ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Data: 7 de març de 2019
Caràcter: ordinària
Horari: de 19.00 a 22.25 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)
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.
Es fa constar que la Sra. Neus Serra i Bosch, no assisteix, prèvia excusa.
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 passat 7 de febrer de 2019.
2.- Disposicions, acords i resolucions d'especial interès pel Consistori
3.- Dació de compte de la resolució de l'alcaldia 387/2019, per la que s'aprova el
resultat pressupostari de l'exercici 2018.
4.- Aprovació de la Relació de Llocs de Treball, 2019.
5.- Pròrroga del contracte dels serveis de recollida de residus.
6.- Aprovació de les Bases Reguladores de les subvencions atorgables per
l'Ajuntament per a l'exercici 2019.
7.- Aprovació de les bases específiques reguladores de les subvencions de Comerç
per a l'exercici 2019.
8.- Aprovació de la rectificació anual de l'inventari general de Béns i Drets de
l'Ajuntament de Malgrat de Mar, a data 31.12.2018.
9.- Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de Circulació i regulació de guals
de Malgrat de Mar.
10.- Modificació de membres del Consell de Solidaritat.
11.- Modificació de l'ordenança fiscal reguladora dels preu públics municipals pel que
fa al Casal d'estiu municipal.
12.- Aprovació de les addendes per a l'exercici 2019 dels convenis de col·laboració
entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Malgrat de Mar, relatius a
l'Oficina Local d'Habitatge i a la Borsa de Mediació.
13.- Dació de compte dels decrets de l'alcaldia 145 al 352/2019.
14.- Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió
1. - Aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada el passat 7 de febrer de
2019.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190307&punto=1
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 anterior, celebrada el dia 7 de
febrer de 2019, còpia de la qual s’ha distribuït juntament amb la convocatòria.
Sense cap observació, per assentiment dels setze membres assistents, es
declara aprovada l’acta de les sessió anterior, celebrada el dia 7 de febrer de
2019.
2. - Disposicions, acords i resolucions d'especial interès pel Consistori
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190307&punto=2
Sr. Màrquez: donar compte del Carnestoltes, fer una mica de balanç. Aquest any vam
començar amb la rua de Carnestoltes, hem tingut tres colles noves. Hem modificat les
bases per les rues, sense excedir el pressupost, hi havia més interès per part de noves

colles de participar en el Carnestoltes i com que no hi havia comparsa, vam creure
oportú modificar-ho. En total han participat, dins de les diferents comparses, al votant
de 500 persones. Aquest any hi ha hagut un canvi d’orquestra, creiem que ha anat a
millor, hi ha hagut al voltant d’unes 1000 persones durant els concerts. Dissabte, a la
rua infantil, van participar 3 carrosses de Malgrat i hi havia una mobilitat aproximada
d’unes 1000 o 1500 persones que es van anar bellugant entre la sessió de DJ que hi
havia dins del pavelló Germans Maragall i les activitats que es proposaven a l’exterior.
Després, es va fer el concert per primer any de la Barretina Sona, a la plaça de la
Barretina, on va haver una participació al voltant d’unes 200 persones. També va
haver el ranxo del Carnaval, no puc oferir en aquest cas dades perquè no les tinc, que
era organitzat per l’Associació Solidària Colors. Ahir vam finalitzar el Carnestoltes amb
el tradicional ball de vídues, aquest any organitzat per la colla de diables i hem canviat
una mica el format. Van fer una sardinada on van participar al voltant de 80 persones i
després el ball de vídues.
Sr. Roger: donar compte d’alguns reconeixements que s’han fet en l’Ajuntament de
Malgrat en diferents àmbits. Esmentar la quarta edició de reconeixements
d’Administració oberta que s’ha fet a ajuntaments i Consells Comarcals. És un premi
que anualment l’Administració Oberta de Catalunya atorga i ha reconegut el nostre
Ajuntament com un dels capdavanters en transformació digital. Aquests
reconeixements distingeixen 7 categories d’acord amb el nombre d’habitants que
tenen els municipis i la seva naturalesa i s’atorguen en base a uns indicadors
objectius, anàlisi del web de l’ens i l’ús de determinats serveis de l’Administració
Oberta. Com objectiu té valorar i reconèixer la implementació i l’ús de serveis
d’administració electrònica i la seva conseqüent transformació digital en la seva relació
amb la ciutadania i en la seva gestió interna. Així el nostre Ajuntament ha assolit la
tercera posició entre els ajuntaments de població entre 5.000 i 20.000 habitants, per
darrere de Palamós i Roses que comparteixen el primer premi i de Torelló i, en tercer
lloc, el nostre Ajuntament. Una altra qüestió és el segell de transparència
d’InfoParticipa. En la reunió del dimarts 26 de febrer, el Consell certificador d’aquest
segell ha aprovat els guardons que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona.
L’Ajuntament de Malgrat ha obtingut el segell InfoParticipa 2018 amb un 96,15%,
assolint 50 dels 52 indicadors de transparència. Des d’aquests 52 indicadors que es
van establir a partir del 2016, anteriorment eren menys, l’evolució que ha tingut el
nostre Ajuntament ha estat la següent: el febrer del 2016 complíem 29 indicadors, amb
un 55,7%; el març del 2017, 30 indicadors amb un 57%; el març del 2018 vam fer un
salt qualitatiu molt important, acomplint 49 indicadors i assolint el 94% i el gener
d’aquest 2019 s’han valorat 50 indicadors que ens donen un 96% en quant a
transparència. Cal doncs donar compte d’aquestes qüestions. També a Junta de
Govern d’aquest passat dimarts, vam aprovar la instal·lació d’un equipament de punt
de control per disposar de wifi a les platges. Aquest equipament estarà situat a dalt del
Turó d’en Serra i tindrà 7 punts diferents de connexió a les platges, en el tram comprès
entre la plaça de Xesco Boix i les pistes de petanca que tenim a l’avinguda dels Pins, a
l’alçada del carrer Ramon Llull. D’aquesta manera, el nostre Ajuntament aposta per un
servei de connectivitat d’internet amb wifi gratuït d’alta qualitat i velocitat a les platges
dins d’aquest projecte, Wifi For Europe. Aquest servei permetrà que els ciutadans i
ciutadanes, així com les persones que visiten el nostre poble, puguin gaudir de
connexió a internet d’alta velocitat en qualsevol dels seus dispositius mòbils. La idea
és que aquest servei entri operatiu a partir d’aquest estiu i la característica que podem
ressaltar és que és un servei que, al ser d’abast europeu, està finançat per les
institucions europees i permet que, quan et registres com usuari d’aquest servei, et

desplacis a qualsevol municipi d’Europa que disposi d’aquest tipus de xarxa i et puguis
connectar de manera gratuïta i segura en qualsevol altre país del nostre continent.
Sr. Serret: volem posar de manifest, des de la regidoria de Serveis Socials,que la
Junta de Govern Local, en sessió del 28 d’abril de 2017, va aprovar el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Malgrat i el Consell Comarcal del Maresme, per la
prestació del suport tècnic als serveis socials bàsics d’atenció a la dependència.
L’Ajuntament de Malgrat va sol·licitar aquest suport motivat per l’increment dels
expedients dels plans individuals d’atenció al municipi. El 28 de març del 2018, es va
aprovar l’addenda econòmica de 2018, del conveni entre el Consell Comarcal i
l’Ajuntament de Malgrat per aquesta prestació de suport tècnic en la prestació de la
dependència als Serveis Socials fins a esgotar-la i, per tant, vista la necessitat de
2019, també demanem el suport a l’atenció a la dependència per tal de mantenir el
termini d’atenció a l’usuari. Tot i l’increment de casos, així com els canvis que hi ha
hagut demandants de PIA, es sol·licita al Consell Comarcal del Maresme aquest
suport tècnic, mitjançant la pròrroga del conveni que vàrem signar l’any 2017. Aquest
suport tècnic consta d’una tècnica gestora per donar suport a les treballadores socials
de la llei de la dependència que tenim a l’àrea de Serveis Socials i aquest suport seria
de 12 hores setmanals amb una despesa total de 6000 €. Per tant, aquesta sol·licitud
de pròrroga ha quedat aprovada per la Junta de Govern i estem a l’espera de la
signatura d’aquesta pròrroga de conveni amb el Consell Comarcal. Per altra banda,
també volem posar de manifest l’adhesió al conveni que el Consell Comarcal del
Maresme ha signat amb la Diputació de Barcelona i amb l’Associació d’Eco Serveis,
per impulsar el projecte europeu ASSÍS, que seria el de la xarxa d’accions per fer front
a la vulnerabilitat del Maresme i en la que hi volem ser presents. El que fa aquest
projecte és realitzar una prova pilot, en el marc del servei d’atenció domiciliaria a la
comarca, i que consisteix en el desenvolupament d’accions formatives dirigides als
professionals del servei d’atenció domiciliària. Per altra banda, també volem posar de
manifest des de la regidoria de Serveis Socials que hem aprovat un nou comptador
solidari, per tant, sumem una família més que no haurà de patir per un dret tan
indispensable com és l’aigua. Per altra banda, també volem posar de manifest, des de
la regidoria d’Igualtat, l’aprovació de l’acord per poder realitzar totes les activitats
destinades al dia internacional de les dones, que serà demà, el dia 8 de març, però
que vam començar el dimarts amb la xerrada de la doctora en sociologia de la
Universitat de Girona, Cristina Sánchez Miret, amb el Fem Cafè a la Biblioteca, en el
que ens va parlar de perquè seguim sent masclistes. Demà també, aprofito per
convidar a tots aquells oients que ens estiguin escoltant i als que sou presents a la
sala, a les 10 del matí hi ha una conferència a la sala de Plens. Creiem que la sala de
Plens és un lloc important i interessant per fer una xerrada d’aquestes característiques,
perquè és el lloc més emblemàtic, el lloc on es decideixen els temes més importants
del nostre municipi i per tant, donar-li aquesta importància que és deguda a la igualtat
de les dones i per això aquesta conferència titulada “Petites violències diàries que
amaguen la igualtat” a la sala de Plens. També convidar, a les 12 del migdia, a la
lectura del manifest institucional del dia de la Dona. I per últim, a les 6 de la tarda, hi
haurà la il·luminació lila de la façana de l’Ajuntament, perquè totes aquelles persones
que hi passin vegin la reivindicació que fem a nivell institucional per aconseguir
aquesta igualtat de les dones. Per tant, el que avui expressem en aquest punt és
l’aprovació d’una despesa per tots aquests actes en commemoració del dia
internacional de les dones.

Sra. Martínez: des de la regidoria de Desenvolupament Econòmic i Promoció del
Municipi, organitzem una jornada sobre economia local que porta el títol de “Reactivant
Malgrat” i que se celebrarà els dies 18 i el 25 d’aquest mes a l’Arxiu municipal.
Aquestes jornades estan adreçades als empresaris locals. El dia 18, la primera jornada
girarà al voltant del comerç urbà de Malgrat de Mar i el concepte de la proximitat, la
innovació i la digitalització. La jornada següent, el dia 25, tractarà sobre activitat
econòmica i el lideratge i les oportunitats de futur. En faig ressò des d’aquí per
convidar a tots els que estiguin interessats. Són gratuïtes, naturalment, però sí que
necessitem que es confirmi assistència. Per tant, des d’aquí animo a tothom que vulgui
assistir que, el més aviat possible, ens truqui o s’adreci a les oficines de Ca l’Arnau.
Per altre cantó, avui hem recollit el certificat Biosfer de les dues oficines d’Informació i
Turisme de Malgrat. Aquest certificat, que ja portem dos anys podent passar a recollirlo, busca la sostenibilitat del turisme, però no tan sols amb la conservació del medi o
l’estalvi energètic sinó que també busca unes millores en les condicions de treball,
amb les millores en mobilitat. És una certificació que busca una qualitat però de forma
molt global, tat a nivell públic com a nivell privat. També dir que avui, a més a més de
nosaltres, com a Oficines de Turisme, han recollit aquesta certificació dos establiments
turístics de Malgrat, l’hotel Siluet i l’hotel Monteplaya, que des d’aquí els animo a
continuar fent aquesta bona feina.
Sra. Casajuana: com bé saben, l’Ajuntament va voler assumir la gestió dels
menjadors de la llar d’infants dels Fesolets i del Montserrat. La cuina dota de menjar,
també, a l’escola Montserrat perquè no disposa de cuina. Vam triar un model que fos
ecològic, de proximitat, de temporada, cuidant també l’economia local i de la comarca i
assegurant-nos que els menjars que es donaven fossin menjars saludables i així ho
vam expressar en el plec. D’aquesta manera, fem també que els infants cada dia
mengin verdura, que és una cosa que pensem que han de menjar. Hem demanat les
dades per comparar els infants que l’any passat es quedaven al menjador i els que es
queden aquest any. Per exemple, tenim que al Fesolets, l’octubre del 2017, el dia 16,
s’hi van quedar 14 infants i el dia 16 de l’octubre de 2018 s’hi han quedat 17; el dia 17
d’octubre del 2017 s’hi van quedar 13, aquest any 17; el dia 18 del 2017, 14 i aquest
any 18. Si anem al novembre, veiem que, per exemple, el dia 13 de novembre del 17
s’hi van quedar 12, el 2018, 21; el dia 14, 16, aquest 22; el dia 15 del 2017 s’hi van
quedar 12, aquest 22. El dia 16 del 2017, del mes de novembre 13, aquest any 20. Si
mirem el mes de desembre, veiem també un augment, per exemple el dia 19 de l’any
17 s’hi van quedar 16, aquest 19. El 20 s’hi van quedar 14, aquest 18. I així de manera
continuada. Per tant, entenem que com a mínim hi ha un augment de 3, 4, 5, hi ha dies
que fins i tot 8 infants que s’han quedat a dinar envers l’any anterior. I si ens anem a
l’escola Montserrat veiem que mirant el 17 i fent la comparativa per anys, el mes
d’octubre del 17 es van servir 657 menús, al mes d’octubre de l’any 18 s’han servit
1103 menús. El novembre del 2017 es van servir 867 menús, i al novembre del 2018,
961. Tenim que el desembre del 2017 es van servir 491 menús i aquest any 550. El
gener del 2018 es van servir 678 menús i el gener del 2019, 784. Per tant, entenem
que aquest ha de ser el model que els infants i els adults hem de menjar per alimentarnos, però sobretot els infants, i més quan les administracions tenim aquesta
responsabilitat cap a ells. I animem també a que aquesta gestió se segueixi, hagi qui
hagi al capdavant d’aquesta regidoria. També informem que l’escola Marià Cubí ja s’ha
posat en comunicació amb nosaltres perquè també aquesta gestió es pugui dur des de
l’Ajuntament. Però no només és una gestió, és una gestió responsable davant
l’aliment, la salut i la sobirania alimentària.

3. - Dació de compte de la resolució de l'alcaldia 387/2019, per la que s'aprova el
resultat pressupostari de l'exercici 2018.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190307&punto=3
Vist el Decret de D’Alcaldia 2019/387, de data 20 de febrer de 2019, d’aprovació de la
liquidació del pressupost exercici 2018, i que literalment diu:
Vist l'informe, de data 20 de febrer de 2019, emès per l’Interventor municipal.
RESOLC:
Primer. Aprovar el resultat pressupostari corresponent a l'exercici 2018 de ‘Ajuntament
de Malgrat de Mar de conformitat amb el que disposen els articles 96 i 97 del RD
500/1990 i Regles 54,55 i 56 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que
s’aprova l’ Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, d'acord amb les
següents dades:

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

Tercer. D'acord amb el disposa l'article 90.2 de RD 500/1990, donar compte de
l'aprovació de la liquidació al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que es realitzi.
Quart. D'acord amb l'article 91, de l’esdentat Decret, remetre còpia de la liquidació, a
la Direcció General d'Administració Local, del Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya, i al Ministeri d'Economia i Hisenda.
Obert el torn d’intervencions
Sr. Roger: donar compte d’aquest tancament del pressupost del 2018, dient que
l’execució de l’any ha donat un resultat pressupostari ajustat de 2.294.073,19 € i donar
compte, en segon lloc, de l’estat de romanent de tresoreria que podríem explicar dient
que és el resultat de no només aquest exercici sinó del que anem incorporant
d’anteriors exercicis i que en aquest moment es troba en positiu amb valor de
5.615.198,06 €
Vista la proposta de la regidoria de Serveis econòmics, el Ple pren raó de la
resolució de l'alcaldia 387/2019, per la que s'aprova el resultat pressupostari de
l'exercici 2018.
4. - Aprovació de la Relació de Llocs de Treball, 2019.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190307&punto=4
Antecedents
Objecte de la present modificació, aplicable a l’exercici 2019
1. Personal funcionari


Creació d’un lloc de Tècnic/a Auxiliar de Policia (C1), que es proveirà
mitjançant concurs de mèrits, i que un cop proveïda suposarà l’amortització del

lloc de treball que correspongui. Aquesta no compta a efectes de la Taxa de
Reposició d’Efectius.


Creació d’un lloc de Tècnic/a de Serveis Generals (A2), que es proveirà
mitjançant promoció interna, i que un cop proveïda suposarà l’amortització del
lloc de treball que correspongui.. Aquesta no compta a efectes de la Taxa de
Reposició d’Efectius.



Creació d’un lloc de Tècnic/a de Compres (A2), que es proveirà mitjançant
promoció interna, i que un cop proveïda suposarà l’amortització del lloc de
treball que correspongui. Aquesta no compta a efectes de la Taxa de
Reposició d’Efectius.

2. Personal laboral


Creació d’un lloc de Tècnic/a d’Educació (A2), que es proveirà mitjançant
promoció interna, i que un cop proveïda suposarà l’amortització del lloc de
treball que correspongui. Aquesta no compta a efectes de la Taxa de
Reposició d’Efectius.

Motivació a l’ordenament jurídic
.- Reglament de Personal dels Ens Locals de Catalunya (Decret 214/1990), 29 a 32,
169 i 170 cal destacar:
"La relació de llocs de treball, com a expressió ordenada del conjunt de llocs de treball
que pertanyen a una entitat local, inclou la totalitat dels existents a l'organització i
correspon tant a funcionaris com el personal eventual i al laboral"
"Mitjançant les relacions de llocs de treball, s'assignen les funcions, atribucions i
comeses que realitza cada persona. En tot moment, correspon al president de l'entitat
local assignar, per decret, les funcions específiques de les contingudes amb caràcter
genèric en la relació de llocs de treball quan raons de servei ho requereixin".
"El lloc de treball constitueix la unitat mínima operativa que s'identifica en una
estructura administrativa. Per cada lloc s'ha d'especificar: DENOMINACIÓ,
ENQUADRAMENT ORGÀNIC, CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS I/0 FUNCIONS
ESPECÍFIQUES, REQUISITS PER OCUPAR EL LLOC, NIVELL I COMPLEMENT DE
DESTÍ I ESPECÍFIC I FORMA DE PROVISIÓ DEL LLOC.
“El complement específic retribueix determinades condicions dels llocs de treball. El
seu establiment, depèn de la existència d’una valoració efectuada amb anterioritat, i
que sigui aprovada mitjançant la relació de llocs de treball”.
.- Real Decret Legislatiu 1/1997, de 31.10.1997, pel qual s’aprova la refosa en un únic
text, determinats preceptes legals de la funció pública a Catalunya, aplicable a les
Corporacions Locals en virtut de la Disposició Addicional 13ª, que literalment diu: Als
efectes del que disposa l’article 2.2.c) (àmbit d’aplicació: Al personal al servei de les
corporacions locals situades en el territori de Catalunya, en els termes que estableix la
legislació de la funció pública local.), les referències de la present Llei al personal al
servei de l’Administració de la Generalitat, s’entendran fetes, també, al personal al

servei de les entitats locals, situades en el territori de Catalunya, exceptuant-ne els
funcionaris amb habilitació de caràcter estatal. Articles 29, 30, 32 i 33, on cal destacar
el següent:
“La relació de llocs de treball és pública i cal incloure-hi tots els llocs de treball de
funcionaris, laborals i eventuals existents. El contingut de les relacions de llocs de
treball serà, almenys, el següent:
.- La denominació i característiques essencials dels llocs de treball.
.- Els requisits essencials per ocupar-los.
.- El complement de destí i, en el seu cas, l’específic, si són llocs de personal
funcionari.- El grup, la categoria professional i règim jurídic aplicable als llocs de caràcter laboral.
Els llocs de treball seran ocupats, amb caràcter general, per funcionaris públics. Com a
excepció, poden ser ocupats per personal en règim laboral:
.- Si es tracta de llocs de treball de naturalesa no permanent o de caràcter periòdic i
discontinu
.- Si es traca de desenvolupar activitats pròpies d’oficis.
.- Si es tracta de llocs de treball de caràcter instrumental, corresponent a les àrees de
conservació i manteniment d’edificis, equips i instal·lacions, d’arts gràfiques,
d’enquestes, de protecció civil, de comunicació social, d’expressió artística, de serveis
socials o de protecció de menors (sense la creació d’un cos de funcionaris adients al
lloc de treball)
.- Si es tracta de desenvolupar activitats que requereixin uns coneixements específics
o tècnics especialitzats (sense la creació d’un cos de funcionaris adients al lloc de
treball)
.- Si es tracta de llocs de treball d’investigació. (sense la creació d’un cos de
funcionaris adients al lloc de treball)
.- Si es tracta de llocs de treball de docents(sense la creació d’un cos de funcionaris
adients al lloc de treball)
La creació, la modificació, la refosa i la supressió de llocs de treball es realitzaran en
tot cas, mitjançant la relació de llocs de treball.
Per proveir un lloc de treball, cal que hi consti a la referida relació de llocs de treball
(s’excepcionen els casos on calguin executar tasques urgents, mitjançant personal
amb contractes laborals amb una durada determinada).
Mesa de Negociació de data 20.02.2019..
Informe del Secretari municipal de data 21.02.2019.
Obert el torn d’intervencions
Sra. Ponsa: en el Ple del mes de novembre del 2018, es va acordar traslladar
aquests acords a la mesa negociadora. Aquest passat mes de febrer,
concretament el dia 20, ens vàrem reunir a la mesa negociadora i vàrem acordar
incorporar aquests llocs de treball de nova creació a la plantilla, als llocs de
treball que ha dit el Sr. Secretari, que eren: el tècnic/a auxiliar de policia, tècnic/a
de serveis generals, tècnic/a de compres i tècnic/a d’Educació. Per tant, es
proposa avui que el Ple aprovi aquesta relació de llocs de treball per l’any 2019.

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 28 de febrer de 2019.
Vista la proposta de l’alcaldia, de 22 de febrer de 2019, el Ple, per nou vots a
favor (JxM, ERC, PDC i CUP) i set abstencions (PSC i PP), acorda:
Primer. Modificar la relació de llocs de treball (RLT) per a l’anualitat 2019, segons les
dades proposades en els antecedents del present acord, i que es detallen
seguidament:
Personal funcionari


Creació d’un lloc de Tècnic/a Auxiliar de Policia (C1), que es proveirà
mitjançant concurs de mèrits, i que un cop proveïda suposarà l’amortització del
lloc de treball que correspongui. Aquesta no compta a efectes de la Taxa de
Reposició d’Efectius.



Creació d’un lloc de Tècnic/a de Serveis Generals (A2), que es proveirà
mitjançant promoció interna, i que un cop proveïda suposarà l’amortització del
lloc de treball que correspongui.. Aquesta no compta a efectes de la Taxa de
Reposició d’Efectius.



Creació d’un lloc de Tècnic/a de Compres (A2), que es proveirà mitjançant
promoció interna, i que un cop proveïda suposarà l’amortització del lloc de
treball que correspongui. Aquesta no compta a efectes de la Taxa de
Reposició d’Efectius.

Personal laboral


Creació d’un lloc de Tècnic/a d’Educació (A2), que es proveirà mitjançant
promoció interna, i que un cop proveïda suposarà l’amortització del lloc de
treball que correspongui. Aquesta no compta a efectes de la Taxa de
Reposició d’Efectius.

