoqués. Ho farem. Hi ha unes
bases que l’altre dia ja vaig dir que aquest govern no compartim, que aquest regidor no
comparteix. Que els tècnics estan obligats a seguir i que va aprovar un altre govern i
que jo no comparteixo. Perquè hi ha persones que queden excloses. Desconec si és
aquest cas. Quan vaig dir que hi hauria beques, n’hi ha hagut i n’hi hauran. Si han
quedat fora, s’ha d’estudiar el motiu. I si hi ha algun tècnic que l’ha pifiat, s’ha de mirar
què ha passat. I s’ha de regularitzar si és el cas i si els toca una beca, la tindran.
Traurem els diners d’on sigui, però traspassi aquesta informació. És un prec que li faig
com a regidor de serveis socials

Sra. Vega: estem en un punt del Ple en que la gent està cansada i crec que és injust
que els fem passar per més. La resposta li penso fer en persona perquè se la mereix.
11-H.- Sra. Vega: Una pregunta que no sé a qui li haig de fer. Van aprofitar i van donar
una reunió a la biblioteca amb els creuers Royal amb l’ajuda de l’Ajuntament.. jo
pregunto. Si era una agencia de viatges, com és possible que aquesta no pagués la
biblioteca, perquè és un greuge comparatiu.
Sra. Martínez: aquest esdeveniment que es va fer estava englobat a la shoping night i
es va fer a través de l’associació de comerciants, que reclamen als seus associats que
participin amb tallers, amb promoció dels seus establiments i, aquest any, va sortir el
fet dels creuers, com a tendències, la persona que va fer aquest esdeveniment està
associada, i l’associació convida a tots els associats a participar. Es va fer un altre
taller de maquillatge al carrer Ramon Turró. Em sap greu que no hi haguessin més
tallers o més comerços que ens ensenyessin els seus productes.
11-I.- Sra. Vega: pel regidor d’Esports. El vull felicitar, ja que és raro, perquè han entrat
un registre demanant un bar, perquè, com a mínim, després de dos anys està fent les
coses com les tenia que fer des del primer dia. En segon lloc, era perquè vostè em va
dir que parlaria amb el tècnic per les hores de neteja i em comentaria com anaven, i no
m’ha contestat. Si vol, ens vèiem un dia i m’ho comenta,
Sr. Ruiz: li contestaré tant una cosa com l’altra.
Sra. Oritz: jo també vaig preguntar com es justificava l’increment del preu de la neteja
amb les hores del pavelló, perquè eren 600€ més IVA, durant deu o dotze mesos,
d’ampliació de neteja del pavelló, que equival aproximadament a 10.000 €, tenint en
compte que el pavelló Germans Margall té estipulat, si no recorda malament, uns 12 o
14.000 €, em sembla molt descabellat que aquest increment vagi només per un
pavelló.
Sra. Ponsa: l’increment de 600 € era anual.
Sra. Ortiz: però era un increment sobre el preu que ja tenia i em semblava descabellat
que a aquest pavelló se li incrementessin 9000€ de cop i volta, perquè és impossible
que el pavelló de l’av. Tarragona tingui més despesa que el Germans Maragall.
11-J.- Sr. Sánchez Camacho: una reflexió. Segurament estigui equivocat, però el Sr.
Serret diu que si et pregunten a cada Ple, és perquè et tenen ganes. A cada Ple em
preguntaven a mi i mai se m’hagués ocorregut fer aquesta reflexió. És una mica
desafortunada. I també ha dit que demana que li preguntin a fora, i a mi cap me les va
fer en privat ni per e-mail. Per tant, a la gent que ens escolta, diguem les coses pel seu
nom. En el punt 2, incorporació del superàvit, hi ha una novetat que m’agradaria
m’expliquessin. Platja, xarxa tridimensional.
Sra. Castellà: és un tipus de joc amb corda, amb forma piramidal que és una proposta
de compra per la platja. Aquests que pugen els nens per les cordes...
Sr. Sánchez Camacho: entenc que aquest artilugi medeix uns metres d’alçada, és
força alt...

Sra. Castellà: encara no hem comprat, s’ha fet una estimació global.
Sr. Sánchez Camacho: això va al mig de la sorra? Faig un prec. Possiblement, la
valoració és personal, però no voldria copiar el que fan la resta de municipis, que ho
tenen... no li nego la utilitat, però per una qüestió estètica i de mantenir una mica “neta”
la platja de coses que possiblement no hi pertoquen o que possiblement, tot i que
tinguem platja, és posar cimentació....,pregaria que s’ho pensessin i que aquests
diners els inverteixin en les plantes de la platja de les dunes, en millorar els tancats,
perquè és un tret diferenciador que marca una de les coses diferencials que té Malgrat
respecte la majoria de municipis costaners de Catalunya. Entenc que pot ser divertida
la xarxa, però preferiria s’invertís en una cosa de la platja. No faria aquest comentari si
la xarxa anés a una plaça amb la funció de jocs, per tant, prego que ho reflexionin
perquè això es pugui derivar.
