ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Data: 8 d’agost de 2019
Caràcter: ordinària
Horari: de 19.00 a 20.58 h.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Hi assisteixen
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
Sr. Joan Mercader Carbó
Sra. Sònia Viñolas Mollfulleda
Sr. Sergio Ortín Lacoma
Sra. Isabel Ortiz Vera
Sr. Sergio Cardona Garro
Sra. Cinzia Valbonesi Prieto
Sr. Oliver Sánchez-Camacho García
Sr. Ludwig Ivan Hasko
GRUP DE JUNTS PER MALGRAT (JxM)
Sra. Mª Carmen Ponsa Monge
Sr. Miguel Àngel Ruiz
Sr. Carles Jiménez Martínez
GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD
MUNICIPAL (ERC-AM)
Sr. Ramir Roger Artigas
Sra. Maria Ester Martínez Tarrés
Sr. Joaquim Albert Roig
GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER CATALUNYA – MALGRAT ENS MOU (JXCAT
MEM)
Sr. Jofre Serret Ballart
Sra. Lurdes Borrell Arigós
GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – ALTERNATIVA
MUNICIPALISTA (CUP MALGRAT DE MAR – AMUNT)
Sr. Enric Zaldo Aubanell
Amb l’assistència del secretari Sr. Joan Carles Nonell i Sendrós, que dóna fe de l’acte i
de l’interventor-accidental, Sr. Albert Camarena Robert.

Oberta la sessió per la Presidència, i després de comprovar l'existència de quòrum
d'assistència necessària perquè pugui ésser iniciada, es procedeix a conèixer dels
assumptes inclosos en el següent,
Ordre del dia
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior, celebrada el dia 4 de juliol de 2019.
2.- Dació de compte informe morositat 2n trimestre 2019.
3.- Dació de compte de la resolució d'alcaldia 1830/2019, delegant la presidència de la
comissió tècnica de protecció de dades.
4.- Aprovació definitiva de l'Estudi de Mobilitat de Malgrat de Mar.
5.- Determinar les dues festes locals de Malgrat de Mar pel calendari laboral de 2020.
6.- Aprovació del "Plànol de delimitació de les franges perimetrals de prevenció
d'incendis forestals del municipi de Malgrat de Mar".
7.- Aprovació provisional de la "Modificació del POUM de Malgrat de Mar en l'àmbit de
Can Palomeres, Estudi ambiental estratègic i modificació del catàleg de béns protegits
del POUM.
8.- Moció del GPM CUP-AMUNT i ERC, proposant la solidaritat amb la plataforma
aturem la C-32 i amb la declaració institucionals de l'Ajuntament de Blanes feta en
data 12 de juliol de 2018.
9.- Moció del GPM de la CUP-AMUNT, proposant sotmetre als polítics d'un registre de
control de la seva jornada laboral.
10.- Dació de compte dels decrets de l'alcaldia 901 a 1970/2019.
11.- Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió
1. - Aprovació de l'acta de la sessió anterior, celebrada el dia 4 de juliol 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=20190808&punto=1
El Sr. Alcalde pregunta si algun membre del Ple de l’Ajuntament ha de formular alguna
observació al contingut de l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 4 de juliol de 2019,
còpia de la qual s’ha distribuït juntament amb la convocatòria.
Sense cap observació, per assentiment dels disset membres assistents, es
declara aprovada l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 4 de juliol de 2019.
2. - Dació de compte informe morositat 2n trimestre 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=20190808&punto=2
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Vist l’informe emès per l’interventor municipal en data 1 de juliol de 2019, i que
literalment diu.
Primer.
El present informe s’emet en compliment de l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, segons el qual:
“Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei
per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure
necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals
s’estigui incomplint el termini.”
I, segons el punt 4 de l’esmentat article:
“Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local,
aquest informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri
d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats
autònomes que, d’acord amb els seus estatuts d’autonomia respectius, tinguin
atribuïda la tutela financera de les entitats locals. Aquests òrgans poden igualment
requerir la remissió dels informes esmentats
Segon. Terminis de pagament
De conformitat amb el que disposa l’article 3r de la Llei 15/2010, els terminis de
pagament estan establerts en 30 dies.
Tercer. Informació trimestral en relació als pagaments realitzats en el segon
trimestre de 2019.
D’acord amb els registres comptables de l’Ajuntament la informació relativa als
pagaments realitzats, durant el segon trimestre de 2019 és :

Pagaments realitzats en el trimestre

Període
mitjà de
pagament
(dies)

Nombre de
pagaments

Import total

%

Pagaments realitzats durant el trimestre dins termini legal
Pagaments fora termini

14,96

1.423
12

3.973.293,21
38.158,45

99,0%
1,0%

Pagaments totals 2n trimestre

14,82

1.435

4.011.451,66

100,0%

Quart. Interessos de demora satisfets
S’informa que durant l’exercici no s’han satisfet interessos de demora per
incompliment de terminis de pagament.
Cinquè. Informació relativa a les factures pendents de pagament a la finalització
del trimestre :

D’acord amb els registres comptables les factures o documents justificatius pendents
de pagament a la finalització del trimestre són :

Factures o documents justificatius pendents de
pagament al final del trimestre

Període
mitjà de
pagament
(dies)

Nombre de
pagaments

Import total

%

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

14,39

277

257.814,55

100,0%
0,0%

Pendent de pagament 2n trimestre

14,39

277

257.814,55

100,0%

Cinquè. Relació de factures respecte a les quals hagin transcorregut més de tres
mesos sense haver reconegut la despesa.
De conformitat amb el que disposa l’article 5.4 de la Llei s’informa al Ple de la
Corporació que consta, d’acord amb el registre de factures, que no s’ha produït
demora en la tramitació del reconeixement d’obligacions, respecte als quals hagin
transcorregut mes de 3 mesos des de l’anotació en el registre de factures fins a la
seva aprovació.
Sisè.
De conformitat amb el que disposa l’article 4.4 aquest informe s’ha de remetre als
òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit
territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus estatuts
d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals.
Obert el torn d’intervencions
Sra. Ortiz: d’acord amb els registres comptables de l’Ajuntament i la informació
relativa als pagaments realitzats durant el segon trimestre de 2019, és el següent:
s’han realitzat un total de 1435 pagaments per un import total de 4.011.481 euros i el
nombre de pagaments efectuats dintre del termini han estat 1.423, que és un 99 per
cent del total, quedant solament exclosos 12 pagaments que pugen 38.158 euros, que
representa l’1 per cent. També comentar que no s’han pagat interessos de demora i
que, a final de mes el nombre total de pagaments pendents és de 277, que son
277.814,55 euros.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 1 d’agost de 2019.
Vista la proposta de la regidoria de Serveis Econòmics, de 2 de juliol de 2019, el
Ple pren raó de l’informe d’intervenció, d’1 de juliol de 2019, corresponent al
segon trimestre de 2019, el Ple pren raó de l’informe d’intervenció, d’1 de juliol
de 2019, corresponent al segon trimestre de 2019.
3. - Dació de compte de la resolució d'alcaldia 1830/2019, delegant la presidència
de la comissió tècnica de protecció de dades.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:
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http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190808&punto=3
Es dóna compte de la resolució de l’Alcaldia 1830/2019, que literalment diu:
Acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 16.11.2017, entre
d’altres, s’acordà la creació de la Comissió de Seguretat en matèria de
protecció de dades de caràcter personal, amb les funcions que s’hi detallen.
Com a president de la referida comissió hi figura l’alcalde de l’Ajuntament o
regidor en qui es delegui.
Aquesta Alcaldia,
RESOLC:
Primer. Delegar a favor del regidor Sr. Sergio Cardona Garro la presidència de
la Comissió de Seguretat en matèria de protecció de dades de caràcter
personal.
Segon. Notificar el present acord al regidor de referència i fer-ho públic,
mitjançant la publicació d’un anunci en el BOP.

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 1 d’agost de 2019.
Vist el decret de l’alcaldia 1830/2019, de 8 de juliol, el Ple es dona per assabentat
del seu contingut.
4. - Aprovació definitiva de l'Estudi de Mobilitat 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=20190808&punto=4
Prèvia licitació, per acord de la Junta de Govern Local, de 24.11.2016 s’adjudicà la
redacció d’un Estudi de mobilitat urbana de Malgrat de Mar.
En data 31.10.2017, (amb registre d’entrada núm. 12.617), lliurà el treball a
l’Ajuntament de Malgrat de Mar.
Aquest estudi de mobilitat s’aprovà inicialment pel Ple, en sessió ordinària del dia
19.07.2018.
Aquest acord s’exposà al públic, mitjançant anunci en el BOP de 03.08..2018 i en el
Taulell d’Edictes de l’Ajuntament, a fi que els possibles interessats poguessin
presentar les al·legacions o reclamacions que estimessin procedents, durant el
període de trenta dies hàbils, comptats des l’endemà de la referida publicació en el
BOP. (fins al dia 19.09.2018).

Certificat del secretari municipal, conforme dins del període d’exposició al públic es
presentà una al·legació (RE núm. 14.302, de 19.09.2019), per part de MALGRAT
PHARMA CHEMICALS, SLU
Informe de l’arquitecte municipal, de d’01.03.2019, que literalment diu:
Aprovació de l'Estudi de Mobilitat urbana de Malgrat de Mar.
Antecedents
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 19 de juliol de 2018
adoptà, entre d'altres, els següents acords:
Primer. Aprovar inicialment l’Estudi de Mobilitat Urbana de Malgrat de Mar,
elaborat per l’empresa MCRIT, SL.
Segon. Exposar l’estudi a consulta, per tal que tothom el pugui examinar i
presentar-hi les al·legacions o suggeriments que cregui convenient, durant
tot el termini d’informació pública, que serà de trenta dies hàbils, comptats
des l’endemà de la publicació de l’anunci d’exposició en el BOP.
En el cas de no presentar-ne cap al·legació al referit Estudi de Mobilitat,
aquest s’entendrà aprova definitivament de forma tàcita, sense necessitat
d’adoptar un nou acord exprés.
Normativa aplicable
 Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU), aprovat per Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost i modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
 Reglament de la Llei d’urbanisme (RLU), aprovat per decret 305/2006, de 18
de juliol.
 Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), aprovat per
la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en data 13.07.2005.
 Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.
Consideracions
1.
En data 19.09.2018 Antoni Sarroca Castañer i Ana Pilar González
Salillas, actuant en representació de Malgrat Pharma Chemicals, SLU, dins del
corresponent termini d'informació pública, han presentat al·legacions a l'abans
esmentat pla de mobilitat.
Les al·legacions presentades es fonamenten en les següents argumentacions:
Primera: Marc de l'estudi de mobilitat:
Es diu que la redacció de l'estudi de mobilitat és facultativa perquè el
municipi no compleix les condicions que fan que resulti obligatòria la seva
tramitació d'acord amb el que estableix la llei 9/2003, de 13 de juny, de la
mobilitat i el Pla director de la mobilitat de la Regió Metropolitana de
Barcelona.
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Es diu que en la memòria de l'estudi es justifica la redacció per la
conveniència de disposar d'unes directrius en matèria de planificació de la
mobilitat en els propers anys.
Segona: l'estudi no té en consideració antecedents importants sobre
decisions adoptades en matèria de mobilitat:
Es diu que l'estudi no esmenta entre els antecedents el "Projecte
d'urbanització dels trams pendents de realitzar del vial perimetral de
llevant", aprovat el 9 d'octubre de 2008, que preveia l'ampliació d'un vial
entre les empreses Spontex i Henkel (avui ja desapareguda) i completar la
urbanització de l'existent entre Henkel i Boehringer Ingelheim España (avui
Malgrat Pharma Chemicals).
Es manifesta que el vial entre les empreses Spontex i Henkel no consta en
la configuració de la xarxa viària de vehicles privats motoritzats que
proposa l'estudi i que aquesta omissió comporta conseqüències
perjudicials per a Malgrat Pharma Chemicals.
Tercera: la supressió (del vial esmentat entre Spontex i Henkel) compromet
el compliment de la normativa de seguretat industrial:
Es diu que la supressió del vial entre Spontex i Henkel suposa un
increment significatiu del trànsit en el camí actual que hi ha entre Henkel i
Malgrat Pharma Chemicals perquè seria l'únic que actuaria com a
col·lector del trànsit generat en el nucli i en els diferents sectors perifèrics.
Es diu que l'estudi proposa configurar el vial perimetral en el tram amb
doble sentit de circulació amb una major amplada que la prevista en el
projecte de l'any 2008 que comporta una major pèrdua de terrenys de la
interessada i, amb tota seguretat, comprometria el compliment de les
distàncies de seguretat mínimes a respectar d'acord amb la normativa de
seguretat industrial.
Diu que l'estudi també proposa adaptar aquest vial en un eix de circulació
de bicicletes, cosa que provocarà un increment del pas de persones pel
límit de la planta química que representen
.
Es diu que aquestes circumstàncies varen justificar la solució del projecte
de l'any 2008 que permetia mantenir l'actual camí com un vial més estret,
amb menys circulació i evitant el pas de ciclistes i vianants.
Es diu que lo plantejat esdevé una qüestió important en funció de la
normativa de prevenció d'accidents greus, tant la Directiva Seveso III com
la normativa del Reial Decret 840/2015, de 21 de setembre.
Es diu que el RD 840/2015, en relació a la planificació de l'ús del sòl, obliga
a considerar els objectius de prevenció d'accidents i limitació de les seves
conseqüències per a la salut humana, els béns i el medi ambient,
especialment en el disseny d'obres noves, ja siguin vies de comunicació,
llocs d'ús públic i zones d'habitatges en les rodalies dels establiments,

especialment quan l'emplaçament de les obres pugui originar o
incrementar el risc o les conseqüències d'un accident greu.
Així es diu que la proposta d'estudi comporta un increment del risc perquè
el vial queda dins de la franja de seguretat que estableix la normativa
d'accidents greus, agreujant els elements vulnerables que ara ja estan
afectats.
En el vial en qüestió es produeix circulació de mercaderies perilloses
vinculades a l'activitat industrial de les factories existents, raó per la que no
resulta adient la implantació d'un carril per bicicletes ni incrementar el
volum de circulació de vehicles.
Es diu que amb la finalitat de no comprometre el règim de distàncies de
seguretat i donat que l'estudi de mobilitat pretén influir sobre els
instruments de planificació d'ús del sòl consideren imprescindible recuperar
la solució del projecte de l'any 2008, suprimir la previsió del carril de
bicicletes i generar la mínima afectació o, millor encara, evitar qualsevol
afectació sobre el camí que ara pertany a Malgrat Pharma Chemicals.
Com a conclusió de l'anterior es demana que s'incorporin les previsions del
"Projecte d'urbanització dels trams pendents de realitzar del vial perimetral
de llevant", aprovat el 9 d'octubre de 2008.
L'objecte, abast i determinacions de l'Estudi de Mobilitat urbana de Malgrat de
Mar d'acord amb el plec de condicions administratives aplicables a la redacció
és:
L’objecte del treball proposat és la redacció del l’estudi de mobilitat urbana
de Malgrat de Mar que haurà d’incloure la presa de dades de la diagnosi i
l’establiment de l’estratègia per tal de que el municipi continuï vetllant per la
millora i promoció de la mobilitat sostenible, segura, equitativa i eficient.
En el plec de condicions tècniques es diu:
Pel que fa a la normativa vigent, per obligació de la Llei 9/2003, de 13 de
juny, de la mobilitat, té per objecte establir els principis i objectius (articles
2 i 3 respectivament) als quals ha de respondre una gestió de la mobilitat
de les persones i del transport de les mercaderies. Es dirigeix a la
sostenibilitat i la seguretat, i vol determinar els instruments necessaris
perquè la societat assoleixi aquests objectius garantint a tots el ciutadans
una accessibilitat amb mitjans sostenibles.
Les fases previstes del treball encarregat eren:
1. Recollida d’informació, anàlisi i diagnosi
2. Propostes d’actuació
3. Procés participatiu
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Per obligatorietat del Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de
Barcelona, tots els municipis de més de 20.000 habitants han de redactar un
PMU.
El fet que el municipi no compleixi totes les condicions que, a tenor de la llei
9/2003 i de l'esmentat pla director, fan exigible disposar d'un estudi de mobilitat
urbana no és impediment perquè, si els responsables municipals ho consideren
convenient, se'n pugui redactar i aprovar un. Cal recordar que una d'aquelles
condicions és la d'assolir una població superior a 20.000 habitants i que Malgrat
de Mar, té un padró d'ençà fa molts anys que supera els 18.000 i que en
l'època estival la població assoleix puntes de més de 40.000.
Per jerarquia normativa, l'estudi de mobilitat urbana no pot anar contra les
previsions del planejament urbanístic (POUM 2005). El projecte de vial
perimetral de l'any 2008 està redactat d'acord amb el planejament de l'any
2005, vigent encara.
El fet de no recollir o proposar en l'estudi, en relació al vial entre Spontex i
Henkel, l'actuació concreta (d'urbanització o execució d'obres) no vol dir que es
negui aquella o el que preveu el planejament. Aquesta actuació està pendent
del desenvolupament urbanístic de diversos sectors (PP2, PP9).
El projecte de l'any 2008 preveu entre Henkel i Malgrat Pharma Chemicals,
d'acord amb el planejament, un vial públic que permet la circulació de vehicles
a motor, bicicletes, vianants, etc., raó per la qual el risc de que es parla ja hi és
potencialment en el moment actual, i les previsions de l'estudi de mobilitat, en
concret d'afegir un carril per bicicletes, no incrementen aquest risc. Es tracta
simplement de que les bicicletes que en funció del projecte que es va aprovar
havien de passar per la calçada dels vehicles podrien arribar a passar per un
carril segregat disposat exclusivament per a aquelles.
El projecte de l'any 2008 té com a finalitat executar les obres del darrer tram del
vial perimetral de Llevant. El capítol cinquè, secció primera, de la Memòria del
POUM diu:
La construcció de l’anella perifèrica comporta fer un doble pas soterrat en
el creuament amb la línia fèrria segons les traces del propi vial i del camí
del Pla. D’aquesta manera es possibilita l’accés del tràfic pesant a la zona
industrial de la Pomereda, i la comunicació entre el nucli de població i la
zona agrícola del Pla de Grau.
Per aquesta raó el vial entre Spontex i Henkel és imprescindible per tal
d'aconseguir l'objectiu de supressió del trànsit de mercaderies, perilloses i no
perilloses, pel front marítim, de manera conjunta amb les actuacions que les
tres empreses hauran de fer capgirant els accessos a la part posterior. Aquell
vial és l'únic que possibilitarà en aquesta nova situació l'accés a la factoria
Spontex.
Atenent al fet que l'estudi de mobilitat té una previsió a llarg termini, considero
convenient que el vial entre Spontex i Henkel també estigui indicat i analitzat en
aquest document per a la seva aplicació en el futur.