Segon. Manifestar que les determinacions anteriors s'incorporen al Pressupost
Municipal per l'exercici 2019, per tant les incidències de caràcter econòmic, d’havern’hi, depenen de l'aprovació del mateix.
Tercer. Publicar els present acords al BOP i DOGC.
Tanmateix, trametre còpia integra al Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya i al MAP, d'acord amb l'article 28 del
Decret 214/1990, l’article 127 del T.R.R.L (Decret Legislatiu 781/86) i l’article 283.4 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova la refosa de la Llei municipal i
de Règim Local de Catalunya.
Quart. Notificar els presents acords a la representació sindical.
5. - Pròrroga del contracte dels serveis de recollida de residus.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190307&punto=5
Antecedents
Acord del Ple de l’Ajuntament, de 12.03.2015, d’adjudicació del servei de recollida i
transport de residus de Malgrat de Mar, a favor de l’empresa Hermanos Alum SL, de
conformitat amb la seva oferta i els plecs de clàusules tècniques i administratives, per
un import anual de 699.993,33 € l’any, amb l’IVA inclòs. El contracte administratiu es
formalitzà en data 21.05.2015 i amb efectes a 01.06.2015.
D’acord amb els preus unitaris establerts en l’oferta de l’adjudicatari es dóna cobertura,
amb els mateixos efectes, a la necessitat sobrevinguda de substituir quatre àrees de
recollida de superfície per quatre àrees de recollida soterrada amb un cost de 8.349,26
€, l’any amb l’IVA inclòs.
Acord Plenari de 12.11.2015 de modificació del contracte de recollida de residus al
municipi de Malgrat de Mar, formalitzat amb l’empresa Hermanos Alum, S.L (en
endavant, contracte principal), en data 01.12.2015, consistent en incrementar la
freqüència de recollida de la fracció resta, en temporada baixa, a tots els dies de la
setmana, fins que la recollida de les fraccions selectives estigui a un nivell quantitatiu
prou òptim que permeti reduir novament la freqüència de recollida. El cost d’aquest
increment és de 24.211,20 € anuals, amb l’IVA inclòs (10%). (*)
Acord plenari de 03.08.2017 de modificació del contracte principal, i formalitzat en data
21.08.2017. En el sentit d’incrementar 13 diumenges amb un servei de dos hores de
durada cadascun, des del 25 de juny fins al 17 de setembre i es mantindrà fins que les
circumstàncies que l’han provocat no determinin la seva eliminació. El cost de
l’increment d’aquest servei és de 2.219,50 € anuals, amb l’IVA inclòs (10%). (**)
Acord plenari de 22.12.2017, de modificació del contracte principal i formalitzat en
data 19.01.2018, en el sentit d’implantar la recollida d’envasos i embalatges lleugers
de residus comercials a través del sistema de recollida porta a porta (El servei porta a
porta queda definit per recollides de dos dies a la setmana amb una durada d’unes 3
hores per dia). El cost d’aquest servei és de 40.462,88 € anuals, amb l’IVA inclòs. A
més d’aquesta modificació, dins l’acord de referència i formalitzada a la data indicada,
es proposà s’incrementà la freqüència del buidatge de les mini deixalleries (amb un
total de 10 buidatges l’any). El cost aquest increment és de 1.030,59 € anuals, amb
l’IVA inclòs del 10%. Així, el cost total d’aquesta modificació (incloent els dos serveis
definits), és de 41.493,47 € anuals, amb l’IVA inclòs (del 10%).
Acord plenari de 13.09.2018, de modificació del contracte principal, formalitzat en data
27.09.2018, en el sentit d’ampliar el servei de recollida “porta a porta” d’envasos i
embalatges lleugers en dos dies setmanals, de dues hores cadascun. El cost d’aquest
increment és de 16.185,30 € anuals, amb l’IVA inclòs (10%).
La clàusula 4ª del contracte principal estableix que la durada es fixà en quatre
anualitats (fins el 31.05.2019), podent-se prorrogar per mutu acord abans que finalitzi

el contracte, sense que la durada total del contracte, incloses les pròrrogues, pugui
excedir de sis anys.
Consideracions Tècniques
Actualment, el model de recollida de poble està definit amb dos tipus de recollida en
funció de l’origen del residu. La recollida a través dels contenidors ubicats a la via
pública està dirigida a la ciutadania, també anomenada recollida municipal. Els residus
comercials es recullen a través de recollides porta a porta prioritàriament.
En sessió ordinària de la Junta de Govern Local celebrada el dia 21 d’agost de 2018
s’acordà ratificar el decret d’alcaldia 2018/2180, de data 13 d’agost de 2018, relatiu a
la sol·licitud a l’Agència de Residus de Catalunya (d’acord amb la resolució
TES/1250/2018, d’11 de junt) d’una subvenció per a projectes de foment de la recollida
selectiva de la fracció orgànica de residus municipals, amb l’objecte d’elaborar una
diagnosi de la recollida selectiva i plans d’actuació per a nova implantació de la
recollida selectiva, d’import 8.000,00 €.
La notificació de la resolució del Director de l’Agència de Residus de Catalunya de 17
de desembre de 2018, en els seus annexos atorga a l’Ajuntament de Malgrat de Mar la
subvenció d’import 8.000 € per elaborar la Diagnosi de la recollida selectiva de la
fracció orgànica per tal de millorar quantitativament els resultats d’aquesta.
La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 29 de gener de 2019
acordà sol·licitar a la Diputació de Barcelona, d’acord amb el seu Catàleg de serveis
2019, una ajut com a recurs tècnic “Estudi de viabilitat econòmica i tècnica de la taxa
per generació de residus”.
A dia d’avui, no hi ha previsió de data d’entrega d’aquests dos estudis.
La qual cosa, es creu convenient prorrogar el contracte, fins el 31.05.2021, per tal de
poder incloure les conclusions i recomanacions d’aquests estudis en els nous plecs de
condicions.
Consideracions Jurídiques
Disposició Transitòria Primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector públic, referent als contractes adjudicats abans de l’entrada en vigor d’aquesta
Llei, on manifesta que es regiran, en quan als seus efectes, compliment i extinció,
inclosa la modificació, durada i règim de pròrrogues, per la normativa anterior.
La normativa que esmenta, és el Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, de
refosa de la Llei de Contractes.
Escrit de l’empresa adjudicatària del servei, amb registre d’entrada núm.
E2019002206, d’11.02.2019, demanant la pròrroga del servei.
Informe de la Tècnica de Medi Ambient, de 27.02.2019.
Informe del secretari i de l’interventor, de 27.02.2019

Obert el torn d’intervencions
Sra. Castellà: el contracte que avui es prorroga és un contracte que s’ha anat
modificant al cap d’aquests 4 anys. En concret, es va fer la primera modificació el
12/11/2015, amb un increment de la freqüència de recollida de la fracció resta, que va
suposar un increment de la despesa d’uns 24.000 €; el 03/08/2017 es va modificar el
contracte amb un increment de 13 diumenges, amb un servei de dues hores de durada
cadascun, des del 25 de juny fins el 27 de setembre amb la recollida, que suposava un
increment al contracte de 2219,50 €; el 22/12/2017, també es va acordar la
implementació de recollida d’envasos i embalatges lleugers de residus comercials a
través del sistema de recollida porta a porta i es va ampliar també la freqüència de
buidatge de les minideixalleries, aquest increment va suposar uns 40.500 € i, per últim,
el 13/09/2018 es va ampliar aquest servei de recollida porta a porta d’envasos i
embalatges lleugers amb dos dies més a la setmana, de dues hores cadascun, perquè
s’havia ampliat l’establiment adherit a aquest servei. Val a dir que. des de la regidoria
de Medi Ambient. estem treballant per implementar al 100% aquest servei de recollida
porta a porta a tots els establiments comercials i ha estat un dels motius pels que han
estat demanades dos subvencions a la Diputació i l’Agència de Residus de Catalunya,
respecte dos projectes tècnics per tal d’estudiar i elaborar una diagnosi de recollida
selectiva i plans d’actuacions per la nova actuació, perquè la fita és arribar al 2030
amb un 60 o 65% de recollida selectiva, i un altre estudi de viabilitat econòmica i
tècnica de la taxa per generació de residus, perquè entenem que en el futur serà el
nostre model de taxa, taxa per generació de residus, envers el tema comercial, perquè
és l’únic lloc on fem el porta a porta i la ciutadania encara no es pot dur a terme aquest
sistema de recollida i per tant només s’aplicaria a la part comercial. Aquests dos
estudis, encara no tenim el resultat, i per tant, entenem que hem d’esperar a que
arribin per tal de fer una implementació d’aquesta taxa i envers aquesta implementació
fer uns plecs de condicions en funció d’aquest porta a porta. Per aquest motiu, s’ha
decidit prorrogar dos anys més el contracte de recollida.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 28 de febrer de 2019.
Vista la proposta de la regidoria d’Obra Pública, de 28 de febrer de 2019, el Ple,
per assentiment dels setze membres assistents, acorda:
Primer. Prorrogar per mutu acord, el contracte administratiu del servei de recollida i
transport de residus de Malgrat de Mar, adjudicat en data 12.03.2015 a favor de
l’empresa Hermanos Alum SL i formalitzat en data 21.05.2015, per un període de DOS
ANYS, des de l’01.06.2019 fins al 31.05.2021, per un import total de 792.451,43
anuals amb l’IVA inclòs (10%), de conformitat amb els plecs de condicions
administratives particulars, els plecs de condicions tècniques, la seva oferta
presentada i les diverses modificacions referides i resumides en el quadre següent:

Contracte principal, del 12.03.2015
TOTAL contracte principal 01.06.2015
Modificació II, de 03.08.2017 (**)

IVA INCLÒS 10%

Base amb IVA
NO
deduïble
(10%)

636.357,00 €

modificació necessitats sobrevingudes
Midificació I, de 12,11,2015 (*)

Base amb IVA
deduïble (10%)

IMPORT

7.590,24 €
643.947,24 € 340.741,09 €

34.074,11 € 303.206,76 € 30.320,68 € 708.341,96 €

22.010,18

22.010,20 €

2.201,02 €

24.211,20 €

2.017,73

2.219,50 €

221,95 €

2.219,50 €

Modificació III, de 22,12,2017

37.721,34

37.721,34 €

3.772,13 €

41.493,47 €

Modificació IV, de 13,09,2018

14.713,91

14.719,91 €

1.471,99 €

16.185,30 €

39.318,23 €

32.743,65 € 792.451,43 €

TOTAL

720.410,39 €

Aquesta pròrroga de DOS ANYS, comportarà la modificació de l’annex 11 del Plec de
condicions tècniques i que també es correspon amb l’annex 3 dels plecs de condicions
administratives particulars, reguladores de l’adjudicació, pel que fa a l’amortització de
la nau.

Quadre d’amortització de la nau

Valor residual

Amortització

31/12/2013

297.597,58

anual
22.642,32

31/12/2014

274.955,26

22.642,32

31/12/2015

252.312,94

22.642,32

31/12/2016

229.670,62

22.642,32

31/12/2017

207.028,30

22.642,32

31/12/2018

184.385,98

22.642,32

31/12/2019

161.743,66

22.642,32

31/12/2020

139.101,34

22.642,32

31/05/2021

129.667,04

9.434,30

Segon. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària del servei i a l’Àrea de
Serveis Econòmics.
6. - Aprovació de les Bases Reguladores de les subvencions atorgables per
l'Ajuntament per a l'exercici 2019.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190307&punto=6
Antecedents
Les bases reguladores de les subvencions atorgables per l’Ajuntament de Malgrat de
Mar per a l’exercici 2018 estableixen el conjunt de condicions i el procediment a seguir
per a la sol·licitud, concessió, justificació i cobrament de les subvencions que atorgui
l'Ajuntament de Malgrat de Mar, a persones físiques i entitats públiques o privades que
fomentin o realitzin activitats d'utilitat pública o interès social, incloses a l’àmbit
establert de cultura, ensenyament, medi ambient, infància, vellesa, solidaritat, esport,
joventut, sanitat, solidaritat, Serveis Socials, Ciutadania i Igualtat i Dona..
Legislació
.- Articles considerats bàsics de la Llei 38/2003, general de subvencions i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006 (RDGS), de 21 de
juliol.
.- Articles 239 a 241 de la refosa de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
(D. Legislatiu 2/2003).
.- Articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, relatius a subvencions i en
concret l’article 124 relatiu a les bases per l’atorgament que disposa que: les bases
s’han de sotmetre a informació pública com a mínim per un termini de vint dies en el
Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de la Corporació. Una referència
d’aquests anuncis s’ha d’inserir en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Obert el torn d’intervencions
Sra. Casajuana: només vull explicar, en relació a Educació, que ja es va modificar
l’any passat, que les subvencions de les AMPES van per projectes presentats.
Aquests puntuen en atenció d’uns ítems que estan establerts en activitats, projectes
que vagin destinats a activitats extraescolars d’educació en el lleure o activitats que
incorporen la participació de tota la comunitat educativa i l’organització col·lectiva o/i
activitats en xarxa que tinguin present l’entorn i els col·lectius del barri/zona on es trobi
l’escola, activitats d’acolliment i intercanvi de coneixements amb les famílies
nouvingudes a la comunitat educativa, projecte d’empoderament, inclusius, d’educació
no sexista i democràcia directa o bé activitats de difícil execució sense subvenció. És
important dir-ho, perquè es puntuen en funció de que presentin totes les formalitats
que han de presentar. Aquest Ajuntament aposta perquè les AMPES realitzin activitats
que vagin destinades a totes aquestes possibilitats, ja siguin juntes, alguna d’elles o el
que sigui. Per això, demanem també a les AMPES que hi hagi un petit esforç a l’hora
de redactar i expliquin de manera correcta aquell projecte que desenvolupen, perquè
des d’aquí la tècnica ho pugui puntuar de manera correcta.
Sr. Roger: només explicar que s’han dotat diferents crèdits pressupostaris perquè es
puguin fer efectives subvencions; per exemple, pel tema de la captació d’habitatge,
comptem amb 12.000 €, pel tema de Cultura, 25.000 €, pel tema esportiu, 45.000 €,
pel tema de Joventut 4500 €, per la qüestió de Benestar i família 7000 €; el fons de

solidaritat està dotat amb 25.000 €; l’àrea d’Ensenyament es dota amb 9675 €; per
subvencionar empresa i comerç, 15.000 € i per l’àrea de Sanitat 900 €, el que suma
144.075 € per poder subvencionar les activitats i tot el que es duu a terme per part del
teixit associatiu del municipi.
Sra. Vega: una pregunta. Las subvenciones del año 2018 ya se han dado a las
entidades? Porque estamos hablando de que se van a dar las bases de las
subvenciones de este año, pero no me constan las cantidades que se han dado a las
entidades. Simplemente es por si ha habido suficiente para que todas hayan tenido la
subvención que necesitaban.
Sra. Casajuana: pel que toca a la part d’Educació, evidentment es van resoldre, es
van distribuir atenent a aquests ítems, insisteixo a les AMPES que van donar
compliment a la qüestió formal, que també és entrar la sol·licitud en termini i tenint en
compte aquesta escala que he explicat.
Sra. Vega: y las demás también se las han dado? Todas las demás regidorías?
Sr. Màrquez: en el cas de les entitats que es dediquen a la Cooperació, es va ampliar
el termini perquè les bases van entrar més tard i els terminis de de justificació de les
subvencions, a finals de febrer.
Sr. Ruiz: quant a Esports, també s’han donat totes les subvencions a totes les entitats
que han demanat en temps i forma, i que han aportat tota la documentació.
Sra. Martínez: des del departament de Promoció del municipi i Desenvolupament
econòmic, el 2018 es van atorgar 12 subvencions d’obertura de negoci. Si alguna
d’elles no s’ha cobrat, és perquè dintre de les bases de subvenció es demanava que
hagués passat un temps, crec que sis mesos, des de l’obertura a la demanda de la
subvenció. Si alguna no s’ha cobrat ha sigut per aquest motiu, no per altra.
Sr. Serret: des de la regidoria de Serveis a la persona, Habitatge i Salut, que són les
que estan vinculades a les regidories que porto, també s’han atorgat a aquelles que
complien els requisits, que entraven dintre del termini i s’han complert en els
percentatges i també en els formats de pagament, un 75% a l’inici i un 25% al final de
la justificació.
Sra. Ortiz: les bases són exactament iguals que l’any anterior, no hi ha hagut cap
canvi; en qüestió de les quantitats, s’han tret algunes i s’han posat unes altres,
pràcticament és el mateix, però el que volia preguntar és, si a l’hora de fer aquestes
noves que aprovem avui, s’ha parlat amb les entitats i associacions per veure si les
antigues subvencions han funcionat, si s’han de millorar, si tenen altres necessitats.
Voldria saber si s’han posat en contacte amb ells a l’hora de confeccionar aquestes
subvencions.
Sra. Casajuana: per Educació responc. La subvenció és diner públic, per tant, entenc
que qui ha de dirigir de quina manera s’ha de donar aquest diner públic és qui l’ha de
repartir, per tant, en el meu cas, a la primera persona a la que vaig anar va ser a la
tècnica i sí que se’m va manifestar que era necessari un sistema de punts, perquè
diuen que les subvencions són iguals, però, en el cas d’Educació, no són iguals.
Educació anteriorment tenia una bossa de 9000 € i el que es feia era tantes sol·licituds

entrades en termini, tants diners repartim. Nosaltres entenem que el diner públic no pot
ser repartit d’aquesta manera, el diner públic ha de ser repartit a tenor de projectes i no
els tornaré a dir, però entenc que els ítems que hi ha són projectes socialment
acceptables per tothom i són qüestions que han de ser tractades en el si de la
comunitat educativa. Per tant, pensem que aquests han de ser. Nosaltres no ho hem
parlat amb les AMPES, perquè considerem que són valors que les AMPES han de
defensar a les seves escoles.
Sra. Ponsa: entenem que per la resta de regidories ha funcionat exactament igual.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 28 de febrer de 2019.
Vista la proposta de l’alcaldia, de 22 de febrer de 2019, el Ple, per assentiment
dels setze membres assistents, acorda:
Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores de les subvencions atorgables per
l’Ajuntament de Malgrat de Mar per a l’exercici 2019, i que consten com annexes en
aquest expedient.
Segon. Exposar l’expedient al públic durant un període de 20 dies en el BOP, en el
DOGC, web municipal i en el taulell d’edictes, als efectes de possibles presentacions
d’al·legacions i suggeriments.
Tercer. Comunicar els presents acords i trametre còpia de les esmentades bases als
departaments afectats per tal les facin arribar a cada una de les entitats i associacions
que puguin resultar afectades.
Quart. Determinar que si no es presenta cap al·legació, reclamació o suggeriment
esdevindrà l’aprovació definitiva de les bases, sense necessitat de nou acord exprés,
entrant en vigor al cap de quinze dies de la publicació de la seva aprovació.
7. - Aprovació de les bases específiques reguladores de les subvencions de
Comerç per a l'exercici 2019.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190307&punto=7
Antecedents
Les bases reguladores de les subvencions atorgables per l’Ajuntament de Malgrat de
Mar per a l’exercici 2019 estableixen el conjunt de condicions i el procediment a seguir
per a la sol·licitud, concessió, justificació i cobrament de les subvencions que atorgui
l'Ajuntament de Malgrat de Mar, a persones físiques i entitats públiques o privades que
fomentin o realitzin activitats d'utilitat pública o interès social.
D’altra banda, són també necessàries unes bases especifiques que regulin cada una
de les subvencions que l’Ajuntament atorga.

És interès d’aquesta regidoria fomentar les iniciatives econòmiques i l'autoocupació
que comportin l'obertura com a mínim d'un establiment a peu de carrer al municipi de
Malgrat de Mar, mitjançant l'atorgament de subvencions, que contribueixi a la
dinamització econòmica del municipi. Així mateix, també es creu necessari donar
suport a aquells negocis que ja tenen un recorregut i que de vegades troben dificultats
per a modernitzar-se.
Legislació
.- Articles considerats bàsics de la Llei 38/2003, general de subvencions i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006 (RDGS), de 21 de
juliol.
.- Articles 239 a 241 de la refosa de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
(D. Legislatiu 2/2003).
.- Articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, relatius a subvencions i en
concret l’article 124 relatiu a les bases per l’atorgament que disposa que: les bases
s’han de sotmetre a informació pública com a mínim per un termini de vint dies en el
Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de la Corporació. Una referència
d’aquests anuncis s’ha d’inserir en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Obert el torn d’intervencions
Sra. Martínez: La finalitat d’aquestes subvencions és donar suport al comerç i la
restauració consolidades del municipi, així com fomentar les iniciatives econòmiques i
d’autoocupació que comportin l’obertura d’un establiment a peu de carrer al centre
urbà comercial del nostre poble. En aquest cas, hi haurà dues línies d’actuació,
diferent al que teníem els últims dos anys. En primer lloc, una línia per la millora
d’establiments, pensada perquè els establiments, comerços o restauració que hagin
realitzat inversions o millores en els seus negocis per tal de modernitzar o millorar en
competitivitat. Aquesta subvenció és perquè creiem que és necessari recolzar tots
aquells establiments que treballen per mantenir-se i per créixer dia a dia. L’import
màxim és de 1000 € i la quantitat destinada a aquesta línia és de 5000 €. També
mantenim una segona línia per obertura de negoci a peu de carrer, amb la diferència
que la quantitat aquest any passa de 500 € a 2500 €. La quantia destinada total serà
de 10.000 € i amb aquest augment el que busquem és incentivar a tots aquells
emprenedors, busquem que els negocis s’implantin, tinguin més recolzament i més
professionalitat. El fet que la subvenció sigui més elevada també ens obliga a ser més
rigorosos, més exigents per mesurar els criteris per atorgar-les i es puntuaran els
projectes presentats. Ambdues línies es delimiten a una àrea d’actuació, a la zona
centre comercial, la zona peatonal de Malgrat. Això també és un canvi respecte altres
anys. Es creu necessari fer aquesta delimitació i donar impuls a aquesta zona i intentar
que, any rere any, es recuperi. El termini de presentació d’aquestes subvencions serà
el 30 de setembre d’aquest any i les condicions restaran penjades a la web de
l’Ajuntament, convido a tothom qui hi tingui interès, passi per les oficines de Ca l’Arnau
per poder explicar detingudament quin és el procediment.
Sra. Ortiz: abans d’entrar en matèria, Sra. Martínez, li voldria fer unes consideracions
que espero que rebi de bon grat. Pel nostre grup municipal ha estat vostè i amb

diferència dels pocs membres del govern actual que han tingut el detall i la deferència
de convocar l’oposició a títol individual com a regidora per tal de presentar-nos un
projecte seu i fer-nos partícips d’ell abans de portar-ho al plenari, donant naturalitat al
que hauria de ser l’activitat política del Consistori. I li volem agrair públicament a títol
personal ja que, durant aquests dos anys, després de la moció de censura, no ha sigut
aquest el tarannà habitual i és per això que valorem més aquesta subtilesa deferent
que ha tingut vostè vers nosaltres, i com no, valorar la seva dedicació i entrega a la
seva tasca política convençuda i ferma. Avui tractem unes bases de subvencions,
unes bases amb les quals nosaltres no podem estar d’acord al 100%. Intentaré
argumentar-ho de la forma més constructiva possible, des del meu punt de vista
polític, perquè això és política i, sobretot, no voldria que s’ho prengui a títol personal, ja
que no és sota cap concepte ni la meva ni la nostra intenció. Nosaltres veiem les dues
línies de subvenció que vostè porta, que són per la millora dels establiments i per les
noves activitats. Dels punts d’aquestes bases, primer de tot, li he de dir que hem trobat
que són unes bases molt denses, que no estan massa ben estructurades, que són
confoses, contradictòries. Jo no puc dir-li que siguin poc treballades però sí que són
manifestament millorables. Referent a les línies de subvenció, dir-li que la línia 1, per
establiments ja consolidats al municipi, entenem que és a tot el municipi, abans de
l’any 2010. La reflexió és, si ja estan consolidats des de l’any 2010, perquè necessiten
una subvenció, quan l’esperit fonamental d’una subvenció és l’estímul i el suport per
tirar endavant una activitat? Altra pregunta seria, d’aquesta línia 1, perquè abans del
2010 i no després. Potser els negocis oberts després del 2010 que avui estan oberts i
que han suportat el pas de la crisi no tenen dret a rebre aquesta subvenció? Segur que
amb 9 anys que han passat, alguna millora i algun manteniment haurien haver de fer i
segurament els vindria bé aquesta subvenció. Després, dir que de les bases per
establiments que hagin fet, hagin vol dir que ja ho han fet, quan el que procediria dir
seria que facin o que faran, no? Se’ns presenta un dubte, no sabem si és legal donar
una subvenció d’una despesa amb caràcter retroactiu, això és una pregunta que ens
fem. Després, pel que fa a la línia 2. Hem trobat una data que limita la concessió de la
subvenció, que és l’1 d’octubre del 2018. Amb caràcter també retroactiu. Aquesta línia
2 també veiem, que vostè ho acaba de dir, que només podran accedir a ella els
establiments que hagin obert al centre del poble. Hi ha un annex, amb un mapa i els
carrers. I tampoc en podran gaudir els establiments de “Tot a 100”. La pregunta és
perquè no es fa extensiva aquesta subvenció a tota la població? No tenen dret els
emprenedors botiguers, restauradors de tot el poble, a ser tractats i considerats pel
Consistori per igual? Que no paguen els seus impostos a l’igual que els del centre del
poble o els hi perdonem? No han pensat que potser un establiment que no estigui al
centre té més risc per funcionar de cara a l’emprenedor pel fet de que no està tan
concorregut com un establiment que estaria al centre? Quin missatge estem enviant
als emprenedors situats fora del centre? Tampoc entenem el no a la subvenció als
basars de “Tot a 100”. Això ho considerem totalment discriminatori, perquè, si obren
els seus negocis fent front a totes les taxes i impostos que marquen la llei, per què no
tenen dret a una subvenció? No hi estem d’acord. Jo no sé si aquestes bases les ha
redactat vostè amb el consens de tot l’equip de govern, perquè jo no hi trobo
l’empremta d’una política d’esquerres i això em dol. Em dol perquè nosaltres estem
aquí per fer municipalisme per tothom. Quan s’és d’esquerres, no diem per tu sí i per
tu no, per aquest sector sí, per aquest sector no. Es diu què teniu, quan tenim i quants
som a repartir. I repartim, començant pels més desfavorits, perquè així i tan sols així
es creen igualtat d’oportunitats. Per això ens ha votat la gent, per gestionar un poble i
treballar per tots. Miri, jo li volia fer una proposta que no sé si vostè me l’acceptarà o
no. Un suggeriment, millor dit. És deixar aquestes subvencions sobre la taula i fer

