ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Data: 21 de novembre de 2019
Caràcter: ordinària
Horari: de 19.00 a 22.30 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
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
No assisteix, prèvia excusa, la Sra. Isabel Ortiz Vera

Amb l’assistència del secretari accidental Sr. Salvador Serra i Tarrés, que dóna fe de
l’acte i de l’interventor, Sr. Ramon Boada i Oliveras.
Oberta la sessió per la Presidència, i després de comprovar l'existència de quòrum
d'assistència necessària perquè pugui ésser iniciada, es procedeix a conèixer dels
assumptes inclosos en el següent,
Ordre del dia
1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors celebrades els dies 10(sessió
ordinària) i 15 (sessió extraordinària urgent) del mes d'octubre de 2019.
2.- Disposicions, acords i resolucions d'especial interès pel Consistori.
3.- Dació de compte de l'informe de morositat del tercer trimestre 2019.
4.- Modificació pressupostària 10/2019 per concessió de crèdit extraordinari i
suplement de crèdit.
5.- Aprovació de la revisió anual del padró municipal d'habitants amb referència a 1 de
gener de 2019.
6.- Aprovació provisional del Pla especial de la restauració del camp de tir.
7.- Moció presentada per tots els Grups Municipals, referent a les dones deportades
als camps de concentracions nazis.
8.- Decrets de l'Alcaldia 2477 a 2860/2019.
9.- Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió
1. - Aprovació de les actes de les sessions anteriors celebrades els dies 10
(sessió ordinària) i 15 (sessió extraordinària urgent) del mes d'octubre de 2019.
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20191121&punto=1
El Sr. Alcalde pregunta si algun membre del Ple de l’Ajuntament ha de formular alguna
observació al contingut de les actes de les sessions anteriors, celebrades el dia 10
d’octubre i el dia 15 d’octubre de 2019, còpies de les qual s’ha distribuït juntament amb la
convocatòria.
Sense cap observació, per assentiment dels setze membres assistents, es
declaren aprovades les actes de les sessions anteriors, celebrades els dies 10 i
15 d’octubre de 2019.
2. - Disposicions, acords i resolucions d'especial interès pel Consistori.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20191121&punto=2
Sra. Borrell: en primer lloc, volia destacar, des de la regidoria de Patrimoni i Arxiu, que
s’ha convocat la catorzena edició de la “Beca d’Investigació Vila de Malgrat de Mar”,
dotada amb 3.000 €. El termini per presentar el projecte, l’objectiu d’estudi, és el 24 de
gener. Aquesta Beca d’Investigació es va crear l’any 1991 amb l’objectiu d’estimular

treballs que contribueixin al coneixement de la realitat actual i històrica del poble.
També, vull destacar que el proper 1 de desembre hi haurà la inauguració de
l’exposició “Malgrat des del Campanar”. Un recorregut interactiu, al qual us convidem a
assistir. Des de la regidoria de Cultura m’agradaria destacar el festival “Arrelat”, que
s’ha dut a terme des de fa dos caps de setmana, i aquest dissabte i aquest diumenge
també hi haurà actuacions musicals. Concretament, dissabte un concert de piano a Ca
l’Arnau, i el diumenge el “Fem Pop”, amb 5 concerts a diferents espais del municipi.
Pel que fa a la regidoria d’Educació, vull explicar una reunió que vam fer de valoració
sobre la posada en funcionament del menjador escolar al Marià Cubí. En aquesta
reunió de seguiment, es va valorar positivament el nou sistema de menjador, la
posada en marxa, per part de l’empresa Tastu. En aquesta reunió, hi van assistir tant
l’empresa com la direcció de les escoles Marià Cubí, Montserrat, la llar d’infants i les
AMPES. Sant Cecília és demà, hi ha activitats previstes, però a causa del mal temps
s’ha ajornat pel divendres vinent, el dia 29. Són actuacions que faran els escolars de
primer, de tercer i de cinquè de primària de totes les escoles. Per acabar, faig menció
d’acceptació de subvencions de la Diputació de Barcelona, també de l’àmbit
d’Educació. Una subvenció de 31.000 € del programa complementari de transicions
educatives pel curs 2019 i 2020 per la línia 1 i la línia 4. Una altra subvenció que s’ha
acceptat, que és per l’acció formativa per garantir la continuïtat de l’activitat agrària
professional a l’espai agrari a la baixa Tordera, que és amb la posada en marxa del
mòdul agrari de l’Institut Ramon Turró, aquesta subvenció és de 20.000 €. També hi
ha una subvenció de Diputació pel catàleg d’activitats per la salut de l’any 2020, amb
la qual s’han sol·licitat 108 activitats pels escolars del municipi. Per últim, la subvenció,
també de Diputació, que s’ha sol·licitat en suport a l’Art de ser espectador, el que
pretén és fer arribar el teatre als escolars de Malgrat. En total són 790 escolars de
Malgrat que podran gaudir de diferents obres de teatre en el teatre Claver de Tordera.
Sra. Valbonesi: des de la regidoria d’Inserció Laboral, volem destacar que des del 4
de novembre, 5 joves han estat escollits per treballar en diferents departaments de
l’Ajuntament, gràcies al programa de garantia juvenil. Tanmateix informem que demà
22 de novembre, a les 11 del matí, des del Servei Local d’Ocupació, tindrà lloc a
l’escola d’adults Casa les Mestres, un taller que s’anomena “Troba feina amb Xaloc”,
que és per aprendre a utilitzar la nova pàgina Xaloc d’ocupació. És un taller per
ensenyar a fer ús a la nova web d’ofertes de Xaloc, de la Diputació de Barcelona.
Tanmateix des de la regidoria d’Igualtat i LGTBI, el dimecres 20 de novembre, ahir, va
començar la programació d’activitats relativa al dia internacional per l’eliminació de
violència vers les dones, aprofitant que ahir era el dia internacional de la memòria
trans, vam fer una taula rodona, que va venir la Fina Campàs i, finalment l’Alba
Medrano no va poder assistir per problemes personals, i va assistir la Patricia Esteban,
membre de l’Associació Chrysallis. Va ser una taula rodona, que s’anomenava
Transitar per Transformar, vincles entre la violència masclista i la transfòbia, la veritat
és que va tenir bastanta acceptació i tenim una valoració molt positiva. Avui s’ha
inaugurat l’exposició fotogràfica “No”, que està feta a càrrec de l’entitat Viladona, està
exposada a la Biblioteca la Cooperativa des d’avui fins al 2 de desembre, i a dos
quarts de set hem presentat el taller “Projecte veus”, que és un taller de reflexió sobre
la violència masclista a càrrec de l’Associació Teatre Musiqué, que fa l’escola d’adults.
Tanmateix demà, sense oblidar-nos de la canalla, tenim a les sis de la tarda a la
Biblioteca la Cooperativa, un conta contes infantil amb perspectiva de gènere. Ja
passem al dia central, 25 de novembre, que és el dia Internacional de l’eliminació de la
violència envers les dones. Comencem a dos quarts d’onze, a la plaça de l’Església,
amb una exposició de sabates vermelles, com cada any s’ha fet, a càrrec de