Per tot l'anterior, considero que procedeix esmenar l'estudi de mobilitat a tenor
de les previsions del planejament vigent (POUM 2005) que en el cas del vial
entre Spontex i Henkel es concreten en les determinacions del "Projecte
d'urbanització dels trams pendents de realitzar del vial perimetral de llevant".
Considero que cal desestimar la resta de pretensions formulades en les
al·legacions presentades.
Conclusions
Procedeix desestimar les al·legacions presentades per Antoni Sarroca
Castañer i Ana Pilar González Salillas, actuant en representació de Malgrat
Pharma Chemicals, SLU, en el termini d'exposició pública de l’Estudi de
Mobilitat Urbana de Malgrat de Mar, elaborat per l’empresa MCRIT, SL, a
excepció d'aquella en que es demana la inclusió de les determinacions del
"Projecte d'urbanització dels trams pendents de realitzar del vial perimetral de
llevant" en el cas del vial entre Spontex i Henkel, derivades del planejament
vigent (POUM 2005).
Obert el torn d’intervencions
INTERVENCIONS.
Sr. Cardona: portem al Ple d’avui, l’aprovació definitiva de l’estudi de mobilitat urbana
a Malgrat de Mar, juntament amb la resolució corresponent a les al·legacions
realitzades. Recordar que l’estudi, encarregat pel govern del PSC, amb JxM, que
compta amb la participació ciutadana i que ha estat posteriorment desenvolupat pel
govern del quatripartit, posa sobre la taula un conjunt de propostes en les quals ens
marquen un full de ruta per resoldre les problemàtiques que afronta el poble a nivell de
mobilitat. Com a propostes que són, les mirem amb ulls crítics i, essent coherents amb
el que es va dir en el Ple d’aprovació inicial, pot haver-hi algunes propostes que no ens
acaben de fer el pes, però n’hi ha moltes d’altres que majoritàriament sí. I per tant,
entenent aquest document com un instrument de gran importància i utilitat de cara als
propers anys, hem decidit portar-ho al Ple el més aviat possible.
Sra. Ponsa: estem contents de que portin a plenari aquesta aprovació definitiva del
Pla de mobilitat, en el qual nosaltres hi hem estat treballant amb moltes accions que
hem fet, com els camins escolars, la rotonda del Caprabo, entre d’altres. Hem millorat
també l’accessibilitat a les voreres. Però sí que m’agradaria saber quines accions
tenen previstes fer, Sr. Cardona.
Sr. Cardona: em sorprèn aquesta pregunta, perquè estem treballant amb els seus
pressupostos, i les partides assignades a les propostes de mobilitat, aquest any són
les que són. Les propostes hi són, les estem mirant i en tot cas, ja en parlarem quan
toqui. Les estem estudiant, encara.
Sra. Ponsa: em sembla correcte el que diu, de fet estan treballant amb els
pressupostos, però ja tindria que tenir alguna idea de lo que tenen previst fer o no,
igual que acaba de dir que hi ha propostes que no li acaben de fer el pes, entenem
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que també n’hi ha que sí que li faran i seran les que continuaran tirant endavant i això
és el que desitgem des de JxM, que continuïn treballant en aquest Pla de mobilitat.
Sr. Roger: en l’exposició que ha fet el regidor, m’ha semblat entendre que de la
manera que calendaritzava una mica tot plegat, s’havia iniciat amb el PSC i JxM, ha
semblat que el tema de la participació ciutadana s’hagués fet abans de l’entrada del
govern anterior i això en cap cas ha estat així. Nosaltres quan vam entrar el Pla de
mobilitat estava pràcticament dat i beneït i vàrem impulsar o vàrem dir que sense
participació aquest Pla no podia avançar i per tant, només fer aquest matís, que la
participació es va haver de fer, potser no de la manera que haguéssim volgut, però
que, si se’n va fer, va ser per la voluntat del govern que va accedir a governar en
aquell moment.
Sr. Mercader: com que jo estava present en l’anterior mandat, contestar-li que
nosaltres vam encarregar justament a aquesta empresa i, just contractar aquesta
empresa, vam fer una reunió, i ja no en vam poder fer més, per tant, difícilment vam
poder fer participació ciutadana amb una reunió dins del govern. Tanmateix, ens
sembla bé que a l’anterior mandat es fes aquesta participació ciutadana. Nosaltres
també hi vam ser assistents. Simplement fer aquest apunt. Igualment ens alegrem que
aquesta aprovació definitiva del Pla de mobilitat que, en el seu temps va rebre moltes i
moltes crítiques, sembla que finalment es pugui aprovar per unanimitat i això serveix
també per llençar un missatge a la ciutadania, que el Pla de mobilitat que s’ha realitzat
són les línies dels propers anys que es realitzaran, hi hagi el govern que hi hagi,
perquè pot estar aprovat per unanimitat.
Sr. Roger: només puntualitzar que a l’encàrrec que vostès van fer a l’empresa, la
proposta que l’empresa els hi va posar sobre la taula i que vostès van acceptar
careixia d’aquesta participació, i per tant, vostès van voler fer aquest Pla sense, i per
tant, el fet que només s’hagués fet una reunió o una altra, no deixa que si el document
i la proposta que va fer l’empresa no contemplava la participació i vostès van acceptar
això, vol dir que potser no tenien previst fer-la. Jo ho deixo aquí, votarem a favor,
només fer aquesta puntualització, perquè a l’exposició m’ha semblat que calia deixar
clar el tema de la participació com va anar.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 1 d’agost de 2019.
Vista la proposta de l’alcaldia, de 19 de juliol de 2019, el Ple de l’Ajuntament, per
assentiment dels disset membres presents, acorda:
Primer- Desestimar les al·legacions presentades per Antoni Sarroca Castañer i Ana
Pilar González Salillas, actuant en representació de Malgrat Pharma Chemicals, SLU,
en el termini d'exposició pública de l’Estudi de Mobilitat Urbana de Malgrat de Mar,
elaborat per l’empresa MCRIT, SL, per les raons referides a l’informe tècnic que s’ha
donat aquí per reproduït, a excepció d'aquella en que es demana la inclusió de les
determinacions del "Projecte d'urbanització dels trams pendents de realitzar del vial
perimetral de llevant" en el cas del vial entre Spontex i Henkel, derivades del
planejament vigent (POUM 2005).
Segon. Aprovar definitivament l’estudi de mobilitat urbana a Malgrat de mar, redactat
per l’empresa MCRIT, SL, amb les correccions manifestades a l’acord anterior.

Tercer. Notificar els presents acords a l’empresa MALGRAT PHARMA CHEMICALS,
SLU.
Quart. Fer pública la present aprovació definitiva, mitjançant anuncis en el BOP i en el
DOGC.
5. – Determinar les dues festes locals de Malgrat de Mar pel calendari laboral de
2020.
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=20190808&punto=5
Antecedents
Escrit del Departament de Treball, Afers Socials i Família, amb registre d’entrada núm.
9.798, de 21.05.2019 on demana les dues festes locals, pel calendari oficial de festes
laborals per a l’any 2020
L’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors estableix que els treballadors gaudiran de
14 festes laborals, dues tindran caràcter local, retribuïdes i no recuperables, a proposta
dels ajuntaments.
Els dies proposats no podran escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap dels dies
festius proposats per l’Estat ni per la Generalitat.
Obert el torn d’intervencions
Sr. Mercader: hem establert el 7 de desembre, perquè és dins de la festa major
d’hivern i el 17 d’agost, perquè el 16 d’agost és el dia de Sant Roc i cau en diumenge,
per tant, el següent dia que seria laborable, el 17 d’agost, l’incloem com a festa local
de cara a l’any que ve. Això ho hem parlat amb els representants sindicals i és una
proposta que ha tingut unanimitat en aquest sentit i per això la presentem avui al
plenari.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 1 d’agost de 2019.
Vista la proposta de l’alcaldia, de 29 de juliol de 2019, el Ple de l’Ajuntament, per
assentiment dels disset membres presents, acorda:
Primer. Proposar com a festes locals de Malgrat de Mar, per l’any 2020, els dies
següents:
17 d’agost i
7 de desembre
Segon. Notificar els presents acords al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, i a la representació social de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.
6. – Aprovació del “Plànol de delimitació de les franges perimetrals de prevenció
d’incendis forestals del municipi de Malgrat de Mar”.
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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=20190808&punto=6
Antecedents
1. El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 9-2-2006 va aprovar
definitivament el “Plànol de delimitació de les urbanitzacions, les edificacions i
instal·lacions afectades per al Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció
dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la
trama urbana que incorpora l’informe en què es determinen les fases d’execució
dels treballs que cal efectuar per complir l’establert a l’art. 4.3 del Decret 123/2005.
2. En data 7-2-2019 els Serveis Tècnics municipals han redactat una actualització del
“Plànol de delimitació de les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals
del municipi de Malgrat de Mar”.
3. En data 20-2-2019, per decret d’alcaldia 2019/404 s’ha resolt sotmetre a informació
pública aquest plànol. L’anunci d’informació pública s’ha publicat en el BOP de 5-32019, El Punt de 28-2-2019, i seu electrònica municipal durant un termini de vint
dies. També s’ha notificat a les persones propietàries afectades i s’ha publicat
edicte de desconeguts en el BOE de 16-5-2019 i 3-6-2019.

4. En data 27-5-2019 s’ha rebut l’informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació.
5. Segons el certificat del secretari, durant el tràmit d’informació pública s’han
presentat cinc al·legacions.
Consideracions jurídiques
En data 15-7-2019, l’enginyer ha emès informe de les al·legacions presentades, que
en la seva part essencial diu:
“Es redacta l’actualització del plànol de delimitació d’urbanitzacions, els nuclis de
població, les edificacions i les instal·lacions afectades per la llei 5/2003, en aplicació de
la modificació de l’apartat 1 de l’article 2 de la Llei 5/2003 que estableix l’article 179 de
la llei 2/2014.
Els subjectes obligats que determina el plànol disposaran d’un termini de sis mesos a
comptar de l’aprovació del plànol de delimitació per a portar a terme les obligacions.
Durant aquest termini regeixen les disposicions de l’article 2 del Decret 64/1995, del 7
de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.
El plànol i la memòria adjunta disposa del contingut mínim i necessari que estableix
l’article 4.2 del decret 123/2005

L’art. 4.5 del Decret 123/2005, disposa que el procediment d’aprovació del plànol de
delimitació s’ajustarà a la tramitació següent:
a) Elaboració
b) Informació pública
c) Informe de la Direcció General del Medi Natural
d) Aprovació pel Ple de l’Ajuntament
e) Tramesa al Departament de Medi Ambient i Habitatge
Consideracions dels informes presentats
En data 27 de maig de 2019 s’emet informe per part del servei de prevenció d’incendis
Forestals del Departament d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació, que conclou
que s’informa favorablement el plànol de delimitació sempre i quan s’inclou una
edificació existent amb coordenades UTM 477059,4610136
Es tindrà en consideració el que determina el informe esmentat, i s’inclou al plànol de
delimitació i memòria corresponent, signat el juliol de 2019, l’edificació esmentada en
coordenades UTM 477059,4610136
Consideracions de l’al·legació presentada
A continuació es dona resposta tècnica a les al·legacions presentades:
Sra. Juan Carlos Flecha i Sra. M. Luisa Ybañez Cogollos. E2019005106 de
01.04.2019
Sra. Fernando Ruiz Queralt i Sra. Ana Pilar Gonzalez Salillas. E2019005108 de
01.04.2019
Sra. Victor Manuel Aguayo Carrillo. E2019005109 de 01.04.2019
Sra. Oscar Marin Cruz i Sra. Aranzazu Fernandez Fernandez. E2019005189 de
02.04.2019
Sra. Victoria Rey Porras. E2019005653 de 08.04.2019
2. Les al·legacions E2019005106, E2019005108, E2019005109 i E2019005189
presenten el mateix contingut i les mateixes al·legacions. Per tant la resposta
és valida per totes 4.
-L’estimació de l’al·legació presentada en el seu moment en l’aprovació inicial del
plànol de delimitació en data 12 de maig de 2005, havent considerat que la
urbanització Turó d’en Dent té continuïtat amb la trama urbana i per tant no li era
d’aplicació la llei 5/2003 no pressuposa que la situació sigui la mateixa. El fet és que
l’esmentada llei 5/2003 ha sofert diverses modificacions, totes elles posteriors al maig
de 2005 i especialment l’article 179 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
Les modificacions que han afectat a la llei 5/2003 són les següents:


Article 4 Apartat 4 modificat per art. 204.1 de la LLEI 5/2017, del 28 de març,
de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i
regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en
establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades
envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.



Article 7 Apartat 1 modificat per art. 204.2 de la LLEI 5/2017, del 28 de març,
de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i
regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en
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establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades
envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.


Títol modificat per art. 179.1 de la LLEI 2/2014, del 27 de gener, de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector públic.



Article 1 modificat per art. 179.2 de la LLEI 2/2014, del 27 de gener, de
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.



Article 2 Apartat 1 modificat per art. 179.3 de la LLEI 2/2014, del 27 de gener,
de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.



Article 3 Apartat 1 modificat per art. 179.4 de la LLEI 2/2014, del 27 de gener,
de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.



Article 4 Apartat 1 modificat per art. 179.5 de la LLEI 2/2014, del 27 de gener,
de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.



Article 5 Apartat 1 modificat per art. 179.6 de la LLEI 2/2014, del 27 de gener,
de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.



Desplegada per l’ ORDRE MAH/103/2005, de 14 de març, per la qual
s’aproven les bases reguladores dels ajuts a l’elaboració del plànol de
delimitació, i el tractament de la vegetació en les urbanitzacions afectades per
la Llei 5/2003, de 22 d’abril, i es fa pública la convocatòria per a l’any 2005.



Desplegada pel DECRET 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció
dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb
la trama urbana.



Desplegada per l’ ORDRE MAH/234/2006, de 2 de maig, per la qual es
convoca concurs públic per a la concessió dels ajuts per al tractament de la
vegetació en les urbanitzacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, per
als anys 2006 i 2007, i se n’aproven les bases reguladores (codi de
convocatòria 04.05.06).