aquesta línia 2 inclusiva per tot el municipi. Si vostè accepta fer-ho així, nosaltres li
votarem a favor, però sinó, nosaltres hauríem de votar, lamentant-ho molt, en contra.
Sra. Vega: en el caso nuestro más o menos pensamos lo mismo. No entendemos que
se hagan unas zonas, unas subvenciones con los impuestos públicos y los impuestos
públicos los paga la población que ustedes no quieren contemplar, cómo puede ser
avenida Mediterránea o avenida Tarragona. No entendemos que ustedes se centren
en el centro del pueblo. Lo entendemos relativamente, porque sabemos que los
comercios, muchos están cerrados, pero entendemos que las ayudas con dinero
público tienen que ser para todos y para nosotros es discriminatorio. En todo caso,
también es verdad que en la línea 2 dan unas pautas a seguir para los que empiezan,
que son adecuaciones del local, instalaciones y ciertas cosas, pero nuestro parecer es
que la base principal es que ustedes marginan parte del comercio de Malgrat de Mar.
En todo caso, estamos con el PSC, sería cuestión de poderlo dejar encima de la mesa
i contemplar que se amplíe a toda la población de Malgrat de Mar, porque tienen
derecho, con su dinero están ustedes jugando y solamente lo van a dar a una parte de
la población y sino, nuestro voto será en contra.
Sra. Martínez: en primer lloc, donar les gràcies a la Sra. Ortiz per les seves paraules.
Intentaré contestar-ho tot, tant al PSC com al PP i potser em deixo coses. En primer
lloc, m’agradaria poder explicar al malgratenc i la malgratenca que abans d’arribar a un
Ple, la setmana anterior, els expedients estan a disposició de tothom, de tot el plenari i
tenim unes trobades que s’anomenen Comissió Informativa. En aquesta Comissió hi
va l’oposició i l’equip de govern i allà les coses que avui portem a Ple, s’exposen a la
reunió. Quan la setmana passada vam fer la reunió informativa, l’oposició, ni els
socialistes ni la Sra. Vega, em van comentar res sobre aquestes bases. M’estranya
que tinguin ara aquest conflicte, en aquell moment m’ho podrien haver explicat i potser
ho podíem haver comentat i deixar-ho sobre la taula i arribar a un acord entre tots.
Això en primer lloc. Intento expressar els meus sentiments. Per un altre cantó, els
últims dos anys i abans que jo agafés la regidoria, aquesta subvenció es donava sense
cap mirament, jo mateixa ho he fet, vostès també, per tant, tots hem donat aquesta
subvenció sense mirar res més, venia algú, obria una botiga, podia ser una botiga de
serveis, una botiga a peu de carrer, podia ser un magatzem fins i tot, i li donàvem 500
€. I ens quedàvem tan amples. I culpable jo mateixa, perquè penso que, vist el resultat
que hem tingut aquests dos últims anys, que són els que jo he viscut més
pròximament, els objectius no els hem complert. Per tant, hem de buscar una manera
de fer les coses diferents, perquè diuen allò de que si no fas algun canvi, les coses
continuaran igual que estaven. Per un altre cantó, en el moment que em vaig plantejar
fer el canvi aquest, vaig tenir en compte el centre peatonal del poble. Ara vostès em
podran fer memòria, però, des de que es va fer peatonal, les botigues han patit un
retrocés, tenim moltes botigues tancades al centre del poble, costa molt obrir una
botiga al centre i la veritat és que un dissabte a la tarda al centre de Malgrat és molt
penós. Fins i tot li podria dir que una avinguda Mediterrània o una avinguda Tarragona
té més vida que el centre del poble. Per tant, vist que hi ha hagut aquest poc
reconeixement per tota aquesta zona peatonal, que en governs del PSC es va fer amb
molt bona voluntat, he cregut que era necessari donar-li una empenta. I per donar-li
aquesta empenta, hi ha aquest augment en la subvenció i aquesta delimitació
geogràfica. Per altre cantó, també se’m diu que els establiments que ja porten anys
funcionant, no necessiten res. Home, són establiments que, dia a dia, estan lluitant per
mantenir-se, per estar amb les noves tecnologies, intenten tenir els seus locals el
millor possible i això és un ajut, tan sols és un ajut, perquè és el 50% de la inversió que

puguin fer. S no recordo malament, hi ha un període de temps anterior i posterior a la
sol·licitud per presentar aquestes reformes i és un ajut, són 1000 €, el 50% del que ells
inverteixin, per tant per cobrar aquells 1000 € n’haurien d’invertir 2000 € amb millores,
com il·luminació, amb accés de minusvàlids, coses que personalitzin més aquell
establiment i faci que la gent del poble tingui més ganes d’anar a visitar-los. Perquè el
2010? Hem pensat que eren aproximadament uns 10 anys, que en 10 anys
segurament a un negoci li falta reforma. Per tant, considerem que els que són més
nous estan encara en millors condicions i intentem ajudar als que ja porten més anys.
M’ha fet referència també a la línia 2, i a que és amb efectes retroactius a 1 d’octubre,
com vostès feien fa tres anys, perquè això no ho hem canviat, justament sempre s’ha
fet així, perquè com la subvenció de l’any passat va acabar al setembre, donem
oportunitat a aquella gent que va obrir a partir de l’octubre de l’any passat a agafar-se
a aquesta subvenció. Des que jo la conec, la subvenció ha funcionat d’aquesta manera
i és un fet, no hi ha hagut cap canvi en aquest sentit. Basart “Tot a 100” i no m’han
anomenat el tema de serveis. També excloem de la subvenció el tema serveis.
Considerem que si volem dinamitzar aquesta zona del centre del poble, que s’obrin
segons quin tipus d’establiments, fa que no hi hagi aquesta dinamització. Busquem
que hi hagi una botiga de més qualitat, busquem que els caps de setmana, els
dissabtes, estiguin obertes, cosa que, amb una agència d’assegurances, el dissabte a
la tarda tenen tancat, per tant, no ens serveix per dinamitzar zona. La Sra. Vega m’ha
dit que som discriminadors. No, estem intentant dinamitzar una zona determinada i és
la manera de fer-ho. Intentant donar aquesta empenta i intentant que ens presentin
projectes, mirem quins plans de negoci tenen, que tinguin una subvenció amb cara i
ulls. Els he intentat contestar tot.
Sra. Ortiz: li agraeixo les seves explicacions però a mi, honestament, no em
convencen. Continuo pensant que no li fem un favor als comerciants de tot el poble, si
donem subvencions i estimulem una part del municipi i l’altre no. No entrarem en
matèria, és una decisió política seva, cadascú és conseqüent amb la política que porta
i per lo que la porta, però jo no ho veig amb bons ulls. No trobo una política d’esquerra
forta aquí i una política que sigui per tot el municipi, inclusiva. I això m’enfada, perquè
nosaltres tenim l’oportunitat, quan arribem aquí a l’Ajuntament, ser un regidor no és ser
un ministre, no ens enganyem, només tenim la possibilitat de treballar pels nostres
veïns i per la gent que viu al nostre poble i crec que detalls com aquests diuen molt de
nosaltres i de les nostres polítiques. Si vostès ho pensen així, lamentablement, el
nostre vot serà en contra
Sra. Martínez: abans m’he oblidat, aquests dos últims anys ha estat oberta la
subvenció a tot el poble, aquesta subvenció de 15.000 €. L’any passat n’hem donat
6000 €, només n’hem pogut donar 12. I l’any anterior, si no vaig errada, més o menys
és la mateixa quantitat. És a dir, el fet de l’obertura a tot el poble tampoc fa que
puguem donar aquesta subvenció. I per un altre cantó, això que diu de la
discriminació, igualtat no és equitat, són coses diferents. Estem intentant que una zona
que considerem que té una necessitat extrema, recolzar-la i posar tots els nostres
esforços en aquest sector. Ja li dic, hi ha altres zones al poble on no hi ha tant de
comerç tancat i en aquesta zona que, justament és la zona peatonal que van fer
vostès, perquè fos una zona comercial, falta aquest recolzament. Per això aquesta
delimitació geogràfica.
Sra. Vega: le agradezco las explicaciones que nos ha dado, pero nosotros seguimos
pensando igual. Ustedes tienen un dinero público que tienen que repartir y entiendo

que los de aquí pueden tener un problema en el funcionamiento, que les cueste tirar
adelante, pero también hay tiendas y comercios fuera de aquí que lo están pasando
muy mal y que tampoco les iría mal. Nuestro voto será en contra si no hay ningún
cambio.
Sr. Sánchez Camacho: varis dubtes. Segons les paraules de la Sra. Martínez les
dues línies es limiten al centre del poble. Perquè quedi clar i tothom ho entengui. Ha
afirmat que l’avinguda Mediterrània té més vida que el centre del poble, m’agradaria
saber les dades, com es basa en aquesta afirmació, si ha fet algun estudi, si ens ho
pot explicar i l’estudi aquest en quines dades es basen, si les podria explicar. I
m’agradaria que em contestés quants locals a dia d’avui hi ha tancats a l’avinguda
Mediterrània. Entenc que, si ha fet aquest estudi i aquesta afirmació, ho sabrà. Estem
d’acord en dinamitzar el centre del poble, com la resta del municipi, però la pregunta
és dinamitza el centre, però com dinamitzarà la resta del municipi?
Sra. Martínez: les dues línies són pel centre del municipi, i no perquè sigui pel centre
del municipi, no m’agradaria que m’entenguessin malament, no és que vulguem
dinamitzar el centre perquè sigui el centre, volem dinamitzar una zona peatonal, que
vostès, el partit socialista, van fer com a zona comercial i que potser no hi han cregut, i
tenim una zona que està morta. L’única manera d’intentar que aquesta zona revifi,
amb tots els nostres esforços i només amb 15.000 € de subvencions, és delimitar
aquesta zona i intentar que això tiri endavant. A l’avinguda Mediterrània, l’estudi s’ha
fet a peu, no el tinc aquí en aquests moments. A peu vull dir porta a porta, mirant
comerç per comerç, mirant què està buit, què es lloga i què no. Ja li passaré.
Sr. Sánchez Camacho: si de cas, en el proper Ple contesti, no m’ho passi a mi,
perquè així tothom ho sàpiga.
Sra. Martínez: cap problema.
Sra. Casajuana: només un apunt, perquè ja veig el suc que es vol treure d’això, i és
que aquest govern només dona ajudes a la gent del centre del poble. Això són unes
subvencions, com molt bé ha explicat la regidoria de Comerç, per donar un impuls al
centre peatonal, del qual la gent que té les botigues no sabem on viuen; potser viuen a
Pineda o igual no, perquè potser han d’estar empadronats aquí, però potser viu a
l’avinguda no sé què, al carrer Indústria o a on sigui. Vull dir, deixem-nos ja de fer
aquesta divisió entre un govern que afavoreix una part i un govern que afavoreix a
l’altra o que afavoreix a tothom. Això és un impuls d’un any a una zona peatonal que
havia de ser un centre comercial, perquè quan un va a agafar l’ascensor, el primer que
es diu és centre comercial de Malgrat. Està qualificat així. Ho diu una que no viu al
centre i no és del centre; ho dic perquè és molt perillós voler atribuir polítiques
discriminadores i polítiques desiguals, quan el que s’està fent és un impuls a un espai
que precisament va ser el PSC qui va decidir que fos comercial i no ho ha estat mai. I
és un impuls temporal, perquè aquestes subvencions són d’un any. Si, posteriorment,
hi ha alguna zona que necessita aquest reforç se li haurà de donar. A vegades, molts
esforços s’han de donar a un espai per després poder-ne tocar un altre, perquè el
municipi és molt gran i voler-ho tocar tot, en ocasions, costa. I a un lloc es fa una
acció, en un altre una altra acció. Miri Cultura, les places de Malgrat nord, a molts llocs
s’hi han fet moltes coses, la Festa Major s’ha descentralitzat, hi ha hagut l’Arrels que
també s’han fet moltes coses. Hi ha ulls per tothom, però cadascú tindrà una acció
determinada.

Sr. Sánchez Camacho: acabem de tenir l’episodi de demagògia de la CUP de cada
Ple. Si hagués estat només subvencions, m’ho invento, per l’avinguda Països
Catalans, el nostre discurs hagués estat el mateix. Vostès fan aquesta política, aquí
estem per fer política. Si hagués estat per un altre sector haguéssim dit exactament el
mateix, perquè no es fa per tot el municipi. És molt fàcil, ampliïn pressupost i facin
dinamització per tot el municipi. Es pot fer una dinamització específica pel centre, una
dinamització especifica per la Mediterrània, per Països Catalans... ho haguessin pogut
fer, és política. Canvien els diners d’una partida cap a aquesta i l’amplien. Zona
peatonal, si, la va fer el govern del PSC. Fa uns plens es va aprovar, de la zona
peatonal, dels carrers adjacents del carrer de Mar, treure la possibilitat de fer zona
comercial per fer l’aparcament per habitatge. Això qui ho va fer? Vostès, no el PSC.
Una altra decisió política. Volen dir que nosaltres hem matat la zona peatonal i qui treu
la possibilitat o obre aquesta possibilitat de que no sigui local comercial i sigui
aparcament, són vostès, una mica contradictori.
Sr. Roger: una qüestió breu, ja li ha comentat la regidora que li contestarà al proper
Ple, però més enllà dels informes o estudis que es puguin obtenir, i de fet aquest s’ha
fet a peu de carrer, jo tinc l’experiència del matí passejar per aquella zona i crec que
pot ser un bon indicador i es desvetlla molt més aviat. Estan molts comerços i
establiments molt més d’hora oberts que no en aquest entorn del centre del municipi.
Per tant, sense voler dir que allà tot són flors i violes, penso que segurament aquesta
discriminació que vostè vol posar sobre la taula, jo he sentit aquesta paraula, potser no
l’ha pronunciat vostè, però l’ha pronunciat algú que comparteix les seves sigles, i per
tant només dir això.
Sr. Serret: m’agradaria fer una puntualització, atès que des del PSC es tracta de
demagògia quan parla algú del govern, en aquest cas parlava la Sra. Casajuana, i a
mi, sincerament, que ens parlin de demagògia vostès que són els que van marcar un
preu d’ocupació de la via pública, diferent per zones, en funció d’on està l’establiment,
hi ha un preu o un altre, si parlem d’igualtat, parlem també en impostos i en
subvencions, no? Un establiment que posa una taula a la plaça de la Barretina no
paga el mateix que un de l’avinguda Mediterrània, que un del passeig Marítim. Podem
estar d’acord o no, jo no entro a discutir si això està bé o no, el que estic dient és que
vostès també feien diferències en funció de la zona i en aquest cas, la regidora de
Turisme i Comerç està portant avui a aprovació unes bases d’unes subvencions que,
com hem exposat, el títol podria ser dinamització del comerç del centre, però, en cap
cas, hi ha un interès en acusar una diferència entre una zona o altra, s’està
dinamitzant un sector que, com ha exposat també la regidora Casajuana, no hi ha una
diferència d’on és el ciutadà que obre aquest comerç, pot ser de Malgrat Nord, de Can
Palmeres o del centre. La subvenció la tindrà igual, mentre s’estigui dinamitzant el
centre, que suposo que estaran d’acord amb el govern que és un sector que cal
dinamitzar, perquè cada dia hi ha més comerços tancats i Malgrat cada vegada té més
comerços tancats, sigui d’on sigui, però amb l’estudi que ja els explicaran veuran els
resultats.
Sra. Vega: yo voy a decir solo una cosa y quiero que conste en acta. Nos estamos
acostumbrando a hacer unos plenos que la pregunta va para una regidora y nos
contestan todos. Entonces resulta que la pregunta nadie sabe cuál es ni la respuesta
tampoco. Yo entiendo que si sobre una pregunta, tienen una regidoría de Comercio,
que la Sra. Ester nos la conteste, pero que nos conteste la Sra. Ester, la Sra. Núria, el
Sr. Ramir y el Sr. Jofre, lo siento en el alma, simplemente eso. Les agradecería que

cuando le pregunte a un regidor, me lo conteste un regidor y, en último momento, que
me lo conteste la Sra. alcaldesa que es la que está por encima de todos y tiene que
saberlo todo.
Sra. Ponsa: gràcies Sra. Vega però com que això ho decideix la presidenta del
plenari, continuarem de la manera que estem fent fins ara.
Sr. Sánchez Camacho: en tot cas, que quedi clar que el PSC no ha utilitzat la paraula
discriminatòria, tot ha vingut de l’altre cantó. L’estudi al carrer jo no l’he fet, però,
segurament, no m’equivoqui de gaire: avinguda Mediterrània entre 8 i 10 locals estan
tancats. Segurament, no m’equivocaré de gaire, però és qüestió de passar-hi
habitualment i tenir-ho al cap. El Sr. Serret acusa de demagògia al PSC pel tema del
preu de l’ocupació de la via pública. Sr. Serret, han tingut dos anys i aquest preu
continua igual, per tant, no sé qui fa demagògia, si el PSC o vostè.
Sra. Casajuana: jo he entrat a donar suport a una companya que penso que ha
desenvolupat una tasca pensada, ha transformat una cosa que hi havia i hi ha pensat,
a més a més, com ha dit la Sra. Ortiz, els hi ha consultat. Sí, Sr. Oliver, s’ha utilitzat la
paraula discriminatòria, ja es veurà si vol a la còpia de l’acta del ple, i m’ho he apuntat.
S’ha utilitzat aquesta terminologia. Jo m’avançava a un debat que estem molt
acostumats a escoltar, que és que pel centre tot, pel no centre res. Jo llegeixo
comentaris d’aquests, de regidors, i no. Sr. Oliver, si vostè considera que és
demagògia, perfecte, que es va fer al centre del poble? Com sempre parla enfadat,
doncs jo no estic enfadada, miri. Aquí hi ha una zona peatonal que un partit socialista
va decidir fer, cosa que no critico, perfecte. A partir d’aquí, hi ha unes botigues que, pel
que sigui, per molts factors, no perquè sigui peatonal, per molts factors, no acaben de
quallar. I el que pretén aquesta regidora és donar un impuls. Punt. No hi ha més. De la
mateixa manera que el Sr. Serret ha expressat la diferència existent entre l’ocupació
de via pública del centre, pròpiament dit, d’altres llocs que no ho són, que els que
estan aquí paguen més, jo trobo lògica aquesta diferència i mai diré res, igual que
trobo lògic que avui la Sra. Martínez porti això com impuls. El que no entenc és que
perquè en un moment sigui oposició, sigui no a tot. M’entén? Jo trobo lògic que
l’ordenança de via pública marqui diferències i ho mantenim perquè és lògic. I si
seguim aquesta escala de lògica, em porta a pensar que també és lògic aquest impuls,
dintre d’un equilibri, no una demagògia, un discurs coherent. I jo pregunto, on està la
seva coherència, quan sí que marquen diferències en una ordenança de via pública,
gravant més una zona peatonal i ara, en canvi, diuen que no, que no se li pot donar un
major impuls a aquells que vostès han decidit que paguin més. Jo el que li vull dir és
que jo no estic enfadada i vostè quan respon, respon de manera complicada.
Nosaltres no hem usat demagògia, això és un plenari per portar unes decisions i sí,
certament, hem saltat quan s’ha emprat la terminologia discriminatòria. Ja veurem el
que ha dit concretament amb la còpia de l’acta la Sra. Ortiz, en el proper Ple, a veure
si algú ha de rectificar o no, o diu no, segueixo pensant que això és discriminatori,
doncs escolti, en el proper Ple ja ho llegirem tots, el que hi ha transcrit.
Sr. Serret: a mi m’agradaria que tornessin a escoltar la intervenció que he fet, perquè
precisament i ja ho ha exposat la Sra. Casajuana, jo el que he dit és que trobava de
demagog dir-nos a nosaltres que fèiem diferències, quan els que havien aplicat
diferències eren vostès amb aquesta ordenança i que no entrava a discutir l’ordenança
de la via pública. Que això no vol dir que la volguéssim canviar, el que he dit és que no
entrava a discutir això. Vostè després diu que hem tingut dos anys per canviar-la, i jo

no he entrat a discutir aquesta ordenança, estàvem parlant de la demagògia que vostè
estava dient que nosaltres fèiem, quan el que trobo demagog és dir que apliquem
impostos diferents a cada comerç en funció del lloc on és i, en canvi, a l’hora d’atorgar
subvencions han de ser igualitàries per tothom. Quan estem aplicant un impost inferior
vol dir que, ja d’entrada i de forma permanent, hi ha unes zones que tenen unes
subvencions de forma indirecta, perquè posar una taula al carrer a una zona de
Malgrat és més econòmic que una altra, per tant, de forma indirecta, estem aplicant
subvencions diferents a cada establiment amb aquest impost. Per això li deia que dirnos demagogs quan això ho van aprovar vostès en el seu dia, trobava que no era
coherent. I,repeteixo, no estic entrant en la matèria de l’ordenança en concret que
vostè diu que hem tingut dos anys per canviar-la, potser ja ens sembla bé com és o
no, però no estava entrant en aquesta discussió.
Sra. Vega: dues coses, una: és veritat que la Sra. Ester sempre ens ha atès, ens ho
ha explicat i molt bé. I dos: que lo de discriminació ho hem dit nosaltres, no cal que ho
busquin perquè sé molt bé quan dic una cosa. I continuo pensant, vostè amb les seves
raons i nosaltres amb les nostres, que vostè considera que és el centre. Entenc la
postura seva, podem estar d’acord amb el principi de la base, però creiem que no és
d’acord amb lo que nosaltres pensem. Però lo de discriminació ho he dit jo.
Sr. Sánchez Camacho: per la gent que no ens veu, jo enfadat no estic. I em sorprèn
que m’ho digui la Sra. Casajuana quan s’ha enfadat moltes més vegades que jo. Si
m’ho digués algú altre, faria boca petita, però que m’ho digui vostè, és curiós, quan
vostè fa el que fa. Jo he dit: no estem en contra de que sigui el centre, però la qüestió
és: perquè no fan dinamització sector per sector? Aquesta és la qüestió. Perquè li
torno a repetir, ho haguéssim dit igual si només s’hagués aplicat, m’ho invento, a
Països Catalans, haguéssim tingut exactament el mateix discurs. La qüestió és perquè
s’aplica aquí i no en els altres, perquè a l’avinguda Mediterrània, ja li dic jo, entre 8 i
10, i no m’equivocaré de gaire. Per tant, perquè no s’amplien els diners pressupostaris
que és voluntat política, i es fa també per aquest sector, per l’altre i per l’altre. Aquesta
és la qüestió. No entrem en el debat, Sra. Casajuana, al que de forma molt hàbil ens
vol portar, de centre o no centre.
Sra. Martínez: Sr. Sánchez Camacho, ja que vostè ho té tot al cap, quants locals buits
hi ha al carrer Bellaire?
Sr. Sánchez Camacho: jo no ho tinc tot al cap.
Sra. Martínez: No em pot contestar?
Sr. Sánchez Camacho: per això fa vostè un estudi i no jo.
Sra. Martínez: em podria contestar també si els diners del pressupost municipal són
infinits? Perquè el Sr. Interventor estaria encantat. Vostè creu que li falta un impuls al
centre peatonal de Malgrat de Mar?
Sr. Sánchez Camacho: jo no ho tinc tot al cap, si ho tingués tot al cap a lo millor no
estaria aquí, estaria a un altre puesto. En tot cas, això m’ho ha de dir vostè en el
proper Ple quan vostè porti l’estudi i jo ja ho tindré tot al cap i si me’n recordo de
quants establiments buits hi ha al carrer Bellaire i a la resta del municipi. El tema, és
que em fa gràcia que vostè em faci preguntes a mi, quan no sóc el regidor de Comerç,