Sra. Casajuana: ens sembla molt positiva la reflexió. Quan s’ha pres la decisió ha
estat pels tècnics. Quan hem pensat en canvis dels gronxadors, per posar-ne
adaptats, eliminar el tema del sorral... això es va preveure per dinamitzar la platja
perquè els menuts hi vagin a jugar, però sense deixar lo altre. Ara, si em fa triar, m’ho
posa difícil. Farem debat, ens va semblar que la xarxa aportava dinamisme a la platja,
ho vam comentar amb alguna gent, escaladores i tal, i als tècnics els va semblar bé,
però ens apuntem el tema que vostè diu, i ho estudiem.
Sr. Serret: només volia fer l’aclariment que al plenari es poden contestar les
preguntes, per exposar a la ciutadania el que passa al Consistori, i vostès tenen tot el
dret a comentar. Quan he dit en tenen ganes, és perquè vostè no portava serveis
socials, però la Sra. Castellà també tindrà preguntes d’aquest estil, i al grup que
representava des de l’oposició, les preguntes de serveis socials no les fèiem al plenari.
No m’importa contestar preguntes, però segons quines situacions, els podré donar
més explicacions que les que puc donar aquí, perquè la llei hi a coses que no em
permet explicar aquí. Només era aquest aclariment.
Sra. Martin: només un incís. En cap moment, quan des del nostre partit se’t pregunta
per serveis socials, és per fer una crítica. Només és per estirar la mà, Jofre, és així.
Parlo en primera persona, perquè he viscut tot lo que hi havia dintre. Sempre que hem
intervingut, ho hem fet amb tot el respecte, mai per fer-te una critica, només per
estirar-te la mà i tu no t’ho prens així i contestes només amb critiques constants, quan
són temes molt delicats. I t’agrairia que quan dius una cosa, que la demostris amb
papers. Perquè són temes molt sensibles, Jofre. Ara ho estàs vivint, et demanaria i jo
sempre ho saps que t’he estirat la mà, doncs amb el mateix respecte vull que em
tractis a mi, i fins ara només han sigut critiques i política destructiva
Sr. Serret: Sra. Martin, si he dit això, venia d’una companya seva. Crec que vostè i jo
parlem un idioma força similar, perquè hem estat asseguts a la mateixa cadira i sabem
el que hi ha. Avui, he fet esment a un seguit de situacions que li puc demostrar amb
correus electrònics del tècnics, dels usuaris... no m’ho invento. Quan faig la critica no
és a la seva persona, crec que vostè s’hi va arremangar, però no va trobar el suport
per arreglar la situació.
Sra. Martin: sempre he tingut suport
Sr. Serret: hi falten mans o no?

Sra. Martin: això sempre ho hem dit, però hi hem estat treballant per poder incorporar
més gent.
Sr. Serret: expliqui al seu company perquè va entrar una treballadora nova, perquè
això jo al plenari no ho diré. Va ocupar el lloc d’una altra treballadora social.
Sra. Martin: tens la meva mà per qualsevol cosa i treballaré amb tu, però si vas fent
aquesta política, que l’he trobat destructiva, no m’hi trobaràs.
Sr. Serret: li agraeixo. Si necessitem que tot el Consistori doni el suport, jo li demanaré
i li agrairé si ho fa. I l’aplaudirem, perquè estic convençut que ho farà.
11-K.- Sr. Sánchez Camacho: és una pregunta per la Sra. Castellà, però no perquè li
tingui ganes, sinó perquè m’interessa la informació. S’ha tret un banc de la plaça de
l’església? Perquè?
Sra. Castellà per la ubicació de la terrassa del Frankfurt. Igual que a altres llocs, com
a Cubí, a l’entrada de l’escola, s’ha tret el banc.
Sr. Sánchez Camacho: entenc que no passarà, però a la resta de locals, si són bars i
demanen posar una terrassa a la mateixa alineació de l’actual, els bancs quedaran
trets?
Sra. Castellà: potser si. Em vaig plantejar treure la filera del davant, aquella plaça està
molt atapeïda. Finalment no ho vaig fer, al final el vaig treure, la plaça té 17 bancs, i
crec que encara en queden molts, crec que les places han de ser vives.