Concretament el concepte de continuïtat amb la trama urbana deixa d’estar vigent o
pal·les a la llei 5/2003. L’article 179 de la llei 2/2014 modifica l’article 1,2,3,4,5 de la llei
5/2003 i per tant en el cas de Turó d’en Dent és d’aplicació l’objecte de la llei al situarse en terrenys forestals o en la franja de cinc-cents metres que els envolta els terrenys
forestals.
Les obligacions establertes a l’article 3 de la llei també els hi és d’aplicació.
En el cas de la prevenció d’incendis forestals, el Turó d’en Dent és un subjecte obligat i
com a subjecte obligat que ha de complir les obligacions establertes a l’article 3, entre
elles els treballs de neteja a què fa referència les lletres a, b i e de l’article 3.1 de la llei.
Tanmateix, seria convenient tenir en compte que hi ha una parcel.la qualificada de
20a, urbanísticament, actualment de titularitat municipal, i que cal tenir en consideració
al traçar la franja perimetral de prevenció d’incendis. Considerant aquest aspecte es
fusiona la franja 01 (nucli urbà) amb la franja del Turo d’en Dent, i conseqüentment el
Turó d’en Dent forma part de la franja 01. Aquesta franja 01 disposa dels subjectes
(polígons) obligats que disposava, més el subjecte (polígon) de Turó d’en Dent i el
subjecte amb ref. Cadastral 08109A00100063.

3. L’al·legació E2019005189 sol·licita accés a la seva finca en relació al veí
particular per tractor i vehicles particulars.
La interessada no emet una al·legació al plànol de delimitació. Tenir accés a la seva
finca pel pas de vehicles particulars no és objecte d’al·legació en relació al plànol de
delimitació de franja perimetral d’incendis.
En aquest cas és una edificació aïllada, no constitueix urbanització.
La franja exterior de protecció es mesura des del límit exterior de les parcel·les
situades al perímetre de les edificacions tal i com estableix l’article 6 del decret
123/2005.
Informar a la interessada de l’existència de l’article 6 de la llei 5/2003 conforme L’accés
als terrenys inclosos en la franja de protecció ha d’ésser durant el temps estrictament
necessari per a la realització de treballs de neteja, que s’ha de fer pel punt menys
perjudicial o incòmode per a les finques gravades i, si és compatible, pel punt més
convenient per a les finques beneficiàries.
En cas de constituir una servitud d’accés dóna dret a una indemnització a càrrec dels
subjectes obligats, que consisteix en el valor de la part afectada de la finca servent i la
reparació dels perjudicis que el pas pugui ocasionar.
En el cas que no es permeti l’accés a una finca, es pot dur a terme, quan s’escaigui,
l’execució subsidiària dels treballs de neteja que siguin necessaris.
En tot el que no és previst en aquesta Llei 5/2003, és aplicable a la servitud el règim
establert al capítol II de la Llei 22/2001, del 31 de desembre, de regulació dels drets de
superfície, de servitud i d’adquisició voluntària o preferent.
Conclusió
S’emet informe favorable del “Plànol de delimitació de les franges perimetrals de
prevenció d’incendis forestals del municipi de Malgrat de Mar” amb la memòria
corresponent, signat el juliol de 2019, tenint en compte el que s’ha expressat.”
En data 19-7-2019 la Cap de la Unitat Administrativa de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat ha emès l’informe següent:
1. “Normativa aplicable
- Llei 5/2003 de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en
terrenys forestals (modificada per la Llei 5/2017 i Llei 2/2014) (LMPIF)
- Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals
en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques
2. L’art. 2 de la Llei 5/2003, disposa que correspon al Ple de cada ajuntament aprovar
aquest plànol de delimitació, el qual, un cop aprovat, s’ha de trametre al
Departament d’Agricultura.
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3. L’art. 4.5 del Decret 123/2005, disposa que el procediment d’aprovació del plànol
de delimitació s’ajustarà a la tramitació següent:
a)
b)
c)
d)
e)

Elaboració
Informació pública
Informe de la Direcció General del Medi Natural
Aprovació pel Ple de l’Ajuntament
Tramesa al Departament de Medi Ambient i Habitatge

Durant el termini d’informació pública s’han presentat 5 al·legacions que han estat
informades per l’enginyer municipal.
També s’ha rebut l’informe favorable de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i
Gestió del Medi, sempre i quan s’incorpori una edificació existent amb coordenades
UTM 477059,4610136. Segons l’informe tècnic en la versió definitiva del document
s’ha inclòs aquesta edificació.”
Obert el torn d’intervencions
Sr. Sánchez Camacho: tal com marca la modificació de la llei 5/2003 de mesures de
prevenció dels incendis forestals, l’Ajuntament de Malgrat de Mar ha procedit a la
renovació i actualització del mapa de les franges que s’han de realitzar a nivell de
municipi de Malgrat de Mar, en el seu terme municipal. Per tant, tal com marca el
decret 123/2005, es porta a aprovació de plenari aquesta modificació i actualització de
les franges forestals que cal realitzar.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 1 d’agost de 2019.
Vista la proposta de la regidoria de Medi Ambient, de 23 de juliol de 2019, el Ple
de l’Ajuntament, per assentiment dels disset membres presents, acorda:
Primer. Estimar les al·legacions presentades pels senyors/es: Sra. Juan Calos Flecha
i Sra. Mª Luisa Ybañez Cogollos, Sra. Fernando Ruiz Queralt i Sra. Ana Pilar Gonzalez
Salillas, Sra. Victor Manuel Aguayo Carrillo, Sra. Oscar Marín Cruz i Sra. Aranzazu
Fernández Fernández, i desestimar l’al·legació de la Sra. Victoria Rey Porras, d’acord
amb el contingut de l’informe de l’enginyer de data 19-7-2019.
Segon. Aprovar el “Plànol de delimitació de les franges perimetrals de prevenció
d’incendis forestals del municipi de Malgrat de Mar” redactat pels Serveis Tècnics
Municipals al 19-7-2019 que incorpora la prescripció de la Direcció General
d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, relativa a la inclusió de l’edificació existent
amb coordenades UTM 477059,4610136 i la modificació de la franja 01 que abasta la
urbanització del Turó d’en Dent i la finca amb referència cadastral 08109A00100063.
Tercer. Notificar aquest acord a la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió
del Medi del Departament d’Agricultura.
Quart. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i a la seu electrònica
municipal.

Cinquè. Notificar aquesta resolució a les persones interessades, incloent la persona
propietària de l’edificació existent amb coordenades UTM 477059,4610136 i les que
han fet al·legacions.
7. - Aprovació provisional de la "Modificació del POUM de Malgrat de Mar en
l'àmbit de Can Palomeres, Estudi ambiental estratègic i modificació del catàleg
de béns protegits del POUM.
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=20190808&punto=7
Antecedents
1. El Ple de l’Ajuntament en data 16-3-2017 va acordar aprovar inicialment la
“Modificació del POUM en l’àmbit de Can Palomeres, estudi ambiental estratègic i
modificació del catàleg de béns protegits del POUM”, redactat per Limonium, SLU.
2. Aquest document s’ha sotmès a informació pública durant un termini de 45 dies,
mitjançant anuncis publicat en el diari ARA de 29-3-2017, DOGC de 31-3-2017,
BOP de 4-4-2017, i tauler d’edictes electrònic de 4-5-2017 a 30-5-2017; també es
va fer una presentació pública del document el 22-5-2017.
3. L’acord d’aprovació inicial es va notificar als propietaris de l’àmbit i s’ha publicat
edicte en el BOE de 10-5-2017 per aquells que no va ser possible la notificació.
Segons el certificat del secretari de data 22-6-201 s’han presentat 4 al·legacions.
4. S’ha demanat informe als organismes indicats en el document d’abast i als
preceptius per aplicació de la legislació sectorial. S’ha rebut els informes de
l’Agència Catalana de l’Aigua, del Departament de Cultura, Diputació de
Barcelona, Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, del Ministeri
d’Hisenda (Direcció General del Patrimoni de l’Estat), Institut Cartogràfic i Geològic,
Ministeri d’Agricultura (Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar),
Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental.
5. En data 2-3-2018 el tècnic redactor va emetre informe de les al·legacions
presentades i també va donar resposta als informes rebuts dels organismes
oficials.
6. En data 6-3-2018 es va so·licitar la declaració ambiental estratègica i en data 8-52018 es va completar la documentació en els extrems indicats en el requeriment
de 19-3-2018.
7. En data 13-7-2018 el director general de Polítiques Ambientals i Medi Naturals va
resoldre formular declaració ambiental estratègica de la Modificació puntual del
POUM a l’àmbit de Can Palomeres, amb caràcter favorable. Aquesta resolució fou
publicada al DOGC de 20-7-2018.
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8. En data 27-7-2018 s’ha rebut la notificació de l’acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona de 24-7-2018 pel qual s’emet informe urbanístic i
territorial sobre la proposta de pla.
9. En data 13-9-2018 es va demanar informe a la Direcció General d’Infraestructures
de Mobilitat acompanyant l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada, en
compliment de les determinacions de l’acord de la CTUB de 24-7-2018.
10. En data 19-11-2018 s’ha rebut informe de l’Autoritat del Transport Metropolità
relatiu a l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada.
11. En data 18-7-2019, el tècnic redactor ha presentat el document que inclou les
esmenes corresponents per tal que pugui ser aprovat provisionalment.
Consideracions jurídiques
En data 22-7-2019, l’arquitecte municipal i cap de l’àrea de territori i sostenibilitat, ha
emès informe favorable.
En data 19-7-2019, la tècnica de medi ambient ha emès informe favorable.
“En el marc de les consultes necessàries a realitzar respecte els diferents àmbits
d’influència, es van sol·licitar informes de les següents administracions i entitats:
-

Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme
Agència Catalana de l’Aigua
Subdirecció general de Biodiversitat i Medi Natural
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Subdirecció General de Programes en Protecció Civil
Subdirecció General de Seguretat Industrial
Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura
Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació.
Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona
Consell Comarcal del Maresme
CREAF- Centre per a la Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
DEPANA- Lliga per a la defensa del patrimoni natural

Conclusions
Es considera que el document Estudi Ambiental Estratègic de la Modificació Puntual
del POUM de Malgrat de Mar en l’àmbit de Can Palomeres incorpora i/o esmena
aspectes presentats per les administracions competents i per tant es pot procedir a
l’aprovació provisional.”
En data 19-7-2019, la Cap de la Unitat Administrativa de l'Àrea de Territori i
Sostenibilitat ha emès informe que en la seva part essencial diu:
“1. Normativa aplicable
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer

-

-

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme (RLU)
Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de Plans i Programes, en tot allò
que no s’oposi a la Llei 21/2013, d’avaluació ambiental.
Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.
Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i de l’impuls de
l’activitat econòmica.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques

2. Les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública han estat contestades
pel tècnic redactor proposant llur desestimació.
Les diferents consideracions i prescripcions emeses pels organismes oficials, així com les
de la declaració ambiental estratègica i de l’informe urbanístic i territorial han sigut
incorporades en el document presentat pel tècnic redactor en data 18-7-2019.
D’acord amb el que preveu l’art. 112 del RLU, no és necessari un nou termini d’informació
pública perquè els canvis introduïts no són substancials atès que no suposen ni l’adopció
de nous criteris respecte a l’estructura general o al model d’ordneació del territori ni
respecte a la classificació del sòl.
3. Procediment a seguir:
D’acord amb el que disposa l’art. 96 del TRLUC, la modificació de qualsevol dels
elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes
disposicions que en regeixen la formació.
L’art. 85 del TRLUC estableix que l’aprovació provisional de la modificació del pla
d'ordenació urbanística municipal pertoca a l’Ajuntament corresponent.
Segons l’art. 80 del TRLUC, l’aprovació definitiva correspon a la Comissió Territorial
d’Urbanisme, que s’haurà de pronunciar en el termini de 4 mesos, i si no es produïrà el
silenci administratiu positiu (art. 91).
L’art. 86 bis del TRLUC disposa que: “L’avaluació ambiental dels instruments de
planejament urbanístic que hi estiguin sotmesos d’acord amb la legislació en matèria
d’avaluació ambiental de plans i programes s’integra en el procediment d’elaboració
dels plans urbanístics, de conformitat amb aquesta llei i amb el reglament que la
desplega.” Aquesta integració, d’acord amb la legislació en matèria d’avaluació
ambiental de plans i programes, i el que preveu l’art. 115 del RLUC comporta:
-

Presa en consideració, en l’aprovació definitiva del pla, de l’informe del
document inicial estratègic, de la memòria ambiental i de l’acord de l’òrgan
ambiental mitjançant una declaració ambiental estratègica, en què, si hi hagués
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discrepàncies amb els resultats de l’avaluació ambiental, cal justificar-ne els motius
i les mesures adoptades.
-

La publicitat del pla aprovat definitivament, que ha de complir els requisits
derivats de l’art. 28 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans
i programes.

De conformitat amb el que disposa l'article 2 de l'Ordre de 27-7-2005, per la qual
s'estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic de les
normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de la
Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació, relatiu a la
documentació que s'ha de lliurar als òrgans de la Generalitat de Catalunya per a
l'aprovació definitiva de les figures de planejament urbanístic general o derivat, ha
d'incorporar, a més de l'expedient complet en format paper, el text de les normes
urbanístiques i els plànols d'ordenació en suport informàtic.
4. Competència i quòrum:
D'acord amb l'art. 22.2.c) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local,
modificat per la Llei 11/1999, (LRBRL) serà competència del Ple l'aprovació provisional
del planejament general.
De conformitat amb l'art. 47.2.ll) de la LRBRL, els acords que correspongui adoptar a
la corporació en la tramitació dels instruments de planejament general previstos en la
legislació urbanística, requereix el vot favorable de la majoria absoluta del número
legal de membres de la Corporació, és a dir, 9 vots favorables a la proposta d'acord,
donat que el número legal de membres de la Corporació és de 17.”
En data 22-7-2019, el secretari ha signat nota de conformitat a l’informe jurídic
anterior.
Obert el torn d’intervencions
Sr. Serret: l’objecte d’aquesta modificació puntual del POUM és l’adequació del
planejament general del municipi de Malgrat de Mar per tal que permeti posar en valor
i protegir els elements ambientals, patrimonials, etnològics i culturals existents en
l’entorn de les mines de Can Palomeres. El Ple de l’Ajuntament, el 13/03/2017, va
acordar aprovar inicialment la modificació del POUM en aquest àmbit amb un estudi
ambiental estratègic i modificació del catàleg de béns redactat per l’empresa
Limonium. Aquest document avui és el que tenim present i en el que ens permet
treballar en l’àmbit d’aquest objecte, de la present modificació, que compren una
porció del terme municipal de Malgrat, classificat com a sòl no urbanitzable, i qualificat
majoritàriament com a zona de protecció i regulació del paisatge forestal, amb clau 27
del POUM vigent, aprovat definitivament el 2005. Dins d’aquest àmbit, es troben les
restes d’explotació minera de ferro, que es van dur a terme en aquest indret a Malgrat
de Mar, especialment a principis del s. XX. Hi ha encara alguns vestigis de nombroses
galeries que es van excavar per l’explotació de ferro, així com les infraestructures
necessàries, les boques de la mina, l’extracció de càrrega que permetia portar el
material extret cap al mar. Actualment tot aquest patrimoni etnològic es troba sense
grau de protecció i dins d’una propietat privada de sòl no urbanitzable del terme
municipal. L’àmbit d’aquest objecte, d’aquesta modificació, el que pretén és incorporar