l’Associació Integra’t per la Igualtat. A posteriori, a dos quarts de dotze, a la plaça de
l’Església també, es fa una performance artística sobre aquesta exposició a càrrec de
la companyia NC Danza. A les dotze, el Cercle Artístic Malgratenc fa la pintada del
símbol de la dona, que a dos quarts de sis de la tarda es farà, en aquest símbol,
l’encesa d’espelmes, la lectura del manifest institucional, el Cant dels ocells, a càrrec
de l’Escola de Música Contrapunt, i un minut de silenci. El dimarts 26 de novembre, a
dos quarts de sis, a les Peixateries velles, es fa un taller de titelles amb perspectiva de
gènere, a càrrec de Clara Algaba. Passem al dimecres 27 de novembre, un teatre
fòrum dirigit per l’alumnat de tercer d’ESO de tots els col·legis del municipi, que
s’anomena “Estranyes relacions”, a càrrec de l’Associació Frec a Frec teatre i
educació. És un teatre fòrum en el qual interactuen tots els assistents. A les sis de la
tarda, al Casal d’Avis de Can Campassol, la representació teatral “Quatre dones”,
contes de Mercè Rodoreda, a càrrec de Pepa la Villa. Passem al dijous 28 de
novembre, a les 9 del matí, es fa un programa a Ona Malgrat sobre el rol dels homes
en la prevenció de la violència masclista amb l’Associació Homes Igualitaris de
Catalunya. A les set de la tarda, el mateix dia, es fa un curs d’autodefensa per a dones
a càrrec de la policia local de Malgrat. El divendres 29 de novembre, a la sala petita
del Centre Cultural, es fa un taller anomenat “I que fem amb les violències sexuals”, a
càrrec de Neus Folguera. Acabem dissabte dia 30, al Centre Cultural, també a la sala
petita, amb una conferència sobre violència masclista en primera persona, aquesta
activitat ha estat organitzada amb l’Associació Integrem, hi parla en primera persona
una persona que va patir violència masclista, vindrà també una advocada del Consell
Comarcal. Altres activitats a destacar durant tota la setmana, del 25 de novembre en
diferents espais municipals trobareu llaços de color violeta que han fet les alumnes de
l’Escola d’Adults i també des del dia 21 de novembre, avui mateix, fins al dia 25 de
novembre, hi ha la penjada al balcó de l’Escola d’Adults, un memorial de les dones
assassinades per violència masclista en el 2019. Cal agrair a tothom la seva
col·laboració i espero que sigui del vostre interès i esperem la vostra assistència..
Sra. Viñolas: a proposta de la regidoria de Manteniment i Via pública, la Junta de
Govern acorda els plecs de contractació del subministrament de les instal·lacions dels
elements necessaris per a l’arranjament de la pista polivalent del Francesc Macià.
També s’ha adjudicat el subministrament dels jocs infantils del parc del Castell, plaça
Rigoberta Menchu i barri Viadé. La compra s’ha fet atenent als grups d’edat del barri.
Sr. Serret: des de la regidoria d’Urbanisme volem posar de manifest que la Junta de
Govern va aprovar la sol·licitud dins del programa del Pla únic d’Obres i Serveis de
Catalunya de la Generalitat. Una sol·licitud de subvenció que és molt important pels
municipis, que malauradament el darrer mandat no va ser possible sol·licitar-la perquè
la Generalitat no havia pogut obrir aquesta línia de subvenció, i que de nou, per fi,
l’han pogut obrir i per tant sol·licitem aquesta línia que ens ha de permetre dotar
d’equipaments o fer obres de millora en equipaments del nostre municipi. En el cas de
Malgrat hem sol·licitat la reforma del Centre Cultural, entenem que és un equipament
que li calen moltes millores, perquè és un equipament obsolet, que no pot donar tots
els serveis necessaris que hauria d’estar donant. Dintre d’aquest projecte, el que s’hi
preveu és la substitució de la coberta, ja que està malmesa, ignifugar l’estructura
metàl·lica perquè no ho està, la reparació de les humitats i filtracions de la coberta i de
les parets, l’adequació de les façanes i l’edificació i renovar els paraments de fusta de
la façana amb un material resistent a les inclemències meteorològiques, l’adequació i
millora de les instal·lacions elèctriques de l’edifici, i la freqüència del seu ús garantint
un subministrament elèctric d’auxili, la legalització, també, de la instal·lació elèctrica

que no ho està, la renovació del sistema de subjecció del fals sostre per retirar els
taulons de fusta existents, la renovació de la il·luminació de l’escenari i la il·luminació
ambiental, la renovació de la caixa escènica amb un nou cortinatge, bambolines,
pantalla de protecció, una nova estructura de suport i motorització per les
representacions teatrals, la reubicació i renovació de la climatització dels espais per la
reducció del consum energètic i millorar-ne la seva gestió eficient de l’energia, i també
de forma telecomandada, així com reestructurar els espais per tal de, també, dotar-hi
el nou espai dels estudis de la Ràdio Municipal Ona Malgrat. Per altra banda, també
s’explica que s’ha calculat, amb un total de 576.366.70 €, per arranjar la instal·lació del
Centre Cultural. Explicar que aquesta és una dotació que dona la Generalitat en un
70% del cost del projecte, per tant, amb un màxim de 250.000 € per cada projecte, per
tant, l’altra part de l’import d’aquest projecte ha de ser de fons municipals. Per altra
banda, també s’ha demanat un altre projecte del POUSC per les pistes municipals
d’atletisme, amb l’objectiu de fer-hi una actuació que permeti dotar d’aigua calenta
sanitària els vestidors, actualment aquest equipament no disposa d’un sistema d’aigua
calenta i és obvi que aquells esportistes que fan servir aquest equipament necessiten
aquest servei, a més a més, es pretén fer a través d’ecotermina, que és un sistema
més innovador, eficient, i sostenible de producció d’aigua calenta. Per altra banda
també volem posar de manifest, des de la regidoria d’Urbanisme i Educació que el
mes d’octubre es van acabar els arranjaments del que fa a la coberta i paviment del
gimnàs de l’Escola Marià Cubí, per un import de 19.500 € pel que fa a la coberta, i
11.460 pel que fa al paviment. Unes obres que estaven previstes i que permeten una
millora d’aquest equipament, no només pels infants del Marià Cubí, sinó per totes
aquelles entitats que utilitzen aquest equipament i que permet tenir un equipament
més esportiu al nostre municipi. Per altra banda, també explicar i posar de relleu, des
de la regidoria de Comunicació i Promoció econòmica, les dues regidories treballen
per desplegar la marca del municipi, “Malgrat t’estima”, en el que se sumen els taxis
del municipi, a partir d’ara veurem com els taxis de Malgrat porten la marca i el número
de llicència, que fins ara no era el cas. També explicar que, des de la regidoria de
Salut, volem posar de manifest que, com a novetat, enguany, la campanya de la grip
es treballa conjuntament amb el CAP. Va començar el 28 d’octubre i, enguany, els
malgratencs i malgratenques majors de 65 anys poden anar a vacunar-se en
equipaments municipals, com són l’Escola d’Adults Cases dels Mestres, el Centre
Cívic, Casal d’Avis de Can Campasol.
Sr. Ortín: el passat dijous dia 15, la Junta de Govern Local, va aprovar les activitats
que, des de la regidoria de Joventut, es realitzaven amb motiu del Nadal. El dia 27 de
desembre es realitzarà la Video Game Party, una jornada de videojocs que tindrà lloc
al Centre Cívic. Aquesta activitat té un cost de 3.654 €. El dia 28 de desembre es
realitzarà l’ “Osi Game Party” que és una jornada de jocs esportius, està prevista que
es faci al pavelló esportiu de l’avinguda Tarragona, el cost d’aquesta activitat és de
3.702 €. A banda d’això, avui dijous també, per Junta de Govern Local, ha estat
aprovada la contractació dels grups musicals i dels diferents serveis necessaris de
cara a la realització del Concert Jove de Sant Nicolau d’enguany. Els grups contractats
són els “Tropical Roots” i els “Imperial Geits”, el cost total d’aquesta activitat és de
5.085 €.
Sr. Hasko: desde la regidoría de Deportes informarles que se ha comenzado con el
mantenimiento de las instalaciones municipales. Hemos empezado con el cambio de
cestas y tableros de básquet. También se ha hecho el cerramiento de la pista exterior
del pavellón Margall. Por el momento está planeado seguir con otras actuaciones.