Sr. Sánchez Camacho: no es tracta de si hi ha més o menys bancs, sinó de quin
criteri segueix el govern a l’hora de la demanda d’un ciutadà que se li tregui qualsevol
mobiliari urbà. Només vull saber quin és el criteri que s’aplica. Si és comú o segons...
només faig la pregunta
Sra. Castellà: s’estudia
Sr. Sánchez Camacho: si vostè diu que s’estudia, m’agradaria saber el criteri perquè
ho puguem tenir clar.
Sra. Castellà: va ser un tema de seguretat, també. ho vaig comentar amb la policia i,
si volia ubicar la terrassa, seria més segur si fos més endarrere. Ho vaig estudiar i vaig
decidir treure el banc. Igual que altres espais s’han tret, perquè estava davant d’una
botiga. S’estudia el cas.
Sr. Sánchez Camacho: i els criteris estan marcats per escrit? Són criteris tècnics? Del
regidor? Dels dos?
Sra. Casajuana: ella signa, però les decisions es prenen amb coneixement i
assentiment de tots. En aquest cas, recordo que al comitè de govern ella ho va posar
en comú. Es tracta aquí dels locals que tenen terrasses. Era una qüestió de que aquí
hi ha un negoci, es pot guanyar la vida, o no tant. És el Frankfurt. Els altres locals
s’haurà d’utilitzar la mateixa vara per no generar desigualtat. S’ha de mirar sempre

l’equilibri. Aquí, per haver sacrificat un banc i si se m’han de sacrificar dos o tres més,
no hi ha gent dreta. No hem vist mai a la plaça tanta gent com per no poder-se sentarse. És un criteri que no està regulat. Crec que a Ramon Turró es va decidir treure un
banc i ben triat. És una mica això, buscar l’equilibri amb la decisió. Jo interès no en
tinc. Paga l’ocupació com qualsevol altra i no ha estat una decisió presa des de la
subjectivitat i serà el mateix amb els altres locals.
Sr. Sánchez Camacho: entenc que no hi ha una regulació clara i és un 50% i 50%
entre el tècnic i la política. Pregaria que, si hi ha informe tècnic sobre la proposta, me
la facin arribar, perquè suposo que deu haver-hi una sol·licitud per part del privat en
que es faci aquesta actuació i entenc que això deriva amb un o varis informes tècnics.
Si n’hi ha, no ho necessito per demà. Parlava la Sra. Casajuana dels bancs del carrer
Ramon Turró. No ho ha explicat tot i hi ha un matís, crec, important. Aquí un privat
se’m va adreçar i em va comentar que faria una sèrie d’obres i que el banc que tenia li
quedava davant la porta. Li vaig dir que la decisió es prendria en conjunt. No la puc
estudiar individualment, perquè pots caure en l’error de fer un favor, no m’entengui
malament, sinó que no tractis a tothom per igual. Jo vaig parlar amb els tècnics, vaig
exposar el cas, i vaig preguntar que es podia fer. Els tècnics em van donar vàries
possibilitats i vaig triar fer un canvi del conjunt de tot el mobiliari del carrer, no només
d’un banc. Vam estudiar la distribució i ho vam canviar. Vam entendre que per un
particular no es pot fer aquesta actuació. Si no hagués sorgit l’actuació global, molt
probablement no s’hagués fet per la demanda d’un particular, perquè sinó pot passar
que qualsevol ciutadà digui que li molestà un arbre, o una paperera. Si es fa l’actuació
amb una persona, també se’m pot fer a mi.
Sra. Casajuana: pensem i actuem igual. Per la demanda d’un particular es planteja fer
una actuació global. Nosaltres igual. Traurem els altres bancs, si els altres bars
necessiten terrassa.
Sr. Sánchez Camacho: amb un petit matís, això és una ocupació privativa de l’espai
públic.
Sra. Serra: només per tranquil·litzar al senyor Oliver, li volia dir que aquesta decisió ha
estat una decisió col·legiada. Quan ens van traslladar aquesta problemàtica, ho vam
anar a mirar i hem valorat que hi ha coses que per sentit comú aconsellen prendre
decisions. Li vull recordar que quan es va inaugurar el carrer Girona hi havia bancs i
papereres que van durar molt poc mesos perquè els veïns es van queixar i es van
retirar. Ningú va demanar cap informe tècnic. Era de sentit comú que la gent no volia
que davant de la seva finestra s’assentés la gent. Es queixaven de que feien soroll i
embrutaven. No som tontets i ja sabem que cada petició s’ha d’estudiar. El que si que
li puc dir és que estem perquè la gent pugui treballar. Hi hagin activitats, com més
activitats millor, com més taules millor, perquè vol dir que la gent treballa
Sr. Sánchez Camacho: sincerament, Sra. Serra, aquestes expressions de tontets i
alguna altra que ha dit, estan fora de lloc. Una persona de la seva talla política no es
pot permetre aquestes expressions.