un àmbit de 45,47 hectàrees, catalogat com a Xarxa Natura 2000, format per al lloc
d’interès comunitari i de les zones d’especial conservació de les serres del litoral
septentrional. Es tracta d’una petita taca del conjunt d’aquesta zona que destaca per la
seva singularitat i importància a nivell de biodiversitat, entre d’altres per la presència
de colònies de ratpenats, que utilitzen les antigues galeries de les mines com a habitat
tant de reproducció com d’hivernada. També, com sabem els malgratencs, dins
d’aquest àmbit es troba el mas de Can Palomeres, que és un edifici catalogat pel
catàleg de patrimoni del POUM de Malgrat de Mar i les antigues edificacions de
l’estació de càrrega de les mines. Per tant, l’Ajuntament de Malgrat de Mar som
plenament conscients del potencial que té aquest entorn, des del punt de vista de la
posada en valor del seu patrimoni històric, arqueològic, industrial, cultural i natural. I
per tant, volem avui portar a aprovació aquesta modificació puntual per tal de poder
donar i posar en valor tot aquest patrimoni.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 1 d’agost de 2019.
Vista la proposta de la regidoria d’Urbanisme, de 25 de juliol de 2019, el Ple de
l’Ajuntament, per assentiment dels disset membres presents, acorda:
Primer. Desestimar les al·legacions presentades per la Sra. Lídia Sánchez Navinés en
representació de Bernat Family Office, SL, pels senyors/es José Julian, Montserrat i
Lourdes Simó Argemí, pel Sr. Pere Castillejo García en representació de Carolina Simón
Falcó, David Ortiz Simón, Laura Ortiz Simón, Nuria Falcó Romagosa, Joan Ramon Duran
Falcó i Cristina Duran Falcó, i per la senyora Núria Arís Serra, d'acord amb el contingut
de l'informe tècnic que consta com annex II del document de Modificació en la part
expositiva.
Segon. Aprovar provisionalment la “Modificació del POUM en l’àmbit de Can
Palomeres, estudi ambiental estratègic i modificació del catàleg de béns protegits del
POUM”, redactat per Limonium, SL, que incorpora les prescripcions dels diferents
informes d’organismes oficials, així com ’acord de la CTUB de 24-7-2018, i de la
declaració ambiental estratègica de 13-7-2018.
Tercer. Trametre a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona el document
urbanístic i estudi ambiental estratègic, així com una còpia de l'expedient administratiu
als efectes de la seva aprovació definitiva i publicació, de conformitat amb allò que
disposa l'art. 80 del TRLUC.
Quart. Notificar aquest acord als interessats que han formulat al·legacions acompanyant
còpia de l’informe tècnic que dona resposta.
Cinquè. Notificar aquest acord als propietaris de terrenys dins de l’àmbit.
Sisè. Facultar al Sr. Alcalde per l'execució d'aquests acords.
8. - Moció del GPM CUP-AMUNT i ERC, proposant la solidaritat amb la plataforma
aturem la C-32 i amb la declaració institucionals de l'Ajuntament de Blanes feta
en data 12 de juliol de 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:
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http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190808&punto=8
Antecedents
1. La CUP Malgrat a través d’aquesta proposta vol posar de manifest la seva
solidaritat amb la Plataforma Aturem la C-32 que defensa la preservació de
l’entorn natural potencialment afectat per l’execució de les obres d’allargament
de l’autopista, i qüestiona la necessitat real d’aquesta infraestructura en els
termes proposats pel departament de territori i sostenibilitat, havent-hi
alternatives més sensibles amb el medi que poden donar resposta als
problemes de mobilitat esgrimits com a argument.
2. El medi natural de l’entorn afectat per l’allargament de la C32, malgrat no
disposar d’una figura de protecció ambiental específica, posseeix uns valors
naturals, ecològics i paisatgístics intrínsecs que no es poden desmerèixer, així
com una funció connectora entre el massís de Cadiretes i la serra del
Montnegre-Corredor, reconeguda com a tal en el mateix pla territorial parcial de
les comarques gironines.
3. Alhora ens volem fer ressò de la Declaració Institucional feta per l’Ajuntament
de Blanes el passat 12 de juliol del 2019 en la que demana la suspensió
definitiva del projecte atenent a criteris de preservació del territori i a la consulta
a la ciutadania que es va fer el 17 d’abril del 2016 on el 71% dels votants es
van posicionar en contra.
Per això, proposem al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents
Acords
Primer. La nostra solidaritat amb la Plataforma Aturem la C-32 i amb la declaració
institucional feta per l’Ajuntament de Blanes el passat 12 de juliol del 2019.
Segon. Que aquesta moció sigui comunicada a l’Ajuntament de Blanes, a la
Plataforma Aturem la C-32, a la Generalitat de Catalunya i a la Conselleria de Territori i
Sostenibitat.
INTERVENCIONS.
Sr. Zaldo: presentem aquesta moció conjunta amb el grup municipal d’ERC, que ens
alegra molt que ens demanessin d’encapçalar-la conjuntament i per tant, també la
defensarem conjuntament. (llegeix la part expositiva de la moció).
Sr. Roger: justament fa poc menys d’un mes, el 12 de juliol, l’Ajuntament de Blanes, a
través del seu Alcalde, com a representant màxim, va fer una declaració institucional
en la que recordava que en el Ple del 28 d’abril del 2016, aquest Ajuntament havia
aprovat per unanimitat fer seu el resultat que havia derivat de la consulta popular que
havia tingut lloc el 17 d’abril i aquest posicionament és del tot contrari en aquest
projecte de prolongació de la C-32. Des de l’Ajuntament diuen voler mantenir i enfortir
el compromís adquirit i expressen el seu rebuig a la construcció de la prolongació
d’aquesta autopista. Els boscos del Vilar, la zona de la riera de Salomó i els tres

turons, entre d’altres espais naturals, quedaran significativament alterats amb la
construcció d’aquesta infraestructura. Continua dient que, si bé les obres s’han aturat
arran de la decisió del Tribunal Superior de Justícia, s’ha dictaminat que la valoració
ambiental no estava complerta i suficient als efectes de la tècnica requerida per
aquesta llei del canvi climàtic i que no s’hi conformen. Es diu que hi ha l’oportunitat de
poder rectificar i que per això s’emplaça a l’autoritat competent, la Generalitat de
Catalunya, perquè redreci la situació i s’opti per una solució que no malmeti més el
territori. Demana a la Generalitat de Catalunya i a la Conselleria de Territori i
Sostenibilitat que donin compliment al compromís expressat per aquesta mateixa
Conselleria, tems endarrere, de no executar l’obra mentre hi hagi part del territori
afectat que s’hi ha manifestat en contra. El poble blanenc ha parlat a través del seu
Alcalde i lamenta la manera com s’han estat fent les primeres passes d’aquest
projecte. La tala massiva de bosc ha provocat ja força estralls. També volem
expressar, continua dient, la solidaritat envers la plataforma Aturem la C-32, que inclou
veïns i veïnes de Blanes, que s’han vist abocats a haver de defensar la natura.
Sobretot ara quan malgrat l’alt risc d’incendi que hi ha arreu del territori, teníem
motoserres i maquinària pesant fent tasques de tala als nostres boscos. Per aquest
motiu, l’Ajuntament de Blanes demana una rectificació de la Conselleria que comporti
la suspensió definitiva de les obres de prolongació de l’autopista C-32, perquè suposa
la destrucció del bosc i perquè no respecta la voluntat popular expressada a una
consulta legitima i que està avalada per aquest Consistori de Blanes. Per tant, en el
punt que es demana que ens solidaritzem amb aquesta declaració institucional, vol dir
que nosaltres, com Ajuntament de Malgrat, si es creu convenient, ens fem nostres
aquests arguments.
Sr. Zaldo: (Llegeix els acords corresponents a la part dispositiva). A banda de
l’exposat, crec que és positiu comentar que, tant el projecte d’allargament de la C-32
de Tordera a Blanes, com de Blanes a Lloret ha estat aturat pel Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, ja que l’estudi mediambiental que va presentar la Generalitat de
Catalunya incomplia una llarga sèrie de lleis estatals i europees, degut a que el
projecte va ser redactat fa 15 anys, s’ha anat posposant, i segueix sent el mateix
projecte que actualment, amb la normativa aplicable, no s’adequa al que es demana.
Tot i així, quan comencen les obres cada vegada que es reprèn, el temps fins que el
Tribunal torna a suspendre aquest projecte, és altament nociu pel bosc i en un dia es
pot acabar amb unes dècades d’existència, desenes d’existència, perdó, d’especial
valor mediambiental a la zona dels boscos. I en aquest sentit vull agrair especialment a
la Plataforma i al col·lectiu d’emboscades, que dia sí dia també des de fa dos mesos
s’estan personant a la zona dels boscos intentant aturar el màxim possible l’acció de
les treballadores i treballadors que estan malmetent el bosc, posant la seva integritat
física en joc, fins i tot, per defensar el que és un espai mediambiental preservat. La
concessió amb Abertis, per les autopistes, està a punt de finalitzar i amb aquesta
ampliació es renovaria per dècades i per tant, seguiríem encara pagant unes
autopistes que hem pagat més de 25 vegades i fent rics a grans tenidors com són
Florentino Pérez, que és un dels grans accionistes d’aquesta entitat. Per tant, el que
veiem des de la CUP és que la voluntat d’aquest projecte no és facilitar la mobilitat,
perquè hi ha alternatives per facilitar aquesta mobilitat, sinó que és perpetuar un
sistema que ven la terra a grans tenidors i és, en definitiva, la llei del capital. I per això
el Conseller Damià Calvet, en lloc de fer un exercici d’humilitat i reconèixer que les
veïnes i veïns de Blanes i Lloret tenen el seu dret a defensar el seu espai natural, els
titlla de criminals i envia els Mossos constantment a fer identificacions per frenar la
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tasca i aconseguir que abans que novament el Tribunal Superior de Catalunya aturi
novament les obres, hagin aconseguit arrasar encara més l’espai mediambiental.
Sr. Serret: per una banda, i per exposar el posicionament de vot de JxCAT, exposar
que com molt bé ha explicat el portaveu de la CUP, aquest és un projecte aprovat fa
15 anys pel govern tripartit, en el que es van fer tot un seguit de negociacions amb
sindicats agraris i naturalistes de Girona, en el que es va arribar a un consens i que
evidentment qualsevol d’aquests canvis nosaltres entendríem que és necessari i
indispensable continuar treballant amb aquests sectors, que són sectors implicats i que
en el seu moment ja van prendre posició de quina seria la millor manera per afectar el
menys possible a nivell mediambiental i també a nivell laboral, per aquests sindicats.
Dit això, vull recordar que aquesta és una infraestructura de país, no és una
infraestructura que decidim a nivell municipal i que a més a més, a nivell local, en el
cas de Malgrat, no estem avalats com ho fa l’Alcalde de Blanes, amb una consulta
popular, en el que permet donar resposta mitjançant una consulta en el que van votar
1.000 persones de les 30.000 censades, amb el resultat que exposàveu sobre aquest
71%, al voltant de 1000 persones, van votar en contra de la C-32, vers un 28%, en el
que el nou Alcalde fa aquest comunicat institucional, en el que vull entendre, suposo
que també el grup d’ERC que avui encapçala aquesta moció, que com governem
JxCAT i ERC al Govern de la Generalitat, tots dos en tenim responsabilitat i per tant,
tots dos podem fer arribar de forma directa aquest descontent que pot haver per part
d’un sector de la població, però que també, en alguns punts de la moció podríem
compartir amb el fet que hi ha una problemàtica important a desencallar, entre altres
coses perquè hi ha 2.000.000 de turistes en el sector, i per tant, al voltant d’unes
10.000.000 de pernoctacions l’any, que passen també per Malgrat, evidentment, però
principalment de Blanes a Tossa, que també s’ha de dir que el turista que arriba a
Tossa és per treure’s el barret, perquè és un municipi que a nivell d’infraestructures ho
té molt malament. Per tant, el debat per nosaltres, no és de qui es fa ric, sinó de
quines infraestructures volem pel nostre futur, i per tant, podem fer càbales sobre
Abertis, sobre que el 2021 s’acaba la concessió. De fet, hi ha un compromís per part
del Conseller Rull de Territori, en el que a partir del 2021 canviaria la fórmula
d’aquestes taxacions i que per tant, es revertia en el sector que hauria de veure’s
millorat pel desenvolupament. Evidentment, també tenir molt clar que hi ha una
problemàtica molt important, no només pels turistes, sinó per aquells treballadors i
treballadores que dia a dia van de Malgrat a Lloret, de Lloret a Malgrat, i que
malauradament, amb la situació actual, a banda de que tenen moltes complicacions
per arribar al seu lloc de feina i que moltes vegades el que han de fer és quedar-se a
Lloret a dinar, perquè no poden anar i venir, o quedar-se a Malgrat a dinar perquè no
poden anar i venir, també efectuen una altra problemàtica, que és important pel medi
ambient, que és la contaminació. Entre altres coses, perquè quan tenim tota aquesta
bateria de cotxes parats al mig de la ciutadania, també hi ha un impacte mediambiental
molt important que per nosaltres cal tenir en compte. Com dic, aquest és un projecte
que hem defensat com a grup a nivell de país i que així continuarem fent. Evidentment,
hi ha moltes coses que personalment com a grup municipal faríem d’altres maneres i
que com dic, cal negociar, seure i veure com revertir, però que evidentment hi ha una
estructura de país que han defensat diferents grups, com he exposat, fa 15 anys va
aprovar el tripartit amb tres grups que no era cap d’ells el que avui represento i que en
l’execució d’aquestes obres, quan ens ha tocat estar al Govern a la Generalitat, hem
tirat endavant, estiguéssim en el Govern que estiguéssim.

Sr. Zaldo: el debat no és qui es fa ric, sinó quines infraestructures volem. El debat és
quin tractament fem de les nostres zones mediambientals, el debat és aquest. Si el
fem servir per enriquir-nos a uns pocs, si el fem servir per donar vida a uns
ecosistemes. Aquest és el debat que a nosaltres ens interessa. Ha parlat vostè de la
consulta de Blanes. Jo el Ple passat, il·lús de mi, innocent de mi, vaig preguntar a
diferents regidors de Govern sobre diferents àrees o regidories que havien creat,
perquè no em quedava clar quines eren les funcions que volien defensar amb
aquestes i en concret al Sr. Serret li vaig preguntar per la regidoria de Creixement
Democràtic, de la que vostè és regidor. I bé, la seva resposta va ser: aquesta regidoria
de Creixement Democràtic, per nosaltres, el nostre grup, és un element indispensable,
ha estat una línia vermella, etc. Ha de permetre a la ciutadania poder decidir el seu
futur col·lectiu i és el que es treballarà des d’aquesta regidoria. Evidentment ha d’anar
lligada de la participació ciutadana, el municipi forma part d’aquesta mateixa àrea i
entenem que una sense altra no poden treballar plegades. Entenc que això ho deia per
Malgrat i el que ha de ser aplicable per Malgrat ha de ser aplicable per qualsevol altre.
Si consultem i ens quedem amb aquesta consulta i diem mira, hi ha un tant per cent
que no està d’acord amb això, però com ho han decidit els partits polítics, ho tirem
endavant, el que estem fent realment és anar en contra de la participació ciutadana i
és banalitzar aquesta participació ciutadana. El poble mana i el govern obeeix i així és
com ho hem de defensar des de les institucions. Per tant, creiem que s’ha de donar
tota la veu i tota la representativitat possible a la ciutadania de Blanes que es va
mobilitzar. És evident que vostès seguiran mantenint el seu posicionament, igual que
l’han mantingut sempre, perquè l’espai mediambiental no els preocupa, com a mínim
no de la manera que ens preocupa a nosaltres, però jo em pregunto què passaria si en
lloc dels boscos de Tordera, Blanes i Lloret, fossin els boscos de Malgrat. Què
passaria si es proposés trinxar, per nombrosos partits polítics de la Generalitat, avalats
amb la seva representativitat, però que estan decidint governar el país sencer des
d’una tribuna, què passaria si decidissin fer passar carreteres per les mines de Can
Palomeres, que ara acabem d’aprovar una modificació del POUM al respecte, si
plantegessin trinxar el turó d’en Serra, ens semblaria igual? Rebríem amb bons ulls
que municipis veïns fessin cas omís a aquestes peticions? Presentem una moció
realment força suau, per ser la CUP, considero. Simplement diem que volem donar
suport a la Plataforma i que volem que s’estudiïn aquestes noves vies. Vostè mateix
ho ha dit, ens hem de seure a veure com resolem aquest problema de mobilitat, que sí
que hi ha, no el neguem. Hi ha un problema de mobilitat que s’ha de resoldre, però hi
ha alternatives. Hi ha desdoblaments possibles i seguir enfocats en una única opció sí
que és realment buscar que segueixi manejant el bacallà una empresa que porta anys
i anys fent negoci amb el medi ambient i amb diners públics.
Sr. Roger: de fet, aquesta C-32, als anys 90, havia de ser una autovia gratuïta i es va
acabar convertint en una autopista de peatge que acaba la seva concessió a l’any
2021, en el tram que va des de Montgat fins a Sant Genís i que, per tant, el que també
succeirà, a més a més de que trinxarem un territori que ens és proper i que és estimat
per la gent d’un municipi veí, el que passarà és que evidentment aquesta concessió
que acaba el 2021, en ares a aquesta prolongació, s’allargarà i continuarem engreixant
les arques d’aquesta gent, que són insaciables i que mai en tenen prou. Per tant,
penso que si anem a buscar els orígens d’una autovia que s’havia pres el compromís
per part del Ministeri d’Obres Públiques de fer-la gratuïta, com tantes altres hi ha al
llarg de la geografia de l’estat espanyol. Per situar-nos una mica, estem veient com
últimament s’estan rescatant peatges a la zona propera a la ciutat de Madrid perquè
allà hi ha autovies gratuïtes i les concessionàries estan perdent diners i el que estem
26