Desde la regidoría de Promoción Económica informarles que el sábado 30 de
noviembre se realizará la encendida de luces. El evento empezará en la zona de la
avenida Mediterránea, sobre las 16 horas. A partir de la 18 arrancaremos con una
Cerca Vila que nos trasladará al centro de Malgrat dónde se realizará el acto de
encendido, y luego una chocolatada organizada por el Centro de Comerciantes. Sr.
Sr. Sánchez-Camacho: l’Ajuntament, a través de la regidoria de Medi Ambient, s’ha a
afegit a organitzar la setmana de la prevenció de residus. Ja s’han realitzat diferents
actes, concretament el 17 de novembre a Can Campasol la subhasta de bicis, els
encants de la Mainada, i diferents tallers. El 18 de novembre, vam comptar amb un
Climate Day dels alumnes de cinquè de primària, de l’Escola Sant Pere Chanel, a la
platja de l’Astillero. Demà 22 de novembre també un altre Climate Day dels alumnes
de tercer d’ESO, també de Sant Pere Chanel a la zona de Can Viadé. Finalitzarem
aquest programa d’activitats de la setmana de prevenció de residus el 28 de novembre
amb la “Reparatruc” que es farà aquí a les Peixateries Velles, un taller on les persones
poden portar electrodomèstics i bicicletes, se’ls hi donarà diferents nocions de com
reparar aquests estris que hagin patit d’alguna fallida i també hi haurà un taller dirigit
dels escolars de secundària, de l’IES i del Sant Pere Chanel sobre “El menjar no es
llença”. Des de la regidoria, agrair a tots els participants, entitats i escoles que
participen, concretament, en aquesta setmana de prevenció de residus, i destacar la
tasca que es fa des de l’Administració i des d’aquestes entitats i escoles perquè de
mica en mica el missatge de generar menys residus vagi sorgint efecte.
Sr. Mercader: per finalitzar, la darrera Junta de Govern Local d’octubre, vam aprovar
el Pla d’usos i serveis de la temporada de platges per l’any vinent. Una de les novetats
és un espai destinat a gossos a la platja de la Pomareda, al costat de la zona de
varada de barques. És un espai de 1.200 m2, on hi hauran diversos serveis. Des de
l’Ajuntament estem començant a treballar per modificar l’ordenança de civisme i
aprovar aquesta normativa per accedir en aquest espai.
Sr. Roger: respecte a aquest punt, voldria fer una esmena en el Pla únic d’obres i
serveis. Veiem un canvi de criteris, si bé és cert que feia forces anys que no es
disposava d’aquesta subvenció, sempre, generalment, s’utilitzava per pal·liar el tema
de les contribucions especials, com és el cas, per exemple, de les últimes obres que
es van fer en el barri antic i també en el carrer Girona i Passada. Veiem que aquesta
vegada, vam preguntar en el Ple passat, se’ns va dir que s’estava treballant, veiem
que aquests projectes, que es volen acollir en aquesta subvenció, per valor de 250.000
€ com a màxim de subvenció, amb aquests dos projectes ens anem, gairebé, a
700.000 €, la qual cosa vol dir que en el pressupost del 2020, perquè vostès han
explicitat que volien la subvenció en l’any 2020, haurem de posar una partida de
gairebé 400.000 € per cobrir aquestes actuacions. Recordem que hi havia marge, és
un Pla que hi havia fins al 2023. Entenem que es podia haver tingut marge per valorar i
realment es volia continuar amb aquestes directrius, que abans esmentava, de pal·liar
contribucions especials. Per altra banda, també ens agradaria saber, si és possible, si
aquest fet d’arranjar el Centre Cultural implica que es renunciï a fer un auditori nou en
el municipi, o si aquesta actuació d’aquest nou auditori no es descarta.
Sr. Mercader: aquest punt, en principi, és fer l’anunci de la gestió municipal, que com
poden veure se n’ha fet molta, l’apartat de precs i preguntes és el moment de fer
aquestes preguntes i li donarem resposta.

3. - Dació de compte de l'informe de morositat del tercer 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=20191121&punto=3
Vist l’informe emès per l’interventor municipal en data 1 d’octubre 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 tercer
trimestre de 2019.
D’acord amb els registres comptables de l’Ajuntament la informació relativa als
pagaments realitzats, durant el tercer trimestre de 2019 és :

Pagaments realitzats en el trimestre

Pagaments realitzats durant el trimestre dins termini legal
Pagaments fora termini
Pagaments totals 3r trimestre

Període
mitjà de
pagament
(dies)
18,46
18,46

Nombre de
pagaments
1.455
3
1.458

Import total

2.499.764,13
576,80
2.500.340,93

%

100,0%
0,0%
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
Pendent pagament al final del trimestre dins termini legal
Pendent pagament al final del trimestre fora termini legal
Pendent de paagament total 3r trimestre

Període
mitjà de
pagament
(dies)

Nombre de
pagaments

49,68
49,68

158
3
161

Import total

1.085.487,53
3.819,46
1.089.306,99

%

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

Cinquè. Relació de factures respecte a les quals hagin transcorregut més de tres
mesos sense haver reconegut la despesa.
De conformitat amb el 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.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 14 de novembre de
2019.
Vista la proposta de la regidoria de Serveis Econòmics, de 28 d’octubre de 2019,
el Ple pren raó de l’informe d’intervenció, d’1 d’octubre de 2019, corresponent al
tercer trimestre de 2019.
4. - Modificació pressupostària 10/2019 per concessió de crèdit extraordinari i
suplement de crèdit.
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=20191121&punto=4

Vista la memòria de la regidora de serveis econòmics en la qual sol·licita la tramitació
d’un expedient de modificació pressupostària mitjançant la concessió de crèdit
extraordinari i suplement de crèdit finançat amb baixes en el pressupost de despeses
d’acord amb el següent detall :
Aplicació

Descripció

Crèdit inicial

Modificacions

Crèdit defintiu

10.9420.46500 Consell comarcal : Fons cooperació municipal

-

21.950,00

21.950,00

Total crèdit extraordinari

-

21.950,00

21.950,00

Aplicació

Descripció

Crèdit inicial

Modificacions

Crèdit defintiu

90.1320.16000 Seguretat Social policia local

557.400,00

122.050,00

679.450,00

Total suplement de crèdit

557.400,00

122.050,00

679.450,00

Aplicació

Descripció

12.0110.31000 Interessos préstecs a mig i llarg termini
80.9330.62201 Construcció bloc nínxols
21.1532.61990 Urbanització plaça Pere III
Total baixes en despeses

Crèdit inicial
75.000,00
82.391,62
74.700,00
232.091,62

Modificacions
-

Crèdit defintiu

54.000,00
15.300,00
74.700,00

21.000,00
67.091,62
-

- 144.000,00

88.091,62

Vist l’informe emès per l’interventor de fons en 11 de novembre de 2019
Considerant que de conformitat amb l’article 8 de les bases d’execució del pressupost,
la competència per a l’aprovació de modificacions pressupostaries per concessió de
crèdit extraordinari i suplement de crèdit correspon al Ple de la Corporació.
Obert el torn d’intervencions
Sr. Mercader: la modificació pressupostària que es porta a Ple és un total de 144.000
€, que són 21.950 € en el Consell Comarcal, en el fons de cooperació municipal, i la
seguretat social de la policia local, que als 557.400 € que hi havia, s’afegeixen 122.050
€; aquest és el total de 144.000 €. Es modifiquen les partides inicials, els interessos a
préstec mig-llarg termini, d’aquí surten 54.000 €, de la construcció de blocs de nínxols,
15.300 €, i de la urbanització de la plaça Pere III 74.700 €.
Sr. Roger: aquest grup ha estat preguntant des de l’inici del mandat, pels projectes
d’inversions que portaven al pressupost del 2019, un dels quals és aquesta plaça Pere
III, que avui salta d’aquest pressupost del 2019, pel que es va explicar en la
Informativa, no hi havia temps d’executar o portar a terme aquesta plaça. Aquesta
plaça, pel poc que aquest grup pot conèixer, quan es va sortir de govern el mes de
maig estava pràcticament encarpetada, vol dir que aquesta plaça tenia fets els seus
càlculs i el seu disseny, i que per tant han passat tota una sèrie de mesos que
nosaltres hem preguntat i se’ns ha respost que no hi havia cap inconvenient, que
s’estava treballant, i ara veiem que això no és realment així. Ens sobta perquè vostès,
quan varen signar el pacte de govern, van posar una frase, entre moltes, que diu: “el
nou govern de Malgrat mantindrà el desenvolupament dels projectes i compromisos
iniciats en fase de construcció i/o de desenvolupament”. Entendrà que per aquestes
qüestions que estic exposant, aquest grup municipal no pot votar aquesta modificació
pressupostària, i el que els hi avancem és que el nostre vot serà negatiu, i també
valorar que aquestes respostes que se’ns han estat donant en els precs i preguntes