Sra. Serra: això és un comentari personal. Jo no em poso en la manera en que
s’expressa vostè. Avui en aquest plenari, en el que gairebé no he intervingut, és la
tercera vegada que em corregeix l’expressió que jo dic. L’expressió espavilat no és

cap insult. Parin de fer-nos sermons. Aprofito, ja que estem en pla reflexió, facin una
reflexió tots plegats perquè el plenari d’avui m’ha semblat en alguns moments que el
nivell fa vergonya aliena. No miri només cap aquí, mirin vostès el paper que fan, els
crits que la Sra. Ortiz, la intervenció de la Sra. Viñolas tocant temes personals, és a dir,
facin la reflexió, però desprès no es queixin. Comencem a acceptar les coses com són
o continuarem així el que queda de mandat? Plantegi-s’ho. Hi ha un tipus de debat
avui que passa de la ratlla. Hi ha temes que no s’havien plantejat mai en aquest ple.
Temes amb noms i cognoms no s’havien portat aquí. De feia molts anys. Quan hi ha
un tema de beques no es ve aquí i es diu, se’n va al lloc on s’ha d’anar. Li puc dir que
he estat molts anys consellera de serveis socials i digui’m vostè quantes vegades he
tret informació que tenien aquí de si beques o de que no sé que. Quan es toca matèria
social ha d’haver-hi un respecte i uns límits i unes ratlles. Si no saben on està la ratlla
és el seu problema. Els demano que facin una reflexió. Que preguntin temes socials
em sembla lògic, de sentit comú, ens preocupen a tots. Però quan això es deriva al
tipus de debat que aquí s’ha fet en algun moment, no toca. Aquí s’han tret coses que
no toquen. Si hem de començar a mirar el que costa pintar una paret o el que ha
costat una cadira al Corte Inglès com ha fet la Sra. Ortiz, no acabaríem mai. Em
sembla que això no és el nivell que ha de tenir aquest plenari. Només us molesta quan
jo faig servir una paraula. Aquella paraula li incomoda, li molesta, miri, jo no acostumo
a parlar malament. Faig servir adjectius de vegades de manera irònica, igual que fa
vostè. Em molesta que corregeixi aquestes coses que no tenen res a veure en el debat
i el desvirtua. Han intentat desviar l’atenció amb el tema de la modificació
pressupostària treient aquí els temes. Vostès ho intenten, però la gent al carrer ja sap
el que hi ha. Sap el que ens hem trobat. La seva gestió de Can Palomo, saben les
coses com estan. Per tant el seu intent de desviar l’atenció no porten en lloc, crec que
dona molt mala impressió. Jo estic segura que a aquesta hora ningú ens escolta i ho
agraeixo. Hi han hagut moments vergonyosos. Fem tots la reflexió, jo també la faré. El
meu compromís el primer. En les seves intervencions d’avui, a part de desordenades
en algun moment, han estat bastant fora de to. Com ha dit la Sra. Ortiz, espero molt
més de vostès.
Sr. Sánchez Camacho: Sra. Serra, vostè si que pot dir les coses i jo no les puc dir, si
li molesta o no li molesta queda en el seu àmbit, però jo crec que ho haig de dir. Si
utilitza certes paraules que jo crec que no pertoca, li diré, avui, demà i sempre.
Sra. Vega: miri, senyora Neus, si tingués la sort que vostès fessin algun horari en que
poguessin convocar i parlar, a part de les informatives, possiblement moltes de les
preguntes que li tinc que fer aquí, li faria llavors.
Sra. Serra: el problema que tenen vostès amb l’horari, sap perquè ve? Perquè en un
mandat es va decidir fer uns canvis en aquest Consistori. Es va canviar l’hora del Ple,
sap qui va estar en contra? Servidora. I sap quin argument tenia, és que si vols
compaginar la feina i la regidoria, és molt complicat. I sap que em va dir vostè?
Tururut. Això és el que va dir el govern, i vostè hi era. A més a més, van agafar la
costum de canviar les dates del plenari sense avisar ni preguntar. I ens queixàvem. No
vull fer el mateix amb vostè. Li asseguro que buscaré la manera de trobar aquesta
possibilitat. Demanaré als companys de govern que es plantegin obrir algun dia més a
la tarda, perquè és necessari. La feina no es pot fer només amb l’horari dels tècnics.