fent entre tots és rescatar aquests peatges i en canvi aquí, com sempre, el que estem
fent és continuar pagant la festa, pagant la festa de manera continuada. A mi em
sembla que si aquests dies d’agost no tenim potser tants neguits, i m’ha fet gràcia
aquests Plens dels anys 90 on ja es parlava d’aquesta infraestructura i quan
legítimament la Unió de Pagesos reclamava pels propietaris de l’entorn on havia de
passar aquesta autovia, una expropiació que fos digna i que no es pagués a aquesta
gent que en alguns casos es guanyava el pa cultivant terres que se li anaven a
expropiar, hi havia partits com el PSC, que feia el discurs de que el que s’havia de fer
era anar per feina. Que les expropiacions ja en parlaríem i que el que s’havia de fer
era crear aquest equipament perquè era una cosa urgent, que venien les Olimpíades i
que havia d’estar tot ben maco i ben posat. I, a partir d’aquí, hem arribat fins ara. La
última, - potser n’hi ha 7 o 8 al llarg d’aquests anys-, i si no he fet la cerca malament,
era una moció que va presentar el grup d’ERC, quan un grup de gent nombrós en
aquell moment, va decidir fer una reivindicació pacífica, una mobilització que es deia
NO VULL PAGAR, que l’any 2012 es va mantenir de forma continuada i va haver gent
que vam desafiar de forma pacífica aquest espoli que se’ns estava fent i que se’ns
continua fent i que tot i que des de les institucions i Abertis, que, per cert, ja hem vist
el seu patriotisme, alguns defensaven que no es podia anar en contra d’institucions
financeres o d’empreses del país, empreses que quan va ser l’hora de demostrar que
estaven per la feina, van agafar i van tocar el dos i van canviar els primers les seus
socials. Aquest és una mica el relat del patriotisme d’aquestes grans empreses. Doncs
una mica, segurament, el que passarà és que ens acabarem posicionant els grups tal i
com passa des dels anys 90 i que això vol dir que no hay nada nuevo bajo el sol. Per
desgràcia, cada vegada el canvi climàtic ens està donant més mostres de senyal.
Evidentment, si hi ha cotxes que s’aturen és perquè les infraestructures que tenim en
aquests moments no són adequades, però el que no podem fer és continuar matant
mosques a canonades. Si s’ha de fer un vial complementari per arribar bé a Lloret
perquè hi ha embussos durant l’època estival més forta de temporada, no som tan
tancats de mires com per no valorar que això s’ha d’actuar i s’ha de fer alguna cosa,
però què passarà? Aquesta gent arribarà primer a Lloret perquè els interessa arribar
primer a Lloret, però després cap a Tossa. I quan siguin a Tossa, voldran anar fins a
Sant Feliu. I això és una roda que s’autoalimenta i fins que no siguem prou conscients
del problema que hi ha, doncs anem ajudant-la a que la facin girar. En aquest cas,
ERC Malgrat no hi està d’acord i nosaltres defensem que aquesta autovia s’acabi, que
s’acabin els peatges en l’any 2021, quan s’acabi la concessió i que puguem anar per
les carreteres que havien de ser autovies, que puguem recuperar això, que ens
sembla que la festa l’hem pagada massa vegades.
Sra. Ponsa: també donem suport a la moció que presenten els nostres companys de
la CUP i d’ERC i Sr. Serret, vostè ha parlat del turisme, dient que al turisme li costa
arribar fins a Lloret degut a que no hi ha aquesta C-32, però bé, nosaltres com a partit
estrictament local, el que volem és no invitar a que els turistes vagin a Lloret, sinó que
es quedin a Malgrat, tenint en compte que tenim molts hotels i molts càmpings a
Malgrat. Sí que la mobilitat és un tema molt important, però el que volem és que els
turistes es quedin al nostre municipi. Sí que s’han de buscar alternatives per solucionar
aquesta mobilitat, sí, això ho sabem, però el que no s’ha de fer és fer malbé el territori
ni ampliar una concessió que ja està més que pagada.
Sr. Serret: per al·lusions li contestaré Sra. Ponsa. No sóc un expert en mobilitat, però
sí que li diré que espero que no només a Malgrat vinguin els turistes que hi pernocten,
també espero que aquells turistes que pernoctin a Lloret puguin venir a Malgrat a

comprar, puguin venir a Malgrat a sopar, puguin venir a Malgrat a dinar i que per tant,
no es trobin encallats a la carreta i decideixin no venir a Malgrat i ens tanquem portes
senzillament perquè volem només que vinguin aquí a dormir als nostres hotels i
càmpings. També volem que altres turistes puguin venir, i no només els turistes, sinó
la gent de Palafolls, la gent de Tordera, la gent de Lloret, la gent de Blanes, i que per
tant, hi hagi una mobilitat fluida, i de fet crec que en el fons, aquesta moció també
demana que hi hagi una resolució en el greuge que hi ha en mobilitat. I això crec que
ho compartim tots. El posicionament pel qual el nostre grup votarà en contra ja l’hem
exposat i evidentment em refermo en que tant de bo tinguéssim un resultat a nivell
municipal que el plenari avui pogués donar resposta com ho ha fet l’Ajuntament de
Blanes a partir d’una consulta. Si el tinguéssim, - evidentment no farem una consulta
popular a Malgrat de Mar -, però sí que l’encoratjaria a que demani aquesta consulta a
nivell de ciutadania de tot el sector i que el desenvolupi la Generalitat de Catalunya
amb el Govern que hi ha d’ERC i JxCAT.
Sra. Ponsa: sí que s’han de buscar alternatives, perquè nosaltres clar que volem que
la gent vingui a Malgrat. Ara els veïns de Palafolls no sé quan agafaran la C-32
aquesta que ha comentat per arribar a Malgrat. Tema mobilitat la tenen molt bé fins
arribar al nostre municipi i el que volem i convidem és a tothom a venir, però hi ha
alternatives i aquestes són les que s’han de buscar.
Sr. Mercader: nosaltres el que demanem al representant d’ERC, com que votarà a
favor d’aturar la C-32, que lluiti des del Govern de la Generalitat, ja que està
representat al Govern, perquè el que vota aquí es traslladi a dalt.
Sr. Zaldo: per acabar, perquè ja estem veient la perspectiva del que entén el regidor
de Creixement Democràtic i Qualitat Democràtica per creixement democràtic i qualitat
democràtica, recordar que, respecte al referèndum de l’1 d’octubre i la consulta del 9N,
els partits unionistes deien que havia de votar tota Espanya i que no podia decidir
només Catalunya. És el mateix que està defensant vostè aquí. Blanes i Lloret, Tordera
fins i tot, com a municipis afectats directament per aquests projectes, han de ser
sobirans per decidir què volen fer amb el seu territori.
Sr. Serret: per acabar, dues qüestions. Sr. Zaldo, la meva intervenció inicial exposava
que aquesta és una infraestructura de país, no és una infraestructura només de Blanes
i Lloret. Evidentment, també dir-li que acusar-nos de que no protegim el medi ambient,
quan aquest mateix regidor ha estat exposant una modificació del POUM que vol
preservar un nucli, una zona a nivell mediambiental, etnològic, en el nostre territori, és
precisament contradictori amb el que acaba d’acusar-nos. Insisteixo, aquest és un
projecte que va aprovar el tripartit i que ha anat tirant endavant perquè hi ha una
problemàtica important que també té un impacte mediambiental en el territori, no
només de mobilitat, sinó també per la contaminació que aquests provoquen, i que si hi
ha una N-II que està totalment aturada en el pas entre Malgrat i Palafolls, evidentment
els palafollencs tindran el problema, perquè si hi ha 10.000.000 de pernoctacions a la
zona, en el territori que també afecta Malgrat, té unes conseqüències. I he sigut molt
clar al respecte. Insisteixo, tant de bo tinguéssim també els nombres tan clars. No
continuaré fent el debat perquè crec que ja hem exposat clarament els nostres motius.
Sr. Zaldo: Ja sé que no veurem a l’antiga Convergència anar en contra de que als
poderosos els hi tremolin les butxaques o les poltrones, i ja ho sabem, és això i queda
claríssim.
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Sr. Roger: això és el que fem, sempre ho fem. Quan des dels municipis es creu en
una cosa, el que fem és traslladar, - no sé vostès el que fan-, nosaltres ho fem
d’aquesta manera. Fa pocs dies, a Tordera, va haver-hi un plenari on es va tractar això
i el grup d’ERC va votar en el mateix sentit que votaré jo ara, per tant, la portaveu i la
gent d’ERC de Tordera defensa el mateix que està defensant el de Malgrat i que el
d’ERC Blanes. I el que segurament deu defensar ERC Lloret o ERC Sant Pol, perquè
tinc entès que aquesta moció anirà passant per municipis i m’estranya molt que vostè
m’encoratgi a fer una cosa que en el nostre partit és habitual, perquè allà es parla del
que ens sembla convenient i amb tota llibertat exposem. Per tant, no sé si és que
vostès actuen d’una altra manera, però em sorprèn que m’encoratgi a fer una cosa que
portem fent tota la vida.
Sr. Mercader: per puntualitzar, una cosa és traslladar i l’altra que et facin cas. Jo
encoratjo a que el pes municipal que tingui ERC en aquests municipis els hi facin cas a
nivell nacional. Si no els fan cas a nivell nacional, doncs crec que tenen un problema.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 1 d’agost de 2019.
Vista la moció dels GPM CUP-AM I ERC, de 23 de juliol de 2019, el Ple de
l’Ajuntament, per set vots a favor (CUP, ERC i JxM) i deu vots en contra (PSC i
JxC), acorda no aprovar la moció.
9. - Moció del GPM de la CUP-AMUNT, proposant sotmetre als polítics d'un
registre de control de la seva jornada laboral.
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=20190808&punto=9
Antecedents
El passat Ple del mes de juny es va portar a aprovació el cartipàs municipal amb el
repartiment d’àrees, regidories i representacions en diferents ens. Es van aprovar
diferents jornades de treball a desenvolupar pels regidors dels òrgans de govern, així
com també per les regidores de l’oposició. Concretament hi ha:







Dos Regidors amb jornada de 28 hores a la setmana: Sr. Mercader i Sr. Serret.
Dos Regidors amb jornada de 35 hores a la setmana: Sra. Viñolas i Sr. Ivan
Hasko.
Tres Regidors amb jornada de 17,5 hores a la setmana: Sra. Ortiz, Sr. Ortín i
Sra. Borrell
Dos Regidors amb 26,25 hores a la setmana: Sr. Cardona i Sra. Valbonesi.
Un Regidor amb 12 hores a la setmana: Sr. Sanchez Camacho.
Tres Regidors amb 8 hores a la setmana: Sra. Ponsa, Sr. Roger i Sr. Zaldo.

Que a dia d’avui no sabem quins horaris fan els diferents Regidors de Govern, ni
sabem on i quan trobar-los. Entenem que els polítics han de ser exemplars i les seves
jornades de treball han de ser sabudes i fiscalitzades per la ciutadania.

A més, el 12 de març del 2019 es va publicar al BOE el Reial Decret-llei 8/2019, de 8
de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral
en la jornada de treball que va entrar en vigor el 12 de maig d’enguany. En concret, es
modificà l'article 34 de l’Estatut dels Treballadors, afegint un nou paràgraf 9, amb la
següent redacció: “l'empresa vetllarà pel Registre diari de la jornada, que inclourà
l'hora d'inici i finalització específica de la jornada laboral de la persona treballadora,
sense en detriment de la flexibilitat horària que s'estableix en aquest article. Mitjançant
negociació col·lectiva o acord empresarial o, si no, decisió de l'empresari després de
consultar amb els representants legals dels treballadors en l'empresa, aquest dia el
registre serà organitzat i documentat. L'empresa mantindrà els registres a què es
refereix aquesta disposició durant quatre anys i romandrà disponible per als
treballadors, els seus representants legals i la inspecció de treball i seguretat social.”
El registre horari és d’aplicació a la totalitat de treballadors, al marge de la seva
categoria o grup professional e excepció del personal d’alta direcció.
És per això i més quan els regidors perceben un salari públic i cotitzant a la Seguretat
Social.
El Grup Polític Municipal de la CUP-Malgrat proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció
els següents acords:
Primer. Que els polítics que tenen una jornada laboral comuniquin públicament el
repartiment de les hores de la seva jornada de treball habitual al llarg de la setmana i
el seu lloc de treball. Ex: regidor de 8 hores: dimarts i dijous de de 09:00 a 13:00 hores
lloc Centre Cívic.
Segon. Que, en la mesura del possible, les Regidores de l’Ajuntament es sotmetin al
Registre diari de la jornada en els termes que estableix el paràgraf 9 de l’article 34 de
l’Estatut dels Treballadors, no essent necessari, en aquest cas, acord empresarial o
negociació col·lectiva al respecte, essent el Plenari Municipal l’espai més sobirà per
aprovar-ho.
Obert el torn d’intervencions
Sr. Zaldo: abans d’exposar aquesta moció, agrair que hagin vingut avui aquí activistes
de la Plataforma aturem la C-32 i lamentar que hagin hagut de veure com la vella
política frena que l’Ajuntament de Malgrat es pugui posicionar amb la seva lluita. Ara,
amb aquesta segona moció que portem avui a Plenari, proposem que els càrrecs
electes se sotmetin a un registre de control de la seva jornada. (llegeix la moció). Si els
sembla obrim debat i ja aportarem més informació.
Sr. Mercader: o si la vols ja aportar ara, per fer les intervencions de cop.
Sr. Zaldo: com que a la Comissió Informativa es van abstenir, també m’agradaria
saber quins són els seus posicionaments, perquè potser no és necessari que entrem
més en segons quines apreciacions.
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Sr. Mercader: el posicionament de cada partit, el dirà cada partit quan li sembli
convenient, és a dir, pot haver-hi debat o no haver-hi debat, per això li dono
l’oportunitat d’aprofitar el torn de paraula per fer l’exposició.
Sr. Zaldo: en aquest cas segueixo. Sabem que els polítics no tenen un règim propi de
cotització, cotitzen a la Seguretat Social al règim general i, per tant, es beneficien
d’aquest mateix que els treballadors de la casa. Per tant, veiem exemples com en el
passat mandat, 2015-2019, el 100% de jornada d’un regidor de govern era de 37,5
hores, igual que les treballadores de la casa. Quan això va canviar, al gener, si no vaig
errat, havent-se aprovat al novembre, amb l’abstenció del PSC, si no vaig errat, van
passar a treballar-ne 35, i en aquest nou mandat, les regidores amb jornada completa,
que en són dues, ja treballen aquestes 35 hores. Per tant, en allò que ens interessa, ja
ens assimilem als treballadors. En aquest cas, amb la jornada laboral completa.
M’agradaria saber si en allò que impliqui control ens hi sentirem tan còmodes com ens
hi sentim en aquests aspectes beneficiaris que trobem per tot el personal administratiu
i tècnic de la casa. Fitxar, registrar aquestes jornades que cada regidor treballa, ens
assimila i dona exemple de que som funció d’aquesta casa, que no estem per sobre.
Deixàvem clar en aquesta exposició de la moció que tan sols queden exempts
d’aquesta nova normativa els càrrecs directius. Volem assimilar-nos als càrrecs
directius? És aquesta la voluntat de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, de ser
equiparables els regidors als càrrecs directius? No ho sé. Aquest sistema de control de
jornada, el que ha de permetre és donar seguretat a la tasca. El conveni col·lectiu dicta
que l’horari de treball de l’Ajuntament és de matins i, per tant, fora bo que la majoria de
la jornada de les regidores i regidors fos de matins. No sé si és així, per això en aquest
primer punt demanem que s’exposi l’horari de treball de cadascuna. Nosaltres hem
cercat a veure si hi havia algun altre Ajuntament que hagi fet la mateixa proposta i
n’hem trobat un, possiblement n’haguéssim trobat més, n’hem trobat un. “Los cinco
concejales del equipo de gobierno de Siero con dedicación exclusiva ficharán al
comenzar y finalizar su jornada laboral matinal como cualquier otro empleado del
Ayuntamiento. La medida -que empezó a aplicarse en el día de ayer- ha sido por
decisión expresa del alcalde, Ángel García, del PSOE,” . No sé si volen aportar alguna
cosa més, nosaltres hem exposat això. En cas que vostès estiguin en contra de voler
que les regidores siguin equiparables a la resta de treballadores de l’Ajuntament i que
per tant, puguem entendre’ns a buscar aquest control de jornada el més fàcil possible,
tampoc volem intentar dificultar la feina, tot el contrari, estarem disposades a treballarho. I si per contra consideren que les regidores i l’alcalde o els alcaldes són
equiparables a un personal directiu d’una empresa estaríem parlant que l’Ajuntament
de Malgrat de Mar està sent, - no se m’acut un sinònim per expressar-ho – cacic, que
no pas de representant electe.
Sr. Roger: pensem que potser el mètode que hi hauria més operatiu seria el que es va
posar en marxa a partir del febrer de 2017, un mètode que deriva dels acords de
govern que ampliaven la participació política, la transparència i la presa de decisions
col·legiada i que, en el seu punt 6è, es referia a una agenda pública i actualitzada dels
òrgans de govern i regidors i regidores delegats. Això va comportar en aquesta casa
haver d’habilitar a la web municipal un espai nou que no existia i que servís per ubicarhi aquesta agenda. Això, evidentment, va comportar unes setmanes i una despesa
aproximadament d’uns 2500 € si no em falla la memòria. Aquest espai està encara
habilitat, és útil avui i a més he observat que s’hi han introduït ja els membres del nou
govern que, entenc, que hi podrien operar i fer que la seva agenda fos pública. És molt
fàcil accedir-hi per la gent que vulgui tafanejar. A dalt, a les pestanyes principals de la