però no tinc cap problema en contestar. Miri, tregui diners de la partida de passeig
Marítim o d’un altre puesto i apliqui’ls a la subvenció de Comerç. He dit passeig
Marítim, però podria dir alguna altra partida, no sé quina, això ho ha de dir vostè, és
que és qüestió de voluntat política, no hi ha més. Quan han fet els pressupostos, en
comptes de X, hagués fet X +1, si realment necessitava o tenia la intenció de fer-ho a
tot el municipi. Perquè si em diu que, la seva resposta és que no he pogut aconseguir
més diners i llavors ho faig amb aquests diners i per això ho faig per aquest sector, en
aquest cas el centre com hagués estat un altre, li hagi de dir, pues hagués negociat
millor amb els seus companys de govern i hagués negociat millor les seves cartes i les
seves armes per agafar més diners per aquesta subvenció. I és així de senzill, i jo no
sóc el regidor, és vostè.
Sra. Martínez: amb el cor a la mà i amb sinceritat, vostè creu que fa falta un impuls a
la zona peatonal del poble?
Sr. Sánchez Camacho: i jo li contesto, al centre, a la Mediterrània, a Països Catalans,
a l’avinguda Tarragona i podríem seguir, avinguda Lleida i etcètera.
Sra. Martínez: quan tu fas un impuls a una zona determinada, delimites, perquè si ho
fas a tot el municipi l’impacte que té no és el mateix. És a dir, si jo dono una subvenció
de 2000 € a qualsevol que obri un establiment al poble, no l’obriran a tot el poble, i jo
estic intentant dinamitzar una zona que vostè m’ha dit, amb el cor a la mà, que li fa
falta. Per tant, lo que faig és delimitar una zona amb una quantitat de diners que tinc.
Suficients? No? Sí? No ho sé, potser li podré dir a finals d’any, no sé si li podré dir jo,
però algú hi haurà per poder explicar-li. Per tant, en aquells moments veurem si ha
estat suficient o no, o si ha anat bé aquesta subvenció. El fet de delimitar és per
intentar que aquells esforços i aquells emprenedors que hi hagin, vagin cap a una
zona determinada, no que es posin a tot arreu, sinó dinamitzar un nucli. Si aconseguim
dinamitzar el centre del poble, aquesta zona comercial peatonal que vostès van fer,
l’any que ve podrem dedicar recursos cap a una altra zona del poble, cap problema. Si
vull dinamitzar un tros, ho hem de fer per sectors, no es pot fer d’una altra manera.
Sra. Ortiz: amb el cor a la mà, vostè creu que amb 10.000 € dinamitzarà el centre del
poble?
Sra. Martínez: si aconseguim que dos establiments es posin a la zona peatonal, que hi
ha més pressupost, però només que dos es posin en zona peatonal i funcionin, la
veritat és que estaré contenta, perquè actualment no n’hi ha cap que ho faci. De
vegades, les petites coses, de mica en mica i amb un bon posicionament, fa que la
cosa pugui créixer.
Sra. Ortiz: li desitjo molt èxit, però també li torno a dir que reflexioni, li donem l’última
oportunitat, que faci inclusiva aquesta partida a tot el municipi, que això no li costa ni
un euro més, reparteixi entre tots, que això és fer política d’esquerres, això és lluitar
per un municipi i això no treu que també potenciarà el centre. Si no, el nostre vot serà
en contra.
Sra. Ponsa: entenem que les subvencions tiraran endavant, no les deixarem sobre la
taula. Són per impulsar i dinamitzar el centre peatonal i com bé ha dit, són per un any i
entenc que tal com ha parlat el Sr. Sánchez Camacho, que no estan en contra de que
s’apliquin aquestes subvencions ni que es doni aquest impuls, entenc que almenys hi

votaran a favor o s’abstindran. Ha dit que votarien en contra, però si està d’acord una
part del seu partit, que ha dit que no hi estava pas en contra, entenc que hi votarà a
favor. O que almenys s’hi abstindrà. Sra. Ortiz, demana que es deixi sobre la taula?
Sra. Ortiz: Sí, ho he demanat.
En haver sol·licitat, durant el debat, els portaveus dels GPM del PSC i PP, que
l’expedient resti damunt la taula, es procedeix, d’acord amb el que estableix l’art.
92.1 del RD. 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic Local, a votar aquesta petició,
abans de fer-ho sobre el fons de l’assumpte, amb el resultat de set vots a favor
(PSC i PP) i nou vots en contra (JxM, ERC, PDC i CUP).
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 28 de febrer de 2019.
Vista la proposta de la regidoria d’Emprenedoria i Empresa, de 25 de febrer de
2019, el Ple, per nou vots a favor (JxM, ERC, PDC i CUP) i set vots en contra
(PSC i PP), acorda:
Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores específiques de la concessió de
subvencions pel sector del comerç i restauració per l'exercici 2019 de l'Ajuntament de
Malgrat de Mar, i que consten com annexes en aquest expedient.
Segon. Exposar l’expedient al públic durant un període de 20 dies en el BOP, en el
DOGC, web municipal i en el taulell d’edictes, als efectes de possibles presentacions
d’al·legacions i suggeriments.
Tercer. Comunicar els presents acords i trametre còpia de les esmentades bases als
departaments afectats per tal les facin arribar a cada una de les entitats i associacions
que puguin resultar afectades.
Quart. Determinar que si no es presenta cap al·legació, reclamació o suggeriment
esdevindrà l’aprovació definitiva de les bases, sense necessitat de nou acord exprés,
entrant en vigor al cap de quinze dies de la publicació de la seva aprovació.
8. - Aprovació de la rectificació anual de l'inventari general de Béns i Drets de
l'Ajuntament de Malgrat de Mar, a data 31.12.2018.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190307&punto=8
Vist el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament de Patrimoni
dels Ens Locals de Catalunya, on en el seu article 100 es determina l’obligació dels
ens locals de dur un inventari general, per consolidar íntegrament, mitjançant els
epígrafs i subepígrafs, els béns, drets i obligacions de l’ens local.
Així mateix, l’article 102 del referit reglament, disposa que l’inventari ha de ser un
instrument d’actualització contínua, sens perjudici de la seva rectificació o

comprovació. Anualment s’ha de procedir a la seva rectificació (art. 103) i aprovació
per part del Ple de l’Ajuntament (art. 105).
L’article 105.3 del referit reglament disposa que l’inventari general ha de ser autoritzat
pel secretari de l’Ajuntament, amb el vistiplau del seu alcalde - president. Una còpia
d’aquest, amb les seves rectificacions, s’ha de lliurar al Departament de Governació de
la Generalitat de Catalunya.
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de 19.07.2018, d’aprovació de la modificació de l’
Inventari de Béns, Drets i Obligacions de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, a
31.12.2017.
Vistes les gestions realitzades per a la rectificació de l’ inventari de béns, a 31 de
desembre de 2018. Així com les tasques realitzades de comprovació, investigació i
recerca de dades per a la determinació de l’ inventari municipal, a la referida data.
Així, l’inventari de béns de l’Ajuntament, en base al que s’aprovà a la data referida, cal
tenir present les següents modificacions, en cadascun dels següents epígrafs:
IMMOBLES. ÚS PÚBLIC. Epígraf 1.1.a)
Cal tenir present l’aplicació de l’amortització anual d’un 2% lineal de l’obra o de la
construcció, aplicat a la inversió o cost inicial de l’obra.
A més cal tenir present el següent:
.- ALTA de la fina núm. 272. “Urbanització de l’Av. Barcelona, entre ens C.
Ausiàs March i l’Av. Colom”. S’ha procedit a l’ocupació d’un total de 9.080,60
m2 (a la fitxa de l’inventari hi ha la relació detallada dels terrenys ocupats), i
que es proposa un valor total de 109.148,81 € (12,02 €/m2). A més, en data
11.06.2018 es formalitzà l’acta de recepció de l’obra de referència, executada
per l’empresa COPCISA, per un import total de 1.565.676,94 €. Per acord de la
Junta de Govern Local, de 31.01.2018 s’adjudicaren les obres incloses a la
memòria valorada “Adequació de les voreres de l’Av. Barcelona i el tancat de
les finques de col·lindants, a favor del l‘empresa SEÑALES GIROD, SA, per un
import de 131.600,59 €. Per acord de la Junta de Govern Local, de 14.11..2017
s’adjudicaren les obres “Condicionament del càmping d’Stel·la Maris”, a favor
de l’empresa OBRES I PAVIMENTS BROSSA, SA, per un import de 34.450,49
€, S’assigna un valor total del solar amb el cost de les obres, per un
import d’1.840.876,83 €.
.- ALTA de la fina núm. 273. “Remodelació urbana del Carrer Llibertat”. La
Junta de Govern Local, de 14.11.2018 adjudicà les obres de referència a favor
de l’empresa AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA (AMSA), per un import de 41.648,20
€.
.- ALTA de la fina núm. 274. “Rotonda a la cruïlla de l’Av. Carme, Av.
Mediterrània i Camí del Pla”. La Junta de Govern Local, de 14.11.2018
adjudicà les obres de referència a favor de l’empresa AGUSTÍ Y MASOLIVER,
SA (AMSA), per un import de 29.494,96 €.

La valoració total dels béns Epígraf 1.1.- Ús Públic. Immobles, a 31.12.2018 és de
36.205.438,33 €.
IMMOBLES. PATRIMONIAL. Epígraf 3.1.A)
IMMOBLES. PATRIMONIAL. Epígraf 1.2.A)
Cal tenir present l’aplicació de l’amortització anual d’un 2% lineal de l’obra o de la
construcció, aplicat a la inversió o cost inicial.
.- MODIFICACIÓ de la Finca núm. 1.- (Pis al C. Eivissa, núm. 9, bloc 5, 1r.,
2ª) Durant l’any 2018 s’han realitzat obres de fusteria d’alumini de millora per
part de les empreses ALUMINIS ANTON, SL i FUSTERIA DÁVILA, SCP, amb
uns imports de 3.279,34 € i 980,10 €, respectivament per un import de 7.499,58
€, amb l’IVA inclòs. Se li assigna un valor de 37.624,44 €.
ALTA de la finca núm. 45.- (Pis a l’Av. Costa Brava, núm. 26, abans núm.
17, 3r., 1ª “Ed. Garbí”). COMPRA-VENDA al Banc Bilbao Vizcaya Argentaria
(BBVA), en data 13.04.2018, en exercici del dret de Tanteig i Ratracte que
estableix la legislació vigent en matèria d’Habitatge, per part de la Generalitat
de Catalunya, el seu cost de mercat va ésser de 55.000 €. Se li assigna un
valor tècnic de 40.454,99 €.

La valoració total dels béns Epígraf 3.1.A.- Immobles. Patrimonial, a 31.12.2018
és de 5.215.606,85 €.
IMMOBLES. SERVEI PÚBLIC. Epígraf 1.2.a)
IMMOBLES. SERVEI PÚBLIC. Epígraf 1.2.A)
Cal tenir present l’aplicació de l’amortització anual d’un 2% lineal de l’obra o de la
construcció, de les finques que composen el present epígraf.
A més cal tenir present les següents:
.- MODIFICACIÓ de la finca núm. 1. Casa Consistorial. Durant l’any 2018
s’ha fet la remodelació de l’entrada per tal d’adaptar-h com a Oficina d’Atenció
al Ciutadà (OAC). Per aquesta adaptació, s’han executat diferents conceptes,
per diferents proveïdors d’obres i serveis, amb un import total de 23.580,48 (a
la fitxa corresponent de l’inventari es detallen cadascun dels proveïdors, els
conceptes executats i els imports detallats. El valor total de l’immoble amb
aquesta modificació es de 288.183,19 €.
.- MODIFICACIÓ de la finca núm. 9. CEIP Mar de Deu de Montserrat. Per
acord de la Junta de Govern Local, de 26.08.2018 s’ha ratificat la resolució de
l’Alcaldia 1627/2018, d’execució de les obres incloses al projecte “Reparació de
la façana del CEIP Montserrat”, a favor de l’empresa RECOP
RESTAURACIONS ARQUITECTÒNI-QUES, SL amb un import total d’execució

de 175.352,64. El valor total de l’immoble amb aquesta modificació es de
2.556.935,02 €.
.- MODIFICACIÓ de la finca núm. 11. Palau Municipal d’Esports de l’Av.
Tarragona. Durant l’any s’ha encarregat al constructor Diego Vilar Callejas les
obres de reforma del 1r pis del Pavelló, per un import de 8.584,70 €. El valor
total de l’immoble amb aquesta modificació es de 1.075.903,79 €.
.- MODIFICACIÓ de la finca núm. 22. Palau Municipal d’Esports de l’Av.
Tarragona. Durant l’any s’ha encarregat a l’empresa TALLERS MASSAGÚ,
SA, per a la instal·lació d’una tanca de 58 m. i una porta de dos fulles, per un
import de 4.694,26 €. El valor total de l’immoble amb aquesta modificació es de
430.810,74 €.
.- MODIFICACIÓ de la finca núm. 25. Palau Poliesportiu “Germans
Margall”. Durant l’any s’ha encarregat els treballs d’arranjament de les parets
laterals de fusta de la pista, a l’empresa FUSTERIA DÁVILA, SCP, per un
import de 14.677,30 €. El valor total de l’immoble amb aquesta modificació es
de 1.165.815,77 €.

La valoració total dels béns Epígraf 1.2,A.- Servei Públic. Immobles, a 31.12.2018
és de 24.642.152,73 €.

VEHICLES. SERVEI PÚBLIC. Epígraf 1.2.a)
Cal tenir present, per l’anàlisi de les valoracions, l’aplicació de l’amortització anual i
lineal sobre el preu de compra (o d’inversió), de conformitat amb els criteris
comptables o barem d’amortitzacions que estableix el RD 537/97, i que és del 20%
anual.
Cal tenir present, a més les següents variacions:
BAIXA del vehicle 25/17: Vehicle ciclomotor YAMAHA YN50R 49C, matrícula
C9246BBV.. El vehicle està totalment amortitzat i NO és apte pel servei.

La valoració total dels béns Epígraf 1.2,A.- Servei Públic. Vehicles, a 31.12.2018
és de 55.468,28 €.

MOBILIARI. SERVEI PÚBLIC. Epígraf 1.2.a)
Enguany, i tenint en compte un posterior inventari de béns de finalització de
legislatura, s’ha optat per fer un inventari comptable, postergant l’inventari de
comprovació física dels béns mobles pel proper inventari (de final de legislatura).

En relació a l’exercici precedent, amb les i les amortitzacions aplicables (16% del
mobiliari i eines, del 25 % als elements de mobiliari urbà, maquinària, equips
informàtics i projectes tècnics; finalment del 33% al programari), juntament amb les
petites compres, resulta un import a 31.12.2018 de 3.559.140,20 €
Durant l’exercici 2018 s’han realitzat les següents inversions (més significatives): jocs
de Can Campassol (36.511,01 €), jocs Parc Francesc Macià (26.782,14 €), piràmide a
la platja (25.563,90 €), enllumenat amb lluminària LED (99.825,34 €), Sist. Audiovisual
Sala Plens (34.606,71 €), sistema de regulació del trànsit (35.883,64 €), climatitzador
Serveis Personals (8.498 €), mobiliari i sistema de torns OAC (18.015,75 €), Material
informàtic equips (36.086,22 €) i material informàtic software (97.057 €, inclou la
migració ORACLE)
Del total del valor del patrimoni mobiliari hi ha una partida molt importat correspon a les
xarxes de distribució d’aigua potable (l’amortització d’aquesta és molt pètita, del 2%),
per un import de 2.692.857,41 €, i que li cal un actualització dels darrers dos exercicis.

La valoració total dels béns Epígraf 1.2,A.- Servei Públic. Immobles a 31.12.2018
és de 3.977.970 €

PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL. Epígraf PMS
Durant l’exercici 2018 no hi ha hagut cap modificació.
La valoració total del Patrimoni Municipal del Sòl, a 31.12.2017 és de 3.091.879,74 €.

DRETS REALS. Epígraf 3.2
En el cas que els drets es constitueixin sobre terrenys sense construcció no s’aplica el
criteri d’amortització comptable. En cas contrari caldrà aplicar-hi el 2% (expedients
núm. 19 a 14) sobre la valoració del dret constituït sobre l’actiu (construcció).
Durant l’exercici 2018 no hi ha hagut cap modificació.
La valoració total dels Drets Reals, a 31.12.2017 és d’1.087.912,78 €.

CRÈDITS I DRETS DE CARÀCTER PERSONAL. Epígraf 3.6
Durant l’exercici 2018 no hi ha hagut cap modificació.
La valoració total dels béns Epígraf 3.6.- Crèdits i Drets de caràcter Personal, a
31.12.2018 és de 1.204.958,45 €.

BÉNS I DRET REVERTIBLES. Epígraf 4
Finques núm. 1 i núm. 2 (Terrenys i/o immobles on s’ubiquen el CAP amb un valor de
155.231,43 € i Institut d’Ensenyament Secundari, amb un valor de 351.630,64 €).
.- Instal·lacions mancomunades de transvasament de deixalles (Finca núm. 3) S’
aplica una amortització del 2% anual, des de la data de construcció (1.997) i pel valor
de la construcció (359.445,09 €), se li assigna un valor, a 31.12.2018 de 208.767,82 €.

La valoració total dels béns Epígraf 4.- Béns i Drets reversibles, a 31.12.2018
és de 715.629,72 €.
PASSIU. Epígraf 5
D’acord amb l’informe d’intervenció de fons, el deute financer total (passiu), en data
31.12.2017 a causa d’operacions financeres a llarg termini, en general de préstecs i
crèdits és de 3.106.340,29 €. Del deute pendent a 31.12.2017 (3.106.340,29 €), durant
l’anualitat 2018 s’ha amortitzat un capital d’1.176.955,46 €, a més del pagament de
34.212,85 € pel concepte d’interessos. Sense que s’hagi incrementat amb un nou
augment del crèdit, la qual cosa fa un nou PASSIU TOTAL d’1.948.061,69 €., que es
desglossa, amb els següents imports:
1.- El deute financer a llar termini, en data 31.12.2017 a causa d’operacions
financeres a llarg termini, en general de préstecs i crèdits és de 2.436.481,91 €
. D’aquest deute, durant l’anualitat 2018 s’ha amortitzat un capital
d’1.1019.928,68 €, a més del pagament de 34.212,85 € pel concepte
d’interessos. Sense que s’hagi incrementat amb un nou augment del crèdit, la
qual cosa fa un deute financer, pendent a llarg termini d’1.416.553,23 €.
2.- S’ha inclòs dins d’aquest apartat el deute a favor de l’empresa Hermanos
Alum, SL, que fins la present minvava l’import de la finca núm. 34 de l’epígraf
1.2. –Immobles. Servei Públic (anteriorment descrit). El deute principal (generat
per a la construcció d’una nau industrial a Can Palalina) era de 530.084,13 €. El
deute pendent (a curt termini) a 31.12.2018 és de 184.385,08 €
3.- A més, hi ha el reintegrament de l’import corresponent de la Participació
dels Tributs de l’Estat de l’exercici 2008, per un import, a 31.12.2017, de
133.718,51 €, dels quals se n’amortitzen 33.429 €. La Participació dels Tributs
de l’Estat de l’exercici 2009, per un import a 31.12.2017 de 329.111,87 €, dels
quals se n’amortitzen 82.278,00 €. La Participació dels tributs de l’Estat de
l’exercici 2016, d’import inicial (a 03/09/2018), s’han incrementat sense
amortització a 18.676,86 €. Així, s’estableix un deute a 31.12.2018 de
347.122,48 €.

La valoració total del Passiu (Epígraf 5), a 31.12.2018 és d’ 1.948.061,69 €.

OBLIGACIONS DE CARÀCTER PERSONAL. Epígraf 5.4
Es detallen els contractes d’arrendament vigents, en que l’Ajuntament actua com a
ARRENDATARI, amb l’IVA inclòs:
.- Arrendament local C. Passada, 44-46, propietat del BISBAT DE GIRONA. Un
preu anual de 1.904,37 €.
.- A partir de l’01.01.2015 l’Ajuntament s’ha subrogat en la posició d’arrendatari
en el lloguer del Jutjat de Pau, a l’immoble del C. Blanch, núm. 4, propietat de
MONT-INVERSIONS, SA. Per a l’exercici 2018, el preu anual és de 16.642,44
€.
.- Per acord de la Junta de Govern Local, es ratificà la resolució de l’Alcaldia
2475/2017, de 24.10.2017, pel qual s’acordà el lloguer del local situat al C.
Carme, núm. 23, per un import mensual de 1.210 €, amb l’IVA inclòs. La
finalitat de l’arrendament és l’habilitació com a oficines municipals durant els
treballs de reforma de l’Oficina d’Atenció Ciutadana. El període fou des del mes
de novembre-2017 fins el mes de febrer-2018. En data 28.02.2018 finalitzà el
contracte. (sols caldrà imputar 2.420 €, per a l’exercici 2018)
.- Prèvia licitació, per acord de la Junta de Govern Local, de 21.03.2017
s’aprovà el lloguer del local situat a la plaça de l’Àncora, núm. 2, a SERRA
PALOMO, SL, per un import mensual 917,58 € mensuals, amb l’IVA inclòs. La
seva destinació és Oficina de Turisme. Per a l’exercici 2018, s’han satisfet les
mensualitat des d’abril fins a desembre, un total de 8.258,22 €, amb l’IVA
inclòs.
.- Prèvia licitació, la Junta de Govern Local, de 27.02.2017 s’acordà
l’arrendament del local situat al C. Indústria, 47-53, a la CB AUBANELL POU
CAMA, per a un període de DOS ANYS prorrogable per períodes anuals, fins a
un màxim de quatre anualitats. La seva destinació és d’emmagatzemat
d’aliments. El contracte es formalitzà en data 01.03.2018. L’import de la
mensualitat, és de 968 € mensuals, amb l’IVA inclòs. Durant l’exercici 2018
(01.03.2018-21.12.2018), cal imputar-ne 3.832 € (atesa l’exempció de
pagament dels sis primer mesos de l’arrendament, com a clàusula del
contracte).
.- Prèvia licitació, la Junta de Govern Local, de 12.06.2018 acordà
l’arrendament del local situat a l’Av. Francesc Sanllehí IB 30 (km 83,80), del
Pol. Ind. Can Patalina, a ATRIUM Gestión y Asesoría Empresarial; SL, per a un
període de DOS ANYS prorrogable per períodes anuals, fins a un màxim de
quatre anualitats. La seva destinació és d’emmagatzem per a la construcció i
muntatge d’infraestructures de la Regidoria de Cultura. El contracte es
formalitzà en data 25.07.2018, amb efectes a 01.07.2018. L’import de la
mensualitat, és de 1.331 € mensuals, amb l’IVA inclòs. Durant l’exercici 2018
(01.07.2018-21.12.2018), cal imputar-ne 7.986 €, i 6.897 € de l’anterior
contracte, (amb el mateix arrendador i local, i amb un preu de 1.149,50 €/mes).