Els polítics hem de poder venir i fer més feina. I no es pot perquè la casa està tancada.
Jo li traslladaré la proposta i faré el possible perquè no li passi el que li passa. Però
quan jo em vaig trobar amb aquest cas, vostè no va tenir aquesta atenció.

Sra. Ponsa: aquestes coses no s’haurien de fer al plenari.
Sra. Vega: el que vostè no pot acceptar és que ella em faci això. Vostès es van passar
4 anys que no em van deixar tranquil·la ni un Ple, tant que es queixa el Sr. Serret, que
pensi en els meus primers 4 anys. Eren pitjor de lo que som nosaltres. I vostè em va
ignorar durant 8 anys, no he sigut tant mal educada com vostè.
Sra. Serra: si la vaig ignorar, no la podia molestar a cada Ple
11-L.- Sr. Serret: aquesta és una pregunta pel Sr. Mercader. Em sap greu, és tard,
però en el moment que ha fet el debat, creia que calia un respecte pel Pla d’Acció
Cultural i no tocava amb la desvirtuacio que vostè ha intentat fer. Som representants
d’un partit polític i m’agradaria que ens aclarís quina insinuació ha intentat fer quan ha
dit que hem canviat de nom, perquè ha donat un to que personalment m’ha ofès, i a la
resta de companys també, perquè aquí representem a un partit polític. I el PDCAT, un
partit de nova creació, amb nous associats, hem participat d’un procés de renovació,
de creació d’un nou partit, arrossegant tot el llegat positiu del partit que venim. I quan
els dos regidors que som aquí ens vam presentar, ens vam presentar amb unes sigles,
CiU. La meva companya feia referència a una moció que va presentar CiU, dos partits.
Ens vam presentar amb aquestes sigles. El grup municipal vam decidir canviar el nom.
Li demanaria que clarifiqui la seva insinuació, perquè no ens avergonyim de la llista
que ens vam presentar. Sumem nous associats en aquest nou partit i no es mereixen
la falta de respecte que ens ha fet.
Sr. Mercader: la veritat és que és sorprenent que el govern pregunti a l’oposició. Això
vol dir que no saben on estan realment i encara ens donen gran importància, els hi
agraeixo. Qui ha desvirtuat el tema del pla d’acció cultural ha sigut la Sra. Serra,
recordant una moció del 2009. Jo simplement he constatat una realitat, que en dos
anys han canviat més de nom que de camisa, simplement he constatat que al 2015 es
van presentar per CiU i ara ho fan per PDCAT, no passa res, és constatar una realitat.
Va bé recordar que venen de CiU. Perquè de vegades sembla que faci una mica de
cosa per canviar el nom i ser les mateixes persones. Simplement he dit això, si s’ho
pren millor o pitjor és el seu problema, jo ja en tinc prou amb el partit socialista i el
treball que hem de fer.
Sr. Serret: ara hi torna, torna a fer la insinuació. La meva companya només ha fet una
puntualització del pla cultural. Amb molt d’orgull venim d’on venim, i no ens amaguem.
Ho direm on calgui. Hem fet un procés de renovació, hem marcat unes bases noves
amb tolerància 0 de qualsevol cosa que no toqui, que és el que vostè està intentant
insinuar. I sap que passa? La impressió que em dona, ja que vostè es posa a la meva
pell, és que potser el que li fa enveja és que el seu partit no faci aquest procés, perquè
els hi recomano, és un exercici de crear un partit amb unes bases molt clares, nou,
il·lusionador, engrescador, i agafant el llegat positiu i sumant persones noves que
tenen ganes de participar del nou projecte i que avui s’han sentit molt ofeses pel seu
comentari.
Sr. Mercader: simplement, dir que a nosaltres no ens cal
11-LL.- Sr. Roger: s’ha afirmat que gastem 3000€ cada mes per temes de
comunicació. Dir que la contractació d’aquesta empresa s’ha acabat a finals de maig,
per tant, aquesta afirmació que feia no és una afirmació que es pugui fer de cara al

futur. Com a govern, teníem tot el dret del mon a tenir una estratègia pròpia pel que fa
a la política comunicativa. Quant a totes aquestes insinuacions, tenen tot el dret a ferho, però nosaltres també tenim aquest document, que els faré arribar en breu i per
aquesta part entenc que la informació no era correcta i ho volia aclarir.
La Sra. Alcalde-presidenta aixeca la sessió, de la qual com a secretari estenc aquesta
acta.
M. Carmen Ponsa Monge
Alcaldessa

Joan Carles Nonell i Sendrós
Secretari General