web de l’Ajuntament, n’hi ha una que parla d’actualitat i cliques en aquesta pestanya i
vas a una sèrie d’apartats en la qual s’hi troba una que és agenda municipal. En
aquest moment, s’hi pot visualitzar fins el passat mes d’agost del 2018. Entenc que
potser és una qüestió de configuració i que permet visualitzar amb un any d’antelació.
Segurament s’ha configurat així, però abans s’havia tingut ocasió de fer pública
l’agenda i en aquest sentit ens sembla que aquest és el mecanisme més adient. En
aquest cas, el que demanaríem si és que realment es vol donar compliment en la
moció i els portaveus dels grups que estem a l’oposició, com és el meu cas, que
tinguem voluntat de fer pública la nostra activitat, es pugui habilitar de manera que
sigui fàcil fer-ho, que l’eina no sigui de complicat accés i per tant, crec que aquest és
un mecanisme vàlid i si s’hi dona continuïtat i s’hi dona un accés fàcil als regidors que
estem a l’oposició i que hi estaríem obligats si s’acaba aprovant aquesta moció, i sinó,
en alguns, com és el meu cas, ens agradaria poder-ho fer, si és senzill i penso que no
ha de ser complicat, i aquest és el nostre posicionament al respecte.
Sra. Ponsa: a nosaltres sí que ens agradaria trobar alguna fórmula de transparència
pel que fa a l’agenda, a les hores de despatx. Fer un registre implica transparència i
aquesta entenem que és una línia interessant i que s’hauria de desenvolupar i
nosaltres evidentment donarem totes les facilitats perquè això es faci. Entenem que
poder fer un registre, si som un Ajuntament transparent, no tenim per què amagar-ho.
Si hi ha una fórmula que es pugui fer aquesta transparència, per nosaltres endavant.
Sr. Serret: com a portaveu del govern, dir-li Sr. Zaldo, que com a titular, com a frase,
com li vulgui dir, als polítics no se’ns valora, no se’ns paga pel cul sinó pel cap. Per
tant, no se’ns paga per les hores que seiem a una cadira a un despatx, sinó per
aquelles decisions que prenem i executem. Dit això, i compartint exposicions que han
fet els companys d’ERC i de JxM, compartim plenament el fet i adoptem plenament el
compromís, com a govern, de publicar l’agenda pública, un compromís que l’anterior
govern va fer. De fet, el regidor Roger, jo mateix i l’alcaldessa, tots tres publicàvem la
nostra agenda. Sí que m’agradaria recordar-li que en cap moment els seus
representants a govern de la CUP van arribar a fer-ho, malgrat tenir aquest comprimís.
Per tant, anomenar a un govern cacic, en tot cas, com l’anterior govern, en el que
vostès governaven i que, en cap cas, van publicar aquesta agenda pública i que també
tenien un sou i que vull entendre que quan parlem d’horari i dedicacions, vostès saben
que mai es compleixen, sempre són en escreix. Perquè per molt que tinguem una
dedicació d’un 50, un 80, sempre hem defensat, defenso i defensem tot el govern, que
som regidors les 24 hores del dia, 365 dies l’any. Els 783 € al mes que vostè cobra,
amb el càlcul que vostès fan de repartir aquests diners en 8 hores i sou brut, aquests
783 € per 8 hores setmanals que fa, no dedicarà només 8 hores a l’Ajuntament de
Malgrat sinó que com a regidor portaveu, emprendrà les responsabilitats les 24 hores
del dia, perquè així la ciutadania ens ho ha demanat. Evidentment, com a govern tenim
unes dedicacions, com oposició també hi ha unes dedicacions, en les que ens
permeten fer la tasca encomanada amb les responsabilitats que ens pertoquen a cada
lloc.Quan ocupes unes responsabilitats de Govern, estàs ocupant unes
responsabilitats també de directiu. Evidentment, de directiu. Perquè no només és una
representació pròpiament laboral, perquè a més a més, deixi’m que li expliqui, vostè
només parla del 100% de dedicació, que se’ns equipara als treballadors i treballadores
d’aquesta casa. però quan un polític malauradament emmalalteix, no té les mateixes
prestacions que els treballadors i treballadores d’aquesta casa. Els treballadors i
treballadores d’aquesta casa tenen un conveni col·lectiu que només abasta els
treballadors, no els polítics. Per tant, quan emmalalteixen, tenen una baixa del 100%,
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mentre que als polítics ens empara la Seguretat Social, i per tant, tenim una prestació
del 60%. Però les responsabilitats, les continuem mantenint i tenim l’obligació, si volem
i podem, i el nostre físic ens ho permet, de continuar venint als plenaris, malgrat estar
de baixa. I per tant, això té una repercussió. I per això precisament no ens podem
permetre continuar venint a fitxar. Que podem buscar fórmules? Evidentment. Tots
estem disposats, com he dit, el compromís del govern és el de fer públiques les
nostres agendes i per tant, en tot moment, podrà saber què fem i deixem de fer i, a
més a més, penso que és molt important el gest que ha fet ERC dient que si podem
trobar la fórmula perquè els portaveus que també teniu dedicació pugueu fer ús
d’aquest espai, que evidentment s’ha de poder mantenir, doncs també pugueu explicar
a la ciutadania quina és la tasca que feu amb aquesta agenda pública que estic
convençut que presentant aquesta moció vostès, senyors de la CUP, també estareu
disposats a explicar. Dit això, com li dic, al govern no ens paguen per estar asseguts a
una cadira, perquè també li puc dir que jo he pogut veure amb els meus ulls com
alguns polítics venien, seien i llegien el diari i la ciutadania no ens paga per venir aquí
a llegir el diari. Ens paga per trepitjar el territori. Quan la regidora de Cultura ha de
donar resposta a una verbena de Sant Joan, anat al despatx corrent, començar a
trucar a aquelles empreses amb que hauríem d’haver tingut la contractació feta de les
taules de la revetlla de Sant Joan, que ha de fer, segons vostès? Primer de tot ha
d’anar a fitxar? O ha de donar resposta? Quan al passeig Marítim hi ha una rebentada
d’aigua, què ha de fer la regidora de manteniment? Primer ha d’anar a fitxar o donar
resposta? Hi ha tot un seguit d’actuacions que no es poden comparar amb un
treballador de la casa. Què hem de fer, avui? Avui compta? No compta? Si compta
avui a la tarda, vol dir que els que no tenim dedicació exclusiva, demà fem festa? És
bastant absurd, tot plegat. Evidentment que farem tantes hores com sigui possible. Per
llei s’ha de marcar una dedicació, perquè evidentment estem aquí treballant i si passa
alguna cosa la Seguretat Social ens ha de poder cobrir, només faltaria, de fet fa pocs
anys, relativament pocs anys que els polítics cotitzen i la Seguretat Social els empara,
perquè anteriorment no era ni així. Per tant, no se’ls pot considerar treballadors iguals
de la casa. De fet, la mateixa llei ho diu molt clar: respecto al personal electo, con
dedicación exclusiva a este personal no les resulta de aplicación directa ni el régimen
funcionarial ni el laboral.I per tant, queda clar, sinó que diu sino que tienen un carácter
político. Sí, som un element si li vol dir estrany, però no deixa de ser que aquí som els
representants de la ciutadania. I per tant, no funcionem com una empresa, sinó com
un ens en el que aquí dalt de tot, a nivell directiu, hi ha la ciutadania, tots i cadascun
de nosaltres. I per tant, cada quatre anys passem unes oposicions molt diferents a les
que passa el personal laboral, no fem un examen, sinó que la ciutadania ens vota
perquè els representem i si al cap de quatre anys consideren que aquesta no ha estat
el que havien proposat o el valora negativament, se’l deixa de votar i aquest personal
que està assegut en aquestes cadires, doncs deixa de ser-ho.
Sr. Zaldo: com vostè ha dit, la dedicació és un mínim i aquestes hores, que he
exposat amb anterioritat, és el mínim que cada regidor i regidora té el compromís de
fer segons el cartipàs que es va aprovar el mes passat. Jo he parlat en tot moment de
les hores, de les jornades, no he parlat dels sous estratosfèrics que vostès s’han
posat. Aquesta dada jo no l’he fet servir. Igual és perquè no tinc aquest pensament
mercantilista. Sí que he parlat de cotitzacions, evidentment, per equiparar el règim que
ens equipara amb el règim general, a les treballadores que tenen el seu conveni, però
que sí que tenen similituds, sobretot en el desenvolupament de la tasca organitzativa
d’aquest Ajuntament. En la seva majoria tenen una jornada de matins i creiem que en
aquesta jornada de matins aquestes hores exposades, o un tant per cent d’aquestes

hores exposades en el cartipàs, aquí és on podem seure’ns a parlar-ne, nosaltres
llencem la proposta i està francament bé que els partits facin altres propostes
complementàries, nosaltres no parlem d’agenda en aquesta moció, està bé que surti el
tema, estaríem encantades i encantats que fossin públiques i l’aplicatiu ho permet que
sigui així, nosaltres no en parlem a la moció, deixem aquestes bases perquè ho
puguem construir entre totes. Deia que aquesta jornada és la mínima que s’ha de
demostrar que es fa, sinó setmanalment, mensualment. Que s’estan complint aquestes
hores que és a les que estem compromesos i compromeses segons el cartipàs. Els
sous van en detriment, evidentment, però no se’ns pagarà més per treballar més,
només faltaria que estiguéssim demanant això. Nosaltres estem dient que aquesta
jornada es demostri que s’està fent, perquè què està passant? És molt probable que
les 8 hores que aquest regidor portaveu de la CUP està treballant, siguin justament
quan l’Alcalde Mercader no hi és. Perquè no ens trobem mai. Pot ser que sigui això.
Pot ser. O pot ser que sempre estigui al despatx i jo també i per tant, no coincidim pels
passadissos, pot passar. Però revisant, veiem que a la tarda sí que apareix. Veiem
acta per l’adjudicació del bar del pavelló poliesportiu, una reunió de treball, el 25 de
juliol a les 7 de la tarda. Joan Mercader hi era. 18 de juliol a les 7 de la tarda, acte de
prevenció de riscos de laborals. A aquestes hores és quan hi ha l’Alcalde Joan
Mercader. No sé si és perquè ha volgut que la seva jornada sigui de tardes i només hi
ha un matí que ve per facilitar els tràmits, no ho sabem. I creiem que seria positiu
saber-ho. No estem volent assenyalar ningú, simplement volem saber si aquestes
hores són habituals i per tant, tots els dijous a la tarda trobarem al Sr. Mercader i
formaran part d’aquestes 28 hores que ell s’ha marcat i n’hi haurà d’altres al matí. No
ho sabem i creiem que seria positiu. Els regidors que no tenim dedicació exclusiva
tenim altres feines complementàries, entenc, i per tant, hem de veure aquesta
compatibilitat entre ambdues feines. Per tant, si les feines d’algun dels regidors és de
matins al complert, serà difícil trobar-lo al matí i segons quin regidor o regidora, és
essencial que hi sigui al matí. Per això en aquest punt primer demanem que siguin
públiques aquestes jornades laborals. I llavors, per acabar-ho de complementar,
demanem que es puguin justificar que s’estan fent les hores que estem compromeses
a fer segons el cartipàs aprovat i que evidentment, per això se’ns paga. Però el tema
dels sous estratosfèrics que vostès cobren, aquí en aquesta moció, no hi entrem. Ja
vam fer la crítica que havíem de fer el mes passat. Simplement vostès van aprovar
aquest cartipàs, demostrem que estem complint-lo i fem aquest exercici de
transparència. No demanem més.
Sr. Serret: en tot cas, l’Alcalde és Alcalde, igual que els regidors, les 24 hores del dia i
evidentment farà tantes hores com consideri oportú i, si creu que n’ha de fer més de
les que té de dedicació, les farà, com no pot ser d’una altra manera. Insisteixo, vostè
parla de sous estratosfèrics, evidentment 783 € per un dia a la setmana, que és el que
li toca a vostè treballar, alguns també poden considerar que és un sou estratosfèric,
perquè evidentment, 783 € per un 20% de jornada, doncs també és un percentatge
bastant elevat, al que vostè encara no ha renunciat i per tant, entenc, que si ho vol
enviar en aquest debat mercantil que a vostès els encanta moure i després atacar
l’antiga Convergència, etc., etc., doncs faci-ho, perquè és on els hi agrada anar al
debat. Dit això, anem amb compte amb segons quines coses. Per què? Perquè el
personal de la casa, n’hi ha un que està obligat a fitxar i l’altre no. I no parlem dels
polítics, parlem dels funcionaris. I la llei és molt clara amb això. Fitxen tots els
treballadors exceptuant els directius. Tampoc cobren hores extres els alts càrrecs, i no
parlo dels polítics. Perquè s’entén que està dintre de les seves funcions. Els caps
d’àrea, només faltaria, que a més a més, tinguessin un extra, perquè s’entén que està
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dintre de les seves funcions. A una empresa directiva, als directius se’ls està
reconeixent també aquella representació institucional que fan fora de la seva jornada
laboral i aquesta és la que també fan els polítics. Perquè, a banda de la seva hora
pròpiament de seure en un despatx, també treballen fora. Com li he dit abans, no
podem encotillar d’aquesta manera, si la regidora de serveis públics de manteniment
fa la seva jornada pels carrers de Malgrat, posar-ho estrictament a una pàgina web.
Per què? Perquè cada dia fa una ruta diferent, a hores diferents. A les 6 del matí, a les
10 de la nit, a les 2 de la tarda. Perquè hi ha situacions diverses. I això no es pot
extrapolar en tots els regidors i regidores de la mateixa manera. Quina és la fórmula
més adequada que nosaltres considerem? L’agenda pública. Per què? Perquè de
forma diària s’està explicant on estem cada regidor, tant si estem a la casa Consistorial
com si estem a la Diputació de Barcelona, a la Generalitat de Catalunya, passejant
pels carrers de Malgrat, reunió amb entitats, sigui on sigui. I no hi ha una altra fórmula
més clara, ara per ara, que tinguem ja a disposició, perquè em trec el barret quan me
l’haig de treure, és una decisió que es va prendre en l’anterior govern en el que
insisteixo, el seu grup en cap moment va aconseguir fer pública aquesta agenda. I
quan van considerar oportú fer un període de descans, també es feia. I què hauríem
d’entrar també, dos dies i mig per mes treballat en funció de les vacances? O anirem a
calcular els dies exactes que fan els polítics i polítiques d’aquesta casa? Perquè si és
així, també veurem que hi ha regidors i regidores que fan més vacances del compte en
comparació al conveni col·lectiu d’aquest Ajuntament. Per tant, home, crec que aquest
debat està molt bé que el facin. També el convido a que extrapolin a grups municipals
de la CUP del voltant, on no compleixen els seus criteris ètics ni de sous ni d’horaris ni
de dedicacions. Entenc que això deu ser una decisió de cada assemblea local. Suposo
que és el que em respondrà. I evidentment jo entenc que cada partit té la seva
ideologia en aquest sentit i en aquest cas, no gaire allunyada a aquí, hi ha poblacions
on governa la CUP que tampoc ho compleixen. Per tant, home, què vol que li digui, jo
també me l’he tret, la de Siero, perquè m’ha costat molt trobar un Ajuntament que fes
fitxar els polítics. Hi ha altres fórmules, i això ho compartim i ja li dic que avui el govern
pren aquest compromís de fer públiques les agendes, d’explicar on estarà cada regidor
de govern en cada moment i que, a més a més, amb la nova web municipal, també
esperem que pugui tenir inclús una nova visió encara més fàcil de veure de la que
tenia, per tal de poder explicar on som tots els regidors i regidores i l’alcalde, que
tenen dedicació, en el que entenc que podem estendre-li la mà, com ha fet el regidor
portaveu d’ERC, per explicar que fan els portaveus dels grups de l’oposició.
Sr Zaldo: per acabar. Sembla que vostè estigui fent oposició amb uns arguments
contraris a una demanda de que la CUP està demanant de que les regidores i els
regidors entrin al conveni col·lectiu dels treballadors. No és així, no estem demanant
això. Estem demanant horaris laborals i llocs de treball públics, genèrics. Evidentment
que són variables, jo ho sabem. I que es demostri que s’estan fent les hores mínimes,
que en principi haurien de quedar parcialment cobertes o totalment cobertes amb
aquestes jornades del primer punt, i que siguin públiques. Ja està, no estem demanant
entrar al conveni. Després, els sous dels portaveus de l’oposició els han fixat vostès i
jo vaig votar-hi en contra. Jo estaria encantat de que fossin més baixos, si és a
proporció de que tots vostès també se’l baixin, evidentment. I vam defensar uns sous
dignes, vam defensar quin era el codi ètic de la CUP i quin és el topall màxim per
nosaltres en funció de la jornada. Això ho vam defensar en el Ple que tocava defensarho. Vostè avui juga amb que si jo cobro més. Té raó, jo estic cobrant per sobre del que
qualsevol treballador d’aquest país, amb una jornada com la meva, està cobrant, sí. És
correcte. És un sou que m’han fixat vostès. I tant de bo els sous dels representants