La valoració total de les Obligacions Personals (Epígraf 5.4), a 31.12.2017 és de
47.940,03 €

Vistes les fitxes explicitades i degudament valorades, tant de la part actiu de l’Inventari
municipal (Ús públic, Servei Públic –tant en els Immobles, vehicles i mobiliari -,
Patrimonial, béns Revertibles, Drets Reals, Crèdits i Drets de caràcter personal, així
com del Passiu total de l’Inventari (integrat pel passiu i les obligacions de caràcter
personal), a 31.12.2018.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 28 de febrer de 2019.
Vista la proposta de l’alcaldia, el Ple, per assentiment dels setze membres
assistents, acorda:
Primer. Aprovar la modificació de l’Inventari de Béns i Drets de l’Ajuntament de
Malgrat de Mar, referent a 31 de desembre de 2018 d’acord amb el contingut de
l’article 103 del Decret 336/1998, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament de
Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, així com els articles 199 i següents del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova la refosa de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya.
El resum dels epígrafs de l’Inventari de Béns i Drets de l’Ajuntament, a 31.12.2018, és
el següent (s’estableix la comparativa amb els imports a 31.12.2017):
31/12/2018

31/12/2017

VARIACIÓ

%

36.205.438,33 €
5.215.606,85 €
24.642.152,73 €
55.468,28 €
3.977.970,00 €
3.091.879,74 €
1.087.912,78 €
1.204.958,45 €

34.866.047,75 €
5.178.369,93 €
24.953.540,87 €
86.006,56 €
3.974.335,17 €
3.091.879,74 €
1.115.462,84 €
1.204.958,45 €

1.339.390,58
37.236,92
-311.388,14
-30.538,28
3.634,83
0,00
-27.550,06
0,00

3,70%
0,71%
-1,26%
-55,06%
0,09%
-2,53%
-

75.481.387,16 €

74.470.601,31 €

1.010.785,85

1,34%

31/12/2018

31/12/2017

EPÍGRAFS
Immobles. Ús Públic
Immobles Patrimonial
Immobles. Servei Públic
Vehicles. Servei Públic
Mobiliari. Servei Públic
Patrimoni Municipal del Sòl
Drets Reals
Crèdits i drets personals
TOTAL ACTIU

VARIACIÓ

%

Drets revertibles
Béns revertibles
TOTAL

715.629,72 €

730.027,67 €

-14.397,95

715.629,72 €

730.027,67 €

-14.397,95

-2,01%

31/12/2018

31/12/2017

VARIACIÓ

%

PASSIU
Prèstecs i crèdits
Obligacions de caràcter personal
TOTAL

1.948.061,69
47.940,03
1.996.001,72 €

4.258.367,27 €
41.221,98 €

-2.310.305,58
6.718,05

-54,25%
16,30%

4.299.589,25 € - 2.303.587,53 €

31/12/2018

31/12/2017

VARIACIÓ

%

PN I (Actiu + B. Revertibles - Passiu)

74.201.015,16 €

70.901.039,73 €

3.299.975,43

4,45%

PN II (Actiu - Passiu)

73.485.385,44 €

70.171.012,06 €

3.314.373,38

4,51%

PATRIMONI NET

Segon. Notificar el present acord al Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya, d’acord amb l’article 105 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de
Catalunya.
9. - Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança de Circulació i regulació
de guals de Malgrat de Mar.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190307&punto=9
Considerant els antecedents següents:
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 3 de juny de 2010 va aprovar inicialment la
Ordenança municipal de circulació i regulació de guals de Malgrat Mar que un cop fou
exposada al públic va esdevenir aprovada definitivament amb efectes de data 27 de
juliol de 2010.
Dita ordenança ha esdevingut en part sobrepassada atesa la implementació d’una
sèrie de canvis que poden afectar la regulació de la mobilitat del municipi, tals com la
instal•lació de càmeres per controlar l’accés als carrers pacificats del centre del
municipi, motiu pel qual s’han d’introduir els canvis normatius per regular-ne el
funcionament.
La necessitat creixent d’aparcament al municipi, fa necessària l’estudi de la necessitat
de regulació de la implantació futura de zones d’estacionament blaves i verdes i l’ús
que es farà de les mateixes donant així compliment a les propostes contingudes al
estudi de mobilitat urbana sostenible de Malgrat de Mar.
L’aparició de nous vehicles elèctrics de dues rodes fa necessària la regulació, pel que
fa a la seva utilització en coexistència amb les zones destinades a vianants.
Es necessari modificar la regulació efectuada en referència als guals atès que
l’ordenança actual només es refereix als guals per magatzems i per facilitar treballs de
construcció i no es regulen els guals de locals comercials i tallers. Cal harmonitzar la

regulació dels mateixos i la seva compatibilitat amb la normativa urbanística i les
ordenances fiscals.
En conseqüència l’ordenança actual ha de ésser modificada per la implementació
d’aquests ítems dins del seu articulat.
Mitjançant D2018LLIB001766 de data 5 de juliol de 2018 es va crear la comissió
d’estudi per l’aprovació de la modificació de l’ordenança de circulació i regulació de
guals de Malgrat Mar i en data 22 de gener de 2019, la Comissió d’Estudi ha acabat
els treballs de redacció del projecte de modificació de l’ordenança.
D’acord amb els articles 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, l’aprovació de les ordenances municipals correspon al Ple de la
corporació amb caràcter indelegable.
En virtut d’allò establert a l’art. 63 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya,
el procediment d’aprovació d’ordenances comprèn:
a) L’aprovació inicial pel Ple:
b) Una fase d’informació pública mitjançant un anunci al BOP i al DOGC, a un dels
mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la corporació, pel
termini mínim de trenta dies per la formulació de reclamacions i al·legacions;
c) Les al·legacions presentades es trametran a la Comissió d’Estudi la qual
proposarà l’estimació o desestimació total o parcial i formularà la proposta
d’aprovació de l’ordenança.
d) El Ple resoldrà les al·legacions que es presentin resolent-les de forma motivada. Si
no es presenta cap reclamació, l’acord d’aprovació inicial esdevé definitiu.
e) Un cop aprovada definitivament l’Ordenança, s’ha de notificar l’acord i trametre
còpia íntegra i fefaent a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de
Catalunya.
f) Publicació de l’Ordenança o reglament.
Segons l’art. 65.3 del Decret 179/1995, les ordenances i reglaments s’aproven per
majoria simple, com a regla general amb excepció de les que formen part dels plans
urbanístics, les fiscals i el reglament orgànic de la corporació; per tant serà suficient
majoria simple per l’aprovació d’aquest reglament.”
Obert el torn d’intervencions
Sra. Ponsa: l’any 2010 es va aprovar l’ordenança municipal de circulació. Ja han
passat més de 8 anys de funcionament de dita ordenança, amb una satisfacció
generalitzada en quant als objectius i finalitats que ha assolit. Arribats aquest punt, es
considera que la regulació actual es pot millorar en alguns aspectes i, en concret, es
creu que és convenient regular la implementació d’una sèrie de canvis que afectaran la
mobilitat del municipi. Aquests canvis són la instal·lació de càmeres per controlar
l’accés als carrers pacificats al centre del municipi, la regulació dels guals de tallers o
establiments comercials, la regulació de les zones d’estacionament limitat i el seu
funcionament, així com la regulació de l’aparició d’altres mitjans de circulació com són
els patins i els patinets i altres vehicles d’aquesta índole. Fins ara disposàvem d’uns
carrers peatonalitzats regulats per pilones retràctils que ara seran substituïdes o
complementades per la vigilància, mitjançant càmeres de videovigilància. L’objectiu de

les càmeres no és altre que determinar el bon ús per part de tots de les entrades i
sortides a dits carrers, que pel seu caràcter de peatonals tenen restriccions en quant a
l’ús. Fins ara, només podien accedir a aquests carrers els veïns, els mateixos que
disposessin d’un garatge al carrer. Ara ho modifiquem i es permetrà l’entrada a tots els
veïns, amb un marge horari que és precisament el que garantirà la càmera de
videovigilància. A l’antiga ordenança, tampoc quedava regulat convenientment el tema
dels guals de locals comercials o establiments i s’ha cregut adient regular aquesta
situació que a la pràctica es dona tot sovint. Els canvis urbanístics i la creixent
demanda d’estacionament pot fer que en el futur sigui necessari disposar d’una
regulació de la utilització de zones d’estacionament de control horari, la possible
implementació de zones blaves o verdes i l’ús que es pugui fer de les mateixes, donant
així compliment a les propostes contingudes a l’estudi de mobilitat urbana sostenible
de Malgrat de Mar. L’aparició de nous vehicles elèctrics amb rodes fa necessària la
regulació de l’ús que se’n fa per fer compatible la seva utilització amb l’existència de
zones destinades a vianants i per evitar accidents de circulació i garantir la seguretat,
tant dels usuaris d’aquests vehicles com de la resta d’usuaris de la via pública. Per
això, aquesta ordenança, que avui portem a plenari, ha de ser modificada per la
implementació d’aquests ítems dins del seu articulat. Per tot això, es proposa al Ple
que s’aprovi inicialment la modificació de l’ordenança de circulació i l’ordenació de
guals de Malgrat de Mar.
Sr. Mercader: primera pregunta, perquè aquest punt de modificació de l’ordenança,
incorporat al Ple de febrer, el govern va decidir deixar-ho sobre la taula?; recordar que
una setmana abans del Ple, hi ha una Comissió Informativa, aquest punt va anar a la
Comissió Informativa i el govern en el Ple, a última hora, va decidir retirar aquest punt,
llavors no és tan estrany que els partits de l’oposició, quan arribi al Ple, també demani
que es deixin sobre la taula alguns expedients; si ho pot fer el Govern, també ho
podem fer l’oposició, no? Però voldríem saber perquè es va deixar sobre la taula
aquest punt en el Ple passat, perquè no sabem els motius.
Sra. Ponsa: es va deixar sobre la taula perquè, tot i que aquesta ordenança s’ha estat
treballant, durant mesos, amb el cap de la policia i també amb la lletrada, hi havia uns
ítems dels guals de locals comercials que no acabàvem de veure clar i, finalment, ens
han fet l’explicació oportuna i ho podem portar a plenari.
Sr. Mercader: és curiós que, després de fer una Comissió d’estudi, de portar mesos
treballant suposo, que, a última hora, en el Ple es donessin compte d’aquests ítems.
No li preguntaré quins ítems són, perquè seria complicat que em pogués contestar, si
fos aquesta la raó de deixar-ho sobre la taula. Nosaltres vam tenir l’esperança que, si
es deixava sobre la taula, seria perquè com que només es va crear una comissió de
dos tècnics i un representant de JxM i un altre de la CUP, el que farien durant aquest
mes, cosa que no van fer anteriorment, seria convocar i informar la resta de partits
polítics sobre la modificació de l’ordenança, per tal de poder-hi treballar conjuntament
per tal de participar-hi i fer alguna proposta. I no només no ho van fer la primera
vegada, en el Ple de febrer, sinó que tampoc en aquesta segona vegada, en el Ple de
març, sense cap mena d’explicació, de presentació o participació per part de la resta
dels partits polítics. Tal com ha dit vostè, vista l’ordenança, el que a nosaltres ens ha
cridat més l’atenció és la incorporació d’aquestes zones verdes d’aparcament per
residents. Abans hi havia les zones blaves i ara incorporen zones verdes per residents.
La nostra pregunta és: per què ho han incorporat?, suposo que amb algun objectiu i
suposo que tenen pensat incorporar aquestes zones verdes, si no ho tinguessin

pensat, no incorporarien aquest article en la modificació i deixarien només les zones
blaves.
Sra. Vega: una era aquesta pregunta, l’altra és: ha dit que, on hi ha els pivots, ara
posaran càmeres per poder controlar als veïns que entrin. I els serveis que fins ara
tenien el problema de baixar i tal, com ho faran? Podran entrar? Tindran sanció, no
tindran sanció?Com ho faran?
Sra. Ponsa: primer contestaré al Sr. Mercader. No estem intentant buscar tres peus al
gat en una cosa que no hi és. He dit que hi havia uns ítems, que eren els guals
comercials; ens va sorgir una pregunta i la volíem aclarir; no se’ns havia acudit quan
ho estàvem treballant, perquè potser era obvi pels tècnics, però no per nosaltres i era
què passaria si es muntava un taller mecànic dins la zona peatonal. I per això mateix
es va decidir deixar-ho sobre la taula i poder-ho preguntar per tenir més informació.
Sabem que a la zona peatonal no es pot posar un taller mecànic, però en aquell
moment ens va sorgir i volíem fer aquesta consulta, ja que tenint aquesta ordenança
sobre la taula era una de les que volíem fer. No busqui una altra cosa on no n’hi ha.
Pel tema de les zones verdes, he dit que pot ser que en el futur sigui necessari
disposar d’una regulació d’aquestes zones. De fet, vostè ja ho sap, perquè a l’anterior
mandat també s’havia produït, que hi ha peticions de veïns, sobretot de la zona de la
Verneda, que van demanar que es pogués fer uns distintius de zona verda, perquè no
trobaven estacionament. De fet, això es recull en aquesta ordenança, però no vol dir
que s’hagi d’implantar ara mateix, serà el proper govern qui decidirà si hi haurà zona
verda, zona blava, si serà gratuïta, si no ho serà, però penso que, ja que portem una
ordenança a plenari, ha de ser lo més àmplia possible i recollir-ho tot, després ja es
veurà si això es tira endavant o es deixa aquí. Això va venir a petició dels veïns de
poder-ho incorporar a l’ordenança. També diu que no l’hem convocat a alguna reunió.
Vostè ha anat a fer les preguntes que ha volgut al cap de la policia, podia haver vingut
també a fer-les al despatx, sap que pot venir quan vulgui; no ha vingut mai, durant
aquests dos anys, però si vol venir, la porta està oberta, ja ho sap i pot consultar, però
sé que l’inspector, com la lletrada, com tothom de l’Ajuntament, quan vostè demana
alguna cosa, evidentment l’atenen amb respecte i de la millor manera possible, com
fan amb tots els regidors. Penso que això no és cap inconvenient, quan vostè si vol
saber algo de l’ordenança ja va directament a qui vostè creu que ha d’anar. I pel que fa
a la Sra. Vega, les càmeres ja hi són i hi haurà uns números de matrícula que podran
entrar a les zones peatonals, que ara ja no tindran pilona i tindran les càmeres. Pel
que fa als serveis, evidentment aquests números de matrícula estaran dintre del
registre de matrícules, com poden ser ambulàncies, i si ha de ser la càrrega i
descàrrega, el mateix horari de càrrega i descàrrega que hi havia fins ara.
Sr. Mercader: no busco tres peus al gat, simplement dic que és curiós que aquests
dubtes i aquests ítems de tallers mecànics sorgeixin minuts abans de dur-se a terme al
Ple. Potser si ho hagués parlat, si en aquesta comissió hi haguessin més partits
polítics, potser se n’hagués adonat abans d’aquestes coses. Vostè mateixa diu en un
futur es podrà incorporar la zona verda i ja ho deixem preparat pel proper Govern que
vingui. Doncs, per dos mesos, perquè fa aquesta modificació? Vostè simplement ha dit
que fa aquesta modificació, perquè els ho han demanat a una zona concreta que
tenen problemes d’aparcament. Potser s’hauria de fer algun estudi general de quins
problemes d’aparcament hi ha. I que jo sàpiga, a altres municipis que s’han incorporat
zones verdes, ha sigut perquè es fa pagar. Normalment és així, les zones verdes per
residents, si tu no fas pagar les altres zones, és perquè tothom hi pot aparcar en un

horari limitat. El que vostè vol fer és limitar l’horari en les zones blaves, no cal fer
zones verdes per residents. Per tant, veiem que ha fet una incorporació d’aquestes
zones verdes, però no ens diu clarament amb quin objectiu, en quines zones es farà,
simplement per si es necessita en un futur. A dos mesos d’unes eleccions municipals,
que pot entrar un nou Govern, creiem que no és convenient ni veiem aquestes zones
verdes amb quin objectiu es fan. Si, en un futur, es vol fer pagar per aparcament i es
limiten les zones verdes per residents perquè no paguin, comenti-ho i no hi ha cap
mena de problema, però dir que s’incorporen per si de cas, home, que s’incorporin
també zones taronges, i altres zones, però que només siguin zones verdes, no ens
creiem gaire aquest argument i com que ens falta informació i no hi hem participat, tot i
que estem d’acord en la modificació dels guals i que estem d’acord en la incorporació
d’aquesta regulació dels nous vehicles elèctrics, amb la incorporació d’aquestes zones
verdes que no sabem per què es posen, nosaltres votarem en contra.
Sra. Ponsa: aquí no es tracta de pagar o no pagar. Hi ha municipis que tenen zones
blaves com nosaltres, que en tenim moltes que no es paguen. N’hi ha que tenen zones
verdes i que tampoc es paguen. El que no es fa és ordenances a cada moment, se’n
fa una que és àmplia i ho recull tot. El pla de mobilitat, que vostè també hi va treballar,
això ja ho recollia. No és que ara es digui això zona verda o zona blava per uns veïns
o per uns altres, aquests van fer una demanda, però es pot fer extensiu. I que es faci
pagar o no es faci pagar, això ja serà la voluntat política que tingui cada partit que
estigui al govern. Simplement, s’ha fet una ordenança àmplia per no tenir que estar
fent ordenances cada dos per tres o modificacions d’ordenances. Ara mateix hi ha les
càmeres i s’havia de fer aquest canvi d’ordenances, hi ha vehicles que ara són els
patinets motoritzats i s’han de fer aquests canvis d’ordenança, per això es porta ara.
No és que es porti a dos mesos de que acabi el mandat per pagar o no pagar, hi ha
molts municipis que tenim zona blava sense pagar. N’hi ha que tenen zona blava, zona
verda, zona taronja i del color que vulgui i es paguen o no es paguen. No és que s’hagi
de pagar, s’ha posat perquè l’ordenança sigui àmplia i no es tingui que anar modificant
cada dos per tres. Només això.
Sr. Mercader: ja ho veurem al proper mandat si aquesta incorporació de zones verdes
ha sigut per fer pagar o no, ja ho veurem. I una altra cosa, vostè diu: “si vostè vol
informació pot anar als tècnics i li donen”. Sí, des d’aquí agrair als tècnics que, sempre
que demanem informació, ens la donen. I anem als tècnics perquè la part política, en
cap moment, ens ha informat ni convocat. Gràcies als tècnics per la informació que
ens donen.
Sra. Ponsa: no entrarem en aquest tema, vostè agraeix als tècnics com ha de ser,
perquè ells sempre estan a disposició, igual que li dic que vostè pot venir quan vulgui i,
reitero, del color que sigui el terra pintat, amb pagar o no pagar, no té res a veure. S’ha
fet perquè, quan hi hagi el proper govern, sigui qui decideixi si s’ha de pagar o no. Res
més.
Sra. Casajuana: penso que és sabut que hi ha molts veïns de la Verneda que, a causa
de la gran afluència que hi ha al parc Francesc Macià, els costa moltíssim trobar
aparcament als seus carrers. Això ho sap tothom. És evident que, de cap de les
maneres, almenys al nostre grup i crec que la majoria, pensa posar una zona verda
per residents a la zona de la Verneda i fer-lo pagar, per favor. Si estan patint l’afluència
d’un parc, al que hi va molta gent i no troben aparcament, és lògic que tinguin una
zona verda per residents i es prioritzi que aparquin ells que no pas gent que vingui de

fora. Ara bé, si ens preguntés totes aquelles persones o tots aquells autobusos que
vénen al parc Francesc Macià, que hi ha vegades que en vénen fins a 15, si han de
poder tenir una zona blava per pagar, potser ens ho hauríem de plantejar. Vostès
diuen: com hi ha això, votarem en contra. Pues vale, precisament, això obre la porta a
que veïns de la Verneda tinguin garantit un aparcament de manera gratuïta que ara no
tenen.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 28 de febrer de 2019.
Vista la proposta de l’alcaldia, de 25 de febrer de 2019, el Ple, per nou vots a
favor (JxM, ERC, PDC i CUP), sis vots en contra (PSC) i una abstenció (PP),
acorda:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança de circulació i regulació de
guals de Malgrat Mar d’acord amb el document que s’annexa a aquesta proposta.
Segon. Sotmetre a informació pública aquest expedient i el text del reglament,
mitjançant la inserció d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la
Generalitat, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, en el tauler d’anuncis de la
corporació, i a la pàgina web municipal, durant un termini de 30 dies, per a la
formulació de reclamacions, suggeriments i al·legacions. El termini d’informació
pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions
esmentades.
Tercer. Determinar que si no es presenta cap al·legació, reclamació o suggeriment
durant el termini d’informació pública, esdevindrà definitiva l’aprovació d’aquest
reglament sense necessitat d’acord exprés, i entrarà en vigor quinze dies després de
la publicació íntegra de l’esmentada ordenança en el Butlletí Oficial de la Província.
Quart. Trametre a l’Administració de l’Estat (Sots-Delegació del Govern a Barcelona) i
Generalitat de Catalunya (Departament d’empresa i coneixement) còpia íntegra i
fefaent de l’ordenança definitivament aprovada en paper i en suport digital, juntament
amb l’acord o declaració de l’aprovació definitiva.
Cinquè. Publicar íntegrament el Reglament en el Butlletí Oficial de la Província un cop
sigui aquest aprovat definitivament.
Sisè. Comunicar la resolució als membres de la Comissió d’Estudi.
Setè. Facultar tan àmpliament com sigui necessari en dret a la Sra. Alcaldessa per a la
tramitació i execució d’aquests acords.
10. - Modificació de membres del Consell de Solidaritat.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190307&punto=10
Antecedents

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 06.04.2017, acordà nomenar
membres del Consell de Solidaritat i Cooperació Internacional a les següents
persones:
REPRESENTANTS PARTITS POLÍTICS
SONIA VIÑOLAS MOLLFULLEDA
SERGIO ORTÍN LACOMA

(PSC)
(PSC)

TITULAR
SUPLENT

MIGUEL ÁNGEL RUIZ GIMÉNEZ
M. CARMEN PONSA MONGE

(JXM)
(JXM)

TITULAR
SUPLENT

TERESA VERDAGUER I MASSÓ
MARIA MONTSERRAT VERDURA I ALAVEDRA

(ERC)
(ERC)

TITULAR
SUPLENT

DAVID GOICOECHEA FERNÁNDEZ
LLUÍS ESPINÓS BLANCH

(PDECAT)
(PDECAT)

TITULAR
SUPLENT

OLGA MUÑOZ LOJO
ISABEL FIÉRREZ MARTÍNEZ

(PPC)
(PPC)

TITULAR
SUPLENT

MARIA GELPÍ MOYA
ENRIC ZALDO AUBANELL

(CUP)
(CUP)

TITULAR
SUPLENT

REPRESENTANTS ASSOCIACIONS
JORDI BAYARRI I POCH
JOAQUIM DURAN I MONTALS

JUSTÍCIA I PAU MALGRAT
JUSTÍCIA I PAU MALGRAT

TITULAR
SUPLENT

JOSEP GELPÍ I CASTELLÀ
LLUÏSA MORAGO I GARCÍA

ASSOC. SOLIDÀRIA MALGRAT AMB SÀHARA
ASSOC. SOLIDÀRIA MALGRAT AMB SÀHARA

TITULAR
SUPLENT

JOAQUIM AUBANELL I SERRA
EDUARD FONTRODONA I VENDRELL

MANS UNIDES
MANS UNIDES

TITULAR
SUPLENT

ROSER CASANOVAS VIVES
NÚRIA LLAGOSTERA I SANTAMARIA

CREU ROJA
CREU ROJA

TITULAR
SUPLENT

MARIA ARIGÓS BOSCH
-------

AMICS DE CÁRDENAS
AMICS DE CÁRDENAS

TITULAR
SUPLENT

JAMAL AHBOUCH
JACKARIYA HYDARA

ASSOC. D'IMMIGRANTS DE MALGRAT
ASSOC. D'IMMIGRANTS DE MALGRAT

TITULAR
SUPLENT

El Ple de l’Ajuntament en sessió de 6 de juliol de 2017 acordà els següents:
---/ Primer. Nomenar els següents membres del Consell Municipal de Solidaritat:
SALVADOR GRAS CABUTÍ
MONTSERRAT COLOMÉ CASANY

CARITAS DIOCESANA
CARITAS DIOCESANA

TITULAR
SUPLENT

NÚRIA TOMÀS BELTRAN
------------------------

ASSOC. MALGRAT ACULL
ASSOC. MALGRAT ACULL

TITULAR
SUPLENT

Segon. Modificar els representants del grup polític Junts x Malgrat de la següent manera:
SERGI GIMÉNEZ PIÑERO
ENCARNA FERNÁNDEZ MOLINA

(JXM)
(JXM)

TITULAR
SUPLENT

/--El Ple de l’Ajuntament en sessió de 16 de novembre de 2017 acordà els següents:
---/Primer. Nomenar els següents membres del Consell Municipal de Solidaritat:
JORDI MEDINA MOYA
JOAN BIGAS GÜELL

INICIATIVA PER CATALUNYA
INICIATIVA PER CATALUNYA

TITULAR
SUPLENT

LINO CANTERO MORENO

ESQUERRA UNIDA ALTERNATIVA

TITULAR

/--El Ple de l’Ajuntament en sessió de 11 d’octubre de 2018 acordà els següents:
---/Primer. Nomenar els següents membres del Consell Municipal de Solidaritat:
MIRIAM REINA NOGUER
LAIA GRECCO RUBIRA

ALKARIA
ALKARIA

TITULAR
SUPLENT

MONTSERRAT VERDURA ALAVEDRA
MONTSERRAT AGUILAR VERDURA

AMICS DE L’INDIA
AMICS DE L’INDIA

TITULAR
SUPLENT

/--El Ple de l’Ajuntament en sessió de 15 de novembre de 2018 acordà els següents:
---/Primer. Nomenar els següents membres del Consell Municipal de Solidaritat:
JORGE ERNESTO BOURNE OQUENDO
JOAQUIMA BIGAS GÜELL

ASSOCIACIÓ D’ACCIÓ SOLIDÀRIA COLORS, TITULAR
MALGRAT DE MAR 2018
ASSOCIACIÓ D’ACCIÓ SOLIDÀRIA COLORS, SUPLENT
MALGRAT DE MAR 2018

/--Els articles 1 i 3 de les normes de funcionament, disposen que l'esmentat Consell és
un òrgan complementari de participació amb funcions consultives i assessores en
matèries relacionades amb la solidaritat i cooperació internacional per al
desenvolupament dels països del Tercer Món i que estarà integrat pels següents
membres:
a) El President del Consell que serà el regidor, en qui delegui l'alcaldepresident de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, essent el de Solidaritat i
Cooperació Internacional si aquesta delegació ha estat atorgada per
l'alcaldia.
b) Un membre de la Corporació, preferentment el regidor/a de Benestar
Social.
c) Un representant per cada partit polític amb secció local al municipi.

d) Representants de les diverses associacions o entitats locals a proposta
d'aquestes mateixes, i de la forma següent:
 Un representant de cada organització sense ànim de lucre de la
població legalment constituïda i que tingui entre els seus objectius
estatutaris la solidaritat i la cooperació per al desenvolupament.
 Un representant de les entitats o col·lectius no inclosos en l'apartat
anterior però que duguin a terme, encara que no com a objectiu
principal, actuacions i programes en el camp de la solidaritat i la
cooperació.
Les associacions han d'estar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats i
Associacions i disposar d'un grup estable a la població.
En data 21.11.2018, i RE E2018017749, el GPM Esquerra Republicana de Catalunya
Acord Municipal ha sol·licitat poder modificar el representant suplent que forma part
del Consell de Solidaritat, el Sr. Ramir Roger Artigas serà el substitut de la Sra.
Montserrat Verdura Alavedra com a suplent.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 28 de febrer de 2019.
Vista la proposta de l’alcaldia, de 15 de febrer de 2019, el Ple, per assentiment
dels setze membres assistents, acorda:
Primer. Modificar el representant suplent del grup polític Esquerra Republicana de
Catalunya Acord Municipal de la següent manera:
RAMIR ROGER ARTIGAS