dels darrers mesos, no han estat del tot sinceres del que s’espera d’un compromís
signat per aquest govern actual.
Sra. Ponsa: nosaltres ens abstindrem en aquest punt, més que res és també per la
urbanització de la plaça Pere III. No entenem com és que tenint el projecte, que ja
estava fet, hi havia vàries propostes de jocs, l’espai estava definit, i només havien de
fer el projecte executiu, com és que no s’ha acabat i s’ha apostat per aquesta plaça
que molta falta li fa. Que és el que els ha decantat a treure la plaça? És que no dona
temps? Pot ser un d’aquests els motius? Ens agradaria saber, perquè és una plaça
que és una demanada dels veïns de fa temps, tots ens hi varem posar a fer aquest
projecte, i que ara el deixin de banda, ens ha sobtat una mica, i havent-hi diners com
n’hi ha, fent les modificacions pressupostàries d’aquestes altres partides.
Sr. Zaldo: la valoració és similar. D’entrada, el vot de la CUP era d’abstenció. Entenem
que hi ha unes despeses que cal fer front i cal modificar altres partides que estan
pressupostades, però no entenem aquesta manca d’execució d’un projecte que ja
estava dissenyat per dur-se a terme en els períodes concrets. Demanem que s’expliqui
que passarà amb aquesta plaça, si s’urbanitzarà més endavant, o no. No vull repetirme, perquè és similar al que han exposat la resta de grups. En funció de les
valoracions que facin el vot serà d’abstenció o serà negatiu.
Sr. Serret: Per respondre, pel tema de la plaça Pere III, com a responsable de la
regidoria d’Urbanisme, explicar que, per una banda, hem posat els esforços en la
plaça Fèlix Cardona, que és aquella que té un procés de participació ciutadana al
darrere. Entenem que la plaça Pere III és més fàcil acompanyar-la d’aquest procés de
participació ciutadana, en tant que en el moment que hi hagi una rehabilitació, que fa
falta, i crec que tot el plenari ho comparteix, si no fem aquest procés, hi tindrem
problemes, perquè, realment, l’activitat que allà s’hi fa és molt diversa, és una plaça
molt petita, i en que la mateixa persona, tècnica de la casa, que ha estat fent diferents
dibuixos, i que a partir d’aquí és on s’ha de fer aquesta memòria valorada executiva,
que deia la Sra. Ponsa, poder desenvolupar aquestes obres amb l’acompanyament de
tot el veïnat, com dic, hi ha unes necessitats diferents a la plaça. Dit això, i per
contestar al Sr. Roger, evidentment aquest és un compromís que hi havia adquirit per
l’anterior govern, hi era en pressupost, i el govern, tenim el compromís d’executar les
millores d’aquesta plaça. Evidentment, és un acord que varem signar de pacte de
govern, de pacte de mandat de quatre anys, no vol dir que perquè no es faci al 2019
no s’hagi de fer al 2020, però com dic, també acompanyat d’un procés de participació
ciutadana, perquè entenem que les places, que és allà on ocupem el carrer tota la
ciutadania, què millor que acompanyar-les d’aquest procés de participació ciutadana,
com a mínim de la zona del voltant que viu al costat. Igual que s’ha fet amb un altre
barri, en aquest cas a la plaça Fèlix Cardona, com dic, s’hi ha involucrat a diferents
àrees, les diferents regidories implicades, barris, participació ciutadana, urbanisme,
manteniment i brigades, i esperem que ben aviat puguem veure-la a punt de licitar
perquè es puguin fer aquestes obres.
Sr. Mercader: la diferència entre la plaça Fèlix Cardona i la plaça Pere III és que
vostès van iniciar la plaça Fèlix Cardona amb un procés de participació ciutadana; en
canvi, la plaça Pere III estaven acabant aquest projecte sense cap mena de
participació ciutadana. Per tant, és el que volem fer en aquest govern, portar aquest
projecte a participació ciutadana per tal de que els veïns dissenyin la plaça que sigui
més adequada pels que realment al final en fan ús. També m’agradaria, a part de la

crítica de l’oposició que digui de no treure-ho de la urbanització de la plaça Pere III,
que donessin la proposta d’on trèiem aquests diners o aquesta modificació. Si vostès
veuen que la plaça Pere III no cal que es tregui, estaria bé que avui vinguessin amb
una proposta, de quina partida pressupostària ho trèiem per tal de fer front a aquest
cos de la seguretat social de la policia local de 122.000 €, i per tal de fer front al fons
de cooperació municipal del Consell Comarcal del Maresme, per tant, els demanem
que també treballin constructivament per tal d’oferir alternatives i solucions que creuen
que vostès poden tenir.
Sr. Roger- Gràcies Alcalde. Això intentarem fer durant el mandat. Treballar de manera
constructiva i propositiva, no en tingui dubte. Abans quan he fet els antecedents
d’aquesta plaça, m’ha passat per alt que hi ha una qüestió important, que és que
vostès, el Partit Socialista, al novembre del 2017 van presentar una moció perquè
aquesta plaça es remodelés de manera integral. Recordo que en aquells moments el
Regidor responsable, que crec recordar que també està en aquesta sala i que no té
competència d’Urbanisme, en aquells moments explicava, quan defensava aquesta
moció, que havien parlat amb els veïns, que ho havien treballat molt, per tant,
enteníem, quan aquest Govern va entomar la responsabilitat de remodelar aquesta
plaça, que els elements que els veïns ja havien expressat, les necessitats i com volien
que fos, doncs, havien quedat recollides a dalt, als Serveis Territorials, i que a partir
d’aquí s’havia començat a fer aquests esbossos, que el nou Govern quan va entrar al
febrer del 2017, se’ls va mirar, i en tot cas, des de les Regidories van fer els retocs que
ens vam semblar que podien millorar aquesta plaça. Per tant, entenem que no fem cap
bona feina quan estem trèiem del pressupost una remodelació que vostès proposaven
al 2007, a finals del 2007, i que aquest Govern va poder introduir aquesta quantitat de
75.000 €, que pensàvem que donava prou marge per poder fer aquesta remodelació, i
avui veiem que això cal. Evidentment això són els antecedents, jo me’l deixava i crec
que era important que quedés clar, una mica d’on veníem, i que el vot negatiu d’ERC,
en aquest cas, bé perquè hi ha aquestes tres qüestions prèvies que fan
incomprensible que aquesta partida caigui avui del pressupost.
Sr. Zaldo: que no es fes una participació ciutadana no vol dir que no es parlés amb els
veïns, perquè sí que s’hi va parlar. Dit això, tinc una altra pregunta, si no haguéssim
hagut de fer aquesta modificació, entenc que s’hagués hagut d’aturar igualment aquest
projecte perquè la voluntat del govern era fer-hi un procés participatiu? Per tant
s’hagués parat de totes maneres.
Sr. Sánchez-Camacho: amb tota la sinceritat i humiliat, complemento el d’on venim
del Sr. Roger, i per al·lusions, el regidor, per la gent que no ho sàpiga i que ens escolti,
si m’ho permeten dir així, del primer govern de l’anterior mandat, sóc jo, un servidor. El
primer govern de l’anterior mandat, va veure la necessitat d’arranjar la plaça Pere III,
per diferents motius. Jo mateix, a peu de carrer Sr. Roger, vaig tenir una tarda de
parlar, sense previ avís, amb els veïns que m’hi vaig trobar en aquell moment a la
plaça. Devia ser principis d’estiu, fer-ho en aquella època m’assegurava un cert èxit de
trobar gent i veïns que habitualment s’hi estan en allà algunes tardes. De primera mà,
escoltant els veïns i parlant amb ells, vaig agafar diferents consideracions. A partir
d’aquí, el primer govern de l’anterior mandat, trasllada aquesta necessitat al staff
tècnic, i aquest staff tècnic comença a fer els primers dibuixos, esbossos. No s’aprova
una memòria valorada perquè es canvia de govern. Jo he estat aquí els dos anys que
vaig estar a l’oposició, si m’equivoco, em rectifica, i no recordo que en aquests dos
anys del segon govern de l’anterior mandat, s’hagi aprovat una memòria valorada, que