electes fos equiparable i fos igualitari amb el de la resta de treballadores de l’Estat. I
de la mateixa manera que tinguessin aquesta obligació de poder demostrar les hores
que fan, igual que la resta de treballadores de l’Estat. És això, estem demanant
equitat.
Sra. Ponsa: nosaltres entenem que s’ha d’establir un horari mínim de despatx i a
banda de la dedicació que ja sabem que són les 24 hores, això es pressuposa. Per
tant, si la política considerem que és vocació, si es fan moltes més hores extres, no
s’ha de tenir por al registre. Per tant, no costa res saber quin dia hi ha de despatx de
matí, de tardes, i més que res també perquè la ciutadania ho sàpiga
Sr. Serret: per acabar, Sr. Zaldo, nosaltres no volem fer un brindis al sol, insisteixo, hi
ha un compromís de fer una agenda pública, per tant, en allà quedarà palès i molt clar
quines hores fa cada un de nosaltres i per tant, no hi ha més a aclarir i a partir d’aquí el
que no farem és entrar en un marcatge, marcar per marcar, perquè com li he dit, no
considerem que venir a seure a un despatx sigui la feina d’un polític, sinó l’execució, i
que la ciutadania valori si aquesta feina està ben feta o no. Insisteixo, després pot dir
que som cacics. Serem tant cacics com el govern anterior, en el que es feien públiques
les agendes dels regidors, exceptuant les dels portaveus o representants de les
regidores de la CUP, que no ho van fer en cap moment.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 1 d’agost de 2019.
Vista la moció del GPM CUP-AM, de 23 de juliol de 2019, el Ple de l’Ajuntament,
per quatre vots a favor (CUP i JxM), deu vots en contra (PSC i JxC) i tres
abstencions (ERC), acorda no aprovar la moció.
10. - Dació de compte dels decrets de l'alcaldia 901 a 1970/2019.
Es donà compte de les resolucions de l’alcaldia de la 901 a la 1970/2019.
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=20190808&punto=10
11. - Precs i preguntes
11-A.- Sr. Zaldo: En primer lloc, aprofitar la casualitat que avui és 8 d’agost i avui es
commemora el 140è aniversari de aniversari del naixement de Villanos de Plata,
dirigent de la revolució agrària de 1811 a Mèxic, sota el lema “la terra pertany a qui la
treballa”. Avui, l’exercit zapatista d’alliberament nacional és un moviment proindigena
de l’estat de Chiapas a favor dels camperols i és exemple del poder popular,
organització i lluita. Algunes frases d’Emiliano Zapata: “Quiero morir siendo esclavo de
mis principios, no de los hombres”. “La nación está cansada de hombres falsos y
traidores que hacen promesas como libertadores y al llegar al poder se olvidan de
ellas, y se constituyen en tiranos. Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz
para el Gobierno”. I ara sí una pregunta, no sé si ha de ser per la regidora de barris,
comunicació, cultura, alcaldia..., jo la deixo anar… L’estiu és una època de l’any que
caracteritza aquest municipi i a la resta de municipis, sobretot de la zona costera de
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Catalunya, per les festes populars, celebracions, Aquests dies diferents associacions
de veïns i veïnes celebren les seves diades i no podem evitar inquietar-nos quan els
fets no acaben d’adaptar-se a les paraules. Què vull dir amb això? Em remeto a citar el
que vam parlar al Ple anterior. Igual que vaig demanar al Sr. Serret que m’exposés
quina era la voluntat d’aquesta nova regidoria de Creixement Democràtic, també vaig
demanar a la regidora que m’expliqués quina era la visió política que hi havia darrere
de la regidoria de Barris, una regidoria que crec que pot ser molt útil i que crec que es
pot fer molta feina. Vull reivindicar-ho les vegades que faci falta. Considerem que no
està sent, de moment, fidel al que es va comentar. Jo vaig comentar que la tasca que
s’atribueix a aquesta nova regidoria ja s’estava fent de manera transversal, vostès
volien fer una regidoria específica. D’acord. El que sí que ens preocupava era quin era
l’enfocament pensat per tal de no estigmatitzar els barris i no accentuar la diferència,
que intentéssim fer aquesta feina d’una manera més integradora i equiparant les
entitats veïnals d’una mateixa manera. Llavors, què veiem? Dia 19 de juliol, festa de la
Verneda, al parc Francesc Macià, com ja acostuma a ser tradicional. El dia 18, a Ona
Malgrat, es fa una entrevista o s’emet una entrevista amb membres de l’organització i
es fa públic el programa de la festa que se celebraria l’endemà. L’endemà, es fa un
FacebookLive des d’Ona Malgrat que dura 4,5 minuts. També el mateix dia 19, des de
la xarxa de l’Ajuntament, es fa una recollida de 19 fotografies de l’acte. El mateix dia
19, des de la web de l’Ajuntament, es publica una notícia referent a aquest mateix acte
i el dia 20 des del Facebook de l’Alcalde, Joan Mercader, hi ha un agraïment i una
fotografia amb alguns dels participants. Em sembla genial aquesta cobertura
comunicativa i mediàtica dels actes d’una associació veïnal. Uns dies després, 27 de
juliol, es celebra la festa dels veïns de l’associació de Llevant. El dia 25 es fa una
entrevista amb alguns dels organitzadors, igual que en l’anterior cas. El mateix dia 25
es publica el programa, igual que en l’anterior cas, i el dia 27 a les xarxes de
l’Ajuntament s’anuncia que hi ha la suspensió d’una activitat a causa de la pluja. Ni
FacebookLive, ni recull de fotos, ni notícia. Aquí no hi ha tracte diferencial? Aquí no hi
ha estigmatització de barris? Pregunto.
Sr. Serret: responc com a responsable de comunicació. M’hauria agradat que aquesta
pregunta me la fes directament i molt breument l’hauríem respost. Aquí no hi ha cap
tema d’estigmatització de barris, de fet, la ràdio, per una banda, té una independència;
cada vegada que una entitat vol accedir a la ràdio, ho fa, truca i pot fer-ho
perfectament. De fet, Ona Malgrat tenia programat fer el FacebookLive, des de premsa
de la casa tenia també un contacte directe amb l’entitat, malauradament per les
inclemències meteorològiques que hi va haver durant el cap de setmana, vam haver
de suspendre un seguit d’actes i modificar els dos que va poder mantenir, on, també li
recordo, aquest govern hi era representat, amb diferents regidors i regidores dels dos
grups municipals, com també suposo, representants de l’oposició. Per tant, es va
donar el mateix pes que en altres barris. En el cas d’Ona Malgrat, es va decidir per un
tema d’infraestructura personal, professional i d’inclemències meteorològiques que,
aquell acte que anaven a cobrir, que era la festa de l’escuma, com que quedava
anul·lada, no es feia, i que fer desplaçar els treballadors d’Ona Malgrat, que havia de
cobrir aquell acte en aquell moment, amb la previsió que probablement també es
suspenia el seguit d’actes que continuaven, no es faria aquest Live. Tot i això, la prèvia
es va fer, s’ha fet el seguiment i es farà amb totes aquelles activitats de barri de totes
les entitats del municipi per igual. Però això és una decisió que a nivell professional, a
nivell de criteri periodístic, així ho contemplen i amb la que, - fins al moment i
continuarà així-, els polítics no ens hi hem ficat. Considerem que han de tenir aquesta
llibertat periodística i que ha de continuar sent d’aquesta manera perquè sinó entenem

que com emissora municipal no tindria la independència que ha de tenir una emissora
municipal. No vulgui veure una cosa que no és.
Sr. Zaldo: no entenc aquesta cobertura de les festes d’una manera i de l’altra festa,
d’una altra. No hi ha cap mena de directrius polítiques al darrere, entenem. Per tant,
tampoc puc entendre que sigui un protocol que Ona Malgrat o, en tot cas,
Comunicació de l’Ajuntament s’hagi marcat com a tal i per tant, no puc entendre que
sempre que hi hagi un acte d’aquestes característiques hi haurà una entrevista
anterior, un FacebookLive i un nucli de fotos posterior. No ho puc entendre així,
dependrà de com ho valori l’emissora pública, aquest és el feedback que jo rebo. És
curiós que de moment l’exemple sigui tan accentuat amb aquestes dues associacions
veïnals i em sap greu que en aquest cas no hi hagi hagut, des de la regidoria de
Barris, de poder fer una cobertura més igualitària de les festes que s’estan fent i crec
que s’han de seguir fent evidentment i que han de tenir l’acollida que sigui. Em sap
greu, que no hi hagi en aquest aspecte concret, aquesta oportunitat de dir: anem a fer
coneixedor del que fa cada entitat veïnal de manera igualitària.
Sr. Serret: Sr. Zaldo, vostè és membre del Consell de mitjans audiovisuals, jo aquest
punt me l’apunto per tractar-lo, perquè vostè també en pugui parlar directament amb
les persones que treballen a Ona Malgrat i que evidentment vostè vol imposar algun
criteri o té alguna aportació que creu que políticament ha de decidir el Consell de
mitjans audiovisuals com a protocol a redactar, perquè es segueixi específicament en
tots i cadascun dels actes de les entitats del municipi, tingui o no un criteri periodístic,
que és el que jo li reitero, tenen llibertat de criteri periodístic, evidentment em consta,
perquè així m’ho van fer saber en tot moment, perquè es pensava fer exactament el
mateix en els dos casos, i que en l’últim moment es va decidir. per un tema totalment
climatològic, no anar a fer el Live perquè s’havia suspès l’acte que es pensava cobrir
en aquest format. A partir d’aquí, no hi ha més que això i no vulgui buscar tres peus al
gat allà on no hi ha. Permeti que aquest govern pugui fer un pressupost on la regidoria
de Barris tingui dotació pressupostària, que actualment no la té. Només fa un mes que
hem pres possessió i, per tant, hi ha un treball totalment transversal on la regidora de
Cultura ha estat implicada amb aquestes dues festes, perquè entre d’altres coses, és
qui té la dotació econòmica per poder prestar suport si és necessari i ho demanen les
entitats, i a partir d’aquí, després critiqui el que cregui que hagi de criticar i digui el que
cregui que hagi de dir.
Sra. Valbonesi: a mi el que em sap greu és no veure’l a la festa, sincerament. I
tampoc a la festa de la Verneda. El vaig veure passar en bicicleta, però no es va
quedar. Per lo tant, com hi ha una dita en castellà: sus lecciones, para mí no son.
Sr. Mecader: per acabar amb aquest punt, jo crec que es veuen estigmatitzacions on
no hi ha. I que potser la intenció política de la CUP és que hi hagi una estigmatització
en els barris. Aquesta és la impressió que em dona, perquè des del minut 1 ha posat
en dubte la regidoria de Barris. Només ha passat un mes, s’han celebrat dos festes de
barris, que l’any passat una d’elles no es va celebrar i vostès només es fixen en
quants vídeos, en si al meu Facebook he agraït o no muntar la festa. És a dir, realment
aquestes són les raons i les bases per dir que s’està estigmatitzant una associació de
veïns respecte l’altre? Aquests són els grans arguments que té la CUP per dir que no
es tracta una associació de veïns com una altra? A mi em sembla bastant trist que a
nivell polític ja es vagi a buscar la mínima per llençar el missatge polític que es fan
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diferencies entre barris. Facin una mica, si us plau, d’autocrítica i una mica més de
política seriosa.
Sr. Zaldo: és molt senzill, quan jo vaig fer aquella crítica o avís, de que si no hi havia la
voluntat expressa de voler unificar els barris en el si del municipi seria molt fàcil caure,
sense voluntat, en estigmatitzacions, perquè quan hi ha estigmatitzacions, en general
no és voluntari, és fruit de no fer una tasca amb fermesa contrària. Jo no estic dient
que el govern socialista vagi a estigmatitzar, però sí que assenyalaré, igual que vaig
fer en l’anterior Ple, quan consideri que no s’està treballant en una visió que crec que
per la ideologia d’un partit que es declara socialista, ha de ser, que és d’intentar
unificar. El Sr. Serret ja ho ha exposat, Ona Malgrat tenia pensat fer la mateixa
cobertura, no va poder ser per condicions meteorològiques. D’acord. Si aquest és el
cas, perfecte. Jo no estic dient que hi hagi una voluntat expressa del voler
estigmatitzar barris, però les accions comporten unes conseqüències i en aquest cas
sí que hi ha hagut un tracte diferencial. I per això he demanat que l’expliquin. No estem
constantment darrere del partit socialista. No, tenim altra feina a fer. I no, no vaig ser a
les festes. No tinc cap mena de problema a reconèixer-ho. El fet que jo no fos a la
festa, justifica que vostès no facin la mateixa cobertura mediàtica dels actes? Bé,
doncs qüestionin quan sóc i quan no sóc a tot allò que vostè consideri que el regidor
de la CUP ha de ser. Intentaré ser allà on consideri convenient.
11-.B.- Sr. Roger: des d’ERC volíem preguntar per una sèrie d’inversions que estaven
pressupostades i que tenen dotació econòmica per tirar endavant, com serien la plaça
Pere III, que tenia un pressupost de 74.000 €, el projecte del monument de Ciutat de
Barcelona, que tenia un pressupost de 40.000 €, la plaça Fèlix Cardona, amb un
pressupost de 130.000 € i també preguntar per la part dels panells informatius en els
edificis catalogats, perquè enteníem que s’havien gastat uns 4.000 € d'una partida de
17.000 €, per tant, ens en queden uns 13.000 € per poder continuar fent promoció
d’aquests edificis i espais que ens interessin, tal com s’havia iniciat.
Sr. Mercader: alguna qüestió més?
Sr. Roger: també volíem saber el tema de la revista Reviu. En l’anterior mandat,
s’havia programat fer un mínim de dos revistes anuals, coincidint amb les dues festes
majors d’estiu i d’hivern i en la mesura de les possibilitats, com va ser l’any 2018, a
l’entorn de Sant Jordi, treure’n una, cosa que no vam poder fer aquest any per motius
de campanya electoral. Ens agradaria saber si hi ha una definició d’aquest calendari
de la revista perquè enteníem que era un calendari que estava equilibrat. També
voldríem preguntar, en aquest cas directament a la responsable d’Hisenda, com ha
trobat la caixa de l’Ajuntament de Malgrat, perquè vostè Sra. Ortiz, recordarà algunes
intervencions seves a l’inici del mandat anterior, que mostrava una gran preocupació
per la gestió de l’anterior govern, que deixés les arques foradades i sense recursos, i
ens agradaria, si és possible, que ens digués en quin estat les ha trobat. I d’entrada,
aquestes serien les tres preguntes que jo vull traslladar i crec que algun dels meus
companys també en té alguna. No sé si volen contestar-me a mi o com ho volen fer.
Sra. Martínez: en primer lloc, vull fer-li un prec al Sr. Hasko. En aquests moments està
en marxa la subvenció per l’obertura de nous establiments i m’agradaria que expliqués
a la ciutadania, a través d’Ona Malgrat, en què consisteix aquesta subvenció i
convidés als possibles emprenedors a fer-ne ús i a informar-se. Per un altre cantó,
aquesta va dirigida al Sr. Serret. Arrel del canvi fa dos anys de regidor, vostè va fer un