ESQUERRA
MUNICIPAL

REPUBLICANA

DE

CATALUNYA

ACORD SUPLENT

Segon. Comunicar els presents acords a tots els membres integrants del Consell.
11. - Modificació de l'ordenança fiscal reguladora dels preu públics municipals
pel que fa al Casal d'estiu municipal.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190307&punto=11
La Regidora d’Educació i Infància d’aquest Ajuntament sotmet a la consideració del
Ple de la Corporació el projecte de modificació de l’ordenança de preus públics, en
concret del casal d’estiu que hauran de regir durant l’exercici 2019.
A partir de l’edició del casal d’estiu 2019 la Regidoria d’Educació vol establir uns nous
criteris de bonificacions que incloguin els supòsits, generalment admesos per llei i en
política econòmica, que són els de família nombrosa i família monoparental.
De l’estudi elaborat amb aquest efecte sobre el sistema tributari establert pel text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004,

de 5 de març, una vegada avaluat el probable rendiment dels preus públics que cal
establir per la prestació de serveis o activitats, se’n segueix que, per a anivellar la
previsió d’ingressos i despeses del pressupost de l’exercici 2019, és aconsellable
proposar la modificació de l’ordenança reguladora dels preus públics, en concret del
casal d’estiu municipal.
Aquestes modificacions són les que es detallen a l’informe emès en data 22 de febrer
de 2019 per la tècnica auxiliar d’ensenyament:
Primer: Aplicar una bonificació en el preu públic mensual del Casal d’Estiu en els
supòsits de “matí i tarda” i de “matí o tarda” a les famílies nombroses:


Categoria general: bonificació del 10%



Categoria especial: bonificació del 20%

Segon: Aplicar una subvenció en el preu públic mensual del Casal d’Estiu en els
supòsits de “matí i tarda” i de “matí o tarda” a les famílies monoparentals:


Categoria general: bonificació del 10%



Categoria especial: bonificació del 20%

Tercer: Suprimir la bonificació del 10% i del 20% sobre els preus públics dels
Casal d’Estiu en els supòsits d’inscripció de dos germans o tres o més germans.
Quart: Modificar el preu públic de matrícula no retornable del Casal d’Estiu per a
totes les inscripcions, establint-se en 25€
Obert el torn d’intervencions
Sra. Casajuana: bàsicament, és el preu de les quotes mensuals, que són les
mateixes, pugem 5 € la matrícula, de 20 a 25 €. Fa molts anys que no s’ha tocat
aquest preu i pensem que, ni que fos només per l’augment de l’IPC, ja li tocaria. Fem
una supressió, que és la bonificació de dos germans, perquè si són més de dos
germans, ja és família nombrosa i incloem les famílies monoparentals. Fem
bonificacions del 10 al 20% en funció de si és especial o general, la família nombrosa,
o mono parental i, en definitiva, aquesta és la modificació que duem a terme. Són
modificacions fàcils de dur a terme, perquè tant les famílies monoparentals com les
nombroses, tenen un carnet i estan registrades. Per tant, és fàcil, el funcionari que faci
la inscripció podrà fer les comprovacions pertinents i pensem que és una millora
perquè, tant les famílies monoparentals com les famílies nombroses, ja estan admeses
en qualsevol política econòmica de bonificacions arreu. Se’ls bonifica el tren i
moltíssimes coses. Per tant, fem aquestes introduccions i ja està.
Sr. Viñolas: nosaltres veiem amb bons ulls les modificacions que s’han fet, excepte
que les persones amb dos fills perdin aquell ajut que tenien. Avui en dia, estan les
coses com estan, i creiem que per una família amb dos fills, encara que el descompte
sigui partit, és prou important. Incloure uns per excloure uns altres, no ho veiem amb
bons ulls.
Sr. Vega: l’horari és de 9 a 1 i de 3 a 7, suposo.
Sr. Casajuana: de 9 a 1 i de 4 a 7.

Sr. Vega: llavors encara més la següent pregunta. Jo no diré res perquè, com l’any
passat, mai m’he oposat a això, perquè crec que és un bé pel poble i això no es pot
tancar de cap de les maneres, però hi ha unes diferències que m’agradaria que me les
expliqués, a veure si podem arribar a un acord. Si vostè calcula que el nen va de 9 a 1,
són 4 hores i si va de tarda, de 4 a 7 són 3 hores. Si no he entès malament són 120 i
no quadra. Perquè gaudeixen una hora més les famílies al matí que a la tarda. En
segon lloc, lògicament, vostès tenen que fer els càlculs per tenir un monitor més al
matí o a la tarda, perquè això és així, hauran de calcular les famílies que es queden
més hores o menys, perquè el que no faran és tenir 10 monitors, si tenen que passar
amb 5, perquè no tindria cap sentit. Vol dir que les despeses no són tan elevades.
Llavors jo la diferència de preu dels que van al matí i dels que van a la tarda, no
l’entenc. I la següent pregunta, estem en el mateix que deien els socialistes, entenem
que, avui en dia, les famílies que són dos fills són moltes i el sistema econòmic tampoc
el tenen tan bo, com perquè no se’ls faci una petita bonificació. Les famílies
nombroses ja tenen les seves bonificacions i no se’ls té que deixar de banda, però
crec que, encara que sigui una mínima ajuda a nivell municipal, a les famílies de dos
fills, sempre els ve bé. Simplement és això.
Sr. Casajuana: els preus no es toquen, perquè, per tocar-los, caldria prèviament fer un
estudi acurat. Tot i això, el servei és deficitari. Els que triem aquestes regidories que
van destinades a les persones, pensem que la inversió no és numèrica, però sí és una
inversió en qualitat, en formació, en benestar dels infants. Ja vam començar l’any
passat a fer una sèrie de millores, una és la introducció de places per nens amb
necessitats educatives especials, això és un esforç econòmic, perquè de tota aquella
partida destinada a activitats extraordinàries, 33.000 €, la meitat se’n van aquí. També
vam introduir la cuina pròpia, es cuina allà, mengen calent. També vam regularitzar la
situació dels monitors i monitores, directors i coordinadors, regularitzant la situació
laboral d’aquells tres dies anteriors a l’inici del casal, que estan desenvolupant les
activitats que duran a terme durant l’estiu. Per què hem tocat això? Hem tocat això,
perquè nosaltres no concebem la rebaixa per la rebaixa a dos fills. I si el que volem és
tenir en compte la capacitat econòmica, procedim a fer estudis per tenir bonificacions
socials. Perquè hi ha famílies amb dos fills que tenen unes rentes espectaculars, hi ha
famílies amb dos fills que no tenen rentes espectaculars, però és que aquí es donava
a tothom de manera indiscriminada. Llavors clar, a mi tampoc em sembla correcte. Per
tant, aquelles famílies de dos fills que tinguin capacitat econòmica podran pagar el
casal. Aquelles famílies amb dos fills que no tinguin capacitat econòmica, haurien
d’anar a serveis d’atenció a les persones a veure si els hi beca. Això és lo que
passarà. I si volem gravar la capacitat econòmica o no, fem tarificació social. Però, per
això, cal que ens hi posem tots, perquè vol dir mirar les capacitats econòmiques de la
parella, hi ha una sèrie de comprovacions molt prèvies que s’han de dur a terme i que,
segurament, una persona a l’OAC no les farà, caldrà intervenció d’altres professionals,
com són l’àrea de serveis a les persones. Això aquest any no s’ha fet, perquè no hi ha
hagut temps per fer-ho tot. Per tant, per ser justos, introduïm aquelles bonificacions
que entenem que políticament que són justes econòmicament. Una família
monoparental expliqui’m vostè, dones normalment, que estan amb aquests nens, com
estan, i aquelles famílies nombroses que pot ser que tinguin quatre fills, dos estiguin
en cursos superiors, l’altre tingui 15 anys i l’altre pugui anar al casal. Hem intentat
aproximar-nos lo màxim possible a una equitat fiscal, a una redistribució fiscal. La
rebaixa per segon fill, pot ser un reclam, però no veiem que hi hagi una justificació
econòmica per fer-ho. I per nosaltres, que ja tenim uns preus que pensem que són
assequibles com a casal d’estiu i que no s’han pujat durant molts anys, entenem que el

reclam ha de ser axó, que hi hagi també casal per nens amb necessitats educatives
especials i comparteixin aquestes vides durant dos mesos, perquè, segurament, aquell
que es creu normal, segurament s’emporti més que aquell que el titllen de que no ho
és; el reclam és que tingui cuina pròpia, és l’equip de monitòres que hi ha darrere, és
aquesta gestió directa que fa l’Ajuntament. Aleshores, si volem gravar capacitats,
posem-nos tots en aquestes tarificacions socials. Insisteixo, aquelles famílies que
tinguin dos fills i acreditin tenir dificultats econòmiques, hauran de dirigir-se a l’àrea de
serveis a les persones, per veure si els fan algun tipus de subvenció o beca al
respecte. Animar-los a tots a que procedim a fer aquestes tarifacions, tenim 4 anys per
fer-ho. L’horari, li dic lo mateix, aquests preus nosaltres no els hem tocat, el per què
estan fets d’aquesta manera, si vol, quan es va crear el casal d’estiu, jo o vostè
mateixa, anirem a buscar aquells informes que són els que justifiquen els preus i
entenc que són els que hauran d’argumentar el per què d’aquesta diferència.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 28 de febrer de 2019.
Vista la proposta de la regidoria d’Educació, de 25 de febrer de 2019, el Ple, per
de vots a favor (JxM, ERC, PDC,CUP i PP) i sis abstencions (PSC), acorda:
Primer. Aprovar la modificació de l’ordenança reguladora dels preus públics en
concret les tarifes del casal d’estiu municipal, quedant redactat tal com segueix:
PREU PUBLIC PER CASALS D'ESTIU
1.
2.
3.
4.

Casal d’estiu matí i tarda, per mes
Casal d'estiu matí o tarda, per mes
Taller joves matí i tarda, per mes
Taller joves matí o tarda, per mes

160,00
120,00
160,00
120,00

Bonificacions a les tarifes per a famílies nombroses o monoparentals:
- Categoria general: 10%
- Categoria especial: 20%
Per a tots aquests serveis s'estableix la següent matrícula, no retornable

25,00

Segon. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els que tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats, i es publicaran al
“Butlletí Oficial de la Província”, els quals entraran en vigor el dia següent de la seva
publicació i regiran mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
12. - Aprovació de les addendes per a l’exercici 2019 dels convenis de
col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de
Malgrat de Mar, relatius a l’Oficina Local d’Habitatge i a la Borsa de Mediació.

Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190307&punto=12
Antecedents
El Pla Local d’Habitatge, aprovat definitivament en data 27 d’agost de 2008 determina,
entre d’altres, la creació de l’Oficina local d’habitatge per gestionar les actuacions que
es proposin en el mateix Pla i vetllar per l’acompliment dels objectius en matèria
d’habitatge.
En data 11.03.2008 se signà el primer conveni entre la Secretaria d’Habitatge i
l’Ajuntament de Malgrat de Mar relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge. Aquest conveni
s’ha anat renovant anualment.
Els resultats de la col·laboració han estat satisfactoris i s’ha assolit els objectius
marcats.
En data 09.03.2012 se signaren els convenis de col·laboració entre l’Agència de
l’habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Malgrat de Mar relatius a l’Oficina Local
d’Habitatge i a la Borsa de Mediació i que aquests es van prorrogar fins a la data
d’avui.
L’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament de Malgrat de Mar per a l’any 2019 relativa al programa de
mediació per al lloguer social preveu, entre d’altres:
Mantenir tots els pactes previstos en el conveni signat el 28/03/2014, acordant que les
aportacions econòmiques que s’hi estableixen en els pactes quart i cinquè, seran per
al 2019, les següents:
L’import per actuacions de mediació amb contractes nous, establert en el pacte
quart 1), serà de 450 €.
L’import per actuacions de gestió i seguiment de contractes anteriors, establert en el
pacte quart 1), serà de 200 €.
L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, 3) del conveni serà de
13.900,00 €.
L’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Malgrat de Mar per a l’any
2019, relativa a l’oficina d’Habitatge en aquest municipi estableix, entre d’altres:
Mantenir la col·laboració i l’encàrrec de gestions entre les parts per a l’assessorament i
la gestió de serveis en matèria d’habitatge, per mitjà de l’oficina d’habitatge situada al
municipi de Malgrat de Mar, amb al finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat de
les gestions i servei relatius a habitatge.

L’aportació màxima per al 2019 que s’estableix en el pacte quart, c) del conveni serà
de 24.427,00 €.
El primer pagament, per l’import de 18.320,00 €, en concepte d’aportació inicial i a
compte de l’aportació màxima es tramitarà un cop signat aquest conveni.
Informe favorable del cap de l’Oficina d’Habitatge i Projectes Urbans.
Obert el torn d’intervencions
Sr. Serret: portem a aprovació les addendes per l’exercici 2019 i la pròrroga pels
convenis de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de
Malgrat de Mar, relatius a l’Oficina Local d’habitatge i a la borsa de mediació. Aquestes
addendes, el que ens permet és informar i assessorar en tot allò relacionat amb
l’habitatge, des de l’Oficina d’Habitatge, tramitar els ajuts al pagament de lloguer, la
gestió de prestacions d’urgència especial, la gestió de les inscripcions al registre únic
de sol·licitants d’habitatge protegit, la gestió de la xarxa per la mediació de lloguer
social i ajuts relacionats, la tramitació d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges, la
tramitació de cèl·lules d’habitabilitat i la mediació en temes d’habitatge, entre d’altres.
També ens permet veure que tenir l’Oficina d’habitatge ha permès, per exemple, veure
que l’any 2014 es van tramitar 120 expedients, dels quals 60 eren d’ajuts especials
d’urgència i els altres eren d’ajuts al lloguer, i que, l’any 2018, s’han tramitat gairebé
300 expedients, dels quals 264 eren d’ajuts al lloguer front a només 17 d’ajuts
d’especial urgència. Per tant, també veiem que la situació al municipi és una altra.
Com deia, aquesta proximitat es permet la millora d’accés als ajuts. Durant l’any 2018,
cada català va rebre 12,21 € en concepte d’ajut a lloguer. Per contra, a favor de cada
malgratenc per aquesta facilitat de demanar els ajuts, cada malgratenc va obtenir
27,76 € per ajuts al lloguer. Per tant, com dèiem, aquesta proximitat garanteix un millor
rebre aquests, perquè es pot tramitar l’ajut directament en el nostre municipi. Avui
aprovem aquesta addenda del 2019 i, per tant, també hem de parlar d’aquelles
accions que pretén fer aquest govern, des de la regidoria d’Habitatge. El pressupost
municipal del 2019 compta amb tres aplicacions per activitats relacionades amb
habitatge, per un import total de 58.500 €, dels que està previst destinar 6500 € a
estudis i treballs tècnics, 12.000 a subvencions per estimular l’habitatge social i 40.000
€ per l’habitatge inclusiu. Així com també l’arranjament del pis adquirit el 2018, a través
de la compra per tanteig i retracte i la seva posada a disposició dels serveis socials per
tal que pugui ser un nou recurs d’emergència social, que bona falta ens fa en el nostre
municipi. Avui hem pogut veure un exemple ben clar amb el desnonament que hi ha
hagut i que, finalment, hem pogut aturar i que reubicarem aquesta família properament
a un nou habitatge digne, perquè pugui ser atesa com toca. I també l’aprovació del pla
d’actuació municipal d’habitatge, amb l’inici d’aquestes actuacions que es derivin
d’aquesta aprovació d’aquest pla.
Sr. Ortín: un any més, es torna a portar a debat i votació d’aquest plenari l’aprovació
de les addendes de pròrroga pels convenis de col·laboració entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Malgrat, referents al conjunt d’actuacions
dutes a terme per l’Oficina Local d’Habitatge, dins del marc del programa de mediació
pel lloguer social per aquest any 2019. Des del PSC, tornem a celebrar i reiterar, tal
com ja hem anat fent anteriorment, el fet que, des de la regidoria d’Habitatge, es
continuï apostant per tota aquesta línia de treball que ja vam posar en marxa els
socialistes, quan estàvem al capdavant del govern municipal, d’ençà de la creació l’any

2008 de l’Oficina Local d’habitatge, paper important en el desenvolupament de les
polítiques d’habitatge en l’àmbit local, la qual, a més, ha estat complimentada,
posteriorment, a través de la signatura dels convenis de col·laboració dels anys 2012 i
2014, tant en matèria de lloguer social com de polítiques d’habitatge, perquè creiem
que en la seva mesura resulten una eina prou útil davant la problemàtica de l’accés a
l’habitatge. Per tots aquests motius, el nostre vot serà favorable.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 28 de febrer de 2019.
Vista la proposta de la regidoria d’Habitatge, de 21 de febrer de 2019, el Ple, per
assentiment dels setze membres assistents, acorda:
Primer. Aprovar les pròrrogues dels convenis de col·laboració entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Malgrat de Mar, relatius a l’Oficina Local
d’Habitatge i a la Borsa de Mediació, signats en data 09.03.2012, per l’anualitat 2019,
amb les quanties referides a la part expositiva.
Segon. Facultar a la Sr. Alcaldessa, M. Carmen Ponsa Monge, per a la tramitació i
execució dels presents acords i per a la formalització dels esmentats convenis.
Tercer. Comunicar els presents acords a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i a
Serveis Econòmics.
13. - Dació de compte dels decrets de l'alcaldia 145 al 352/2019.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190307&punto=13
Es donà compte de les resolucions de l’alcaldia de la 145 a la 352/2019.
14.- Precs i preguntes
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190307&punto=14
Sra. Ponsa: Sra. Ortíz, si vol sortir del plenari informi, no marxi, si no, no sé si és que
vostè surt per alguna cosa o on va. No cal que m’ho digui, però, per respecte als seus
companys que sempre demanen quan volen sortir, agrairia que vostè també o fes.
Sr. Mercader: no sé si el Sr. Ricard li vol preguntar algo, vale, vale. No fos cas que se
n’anés sense demanar permís.
Sra. Ponsa: ja sap que això també es feia quan vostè estava aquí.
Sr. Mercader: és un costum.

Sra. Ponsa: és un costum i penso que no s’ha de perdre, per respecte a tots.
Sr. Mercader: molt bé. Fa un mes li vam preguntar que hi havia moviments a l’antiga
fàbrica de la Henkel, que si tenien permisos i si hi havia alguna informació. Vostè,
literalment, va respondre que sí que hi havia moviment i que havien enviat a la
inspectora perquè aquestes obres no s’havien demanat i que per tant s’havien de
paralitzar. Voldríem saber com està aquest tema, a dia d’avui, després d’un mes.
Sra. Ponsa: té alguna pregunta més?
Sr. Mercader: sí, un parell més, però si és possible, me la poden contestar?
Sra. Ponsa: li contesto. Tenen permís. Després d’anar la inspectora, van demanar
permís i ara el tenen. Si vol més informació, la Sra. Castellà li pot donar. Ara tenen
permís, si és aquesta la pregunta en qüestió.
Sr. Mercader-: sí, preguntar quina llicència d’activitats tenen, quin expedient. Com que
també aniran les següents preguntes.
Sra. Ponsa: llavors continuï amb totes.
Sr. Mercader: sí, explicar l’endarreriment de les obres a l’Avinguda Mediterrània, que
havien de finalitzar a finals de gener i estem a principis de març i no han finalitzat, i
sembla que no finalitzaran en breu. Saber perquè hi ha aquesta demora en una obra
gran. L’altre pregunta, també dirigida a vostè, al passeig Marítim s’estan fent les obres.
Hem demanat les actes de visites d’obres per mirar com estan en aquesta obra. Ens
hem fitxat que estan posant una tubería nova i que al costat hi ha la tubería antiga, no
sé si està previst retirar-la. Hem vist que hi ha la nova, però l’antiga es va enterrant.
Penso que sempre en una obra d’urbanització s’aprofita per posar la tubería nova i
treure l’antiga. Deixar l’antiga allà no sé de que serveix, aprofitem-ho. Saber perquè la
tubería antiga no es treu.
Sra. Castellà: pel tema dels permisos de l’antiga fàbrica Henkel, l’ha comprat una
empresa d’autobusos i estan demanats tots els permisos d’obres. Actualment, estan
fent obres en aquest espai i tenen els permisos pertinents. La llicència d’activitat ara
mateix està a bombers per fer el seu informe. Demà li demanaré a la tècnica,
inspectora d’obres i inspectora d’activitats, que t’enviïn un correu amb tots els
permisos i com està actualment. Evidentment, sempre pots anar a preguntar l’estat o
enviar un correu i es contestarà. Pel tema del retard de l’Avinguda Mediterrània. S’ha
demanat un informe perquè, és veritat que la finalització de les obres era al mes de
febrer. S’ha demanat un informe a direcció d’obres amb tots els motius, que coneixem,
però evidentment sempre toca demanar aquest informe de retard per justificar-ho,
sobretot. Bàsicament, el retard ja es coneix des d’inici de les obres per diferents
motius. El més important era la posició del calaix que és el que va trigar més en donarhi solució. Aquest projecte es va realitzar a partir d’un estudi de la Diputació. Primer es
va fer un estudi hidràulic d’aquella zona. A partir d’aquell estudi es va fer el projecte
d’urbanització. Aquell estudi determinava la posició del calaix tenint en compte unes
cotes. Malgrat és una població molt planera, tenim uns desnivells mínims de 0,8% que
és molt mínim, llavors és important aquests tipus de cotes. La cota inicial de referència
és, precisament, a la platja on està la via del tren, que és on acaba el calaix, però és
on s’havia de començar a col·locar el calaix, perquè era la cota més baixa i després

arribava fins a l’Avinguda Mediterrània. En el projecte hi havia delimitada una cota.
Quan es va fer el replanteig, es van començar a fer moviments de terres i es van fer
els topogràfics i els estudis pertinents, es van adonar que aquesta cota era errònia. Es
va haver de fer un altre replanteig de com havia d’encaixar aquest calaix. Per fer
aquest replanteig, evidentment, es van haver de fer molts estudis, moltes
comprovacions, es van trigar unes setmanes, es va haver de desdoblar una part
d’aquest calaix per poder aconseguir un desnivell, perquè si no l’aigua es quedaria
estancada, i l’empresa que està fent les obres va fer una proposta a l’Ajuntament amb
una solució molt adequada. La vam revisar, això ho explico perquè tot són setmanes,
es va revisar i un cop revisada i donat el vistiplau, també es va demanar quina quantia,
quina diferència hi havia entre el calaix que s’havia previst a les obres i la nova
desviació. Estava dins dels paràmetres del projecte, per tant es va acceptar. Arrel
d’això, es va demanar el calaix. El calaix hi havia un plaç d’entrega d’unes 3 o 4
setmanes i això es va produir a finals de novembre o inicis de desembre. Per tal
d’iniciar les obres, perquè abans de posar el calaix, evidentment, s’havia d’obrir el
carrer, necessitàvem el permís d’ADIF, que, en principi, havia d’arribar al novembre i
finalment va arribar al desembre. Això també va retardar les obres. Per últim, quan es
va començar a obrir el carrer, davant del cementiri es van trobar unes restes òssies,
que, evidentment, van fer aturar les obres. Es van fer els informes pertinents als
departaments de la Generalitat per veure com havíem d’actuar. Generalitat ens va
donar uns paràmetres de com actuàvem. Finalment, es va haver de contractar una
segona empresa, que va passar per Junta de Govern i la feina que s’havia de fer en un
dia es va retardar setmana, setmana i mitja, perquè s’havia de tractar d’una manera
especial tot aquell espai. Les restes òssies, evidentment, eren del cementiri. Quan el
cementiri es va moure la façana, no es va fer, potser, la neteja o la retirada adequada.
Es deuria fer només la part on estava la façana i, evidentment, ara com que s’havia de
fer una excavació de metre i mig o dos metres s’han trobat. El que s’ha fet és retirarlos, amb tot el respecte possible. S’han traslladat a la part de l’entrada del cementiri,
on es van enterrar els altres que es van trobar en el seu moment amb el tema de la
façana. Són aquests 3 motius els que han fet que s’endarrereixi l’obra. Aquest informe
ens permetrà acceptar o no l’endarreriment. Evidentment aquests 3 motius són
suficients per acceptar-lo. Després són petits detalls que s’han anat trobant durant
l’obra, com altres obres que s’han dut a terme, sobretot quan són primeres
urbanitzacions, que moltes vegades et trobes que és impossible plasmar-les en un
projecte. També es van trobar els fonaments d’una antiga fàbrica, d’un antic magatzem
que hi havia en aquella zona, que em sembla que era una fàbrica de ceràmica. Es van
trobar els fonaments, evidentment no és el mateix anant retirant sorra, anant retirar
sauló, que trobar-te amb aquests fonaments que pertoca un altre tipus de feina. Em
consta que heu demanat les actes. Crec que s’han enviat ja, o en breu s’enviaran,
perquè crec que s’havien de signar, per poder-les enviar, per ser un document oficial.
Crec que aquesta setmana les signaven. En breu les rebreu. On especifica cada
setmana tots aquells imprevistos que han anat sorgint i que fa que s’hagi endarrerit
l’obra. Passeig Marítim, la canonada. Es canvien dues canonades. De fet una ja està.
Són desdoblaments, per això es manté la que comentaven. Es desdobla aquest servei.
El que hi ha existent seguirà funcionant, de fet està en molt bon estat, no es retira. A
l’avinguda Mediterrània sí que s’ha retirat la canonada, que era l’antiga canonada de la
fàbrica d’aigua, que és la que anava a parar a la platja, aquella sí que s’ha retirat,
perquè una canonada sense ús no té sentit mantenir-la. Però la del passeig Marítim
tindrà un ús.