és el pas previ per treure concurs i adjudicar les obres. Per tant, segueixen, o els
mateixos esbossos o a lo millor dels dos o quatre esbossos que hi havia, se n’ha afegit
cinc, o s’han tret dos. Si em vol respondre estaria bé per jo saber una mica tot el fil.
Hagués estat bé, Sr. Roger, que l’anterior Govern hagués aprovat, si tenia tantes
ganes de fer la plaça Pere III, com es deia, d’haver aprovat la memòria valorada. Dos
anys per aprovar una memòria valorada d’una plaça normal, estàndard, vostè també
ho coneix, si no té procés participatiu, com és la plaça Pere III, que no ha tingut, ara
amb el nou govern, li vol donar aquest caire com a la plaça Fèlix Cardona, que podem
estar parlant, tres o quatre mesos, mig any, per fer una memòria valorada, s’aprova
per Junta de Govern Local, i es dota de partida pressupostària, en un any s’estan fent
les obres. Dos anys va tenir l’anterior govern, no va aprovar la memòria valorada, les
seves raons tindran. A mi em sembla bé que faci aquesta exposició, però sí que és
d’agrair que s’expliqui tot. Aquesta és la meva visió, i amb tota la humilitat, repeteixo,
com complemento la seva explicació del perquè d’aquesta plaça i del perquè ens
trobem aquí. Sí que l’actual Govern té aquest compromís, i com vostè sap, vostè ha
estat regidor de Serveis Econòmics, a vegades el pressupost, tens intenció de fer-ho
ara però hi ha qüestions com aquesta que s’ha de variar i es fa l’any que ve. Doncs
miri, aprofitem i farem un procés participatiu, li donarem un caire, si em permet dir-ho
així, més solemne, tindrem l’opinió reglada, amb un procés dirigit, on els veïns, aquells
que utilitzen més directament la plaça, o la puguin utilitzar, sigui més la seva. Ho ha
explicat molt bé o ho ha dit molt bé el Sr. Serret, és una plaça que té els seus encants,
per dir-ho així, i s’ha de saber molt bé que s’ha de fer, perquè actualment hi ha una
pista, un espai de joc, que quan prens la decisió has de saber si s’utilitza molt, o no, de
quina manera s’utilitza, es treu, es deixa, es deixa la meitat. Jo crec que aquest procés
participatiu que diu el govern que es compromet a fer, serà positiu. Jo quasi que
agrairia que s’expliqui tot, i s’expliqui d’on venim, com ho hem deixat i on estem.
Sr. Roger: amb tot el respecte, de memòries valorades els calaixos n’estan plens. El
que no estan acompanyades és d’un pressupost tal i com en aquell moment estaven.
Si vostè vol fer memòria, el pressupost del 2019 es va poder començar a disposar d’ell
a finals de gener, perquè hi van haver una sèrie d’al·legacions que es van haver de
contestar, i aquest anterior del segon govern, de la segona part, del mandat anterior,
va sortir al maig del 19, per tant estem parlant de tres o quatre mesos, per tant dos
anys no puc acceptar-li, perquè, escolti, el primer pressupost que nosaltres varem
trobar ja era un pressupost que estava elaborat, per tant entenc que vostès vulguin
millorar aquest projecte fent participació, per la qual cosa, en aquest cas, crec que sí,
pot millorar el projecte, però, repeteixo, de memòries valorades tots n’hem vist moltes,
i moltes per executar perquè no hi havia al darrere un pressupost. Això vostè ho coneix
perfectament i és normal que sigui així perquè aquesta casa ha de generar projectes, i
ha de tenir projectes perquè quan hi hagi pressupost es puguin tirar endavant. Estem
discutint en cercle una qüestió que es pot mirar de tots dos prismes. Entenc que
nosaltres no variarem el nostre sentit del vot, perquè hem exposat tres qüestions que
per nosaltres són definitives, i així actuarem.
Sr. Serret: Gràcies Alcalde. No sé si el Sr. Oliver després voldrà afegir alguna cosa
més. No és per respondre-li Sr. Roger, pel que fa a la competència, vostè sabrà que la
regidoria d’Urbanisme, per poder tirar endavant un projecte, ha d’haver una memòria
valorada, com li ha exposat el Sr. Sánchez-Camacho. Poden haver-hi moltes
memòries valorades aprovades en un calaix, però el que sí que no hi haurà mai és un
projecte executat sense memòria valorada. Evidentment, per poder fer la plaça Pere III
hi hauria d’haver aquesta memòria valorada. Dit això, un procés de participació

ciutadana crec que tots el coneixem, com ha d’estar ben fet crec que tots i cadascú de
nosaltres hem parlat amb els veïns i veïnes, però això no ha de ser motiu perquè
estigui referenciat a les queixes veïnals, sinó que estiguin recollits de la forma més
correcta i més fidedigne i més exhaustiva, que és com ha de treballar un Ajuntament,
una Administració. Per tant, com els tècnics de la casa, que al final són els que acaben
elaborant el projecte, facin, plasmin el que la ciutadania vol. En aquest cas em reitero,
és una plaça on tots i cadascun dels regidors hem parlat amb els veïns i veïnes, tots
els grups, i que quan comentes canvis de la plaça que s’han proposat hi ha un cert
neguit perquè hi ha diferents accions i activitats que es fan a la plaça. Dit això, estem
al mes de novembre i és cert que sense una memòria valorada aquesta obra no
s’hagués pogut executar dins d’aquest any. Per tant, com que també és necessària
una modificació, entre d’altres, pels dos punts que s’han explicat, que considerem que
són prou importants i rellevants per poder desenvolupar, també, aquelles activitats que
el Consell Comarcal, serveis que ens presta i necessita d’aquest fons de cooperació,
doncs hem destinat aquests recursos. Vostès creuen que hi ha altres opcions?
Totalment lícit. També estarem, com ha explicat l’alcalde, a l’expectativa que també
ens puguin fer arribar aquestes propostes que segur que també són positives i una
altra manera de veure les coses.
Sr. Sánchez-Camacho: entenc que vostè i jo tenim un prisma comú, que és
l’arranjament d’aquella plaça. Jo crec que en el moment en el que entrem en explicar
els budells de quin és un procés administratiu dins d’una Administració, no tothom que
ens escolta i que és aquí present, el sap al detall. Això em va passar a mi mateix, jo,
abans de ser regidor desconeixia plenament quin era el procés administratiu, en
aquest cas, per adjudicar obres com aquesta. Per tant, si vostè, Sr. Roger, entra a
explicar una cosa, que la majoria de gent no coneix els detalls, és important que ho
expliqui tot. D’aquí la meva intervenció. Intentar ser pedagògic per la gent que ens
escolta, que tingui tots els ajuts perquè pugui valorar. Vostè sap, igual que jo, que si no
s’aprova la memòria valorada, igual que si no es té un projecte executiu, podem estar
discutint però no es fa res. Per tant, s’ha d’aprovar per Junta o per Plenari, segons el
pressupost de licitació. Això és així. No hi ha ni prismes ni interpretacions. És així. Es
poden posar, i vostè o sap, es poden posar partides pressupostàries amb un número
aproximat sense tenir aprovada la memòria valorada, que és de fet el que van fer
vostès abans d’acabar el mandat, no tenir la memòria valorada aprovada per Junta i
posar una partida pressupostària. Vostè sap que es pot fer, per tant no digui que no es
pot fer. Es pot fer, i també sap, ho fem avui i vostè també ho ha fet quan era govern,
que si vostè aprova una memòria valorada, es poden fer tantes modificacions
pressupostàries com consideri el govern de torn. Hagués estat tan fàcil o tan complicat
com acabar la memòria valorada, aprovar-la per Junta de Govern, si no tenia partida
assignada, fer una modificació pressupostària, i l’endemà, procés adjudicatari. I en dos
mesos o el que pertoqui segons la normativa de llei, les obres comencen. És així. Per
tant, no hi ha cap prisma, ni el seu, ni el meu, ni el de ningú. Repeteixo, l’objectiu,
compartim el mateix prisma, que és que aquesta plaça Pere III s’arrangi, de la millor
manera possible. Repeteixo, el fet de que jo intervingués, a part de per al·lusions, és
perquè crec que s’ha d’explicar tot.
Sra. Ponsa: estic contenta de que hagin tingut, el grup socialista, un canvi d’idea. Fins
ara, tot el que preguntàvem, si volíem fer una consulta, era no tenir les idees clares.
Veig ara que fer una consulta no és un aspecte crític. De fet, quan varem fer la
consulta del Pla Parcial, el famós Decathlon, per vostès era, aquí no tenen les idees
clares i a veure què diu el poble. Veig que ara a vostès ja els hi agraden els processos