canvi important en la manera d’abordar les colònies de gats al nostre municipi. En
aquells moments es va tancar la gatera municipal, en contra del plantejament que té el
seu actual soci de govern i va portar una sèrie de controvèrsia. Pel coneixement dels
malgratencs i malgratenques, el canvi del control de colònies suposa aplicar el que és
el mètode CER, que és captura, esterilització i retorn. Esterilitzar els gats i per tant,
controlar la població d’aquests per alimentar-los també d’una forma controlada amb
pinso sec. Això fa que es redueixin els riscos sanitaris, tant pels animals com pels
veïns. Però clar, naturalment hi ha d’haver un sanejament dels espais on aquestes
colònies i aquests menjars s’ubiquen. Aquest canvi de model va portar controvèrsia en
aquells moments, vam tenir forces discussions aquí al Ple i voldria saber què pensen
fer a partir d’ara, si s’han posat d’acord, si és un acord, ja sé que no fa cent dies de
Govern, i que no s’han publicat els acords de govern en aquest mes i mig, però com
vostè era regidor en aquells moments, trobo que la pregunta era adequada. Per tant, li
pregunto quin pla d’acció hi ha, com pensa fer-ho, quins temps d’actuació, quin
número d’esterilitzacions s’estan fent, quina educació a la ciutadania pretén donar, o si
és que pretén tornar a la gatera.
Sr. Albert: són dos preguntes iguals, però per a dos regidors diferents. Primer, per la
Sra. Borrell. Tant com a dinamitzador cultural a l’Alt Maresme i com a regidor del grup
municipal d’ERC, en el grup ens interessa molt saber quina serà la línia d’acció per la
gestió cultural al municipi per tal de dinamitzar-la i obrir-la. I la pregunta més concreta
seria si seguirà aplicant el Pla d’acció cultural que hi ha marcat o si, per contra, vostès
tenen un criteri diferent i, a l’hora de dissenyar una acció per dinamitzar la cultura,
portaran un criteri diferent a l’hora de fer aquestes tasques. La mateixa pregunta és pel
Sr. Ortín, amb el Pla de joventut que hi ha vigent, que es va presentar ara fa poc, a
l’anterior mandat, si també si seguirà aquest pla de joventut o si per contra, té altres
coses en ment per dinamitzar el jovent aquí a Malgrat.
Sr. Serret: respondré totes les que han anat dirigint en les diferents responsabilitats.
Per respondre al Sr. Roger, hi ha unes partides i unes inversions que hi ha tota la
intenció de mantenir. De fet, algunes d’elles les liderava un tècnic al mes de juliol, que
ha fet vacances i que com a nous regidors de les àrees que no ocupàvem també ens
hem posat al dia i evidentment posarem fil a l’agulla per poder fer l’execució
d’aquestes inversions abans de que acabi l’any, perquè estiguin dintre d’aquest
exercici. Pel que fa al Reviu, com vostè diu, tocava treure un Reviu per festa major,
però es va valorar, a través de premsa i comunicació, que potser calia dedicar els
esforços, per una banda a nivell de festa major, en tant que érem un nou govern que
havíem de prendre diferents decisions i que també estaria bé poder tenir tota la
informació amb totes les activitats per poder explicar en aquest Reviu, el nou cartipàs
amb tot el que això comporta, i donar també aquest temps a aquells espais que els hi
pertoca als diferents grups municipals perquè es pogués respondre, així com també
valorar de cara a un futur, quin és el nou format, - no format de revista, que volem
mantenir el nom, volem mantenir l’estructura -, però que a lo millor també estem
valorant fer com al programa de festa major, que veiem que hi ha un seguit d’anuncis
d’establiments municipals, s’està valorant poder revertir i baixar el cost d’aquesta
revista municipal mitjançant aquests anuncis, perquè s’auto pugui financiar. Per
respondre a la Sra. Martínez, dir-li que evidentment hi ha tota la intenció de continuar
amb la presa de decisió, creiem que el CER és un mètode que ens ajuda a controlar
les colònies de gats. En aquell moment es va prendre la decisió que havia d’anar
lligada amb el veterinari que guanyà la licitació del servei i amb l’associació d’animals
del nostre municipi que vol donar aquest voluntariat, i és el que vam anar treballant
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com a titular de sanitat en l’anterior govern, i que volem continuar fent. Evidentment,
l’espai d’aliments s’ha de netejar. Com no s’ha pogut redactar el conveni amb la
temporalitat que hagués calgut, no perquè el regidor hagi canviat, sinó pel canvi
temporal de govern, perquè el conveni saben que l’ha de signar alcaldia i ho farà quan
estigui redactat, perquè ens hem de seure amb l’entitat perquè pugui gestionar el pinso
sec en aquestes alimentadores. I també dir-li que, com bé sabrà, es va augmentar la
partida molt important d’esterilitzacions, de fet es va licitar el servei, que això era
completament diferent al que s’havia fet fins ara, que es feien contractacions menors, i
per tant, hem augmentat aquest número. Jo ara mateix no el tinc, i per tant, en prenc
nota, perquè cada mes ens el va enviant l’empresa licitadora del servei i evidentment li
donaré tots aquests números que em demana perquè tingui clarament la quantitat
d’esterilitzacions que es fan, qui les fa, si vol, perquè a l’Excel surt tot, de quina colònia
prové i quina quantitat en concret de felins s’han esterilitzat.
Sra. Martínez: això ve arrel del fet del sanejament dels espais, perquè no fa massa
hem tingut una colònia de rates a una zona. Rates sabem que en tenim, naturalment.
A tots els pobles i totes les ciutats n’hi ha, però el fet de tenir menjar als carrers, el fet
que hi hagi un espai que no està net, el fet que els animals trobin menjar a un lloc
determinat, fa que aquestes colònies de rates i altres animals poder no tan desitjats,
doncs ens envaeixin. Per això és aquest requeriment, de veure quina és la planificació
que pensa fer vostè, perquè les colònies sabem que s’han d’esterilitzar, naturalment,
però que no sigui una cosa d’anar tapant forats, sinó que sigui una cosa planificada i
amb un cert rigor.
Sr. Serret: només per puntualitzar. Com sap, es va demanar un estudi a la Diputació
de Barcelona, amb un tècnic especialista, que és que havia de determinar el
tractament de les colònies i aclarir-li que allà on s’havia de sanejar, s’ha sanejat. En
aquell àmbit, si hi passa, veurà que està completament net del que no hi tocava ser-hi,
perquè això ja no era un tema només d’aliment, sinó que s’hi havia abocat certs
elements que no pertoquen en aquell espai, i per tant, ja no és un tema només
d’aliment sinó d’algú que col·loca en certs llocs, igual que col·loquen la brossa allà on
no pertoca, doncs hi hem trobat elements on es pretenia que hi fes niu algun animal i
en comptes de ser-hi gats, podien haver-hi rates. Però també deixi’m que li puntualitzi
que els nius principals no estan allà, el focus no està allà, està a altres punts del
municipi, que s’hi està actuant. S’ha minvat ja aquesta plaga que també deixi’m que li
digui, no és una plaga generalitzada, sinó hi ha hagut un creixement, però considerem
que tampoc tenim un excés. Malauradament, es veu que ens toquen vuit rates per
habitant, que és un nombre exageradíssim i que jo no n’era ni conscient, però
evidentment, hi estem a sobre i també sap que hi ha una empresa externalitzada que
és qui fa el control i desratització del municipi per controlar que no passem d’aquest
nombre que és el que en teoria toca.
Sr. Hasko: con respecto a la subvención de comercio, es verdad que hay una
subvención de dos líneas, que está abierta hasta el 30 de septiembre. Creo recordar
que fue usted la que la defendió en su momento y ha pasado la información. La
primera línea, es para comercios, para mejoras en el establecimiento, y la segunda es
para apertura de nuevos comercios. Nosotros estamos desde la regidoría dando toda
la información a todos los comercios de la zona. El que quiera está invitado a pasar,
personalmente invito a los comercios a que pasen a buscar la información. Yo he
tratado de no mojarme mucho en la información, para que luego no me critiquen que a
uno le he dado la información y a otro no, para eso están los técnicos. Pero también

quiero recordarle que gracias a esta subvención usted ha delimitado la zona de los
beneficiarios. Porque la zona de la apertura de los nuevos comercios está delimitado
al centro y no a todo Malgrat.
Sra. Martínez: crec recordar que aquest debat ja el vam tenir i el vam discutir. Es va
delimitar la zona d’actuació de les noves obertures perquè es volia dinamitzar la zona
centre del poble, zona que va fer de comerç l’equip del PSC, per tant, l’únic que vaig
fer va ser reivindicar aquella zona que vostès en el seu moment van posar sobre la
taula i dotar de recursos perquè els emprenedors puguin obrir en aquesta zona, que
està malmesa, perquè és una zona peatonal, que no hi ha hagut un creixement de
comerç. Per tant, vostè té unes nocions de màrqueting, quan es fa una segmentació
de mercat, es busca també una segmentació a l’hora de fer un programa, fer un incís
en un determinat problema. Com, per exemple, en aquests moments el Sr. Serret ha
dit que el focus de les rates està a un altre cantó i estan incidint amb elles, aquí el
mateix. Estem incidint en un problema que té el centre del poble. El centre del poble
s’ha quedat buit i necessitem que s’ompli, perquè és un benefici per tot el poble,
també. Perquè hem de donar vida a tot el poble. Per tant, aquesta subvenció ha vingut
per aquí, ha vingut per delimitar una zona que sigui fer creixement d’aquest centre
poble, també.
Sr. Hasko: por esto se está aplicando donde usted ha decidido que se aplicara, pero
me parece que usted está estigmatizando. Nada más.
Sra. Ortiz: per contestar al Sr. Roger, a mi per parlar de números, m’agrada tenir les
dades a les mans. Com m’he trobat les finances de l’Ajuntament? Doncs miri, jo ara
mateix no m’atreveixo a fer una valoració, perquè hi ha molts projectes, - vostè ho sap
perfectament perquè ha portat la regidoria -, que encara no estan tancats. Aleshores,
fins que aquests projectes no estiguin tancats i puguem dir exactament què és lo que
ens costarà o no ens costarà, i el pressupost estigui una mica més executat, no es
podrà fer una valoració exacta de com tenim les finances. Tenint en compte que
nosaltres vam deixar un gran romanent, no va ser un problema per vostès fer
despeses. Sí que puc dir-li que, entre el romanent que nosaltres vam deixar i el que he
trobat ara, sí que hi ha hagut disminució. Però bueno, les finances de l’Ajuntament
estan estables i no hi ha perquè patir. Ara, de tot i això, en parlarem una vegada es
pugui dir, cap allà al mes de setembre o octubre, com acabarem l’execució del
pressupost i les inversions que portem en curs.
Sr. Roger: Sra. Ortiz, vostè ha estat anteriorment regidora d’Hisenda i sap
perfectament que, quan ens referim a això, no ens referim tan sols al que és el
pressupost anual, sinó que hi ha pressupostos acumulats. Jo sí que vull donar dues
xifres, perquè les tinc i crec que és bo que se sàpiguen, perquè és molt fàcil fer córrer
el rumor i després no desmentir-lo. És com quan hi ha una sentència d’algú que ha fet
alguna cosa mal feta i el comunicat que dona la raó a aquella persona que s’ha vist
afectada és així petitó i ni es veu a la premsa. En aquest cas hi ha dos xifres que són
significatives: el deute de l’Ajuntament, a 14 de juny, era de 46 €/habitant, en aquest
municipi. Això, vostè pot explicar-ho als seus companys i companyes de partit d’arreu i
li diran que és una bona xifra. I després, hi ha una altra xifra que jo vull donar, perquè
és bo que vostè es vulgui posar medalles, però jo crec que no s’ha de posar les que no
li pertoquen i, en aquest cas, ens va tocar la rifa en el mes d’abril i crec que ho hem de
fer públic, perquè sinó vindrà després vostè aquí a posar-se les medalles. En el
pressupost del 2019, s’havia pressupostat 900.000€ d’ingressos pel tema de
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l’increment de valor dels béns de naturalesa urbana. En aquest moment, a 31 de juny,
aquest Ajuntament ha ingressat 4.226.000 € en aquest concepte. Per tant, ni és un
mèrit seu ni meu, és una rifa que ha tocat, però penso que ho hem de dir perquè és
just. I com les persones que acusen als altres de deixar les coses malament la
perspectiva és que després vindrà vostè aquí a posar-se la medalla, ni se la posa
vostè ni ens la posem ERC ni l’anterior govern, se la posa el poble de Malgrat que
traurà un bon benefici i tindrà un govern que podrà fer inversions. Encara que no ens
hagués tocat la rifa les hagués pogut fer, però ara en podrem fer alguna més.
Sra. Ortiz: M’alegro que ho hagi tret vostè, però de la mateixa manera que ho està
traient ara, ho hagués pogut treure abans de sortir, perquè ja ho tenien això, i jo n’era
coneixedora. Com vostè ha dit, ens ha tocat la rifa. Per parlar de números, s’han de
tenir dades a les mans. Què farem? Molt senzill. Agafarem el pressupost, tota
l’execució, tot el que ha passat aquests dos anys i agafarem aquesta partida, aquesta
rifa que ens ha tocat, i la posarem de banda, i farem una comparativa real. I llavors
sabrem on estem i on estaríem si no ens hagués tocat la rifa. I per lo que em diu del
deute, evidentment, Sr. Roger, que són molts anys de govern socialista, que els hi vam
deixar les arques molt, molt, ben repletes de cèntims, que li vam deixar un romanent
de tresoreria que molts ajuntaments el volguessin tenir, del que vostès han disposat i
han estat gastant. Vull dir que també els hi va tocar la rifa, mai millor dit.
Sr. Roger: podem deixar de banda això, però aquest mantra que van utilitzar vostès
durant molts mesos de que no es podrien fer inversions en aquest Ajuntament, doncs
vostè i jo podem seure i comprovar que això era totalment incert. Vostès podran fer
inversions el període que governin, igual que s’ha fet fins ara, en la mateixa proporció.
Per tant, aquí pau i després glòria i gràcies a tots els contribuents de Malgrat per la
seva eficiència i perquè s’ha gestionat bé la hisenda, quan hi ha estat vostè i quan hi
hem estat nosaltres i esperem que això continuï i sàpiga que evidentment tindrà algú
aquí que ho anirà fiscalitzant.
Sra. Borrell: per respondre a la pregunta, abans de tot m’agradaria fer el meu
agraïment i reconeixement a totes les entitats culturals del municipi i vull posar de
manifest la gran tasca que fan. Per altra banda, pel que fa al Pla d’acció municipal, de
moment hi estem donant continuïtat, fa un mes que hem començat, per tant, tampoc
no podem començar gaires accions, però sí que hem donat continuïtat a algunes de
les activitats, com per exemple, la sessió al Murmuris, que ja vam fer, i d’altres que
també continuarem. Vull recordar que aquest Pla d’acció cultural és fins al 2020 i per
tant, quan arribi el moment també ja parlarem de quin és el nou Pla d’acció cultural.
Sr. Albert: l’última revisió es va fer fins el 2022, si no vaig equivocat, parlo de
memòria, però bueno, ja ho revisarem. Dit això, no m’agrada que parli d’entitats,
perquè aquest Pla el van dissenyar les entitats, el van dissenyar també activistes
culturals, gent del poble i és un pla en el que creiem i molt. I ens agrada que el vulgueu
seguir tirant endavant, nosaltres us donarem suport perquè es segueixi tirant
endavant, sempre i quan la cultura sigui el nucli de totes les accions. Si les accions
estan pensades i dissenyades perquè la cultura en surti beneficiada, nosaltres us
donarem suport sense cap problema, inclús us ajudarem perquè es tirin endavant totes
les accions. Quan el nucli siguin altres coses, com pot ser l’oci o el negoci, que són els
models que es fan servir per exemple a Pineda o a Santa Susanna amb la gran acció
cultural que fan anual, llavors sí que no hi estarem pas d’acord.

Sr. Ortín: contestant la seva pregunta, dir-li que sí, que l’objectiu és mantenir els eixos
que ja vénen recollits en el Pla local de joventut. Hem tingut algunes reunions però sí
que és veritat que fins que no passin festes, l’estiu, no ens posarem a desenvolupar
més a fons les diferents estratègies. L’objectiu, al cap i a la fi, és desenvolupar totes i
cadascuna de les estratègies que hi ha en aquest pla, en els terminis que ja vénen
recollits pel propi pla.
Sra. Ponsa: nosaltres no tenim cap pregunta, deixarem que passi l’agost perquè ens
informin de temes importants que s’apropen, com pot ser la gestió del Centre Cívic,
per exemple. El que sí que volem desitjar és una bona festa major a tots els
malgratencs i malgratenques.
Sr. Mercader: jo per acabar tinc una pregunta al Sr. Roger. La meva pregunta és si ha
rebut el programa de festa major a casa.
Sr. Roger: sí, jo l’he rebut. Jo en tinc una altra per vostè. Podríem dedicar-la al Sr.
Ortín, que l’any passat estava molt preocupat. No sé si tenen algo a dir a les persones
que no han rebut el programa a casa seva. De tota manera, això deu ser insòlit, no?
Un alcalde, en els precs i preguntes, preguntar.
Sr. Mercader: com que demà s’inicia la festa major, era una mica per distensionar,
com que hem vist ERC reproduint les enquestes que fèiem nosaltres l’any passat,
perquè només ho va rebre un 20% de la població, doncs estem satisfets que aquest
any vostès ho hagin rebut i la majoria del municipi així ens ho hagi fet saber. Per tant,
espero que tampoc hi hagi un gran debat pel programa de festa major, per no
interessar-li aquest tema.
Sr. Roger: no es preocupi, no hi haurà un gran debat, el que sí que voldria deixar clar
és que vostè manifesti aquí que està convençut que un 20% de la gent va rebre el
programa, jo crec que podem riure.
El Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari estenc aquesta acta.

Joan Mercader Carbó
Alcalde

Joan Carles Nonell Sendrós
Secretari General
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