Sr. Mercader: la pregunta, referent a la Mediterrània, és quina previsió hi ha de
finalització. Suposo que, un cop tinguin l’informe, sabran com han d’actuar i veure si hi
ha un sobrecost d’aquest endarreriment. Això ho anirem veient. Però, a veure quina és
la nova previsió o el nou calendari que hi ha. L’altre, home, ja que es fa un passeig
nou, la lògica seria que es fessin de nou les tuberies. Estarà en bon estat, però porten
vint i pico d’anys, potser? Potser al cap del temps s’han de tornar a canviar. Més val
que s’urbanitzi tot i es faci tot de nou ara, ja que ens gastem 6.500.000 €, que no pas
conservar una tubería, - vostè diu que està en bon estat-, que té 25 o 30 anys. Jo crec
que seria millor, ja que ho aixequem tot, fer-ho tot de nou, per no trobar-nos
imprevistos d’aquí a 5 o 10 anys.
Sra. Castellà: no ho dic jo, ho diuen els estudis, els enginyers, els arquitectes que han
fet el projecte, que estan en molt bon estat. Si ens haguessin comunicat que aquella
canonada estava en mal estat, evidentment, s’hagués inclòs dins del projecte. Ja
posats a rehabilitar, que més dona posar-ne o no, però si està en bon ús, quin sentit té
canviar-la? A més a més, està corroborat que s’ha obert tot el passeig i està en molt
bon estat. S’han passat càmeres per revisar-la. Ho diuen els enginyers i els
especialistes en aquest tema. De totes maneres, en el projecte ja estava contemplat
que es desdoblava. Desdoblar vol dir duplicar els serveis. Per tant, hi haurà més cabal
de recollida, tant d’aigües negres com de pluvials, també està la canonada del Consell
Comarcal, que també es manté. No és per temes econòmics. Si hi hagués algun
informe que digués que està en mal estat es canviaria. El nou calendari, no el sabem.
L’informe encara no ha entrat per registre amb la nova proposta. Evidentment, que
quan el tinguem, valorarem si acceptem aquest nou calendari, si acceptem el retard, la
proposta que tingui l’empresa, i si s’ha de penalitzar o no. Com hem fet amb altres
obres. De fet amb l’avinguda Barcelona vam fer exactament el mateix, acceptar els
motius del retard i no es va penalitzar. És una pràctica normal quan es fan obres
públiques. Crec que, en aquests últims 10 anys, només hi ha hagut un parell d’obres
que han estat acabades en termini. La gran majoria d’obres sempre porten un retard,
evidentment, sempre s’ha de justificar.
Sr. Mercader: normalment tenen retard, però això, justificat, dos setmanes, tres,
veurem quan de retard té. És veritat que sempre hi ha imprevistos, per això hem sigut
bastant insistents amb l’obra del Passeig Marítim, de començar-la més tard i el govern
fer la previsió de que acaba a finals de maig. Si sorgeixen normalment en obres que
no tenen tanta dificultat o que tenen característiques diferents, i la previsió mai es
compleix, doncs el passeig Marítim, en la situació que es troba, lo lògic és que hi hagin
imprevistos i que no acabi a finals de maig, sinó una mica més endavant. És el que sol
passar.
Sra. Castellà: al passeig Marítim anem molt bé. Evidentment vam fer la previsió i no
es durà a terme la urbanització, ni dels carrers perpendiculars perquè ja es va pactar
amb l’empresa que com anàvem bastant justos de temps i per possibles imprevistos,
es va extreure de la primera fase els carrers adjacents. Els carrers perpendiculars es
faran a la segona fase. Està dintre de l’acta de replanteig del passeig Marítim. Ja es va
fer un calendari adequat a aquestes previsions, vull dir, que no pateixis. Pel tema dels
retards, recordo el traumàtic que va ser el pavelló de l’avinguda Tarragona. que va
tindre un retard de set o vuit mesos, no recordo quants exactament, que es va aturar
totalment. Si no recordo malament, no es va aplicar cap tipus de sanció en aquells
moments. De qualsevol manera, jo continuo dient que qualsevol dubte que tingueu al
respecte a les obres, el meu despatx està obert, per qualsevol dubte, qualsevol

trucada telefònica, qualsevol correu i ja que estem aquí en el plenari, qualsevol dia que
vulguin, fora del dia de visita d’obres, que es un dia de treball, si voleu visitar les obres
estarem encantats d’acompanyar-los i que puguin veure in situ com funcionen.
Sr. Mercader- Nosaltres ho preguntem al plenari, perquè ens ho trasllada la gent, de
per què hi ha endarreriment de l’Avinguda Mediterrània. El govern pot informar de
moltes coses, però no té la iniciativa d’informar quan hi ha endarreriments. Surten els
endarreriments o les explicacions perquè l’oposició o la gent ens ho demana. Jo
m’acabo d’assabentar que els carrers adjacents del passeig Marítim no s’inclouen o
s’han exclòs de la primera fase, perquè no arriben a temps. No sé si això ha sortit en
algun mitjà de comunicació que s’havia decidit que només es feia el passeig Marítim i
els adjacents, com que no arribava a temps, es deixava en una segona fase, aquest
canvi, jo la veritat és que no he vist ni la notícia i no sé si s’ha informat als veïns. Em
sorprèn que si es contracta aquesta primera fase amb uns carrers, amb uns serveis,
amb un temps, com veuen que en el temps no arriben, doncs s’exclouen aquesta
urbanització dels carrers adjacents. Això significa una conseqüència pels veïns dels
carrers adjacents, que en principi se’ls va dir que els vostres carrers seran arreglats
durant aquest termini i com que el govern ha anat tard en fer aquesta obra, les
conseqüències les paguen els veïns d’aquests carrers adjacents que s’hauran
d’esperar més mesos per tal de que siguin arreglats. Aquest moviment polític, perquè
ha sigut un moviment polític, no crec que hagi sigut un moviment tècnic, s’acosta la
temporada turística i potser no acaben aquestes obres, crec que això s’hauria d’anar
informant. Ja que estem sent canal de transparència, s’hauria d’informar a la població.
Això, torno a dir, és conseqüència d’una mala previsió i una mala planificació del
govern al començar unes obres a finals de gener, principis de febrer.
Sra. Ponsa: Sr. Mercader, estic cansada de sentir mala planificació del govern. Si s’ha
retardat aquesta obra, vostè sap, perfectament, que és per ADIF. Hem tingut molt de
merder amb ADIF, i això ho sap vostè. Per tant, no digui mala planificació del govern.
El govern tenia planificada l’obra. El que passa és que després ADIF que es va
despenjar, com no havia fet abans, a demanar una sèrie de terrenys i una sèrie de
convenis. A Barcelona ho tenien bloquejat i no sabem el perquè. Anava MadridBarcelona i Barcelona-Madrid. Vaig tenir que posar-me en contacte amb el cap d’ADIF.
Ho vaig tenir que fer per Linkedin, que això ja és greu, perquè no ens feien cas.
Trucàvem a Madrid, trucàvem a Barcelona, ens anaven pilotejant d’un cantó a l’altre.
Sembla mentida que digui això. Institucionalment vam trucar al Ministeri que calia, vam
anar a Barcelona. Al final ens van donar un contacte, que no hi havia manera de
posar-s’hi en contacte, ni per telèfon ni per e-mail. Es veu que l’havien ascendit de
càrrec i havia canviat. Finalment es va posar en contacte. També he de dir que va ser
molt amable i que sort vam tenir el poble de Malgrat de que aquesta persona ens
ajudés. Fins i tot aquest cap d’expansió va dir que no entenia perquè a Barcelona ho
tenien bloquejat, que al final els hi va tenir que dir el que havien de posar a l’informe
perquè el fessin. No ens vingui amb la mala planificació del govern, això no li permeto.
Vostè sap que moltes vegades hi ha ens superiors que bloquegen les obres, en aquest
cas ha sigut ADIF, igual que ha passat a l’Avinguda Mediterrània, on, també ADIF hem
trigat molt, perquè hi havia una sèrie de convenis que bloquejava. Finalment, s’ha
pogut tirar endavant i això és en benefici de tots i de totes, i de tot Malgrat. Vostè sap
perfectament que hi ha obres que van més lentes o més ràpides. Però, parlat amb
tècnics de la casa, cap obra aquí, ha acabat en termini, que recordin, cap. Per tant no
vingui amb la mala planificació de govern. Estem tot el dia a sobre. Estem trepitjant
carrer. Ens passem hores i hores, tant al Passeig com a l’Avinguda Mediterrània,

perquè això tiri endavant. Hem mogut totes les tecles habidas y por haber. Per tant, no
vingui amb la mala planificació de govern, perquè això no li permeto. La Sra. Castellà li
acabarà d’explicar el que vostè vulgui, però, si us plau, guardis de dir la mala
planificació. Si els carrers perpendiculars del passeig Marítim s’han tingut que treure
és perquè vetllem per la temporada turística. Estic segura que es va dir a la ràdio.
Estic segura. La Sra. Castellà ha anat a explicar els endarreriments d’obra. Si vostè no
ho ha escoltat no ho sé. Es va dir. Per això es passaven a la segona fase. El bo que
ha tingut aquest govern ha sigut contractar la mateixa empresa per fer les dos fases.
No com s’havia dit d’una empresa una fase i una empresa una altra, perquè sinó ara sí
que tindríem problemes greus. Per tant no digui la mala planificació, si us plau.
Sr. Mercader: s’ha d’enfadar amb ADIF, no amb el PSC. Nosaltres no fem els
informes ni els desfem. S’ha d’enfadar amb ADIF.
Sra. Ponsa: no estic enfadada. Vostè diu mala planificació, vostè, si vol, pot saber el
perquè. Ho sap perquè també ha estat regidor d’obra pública i urbanisme. Vostè sap
perfectament com funcionen les coses. A vegades, hi ha ens superiors que, pel que
sigui, retarden una obra, no arriben els convenis. Per tant, no digui mala planificació,
és per això que m’enfado.
Sr. Mercader: em sap greu que li enfadi lo de mala planificació, però ho reitero. Mala
planificació del govern, perquè, com que sabem que depenem d’alguns permisos d’ens
superiors o d’altres administracions, com per exemple poden ser ENDESA, Telefónica,
el Gas, i que triguen molt en fer-ho, s’ha de planificar amb molt de temps anterior, és a
dir, no només mig any, sinó un any abans. Per això dic aquesta mala planificació. Tots
ens hem trobat imprevistos amb altres empreses, però si ho fas amb molt més temps
de marge, perquè això del passeig va començar a moure’s potser fa un any, amb els
projectes, modificació i tal. Potser si s’hagués començat a moure tan bon punt vostès
haguessin entrat.
Sra. Ponsa: tan bon punt vam entrar, vam començar a mobilitzar tot això i hi havia
silenci, no passava res. Va ser de cop que algú es va despenjar, quan havien demanat
tot i no hi havia cap mena de problema. Vam iniciar en termini.
Sr. Mercader: si puc acabar, en principi, la modificació del projecte la van encarregar a
finals del 2017. Podien haver començat a encarregar la modificació del projecte tan
bon punt van entrar, estic dient això. D’haver-ho fet amb més temps. Potser no
haguéssim de córrer. O sinó esperar a la propera temporada, començar a l’octubre i
segur que no hi haguessin hagut aquests carrers que s’hagin exclòs o altres coses.
Per això, diem la mala planificació del govern.
Sra. Vega: Jo dos explicacions i dos preguntes. Una de les explicacions és que, en el
passat 7 de febrer, ho diré en castellà: nosotros dijimos vamos a votar en contra por
una razón, que ustedes tienen una partida en la Asociación de Municipios
Independientes de Cataluña y la volveremos a votar en contra, nada más por esta
partida en los presupuestos. El Sr. Roger me dice: la Sra. Vega habla de esta cuestión
de la cuota del AMI, usted ha manifestado que es a posteriori, la aprobación inicial del
presupuesto el debate que hubo inicialmente aquí para aprobar los presupuestos.
Usted nunca habló de esta cuota pero ha hablado después en los medios de
comunicación. Nuestro voto no es solo esto sino que hay una partida en la que no
estamos de acuerdo, que es la mínima, porque ustedes dan dinero a los partidos

independentistas, que es el AMI, nosotros estamos en contra. Nuestro voto será en
contra. No quiero que me conteste por una sencilla razón, usted dejó muy claro en el
Pleno pasado que, cuando hablo yo, no escucha. La única pregunta que le digo es: si
no me quiere escuchar yo lo agradecería, si la alcaldesa se lo permite, que el rato que
yo exponga algo se marche usted y tome un café y vuelva. Esa es una.
Sra. Ponsa: Sra. Vega, em sembla que això sobra.
Sra. Vega: con todo el respeto del mundo. Le hice una pregunta y me contesto, está
en el acta. Eso es falta de respeto y usted no estuvo a la altura de llamarle la atención.
Sra. Ponsa: quan a vostè li interessa estem a l’alçada, quan no li interessa. no estem
a l’alçada. Ara li dic que, si us plau, una mica de respecte.
Sra. Vega: la siguiente va para el Sr. Jofre. Sr. Jofre, usted ha habido varios Plenos,
sobretodo en un debate, en que usted me dijo, en buenas palabras, que yo me
inventaba las cosas. Usted me dijo que yo nunca había tenido una reunión con el
PDCat en referencia a los presupuestos generales del Estado y el día 16 de junio, Ona
Malgrat sacó una noticia que pone: ERC pone que se incluya el Paseo Marítimo en los
presupuestos del Estado. Yo hice un escrito. Ustedes lo leen todo. Con este escrito
quiero decir a la gente mi punto de vista sobre una noticia que se ha publicado hoy en
los medios de comunicación de nuestro Ayuntamiento. En dicha noticia ERC ha pedido
que se incluya mediante los presupuestos generales del Estado la remodelación del
Paseo Marítimo, la abertura de la Avenida Mediterránea y la construcción de un nuevo
equipamiento socio-cultural o deportivo para el pueblo, de 9.400.000 € para estas
obras. Cuál es mi sorpresa, el pasado mes de mayo, el PDCat pidió al PP de Malgrat
de Mar reunirnos para hablar de este tema. En esta reunión se me dejó claro que
aunque no le diéramos la ayuda teníamos el dinero para hacer estas inversiones, que
se prometieron en su presentación cómo nuevo Gobierno. Este proyecto, aunque se
deben hacer unas modificaciones, está en Madrid desde el año 2012, cuando
gobernábamos PP conjuntamente con PSC. Cómo ciudadana de este pueblo me
considero engañada. Han prometido cosas con un superávit del anterior gobierno y
ahora piden esa cantidad al Estado español. Qué Gobierno tenemos que no son
capaces de poder hablar entre ellos para pedir ayuda al Estado, que no cuenten con la
oposición que son los partidos mayoritarios en Madrid, que digan que no necesitan a
España y que ahora tengan la virtud de ir por libre sin contar con la población. Cómo
se puede trabajar para un pueblo si no nos unimos para mejorarlo. Que quieren decir,
que no pueden hacer estas inversiones porque el Estado no les ha dado lo que le han
pedido? Creo que los malgratenses no somos tan ciegos para ver lo que se proponen.
Eso lo colgué yo y se lo repito, porque usted se ha entretenido en decir que esto era
mentira. También le colgué otra parte que es: se dice, se comenta, que la oposición
ratifica uno de los diez puntos del nuevo Gobierno. La información no es exacta. PSC
y PP presentaron una moción para la obertura de la Avenida Mediterránea y la
votaron, en esta votación se ha añadido el equipo de Gobierno. Esta moción se
presentó antes de la rueda de prensa de los diez puntos. Simplemente es que a
ustedes les quede claro que a veces la redes, y yo no escribo mucho, vale la pena.
Ahora, sí me lo permiten, en el anterior Pleno yo pedí la contratación, lo del comedor
ya se me atendió, que conste que yo estuve hablando, que faltaba algo, que eran los
penales, ya me han dicho que lo están pidiendo, no me cuadraba que hubiera la
dirección fiscal en Tesorería en un sitio y en Hacienda en otro y me han dicho que lo
mirarán. En realidad, creo que se estuvo mirando y le agradezco a la Sra. Casajuana

que tuviera la deferencia, como mínimo, de atenderme. En relación al otro, yo solo
quiero preguntarle una cosa al Sr. Márquez ya que tenía problemas de horarios, no
eran compatibles con los míos, si me puede contestar. Ustedes hicieron una
aportación de 3.800 € al Casal del Jubilat, yo quiero hacer varias preguntas a ver si las
saben. Aquí no hay ningún informe de que tengan ningún tipo de ingresos para
justificar si gastan o no gastan. Solo salen gastos, en ningún sitio pone si ellos cobran
una cuota a los socios o no lo cobran. En realidad, cuando se da una subvención,
también tienen que preguntar si tienen unos ingresos o no tienen unos ingresos, esto
consta en las subvenciones y siempre se han pedido. En este caso, no están.
Después me sorprende, ojalá puedan hacer muchas fiestas, porque ya se lo han
currado trabajando todos los años que trabajan, pero yo vuelvo a preguntar, ustedes
me han presentado una factura de 3.000 € de una comida y me gustaría saber si esa
factura era el total, el importe exacto del menú o no. Sí es el importe exacto del menú,
preferiría no decir algo que no estoy del todo segura, si los socios no han aportado
nada, claro, sino tampoco me cuadran las cuentas. En realidad, sinceramente Sr.
Márquez, no me cuadra nada. Pero cómo no he podido hablar con usted en privado,
porque resulta que el día que yo tengo libre, usted no puede, lógicamente se lo tengo
que preguntar aquí. Usted lo va a tener un poco mal para contestarme porque no
tendrá ni idea de lo que le estoy preguntando, porque no tiene el expediente delante.
Dicho eso, también me sorprende que hagan una fiesta, que pidan una serie de
bocadillos y que después se me vayan al Mercadona a comprar cosas. Es que es un
conjunto de cosas. Lo que más me sorprende es que ustedes no me han hecho ningún
tipo de ingreso de esta Asociación. Me gustaría saber si ustedes dan una subvención,
en qué punto esa subvención, o si solo tienen una, no sé si tienen una o dos, hay
veces que tienen una en la temporada y según las circunstancias y hacen otra cosa
que sube más las bases les pueden ayudar más. Es que aquí solamente hay gastos,
ningún tipo de ingreso. Me gustaría Sr. Márquez, que hiciera el favor de encontrar un
momento si fuera posible, aunque sea un día a la tarde, un martes, y me explicara
exactamente cómo está el expediente.
Sra. Ponsa: Sr. Roger per lo del tema de l’AMI.
Sr. Roger: si vostè recorda també vaig dir que, si era el cas, com veig que és el cas,
no passa res, escolti, es reconeix i punt, cap problema. Per tant, això li vaig dir l’altre
dia i vostè aquesta part l’ha obviat. Li vaig dir que, si això era així, jo ho reconec, a mi
no em cauen els anells per reconèixer que m’equivoco, a vegades. També li haig de
dir, no sé quan portem aquí, però és difícil estar concentrat al 100% i escoltar el que
diu tothom i no perdre’s. Per tant, si en aquell moment potser no estava del tot atent i
em va semblar que no ho havia dit, repeteixo, cap problema. L’altra qüestió de
comentaris de si haig d’anar a fer cafè o no, això són qüestions personals que jo li
demano que no hi entri, perquè crec que no hi pertoca.
Sra. Vega: té raó, no toquen, però tampoc tenia raó la contesta que vostè em va
donar. Jo li vaig preguntar una cosa i vostè em va dir: quan vostè parla jo no escolto.
Si vostè això no m’ho contesta, jo no me sento ofesa, però la resposta seva no va ser
la correcta. És això el que me va ofendre. Lo que vostè diu de que passem hores, és
veritat, vostè, jo i tothom, la ment no arriba, però no era la resposta correcta. Per això
vostè té que entendre que jo m’enfadés.
Sr. Serret: Sr. Vega, aquest és un tema que ja hem parlat al plenari vàries vegades i
sembla ser que vostè no té clar, encara, les temporalitats. Jo li explicaré. L’any 2017,

el Partit Demòcrata entra unes esmenes al pressupost i es reuneix amb vostè, ho he
explicat moltes vegades, i vostè contesta tot el que acaba d’explicar. A l’any 2018, el
Partit Demòcrata torna a entrar les mateixes esmenes al pressupost i ERC, igual que
havia fet al 2017, torna a entrar les mateixes esmenes. Aquest govern, de forma
transversal, ens reunim, acompanyats de l’alcaldessa, el primer tinent d’alcalde, el
segon tinent d’alcalde (la tercera es queda fent d’alcaldessa accidental perquè els
quatre no podem marxar del municipi a la vegada), i ens anem a demanar que s’aprovi
aquesta esmena i rep el suport també del PSC, que malgrat no haver-nos reunit amb
ells, mouen fitxa i apreten al seu grup del Congrés, perquè també aprovin aquesta
esmena. Jo, a vostè, per deferència, perquè el projecte ja el coneix, perquè l’esmena
ja la coneixia de l’any anterior, perquè ja ens havíem reunit, cinc dies abans de marxar,
la truco i vostè em diu: jo no tinc fil directe amb la Vicepresidenta, això no ho podré
aconseguir. Vostè no té la força, ni la manera, ni el contacte directe per aconseguir
que s’aprovi aquesta esmena. Des del mateix Congrés dels Diputats la vaig trucar
vàries vegades i ho vaig fer, personalment, vàries vegades, i vostè no va agafar el
telèfon, li vaig fer un missatge i li vaig dir: que sàpiga que el partit socialista aprovarà
l’esmena, si no hi ha l’aprovació del PP l’esmena no s’aprovarà, per tant els sis milions
dels set que demanaven a l’esmena no s’inclouran pel passeig Marítim. Vostè, a més a
més, em diu: al 2012, governava el PP amb el PSC, governaven junts, sí, però tampoc
va aconseguir l’aprovació de l’esmena. Per tant, si els 6.000.000 € no vénen de l’Estat
és perquè el PP no va aprovar aquesta esmena. Però vostè, a més a més ho fa en
castellà, perquè el 28 d’abril hi ha eleccions al Congrés dels Diputats i a vostè
l’interessa fer una línia de campanya, això és la seva història. Però sap que passa?
Vostè diu que a nosaltres no ens interessa Espanya, sí, clar, no ens interessa
Espanya, però sap que passa quan Espanya governa d’esquenes a Catalunya? Que a
Mariano Rajoy se li fa una moció de censura. Sap que passa quan el Partit Socialista
governa en contra o d’esquenes a Espanya? Que ha de convocar les eleccions perquè
no s’aprova el pressupost, per tant, Sra. Vega.
Sra. Ponsa: por favor, estamos en el Plenario. A ver, señor, váyase por favor, si tiene
que estar así. Usted opine lo que quiera pero por favor deje acabar. Deje acabar el
plenario. Un poco de respeto. Farem un recés i que es calmin. Fem un recés de cinc
minuts Sr. Secretari. Cinc minuts.
Transcorregut el recés disposat per l’alcaldia es continua amb el punt de precs i
preguntes:
Sra. Ponsa: Sr. Serret, vostè ja ha acabat la seva intervenció?
Sr. Serret: No. Acabo breument. Abans, havia sol·licitat la paraula a l’alcaldessa per
fer un prec, però ja aprofito que ha passat això i ho esposo en aquests moments i
després li contesto Sra. Vega. El prec anava en una qüestió d’ordre i, evidentment, cal
explicar que el plenari està regit per un ROF, que hem de seguir una ordenació, un
reglament, tant els regidors, els membres del Consistori, com, en aquest cas, el públic,
el torn de precs i preguntes és l final de tot. Això tampoc és molt normal, perquè en
molts plenaris no és obert com és aquí, això és diferent, en aquí ho fem i el ROF ho
permet. Quan toqui el torn dels precs i preguntes del públic, serà un torn obert en que
qualsevol regidor del plenari respon a la ciutadania. Dit això, Sra. Ortíz, abans quan la
presidència d’aquest plenari li ha dit que havia de demanar permís, no és perquè
demanem permís a la senyoreta per sortir de la sala, és perquè hi ha una qüestió
d’ordre en que el Secretari de la Corporació ha d’anotar quan hi ha una absència de la