participatius i ara estan d’acord amb que preguntar és una cosa positiva. Això a
nosaltres ens agrada. Com a dit el Sr. Sánchez-Camacho, l’objectiu de tots és fer la
plaça Pere III, per tant, com ha dit ell, entenc que entre sis mesos i un any, tindran la
plaça feta. Vostè a dir que entre sis mesos i un any la plaça la tindrem. Per tant,
entenc que al 2020 tindrem una plaça nova, feta amb participació ciutadana i amb la
qual els veïns i veïnes que viuen allà, i la resta del poble, estaran contents de que
aquest projecte s’hagi pogut tirar endavant.
Sr. Mercader: crec que ha barrejat molts conceptes. Vostè pot fer moltes previsions, si
és la mateixa previsió de que el Passeig Marítim acabaria el 20 de maig anem bastant
malament.
Sra. Ponsa: aquesta la parlem després també.
Sr. Mercader: puc acabar. En cada Ple veig que encara no respecta el torn de
paraula, potser s’ha d’acostumar una mica al lloc.
Sra. Ponsa: El lloc el tinc. És vostè qui s’ha d’acostumar. Vostè és el President.
Sr. Mercader: això està bé. Vostè s’ha liat una mica amb la consulta del Decathlon
amb processos de participació. De processos de participació, els primers que es van
fer van ser a la llei de barris, a partir del 2009. Processos de participació també
existien abans i els havíem iniciat nosaltres. És el que li comento, previsions en pot fer
moltes, al final el que valen són els fets, i s’ha vist que vostè a fet moltes previsions a
moltes obres, al capdavant de l’anterior govern, i els fets han demostrat, totalment, una
altra cosa.
Sr. Roger: em centraré en la plaça, quan es triga en fer una aprovació d’una memòria
si el projecte està ja definit? I quan es triga a adjudicar aquesta memòria, a fer aquest
plec de condicions? Estem parlant que aquest portaveu que està en aquests moments
parlant, ha preguntat, persistentment, durant tres mesos, cada Ple, aquests projectes,
que no són tants, tres o quatre que estaven pendents. La resposta que a mi se m’ha
donat és que s’estava treballant. Per tant, que ara busquem de raons les que vulguem,
tots en trobarem, però la qüestió és que des de primers de juny, que vostès van
prendre possessió, fins a finals de novembre que estem ara, si hagués hagut voluntat,
hi havia diners i hi havia prou elements per aprovar una memòria valorada i fer
l’adjudicació, el plec de condicions i l’adjudicació. Vostè, doncs, evidentment, pot donar
la seva opinió, com l’estic donant jo. Entenc que hi havia marge suficient temporal
perquè en aquests moments aquesta plaça estigues a punt d’adjudicar. En tot cas, si
la idea d’aquest nou Govern era una altra, es podia haver dit, es podia haver respost,
“escolti, hi hauran projectes que ens els estem mirant perquè no els acabem de veure
clar i volem que totes les places que es facin a partir d’ara es faran amb processos
participatius”. Escolti, jo, si el primer dia pregunto això i vostès em contesten d’aquesta
manera, fins avui que ens trobem això. Per la nostra part crec que no tenim ja més a
dir, perquè crec que és evident.
Sr. Sánchez-Camacho: segurament he sigut jo que no m’he sapigut explicar. Perquè
consti en acta, si us plau, jo no he dit que en sis mesos estarà la plaça feta, que quedi
ben escrit, ben subratllat, he fet un símil d’un procés estàndard, d’una obra similar. Per
tant Sra. Ponsa, vostè m’ha escoltat bé, però he sigut jo que no m’he explicat bé.

Sra. Ponsa: ho escoltarem a l’audio, està gravat.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 14 de novembre de
2019.
Vista la proposta de la Regidoria de Serveis Econòmics, de 18 de novembre de
2019, el Ple de l’Ajuntament, per nou vots a favor (PSC i JxC) i quatre
abstencions (CUP i JxM), i tres vots en contra (ERC) acorda:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit, mitjançant concessió
de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, que resumit per capítols es detalla a
continuació:

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

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

Previsions
inicials
9.008.000,00
250.000,00
6.213.575,00
4.607.375,00
147.350,00
400,00
244.700,00
36.000,00
920.000,00

Modificacions
anteriors
516.582,19
921.524,82
4.974.880,34
-

Moficació
actual altes

21.427.400,00

6.412.987,35

Crèdits
inicials
8.751.300,00
7.724.550,00
89.000,00
368.125,00
3.538.425,00
36.000,00
920.000,00

Modificacions
anteriors
458.599,24
494.158,99
22.760,95
5.437.468,17
-

Moficació
actual altes
122.050,00
21.950,00
-

Modificació
actual baixes
- 54.000,00
- 90.000,00
-

Crèdits
defintius
9.331.949,24
8.218.708,99
35.000,00
412.835,95
8.885.893,17
36.000,00
920.000,00

21.427.400,00

6.412.987,35

144.000,00

- 144.000,00

27.840.387,35

-

Modificació
actual baixes

-

Previsions
defintives
9.008.000,00
250.000,00
6.213.575,00
5.123.957,19
147.350,00
400,00
1.166.224,82
5.010.880,34
920.000,00
27.840.387,35

Segon. De conformitat amb el que disposa l’article 177.2, en relació a l’article 169 del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text Refós de la Llei Reguladora d eles
Hisendes Locals, publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, per un
termini de 15 dies hàbils, durant els quals s’admetran reclamacions i suggeriments
davant el Ple, el qual disposarà d’un mes per resoldre-les. En cas que no es presentin
reclamacions, l’expedient s’entendrà definitivament aprovat.
5. - Aprovació de la revisió anual del padró municipal d'habitants amb referència
a 1 de gener 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=20191121&punto=5
Antecedents

Elaborats els resultats numèrics de la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants
amb referència a l’1 de gener de 2019, amb un total de 18646 habitants, havent
finalitzats els terminis d’al·legacions de la xifra proposada per l’Institut Nacional
d’Estadística, per no ser coincidents.
Normativa aplicable
1. L’article 81.1 i següents del Reglament de Població i Demarcació Territorial de
les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, modificat
per Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, preveu que els Ajuntaments
aprovaran la revisió dels seus padrons municipals amb referència a 1 de gener
de cada any formalitzant les actuacions portades a terme durant l’exercici
anterior. Els resultats numèrics de la revisió anual seran tramesos a l’Institut
Nacional d’Estadística.
2. L’Institut Nacional d’Estadística si s’escau, obrirà un procés d’al·legacions si la
xifra proposa per l’Ajuntament no és coincident amb la que disposa la base de
dades de l’Institut Nacional d’Estadística.
3. A finals d’any el President de l’Institut Nacional d’Estadística, previ informe
favorable del Consell d’Empadronament, elevarà al Govern de la Nació, la
proposta de xifres oficials de població dels municipis espanyols, mitjançant
Real Decret que serà publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 14 de novembre de
2019.
Vista la proposta d’Alcaldia, de 10 d’octubre de 2019, el Ple de l’Ajuntament, per
assentiment dels setze membres presents, acorda:
Primer. Aprovar la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants, amb referència a l’1
de gener de 2019, amb un total de 18.646 habitants.
Segon. Trametre a la Delegació Provincial d’Estadística la proposta de xifres de la
revisió anual del Padró Municipal d’Habitants, amb referència a l’1 de gener de 2019,
sense necessitat d’adoptar nou acord exprés.
6. - Aprovació provisional del Pla especial de la restauració del camp de tir.
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=20191121&punto=6
Antecedents
1. En data 31-1-2019, el director de l’Agència Catalana de l’Aigua ha atorgat una
subvenció a l’Ajuntament de Malgrat de Mar per la restitució del camp de tir situat a
la mota del riu La Tordera per un import de 97.729 €, dins del procediment de
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per actuacions de
recuperació de riberes amb acords de custòdia.