sala. Per un tema de qüestió d’ordre, per un tema de la votació. No per un costum o
perquè fa maco o fa respecte, sinó perquè és una qüestió d’ordre. Quan es demana
permís, evidentment, no cal que s’enteri tothom, per això la presidència li ha dit:
escolti, ha sortit de la sala sense demanar permís i això afecta a la qüestió d’ordre del
plenari. Vostè s’ho agafa en broma, però per mi és una falta de respecte al plenari. És
una màxima representació, és la màxima institució i això acaba comportant, Sra. Ortíz,
que transmetem aquestes conductes també a la ciutadania i que perdem el respecte a
la màxima institució del municipi, que és el que representa a tota la ciutadania. Això,
mes darrera mes, acaba comportant situacions com les que estem vivint. A mi, la
veritat, és que m’entristeix. Avui li ha tocat a vostè, vull dir, que és un tema que ens
hem de fer i reflexionar tots. En aquest mandat, es té una dinàmica de perdre el
respecte al plenari. Això potser que ens ho fem mirar tots i li donguem el pes i la
importància que té el plenari, mantenint totes les formes. Igual que quan li demanem a
la presidència la paraula, perquè qui té la potestat d’atorgar-la, però també de treurela. Vostès s’enfaden, jo ho entenc, jo també he estat a l’oposició i quan l’alcaldessa,
Conxita Campoy, deia que s’havia acabat el torn de paraula t’havies d’aguantar, quan
era el Sr. Mercader, que teníem un rellotge aquí al darrere, també. Dic els alcaldes que
hi ha hagut en democràcia. Segurament, en Pepito Mora, - jo no el vaig conèixer com
Alcalde, perquè no havia nascut -, però també ho feia perquè és la potestat que té la
presidència del Plenari. Si entrem en aquestes dinàmiques, perdrem el respecte al
Plenari. Això s’acaba transmeten a la ciutadania i acaba passant el que ha passat en
aquests plens, en aquest mandat, jo no ho havia vist abans. M’avergonyeix, però
també m’entristeix. Sra. Vega, li contesto, no pateixi. Acabo i ja està. Era un prec, que
havia demanat la paraula i aprofito, ja que ha passat aquesta situació, en comptes de
fer-ho a final de tot ho faig en aquest moment i així jo ja no torno a agafar el micro, no
pateixi. Si li haig de contestar a la rèplica ja li contestaré, però no entraré en un nou
prec. Sra. Vega, només recapitulo amb el dates, al maig del 2017, jo també ho vaig
penjar a les xarxes, vam fer una esmena i al maig del 2018 vam fer l’altre esmena que
és el que vam anar al Congrés en representació institucional a demanar aquesta
subvenció. Ja està. No hi ha més. Vostè s’enfada amb la intervenció que he fet, és
així. La situació és la que és, els grups parlamentaris del Partit Demòcrata i d’altres
han donat el recolzament a una moció, perquè veníem del que veníem, després no
han recolzat uns pressupostos perquè estem a la situació, també, degradant cap a
Catalunya, que vostè ja coneix i tots coneixem i no entraré, però que evidentment no
podia tenir el suport del nostre grup i d’altres grups catalans perquè el que està vivint
Catalunya no és de rebut i toca que es faci justícia.
Sra. Vega: Sr. Jofre, yo no me enfado aunque usted se lo piense. Me cuesta mucho
enfadarme. A veces para ciertas cosas no vale la pena perder el tiempo. Dicho eso, yo
lo escribí en castellano, yo no lo estoy haciendo porque ahora el 28 de abril vengan
elecciones. Yo hablo en castellano cuando me apetece, porque soy española y soy
catalana. Puedo hablar los dos idiomas. La pena es que no pueda hablar más, eso es
una pena que tengo muy grande. A mí nadie me puede decir que yo estoy haciendo
campaña cómo acaba de decírmelo. No lo estoy haciendo. Hablo en castellano con
mucha gente y he hecho plenos en castellano. Eso nadie me lo puede negar. Lo que
he leído no lo tengo en catalán, lo tengo en castellano porque yo me expreso mejor en
castellano. Me ofende que yo politizo el español o el castellano porque no es cierto.
Puedo presentarle muchísima gente que le hablo en castellano. Por dos cosas, una
porque hay personas que el catalán no lo entienden. Dos, hay gente mayor que
entienden el catalán pero tienes que ir más despacio. Tres, porque me da la real gana.
Es así de claro. Usted no me tiene que decir si hago política o no, porque no la hago.

Hablo el castellano en muchos plenos. Eso si quiere me encargaré de buscárselo.
Dicho eso, yo no he negado nunca la conversación que tuvimos con usted. Yo le dije
que usted me llamó un lunes, que el martes era fiesta en Madrid, y yo le dije que el
jueves eran los presupuestos del Estado y yo no le podía echar una mano. No lo
negaré porque lo he dicho desde el primer día y lo seguiré diciendo. En esta
conversación, usted a mí no me llamó para los presupuestos, me vino la Sra. Neus
Serra, no vino usted. Vino el grupo. Pero en ningún momento se me dijo nada, porque
ya estaban preparados. No se me llamó desde allí. Quién me llamó esta última vez fue
usted, que me llamó el lunes, que el martes era fiesta, y lo he dicho siempre, lo puede
usted buscar dónde quiera, yo no puedo negar nada de eso porque es verdad. Yo no
voy a entrar, simplemente es que cómo usted en el debate me dijo que me lo había
inventado, pues ya está. Una cosa que me he olvidado, usted me dijo también que
habían hecho reuniones en Habitatge, muchas reuniones, y yo no había asistido a
ninguna. Yo solo he dejado de asistir a una. Se hizo un viernes, lo tenía por aquí, pero
con todo el follón me parece que me lo he olvidado. Una era en diciembre, me parece,
lo digo de memoria porque ahora lo tendría que buscar. Una fue en diciembre, era al
mediodía y no pude ir. Otra la hizo usted un viernes, que yo no pude ir, que era el 28,
me llamaron dos días antes, lo puede usted comprobar, y la otra que hubo, que son
las tres que hubo, que se hizo allá arriba en el Centro cívico, sí que estuve. Vino la de
los desahucios, estuvimos hablando de los contadores solidarios y yo estuve sentada
enfrente de usted. No he perdido tantas reuniones, simplemente eso, que cuando un
dice que pierde muchas reuniones, también hay que saber muy bien lo que dice,
porque yo también soy bastante responsable con mi trabajo. Tampoco espero
contestación, porque si no nos vamos a alargar y no vale la pena. Pero muchísimas
gracias por su respeto. Yo quería hablar con la Sra. Casajuana, porque ustedes están
haciendo un curso sobre higiene de la postura a les escoles Montserrat. Això és diners
de l’Ajuntament que paguem tots. Jo pregunto, perquè només es fan a les dos escoles
públiques? Perquè els diners públics són de tothom. Si és de tothom, hi ha el dret
d’anar on vulguin, si les famílies tenen el dret d’anar a les escoles que vulguin, tenen el
dret de tenir totes les coses i tot el que es doni a les altres escoles, perquè són escoles
concertades. I jo suposo que vostè sap molt bé el que és una escola concertada.
Llavors, torno a dir lo mateix, és com si fos una discriminació de nens. Quan s’estan
pagant aquests cursos, perquè vostè m’està gastant 3724 € en dos escoles que jo
trobo que és un curs molt bo, que jo sé que les altres escoles, les paguen les mateixes
escoles o les AMPES. Sap què vol dir això? Això vol dir que els nens d’aquestes
escoles, que en aquesta població hi ha tres concertades, paguen dos vegades això, o
tres, depèn de com sigui el panorama. Perquè la paguen amb els impostos i la paguen
si volen que l’escola ho faci. Perquè vostès no ho paguen. I a mi m’agradaria saber
quins criteris han fet, perquè aquests nens ho puguin gaudir i els demés no, perquè a
mi em fa molt mal que vostès deixin a uns nens des de P3 fins a 6è que no puguin
gaudir d’això, si no ho paguen les famílies. Si vostè m’ho explica i puc entendre-ho, li
agrairé.
Sr. Serret: li he dit que si calia li faria la rèplica. Jo no he entrat en el castellà i el
català. Li he dit que he entrat en el contingut. Aquí venim a fer política, i això no em
dirà que no. Parli com vulgui, en l’idioma que vulgui. Jo de l’idioma no li he parlat. Els
meus sogres parlen castellà, la seva llengua materna és el castellà i no em ficaré amb
aquest tema, no hi entraré. No fiqui en boca meva coses que no he dit. No em costa
res dir-li: sí, és cert, vostè va assistir a una de les quatre reunions d’Habitatge, a la
última, que era a l’Arxiu, tampoc va venir. Si són tres, ha assistit un 33%. Quan són a
la tarda, si no pot venir, no ve, tampoc. Això és el que li vaig dir. No entri més en això i

en el tema el Congrés, torni-ho a explicar si vol, perquè al final estem parlant del
mateix. Vostè diu que no tinc raó, però és igual, Sra. Vega, sigui el que vulgui.
Sr. Màrquez: Per contestar la pregunta sobre la subvenció a l’Associació de jubilats de
Malgrat. No tinc davant l’expedient d’aquesta subvenció. Jo el que diria, sense tenir-ho
davant, és que aquesta subvenció és, exclusivament, per una activitat de la gent gran,
no s’està subvencionant, crec, parlo de memòria, a totes les activitats que realitza
l’entitat i no cal que ens demostri l’entrada d’ingrés, diria que l’activitat subvencionada
és la de la Setmana gran. Si m’equivoco, ho rectificaré, tornaré a mirar l’expedient i, si
convé, mirarem de trobar-nos un dia per la tarda quan puguem tots i em fa les
preguntes corresponents. I, a més a més, crec que en aquest expedient hi ha un
informe favorable per part d’Intervenció. Per tant, hi ha una part tècnica en la qual no hi
ha cap decisió política. Políticament, no s’entreguen subvencions, no en funció del
color polític de l’entitat es dona més o menys, va en funció de criteris tècnics i
normalment qui entrega aquestes subvencions i comprova la documentació són, en
qüestió de Cultura, l’auxiliar tècnica de Cultura i la part numèrica, Intervenció. Si hi ha
hagut algun problema amb alguna subvenció, de fet ara també ha passat per Junta de
Govern dos o tres expedients que demanen documentació a entitats que no han
acabat de justificar subvencions anteriors, des d’Intervenció es fa el procediment per
demanar. Però en tot cas, parlo de memòria, no vull equivocar-me, tornaré a revisar
l’expedient, però diria dues coses. Una, és una activitat molt concreta en la qual no
s’està demanat si hi ha un abonament de soci o no, perquè és una activitat puntual la
que s’està subvencionant com es subvencionen moltes altres activitats puntuals
d’altres entitats, com associacions de veïns, culturals o esportives. I després, hi ha un
informe d’intervenció que en aquest cas és favorable.
Sra. Vega: Sr. Márquez, le agradezco que haya tenido 5 minutos para mirar el
expediente, porque al menos el receso nos ha servido de algo. Yo ya sé lo que usted
me está diciendo y lo entiendo perfectamente y lo tenemos que entender todos y
vuelvo a repetir que las fiestas para la gente mayor, se merecen esas y más. Pero los
números son números. A mí lo que me gustaría saber es, en la factura esta de los
3000 €, si el importe que ponen por persona es el importe que se ha pagado o el
importe que vale. Y ahora usted piense lo que le estoy preguntando, si el importe que
vale o el importe que se ha pagado, y después si quiere lo hablamos a solas.
Sra. Ponsa: Sra. Vega, tot això poden quedar vostès després, perquè em sembla que
és allargar el Ple per allargar-lo.
Sra. Vega: le he dicho que ya me lo contestará, que quedemos, por mi parte he dicho
una tarde, no hemos quedado porque él tiene un problema de horarios y yo también,
pero ya he dicho que cualquier tarde podemos quedar y lo hablaremos a solas, solo
que lo mire y lo hablaremos a solas, no hacía falta que me contestara ahora.
Sra. Casajuana: em sap molt greu, Sra. Vega, jo no tinc cap problema amb vostè,
quan hem de quedar per mirar expedients, ho fem, però sempre deixa anar coses
estranyes. Miri, això és una Setmana gran i una Setmana gran té una sèrie de
despeses i es subvenciona un part, igual que quan es fa la Festa Major de Can
Palomeres, es subvenciona una part i ningú va a mirar quins ingressos obtenen a la
barra a aquesta festa, perquè s’entén que la despesa és superior a la subvenció que
un fa. El que no era normal era, per exemple, els 25.000 € anuals que, durant 10 anys,
havia rebut l’escola de futbol i vostè va ser regidora. Una escola de futbol que tenia

més ingrés que despesa, però, tot i això, l’Ajuntament li seguia donant 25.000 € cada
any. Plantegis això, si us plau. Estem parlant d’una festa d’una Setmana gran que té
una despesa superior a la subvenció que l’Ajuntament li dona. Que vol anar a veure
els menús? Anem al restaurant a veure lo que van menjar o no van menjar. Anem-hi.
Perquè al principi, hi ha una presumpció de bona fe entre aquelles entitats que ja fa
anys i panys que estan al poble, perquè pensem que no es dediquen a manipular
documents i falsejar documents. Vostè sap la quantitat de gent que va al dinar de la
Setmana gran? Jo no hi vaig, quan sigui gran no sé si hi anirem, però no hi he anat, ni
com a usuària ni com a política. Vull dir que aquestes coses que deixa anar, igual que
lo d’avui, nens esquena sana, és maquíssim, m’agrada molt, perquè vostè explica que
és treballadora de l’escola concertada? Digui-ho també, perquè jo vull saber si ho
pregunta com a regidora o com a treballadora de l’escola concertada de Malgrat. És
una incompatibilitat.
Sra. Vega: Sra. alcaldessa, s’està ficant a la meva vida privada.
Sra. Casajuana: És una incompatibilitat.
Sra. Ponsa: Sra. Vega, si us plau, deixi acabar.
Sra. Vega: Jo la deixo acabar, però si ella es torna a ficar a la meva vida privada....
Sra. Casajuana: disculpi, això no és la seva vida privada, tothom sap que la seva
disposició com a regidora només és els dijous, perquè a la seva feina només se li
possibilita....
Sra. Vega: però jo no he dit mai
Sra. Casajuana: jo no he dit obertament on treballa. A la declaració inicial que tots els
regidors fem de béns, ingressos i on treballem, això ho posem. Tothom ho sap, per
favor, perquè tenim un règim d’incompatibilitat en funció de les nostres feines, hi haurà
coses que com a regidors podrem fer i altres que no, i això ho sap tothom. Ara li
explico jo de què va això. Escolti’m l’escola pública, jo crec que és sabut i notori que
està en una situació diferenciada en relació a altres escoles concertades en aquest
cas. Per què? Perquè, durant un temps, el finançament ha estat el que ha estat,
congelat. Acaben les classes a les 12:30, finalitzen a les 4:30, aquella hora que mai es
recuperarà. Per què es fa això a les escoles públiques? Perquè es volia un informe en
relació a com estaven les aules i això extrapolar-ho a totes les aules i totes les escoles
del poble. I és un projecte que es fa tres anys, prou. I amb això tenim un informe de
l’estat del material, cadires, taules, posició de pissarres, de totes les escoles. I aquest
informe servirà per totes les escoles. Vaig veure que l’escola Sant Pere Chanel va
comprar mobiliari, disculpi, igual que li puc parlar de l’escola Fonlladosa, vostè ha tret
el tema de les escoles, les escoles són públiques. Vaig veure que l’escola Sant Pere
Chanel. Igual que l’escola Fonlladosa han canviat mobiliari. En aquest cas l’escola
Sant Pere Chanel ja anunciava l’AMPA que havia fet aquesta inversió. Que bé, perquè
les AMPES de les escoles públiques no la poden fer, aquesta inversió. Jo li diré només
una raó de per què s’ha fet això. Perquè puguem tenir un informe aplicable a totes les
escoles i perquè políticament penso que el model d’aquest país ha de ser escola
pública. I jo ho penso. I una altra cosa, el model de la concertada, dos escoles a
Malgrat que són de l’església i una escola que és una fundació. Darrere d’això hi ha un
negoci? Si o no? O només és públic? O només viuen del concert l’església, li donen

els diners del concert i no fan negoci de l’escola, l’escola no és un negoci també?
Quan paguen els nens? Perfecte, però que vostè digui, i ha tornat a utilitzar el terme
discriminatori, que com això només ho dona a l’escola pública és discriminatori amb
tots els altres nens, discriminació de nens, ha utilitzat aquest terme. Ja està bé, home,
ja està bé. I no mullar-se una mica per aquella escola que porta anys i panys amb
situació desigual, això no és discriminatori? Hem de quedar bé amb tothom? L’escola
Fonallosa fa temps que estan fent aquest projecte, l’escola Chanel també. I el Vedruna
va decidir en el seu moment no fer-lo. I les escoles públiques no tenien diners per ferlo i nosaltres hem triat pagar-ho. I quin problema hi ha? Ha titllat a la regidora
d’educació que discrimina nens, molt bé, doncs nosaltres parlarem també, no li
molesti tant que jo li digui si hi ha algun tipus d’incompatibilitat en aquesta pregunta per
la feina que desenvolupa.
Sra. Vega: no sé quina incompatibilitat diu, perquè jo no vinc a representar cap puesto
de treball. Jo sóc una política. Si vostè no sap diferenciar la feina de la vida privada i la
política, és un problema seu. Jo en cap moment he dit on treballo ni dic on treballa
vostè, i vostè s’ha ficat en la meva vida privada i que consti que jo presentaré l’acta al
meu partit, perquè això és ficar-se a la meva vida privada. Jo no represento a ningú,
represento a tothom. I a mi em van venir unes famílies i em van preguntar i lo que no
acceptaré és que vostè em posi algo que jo no he dit. No he dit en cap moment cap
escola. Cap. Ni una. He dit que hi ha escoles que ho paguen les escoles i que hi ha
escoles que ho paguen les AMPES i a la pública ho paga l’Ajuntament i l’únic que li he
preguntat és que em digui la diferència, perquè jo crec que si s’ho paguen i ho paguen
amb diners públics, que ells ho paguen, tenen també el dret de tenir-ho gratuït. Si
vostè entén una altra cosa és el seu problema, no és el meu. Però també li vaig a dir
una altra cosa ja que toca col·legis, vostè també sap que hi ha famílies aquí que no
paguen. Perquè no poden. I tenen que fer-se càrrec el resta de les famílies que estan
a aquestes escoles, perquè sinó no s’arriba. No és tot tan fàcil com vostè planteja. No
digui que és un negoci, perquè no és un negoci. Vostè abans de dir que és un negoci,
vagi i miri els números. Ara lo que no acceptaré és que vostè es foti a la meva privada,
i ho ha fet. Sap què ha passat, Sra. Núria, que tenim un problema, vostè i jo. En privat
ens podem portar molt bé, en públic defensem dos sigles diferents, i això és un
problema, perquè aquí no podem defensar sigles diferents, tenim que defensar el
poble. Si vostè té una postura, ho trobo perfecte, però no pot dir que jo tingui la
mateixa que vostè, i li costa molt poc dir, on ha entrat, a nivell de vida privada i
d’incompatibilitat, ho veig per part seva fora de lloc. Ja m’ha contestat, ja vegi la seva
postura, jo a les famílies suposo que ho hauran escoltat, i a partir d’aquí cadascú amb
la seva consciència.
Sra. Casajuana: Sra. Vega, conceptualitzem. El treball no és la vida privada, és la vida
laboral. Jo sóc advocada i hi ha moltes coses que per incompatibilitat, sent regidora,
no les puc dur a terme, perquè és incompatible. Per exemple, que jo ara presenti una
demanda contra l’Ajuntament, perquè sóc regidora. Hi ha una sèrie d’incompatibilitats i
no li estranyi tant que li faci aquesta pregunta. Però si vol jo també li parlo d’una
persona que vaig trobar que va obtenir una informació no sé de quina manera.
Sra. Ponsa: ara no entrarem en tot aquest tema. Sr. Sánchez Camacho, vostè tenia
una pregunta.
Sr. Sánchez Camacho: permeti’m una broma, per intentar baixar la tensió, no
s’enfadin, ja que m’ho diuen a mi, no s’enfadin vostès. Em sap greu, Sr. Secretari, fer-li

aquesta consulta, és una qüestió tècnica. La regidora d’Urbanisme, entre altres coses,
ha verbalitzat en sessió plenària que per qüestió política, si m’equivoco que em
rectifiqui, que per qüestió política han decidit en aquesta primera fase del passeig
Marítim no fer aquests carrers adjacents i traslladar-los a la segona. Jo si no recordo
malament, per això he dit que sinó em rectifiquin, al plec de clàusules deia que es feia
en dues fases, aquest projecte, per tant entenc que aquestes dues fases estaven, no
recordo si a través d’un mapa o de forma escrita, dividides. Per tant, si estaven
dividies, i el projecte es va licitar i així van concórrer totes les empreses que s’hi van
presentar amb el tros del passeig marítim de la primera fase més els carres adjacents.
La meva pregunta, el nostre dubte és si després, per voluntat política, perquè entenc
que no hi ha cap informe tècnic, no sé si n’hi ha, que per qüestions tècniques aconselli
que aquests carrers adjacents no es facin a la primera fase, sinó que es facin a la
segona. La nostra pregunta és això d’acord a la legalitat, a llei, per això li pregunto al
Sr. Secretari, ja que jo em poso a la pell, i ara faig sentit comú, i perdonin si ho faig
malament, si jo sóc una d’aquestes empreses que em vaig presentar a aquesta
licitació i faig la meva planificació econòmica i de temps, en una primera fase i una
segona on el projecte a la primera fase diu més els carrers adjacents, clar, jo concurso
amb aquestes condicions. Entenc, per això ho pregunto, que després canviar per
voluntat política que no es facin aquests carrers adjacents, com diuen en castellà, no
es muy decoroso, no queda bé. Perquè clar, si hi ha alguna empresa escoltant aquest
Ple dirà Ostres! Jo vaig participar en aquest projecte i la primera fase deia això i la
segona això i vaig fer la meva planificació econòmica i de temps i vaig presentar els
meus papers. La meva pregunta és si tècnicament, a nivell legal, es pot fer això per
voluntat política. Ja li dic que no sé si hi ha informe tècnic, no ho sé.
Sra. Castellà: només rectificar una cosa, si no fan els carrers, el termini hem de
reduir-lo. No és que facin l’obra amb el mateix temps i menys treball.
Sr. Sánchez Camacho: entenc que aquesta empresa, el termini, trigarà menys, però
les altres empreses jugaven amb un projecte on hi havia els carrers adjacents i per
això van fer la seva planificació. Jo per això pregunto, és una qüestió molt tècnica, i
amb tota la nostra prudència per això li preguntem al Sr. Secretari. Entenc que és un
plenari, és un debat polític, però se’ns ha quedat aquest dubte, no teníem planificat
preguntar això.
Sr. Secretari: precisament perquè és un debat polític, jo no faré un informe tècnic i
menys sense tenir l’expedient al davant i sense veure les motivacions i si hi ha informe
tècnic o no. Em semblaria una frivolitat per part meva pronunciar-me sobre això que
vostè em pregunta.
Sra. Ponsa: si li sembla, el Sr. Secretari ja li farà arribar aquesta pregunta que li ha fet,
perquè també entenc que, com diu ell, ara no té l’expedient a mà ni pot recordar tot lo
que passa a un Ajuntament tan gran com el nostre.
Sr. Sánchez Camacho: Sr. Secretari, és per fer-ho en temps i forma i quedarà
acordat, sense nosaltres entrar instància, vostè contestarà ja que ho he dit en sessió
plenària i queda recollit en acta per escrit aquesta petició que li hem fet o hem d’entrar
un escrit amb aquesta petició?

Sr. Secretari: això que s’ha plantejat és una modificació de la planificació del
contracte, per tant això haurà de ser objecte d’un acord. Això s’haurà de tramitar en
forma, no és només que verbalment s’hagi fet, això haurà de tenir un tràmit.
Sr. Sánchez Camacho: li sembla bé que li demanem per escrit i vostè ens dona
resposta per escrit? Si o no?
Sr. Secretari: la resposta haurà d’estar inclosa dintre de l’expedient que es tramiti. No
a preguntes de, sinó a l’expedient que es tramiti, si la voluntat és fer aquesta
modificació, allà s’haurà d’argumentar si és correcte o no ho és, però serà en aquest
context, no en el context de pregunta resposta.
Sr. Sánchez Camacho: tècnicament, a nivell jurídic, ens hem d’esperar a final de
l’obra o ho podem demanar ja?
Sra. Ponsa: Sr. Sánchez Camacho, demà vagi al despatx del Sr. Secretari i faci les
gestions que tingui que fer, perquè vostè sap que això és un debat polític, demà vostè
faci les preguntes que hagi de fer.
Sr. Sánchez Camacho: el meu horari laboral no em permet venir demà al matí a
l’Ajuntament, ho sento, de veritat, tant de bo pogués venir a l’Ajuntament. Tan sols no
crec que hagi estat tan difícil contestar si entrem un escrit o no, però en tot cas
entrarem un escrit, ja està.
Sra. Ponsa: Perfecte
La Sra. Alcaldessa aixeca la sessió, de la qual com a secretari estenc aquesta acta.
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