2. En data 27-2-2019, el Sr. Eusebi Gispert-Saüch en representació d’Imbrica
Environment & Engineering, SL, ha presentat el “Pla especial i documentació
ambiental per a la restauració del camp de tir de la riba de la Tordera” que li ha
estat encarregat per aquest Ajuntament.
3. La Junta de Govern Local en sessió de 5-3-2019 va aprovar inicialment el “Pla
especial per la restauració del camp de tir de la riba de la Tordera i el projecte
executiu de restauració de l’espai fluvial”.
4. La Junta de Govern Local en data 26-3-2019 va ratificar el decret d’alcaldia de 213-2019, relatiu a l’esmena de l’error material detectat en el document en el que
faltaven alguns annexos del projecte executiu, i donar la conformitat al nou
document lliurat pel redactor en data 20-3-2019 que inclou els esmentats annexos,
i aprovar-lo inicialment.
5. Aquest document s’ha sotmès a informació pública durant un termini de 30 dies,
mitjançant anuncis publicat en el diari El Punt de 18-3-2019, DOGC de 25-3-2019,
BOP de 21-3-2019, i tauler d’edictes electrònic de 22-3-2019 al 7-5-2019. També
s’ha notificat als propietaris de l’àmbit en data 22-3-2019. Segons el certificat del
secretari de data 1-10-2019, no s’ha presentat cap al·legació.
6. En data 11-3-2019 es va demanar informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona, a l’Agència Catalana de l’Aigua i a l’Oficina Territorial d’Acció i
Avaluació Ambiental per tal que procedeixi a l’avaluació d’impacte ambiental
simplificada del projecte, i si s’escau, del pla especial.
7. En data 2-10-2019 s’ha publicat en el DOGC la resolució TES/2484/2019, de 26
d’agost, d’informe d’impacte ambiental d’aquest document.
8. En data 20-5-2019 s’ha rebut la notificació de l’acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona de 10-5-2019, relatiu a aquest document.
9. En data 31-10-2019, el redactor del document ha presentat un nou text que recull
les esmenes introduïdes amb motiu dels informes rebuts dels diferents organismes.
Consideracions jurídiques
En data 11-11-2019 l’arquitecte municipal i la tècnica de medi ambient han emès
informe que en la seva part essencial diu:
“La documentació presentada incorpora les esmenes rebudes per part de les
Administracions públiques competents; de les consultes realitzades destaquen les
aportacions per part de:
-

Servei Territorial de Protecció Civil a Barcelona
Direcció General de Qualitat Ambiental i Can Climàtic
Direcció General de Desenvolupament Rural
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona

La documentació presentada és complerta i incorpora les esmenes indicades donant
compliment a les consideracions dels informes dels organismes oficials.

Conclusions
Procedeix aprovar provisionalment Pla Especial Projectual per a la restauració del
camp de tir de la riba del Tordera.”
En data 11-11-2019, la Cap de la Unitat Administrativa de l'Àrea de Territori i
Sostenibilitat ha emès l’informe següent:
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 (TRLU)

-

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme (RLU)
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de
la legalitat urbanística (RPLU)
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 (LAAPP)
Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental (LAA)
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 (LSAA)
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL)
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 (TRLMRLC)

-

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques (LPACAP)

-

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS).

2.
En la resolució del Director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural s’emet
informe d’impacte ambiental determinant que el projecte no s’ha de sotmetre a una
avaluació d’impacte ambiental ordinària, atès que l’actuació prevista no té efectes
adversos significatius sobre el medi ambiental.
També preveu que cal incloure les condicions addicionals consistents en complir les
consideracions dels informes emesos pel Servei Territorial de Protecció Civil a Barcelona
d’11-4-2019, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de 16-4-2019, la
Direcció General de Desenvolupament Rural de 24-4-2019 i la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona de 10-4-2019.
En aquesta resolució també es preveu que una vegada finalitzades les obres, el promotor
ha de presentar a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona del
Departament de Territori i Sostenibilitat un informe final, signat per la direcció ambiental
de l’obra, que verifiqui el compliment de les mesures preventives, correctores i
compensatòries i de les condicions que s’estableixen en el document ambiental i en
aquesta resolució.
En l’informe emès per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 10-5-2019, es
fa una consideració relativa a la titularitat del sòl qualificat de sistema de protecció de

ribera i delta (clau 1 b), i a la necessitat d’incloure en la normativa del pla especial el
procediment per a l’adquisició pública de la finca de referència.
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 31-10-2019.
3. Procediment:
L’art. 89.5 TRLUC preveu que l’acord d’aprovació provisional d’un pla urbanístic
derivat s’ha d’adoptar en el termini de dos mesos des del finiment del període
d’informació pública establert per l’art. 85.4, sempre que es disposi de la declaració
d’impacte ambiental pertinent, en els supòsits que sigui preceptiva. L'administració
competent, un cop s'hagi adoptat l'acord d'aprovació provisional del pla, disposa d'un
termini de deu dies per lliurar l'expedient complet a l'òrgan a qui correspon resoldre
l'aprovació definitiva.
L’art. 80 del TRLUC disposa que és competència de les comissions territorials
d’urbanisme, l’aprovació definitiva “c) Els plans especials urbanístics de
desenvolupament, llevat dels que correspon d’aprovar als ajuntaments de conformitat
amb l’article 81”. L’aprovació d’aquest pla especial correspon a la CTUB atès que no
és de competència municipal per no estar inclòs en l’art. 67.1.d) del TRLUC.
El procediment a seguir per la tramitació d'aquest pla especial i el projecte que
incorpora serà el següent:
a) Un cop acabat el termini d’informació pública es procedirà a l’estudi i resolució de
les al·legacions que s’hagin presentat, i dels informes rebuts, i l’Ajuntament
resoldrà sobre l’aprovació provisional del pla especial.
b) Aprovació definitiva: L’art. 80.c) disposa que correspon a la CTUB l’aprovació
definitiva dels plans especials urbanístics de desenvolupament, llevat dels que
correspon d’aprovar als ajuntaments de conformitat amb l’art. 81. Atès que aquest
pla especial no està inclòs a l’art. 81 TRLU (que són els plans especials urbanístics
de l’art. 67.1.d) que afecten llur terme municipal i es tracti d’equipaments
comunitaris d’interès exclusivament local), correspondrà l’aprovació definitiva a la
CTUB.
c) Un cop aprovat definitivament el pla especial per la CTUB, es podrà procedir a
l’aprovació definitiva del projecte executiu per part de l’Ajuntament.
4. Competència:
D'acord amb l'art. 22.c) de la LRBRL, l'aprovació d’altres instruments d’ordenació previstos en
la legislació urbanística diferents dels plans d’ordenació correspon al Ple de la corporació.
Atès el que disposa l’art. 47.2 de la LRBRL, és necessari el vot favorable de la majoria absoluta
del número legal de membres de la corporació per adoptar els acords necessaris en la
tramitació dels instruments de planejament general previstos a la legislació urbanística. Aquest
pla especial té naturalesa de pla derivat, per la qual cosa, serà suficient majoria simple per la
seva aprovació.”

Obert el torn d’intervencions

Sr. Serret: avui portem a aprovació provisional el Pla especial per la restauració del
camp de tir de la riba de la Tordera. Vull fer un especial èmfasis en que aquest és un
punt, que ja ha passat pel plenari, aquest és un punt en que els malgratencs i
malgratenques penso que ens hem de felicitar. Penso que ha estat un treball que ens
hauríem de remuntar al 2009 quan van començar les demandes i els treballs dels
diferents regidors i regidores que m’han precedit, per tant no seria de rebut que no ho
exposés i no ho expliqués. Dit això, dir que a l’any 2009 s’inicia aquest procés, també
per part del Parlament de Catalunya, que anuncia que cal fer-hi una actuació important
en aquesta zona, perquè ens ha de permetre recuperar la llera del riu i per tant donarli el retorn en aquest espai que en podrem gaudir tots i totes. El 31 de gener del 2019,
el Director de l’Agència Catalana de l’Aigua, ens va atorgar una subvenció a
l’Ajuntament de Malgrat de Mar per restituir el camp de tir situat a la mota del riu de la
Tordera, per un import de 97.729 €, dins del procediment de concessió d’aquestes
subvencions. Això és el que ha desencadenat, a través d’un llarg camí, en el que hi ha
hagut diferents consideracions de diferents organismes, com són l’Agència Catalana
de l’Aigua, l’Oficina Territorial d’Acció Avaluació Ambiental, per tal de que també es
procedís a aquesta avaluació del impacte ambiental d’aquesta simplificació del
projecte. Per tant, com dic, és un llarg camí en el que podem estar-ne contents i que
esperem que arribi a bon port. Avui, com dic, portem l’aprovació provisional d’aquest
Pla especial de restauració i que ben aviat podem executar i poder gaudir d’aquest
espai natural de la llera del riu.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 14 de novembre de
2019.
Vista la proposta de la regidoria d’Urbanisme, de 11 de novembre de 2019, el Ple
de l’Ajuntament, per assentiment dels setze membres presents, acorda:
Primer. Aprovar provisionalment el “Pla especial per la restauració del camp de tir de
la riba de la Tordera” promogut per aquest Ajuntament.
Segon. Trametre l’expedient complert i el document a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona per tal que procedeixi a l’aprovació definitiva del document,
d’acord amb el que preveu l’art. 80 del TRLUC.
Tercer. Facultar tan àmpliament con sigui necessari en dret al Sr. Alcalde-President
per a la tramitació i execució d'aquest acord.
Quart. Notificar aquest acord a Promocions Turístiques Blanes, SA, propietari dels
terrenys.
7. - Moció presentada per tots els Grups Municipals, referent a les dones
deportades als camps de concentracions nazis.
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=20191121&punto=7

Entre 1939 i 1945 més de 9.300 persones republicanes catalanes i espanyoles van
passar pels camps de concentració nazis. D’aquestes, prop de 5.200 van perdre la
vida i unes 3.800 van aconseguir sobreviure. 334 figuren com a desapareguts.
Els camps de concentració, alguns dels quals eren d’extermini, eren l’eina més
deshumanitzadora del nazisme, que va portar la mort i la destrucció arreu d’Europa.
L’objectiu d’aquests camps era la repressió i l’exclusió de la dissidència política de
sindicalistes, d’esquerres, socialdemòcrates, comunistes, anarquistes, persones
republicanes, demòcrates i resistents antifeixistes en general i l’extermini del poble
jueu a Europa, de l’ètnia gitana, de persones homosexuals, persones amb diversitat
funcional i persones pertanyents a confessions religioses que no encaixaven amb la
ideari nazi, etc. Aquest també va ser el cas de moltes persones republicanes catalanes
i espanyoles, que amb l’inici de la Segona Guerra Mundial van ser tractades com a
apàtrides i algunes de les quals van acabar deportades a camps de treball forçat i
extermini nazi.
El camps de concentració de Ravensbrück, va ser l’únic pensat i dissenyat per a dones
i infants, i hi van morir 92.000 persones. És el camp on van fer cap la majoria de les
dones republicanes catalanes. Dones, que han estat silenciades per la història i que
se’ls hauria de donar més visibilitat social i donar a conèixer millor les seves biografies
i, en alguns dels casos, fins i tot, rescatar els seus noms.
L’any 2005, es va crear l’associació l’Amical de Ravensbrück, amb l’objectiu de donar
a conèixer i transmetre el llegat de les deportades. A través d’algunes dones
supervivents. Hem pogut conèixer quina va ser la realitat de tantes dones en aquells
camps de concentració i recuperar-ne la memòria, dignificar les seves lluites i sobretot
donar-les a conèixer a les noves generacions, per tal que mai més, enlloc, contra
ningú, es repeteixi aquesta barbàrie.
Dues d’aquestes dones són la Neus Català, i la Conxita Grangé.
Neus Català, deportada el 1944 a Ravensbrück i posteriorment al camp de
Flossenbürg. Va ser presidenta de l’Amical Ravensbrück des de la seva fundació
(2005), Creu de Sant Jordi (2005), Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya (2015).
La Neus ens va deixar el passat 14 d’abril de 2019, als Guiamets, el seu poble natal.
Conxita Grangé, l’última supervivent catalana dels camps de concentració nazis. Va
rebre moltes condecoracions al llarg de la seva vida, la Legió d’Honor de la República
Francesa, la Medalla Nacional, la Creu de Guerra, la Medalla de la Resistència i la
Medalla Militar. Conxita ens va deixar el 27 d’agost de 2019 a Tolosa de Llanguedoc,
la ciutat on va viure i on va retornar després del seu internament al cam de
Ravensbrück
Totes dues van dedicarà els seus anys de vida després de l’alliberament a recuperar la
memòria de les dones deportades, defensa el paper actiu de les dones com a
combatents i republicanes actives durant la Guerra Civil i el franquisme a favor de la
llibertat i la democràcia, i van realitzar moltes conferències per transmetre el seu llegat
a les generacions més joves.

Atès que el foment de la memòria democràtica és essencial com a eina de dignificació
i record per a les persones que han sigut víctimes de guerres, pogroms o persecucions
diverses per raons ètniques, ideològiques, religioses o de qualsevol tipus, és necessari
crear un espai de memòria, ja que són una eina imprescindible per fer pedagogia dels
valors de la pau, de la tolerància i del respecte, en especial a les generacions més
joves. Sense obviar que és una forma d’acomplir les resolucions de l’ONU, referents a
Veritat, Justícia i Reparació i Garanties de No Repetició.
Obert el torn d’intervencions
Sr. Zaldo: en primer lloc agrair al grup municipal d’ERC la iniciativa de presentar
aquesta moció, el fet de que la resta grups ens haguem sumat i l’encapçalem
conjuntament mostra que actualment els representants polítics de Malgrat de Mar, no
solament condemnem el nazisme, sinó que ens mostrem compromeses amb la
divulgació de la memòria històrica per tal de que aquests fets no es tornin a repetir
mai. De fet aquest és el principal objectiu d’aquesta iniciativa. No només fer un
reconeixement a les dones reportades, sinó anar més enllà, donar a conèixer les
conseqüències reals de la guerra, conseqüències reals del que significa el nazisme.
De la mateixa manera que en totes les activitats que ja s’estan fent al voltant de
l’escultura que es farà en honor al Ciutat de Barcelona, tots aquells elements físics que
es puguin col·locar en el municipi per tal de recolzar una lluita contra el feixisme i la
repressió, permetran teixir iniciatives pedagògiques que permetin conscienciar a la
ciutadania. I sobretot, com diu la moció, al jovent, que hi ha corrents de pensament
que són totalment nocives per la convivència, la diversitat i la pau. Actualment amb
l’augment de votants d’extrema dreta, cal més que mai, com Ajuntament antifeixista, i
no escudar-nos únicament en la neutralitat, perquè com deia Desmond Tutu: “ser
neutral en situacions d’injustícia vol dir escollir el bàndol de l’opressor”. En aquest
sentit, en el sentit de divulgar la memòria històrica, si m’ho permetreu, he escollit un
breu fragment del llibre “Un cel de plom”, que narra la vida de Neus Català i Pallejà, el
segon cognom també és important, i que trobo que és molt important per fer-nos una
petita idea de lo que és malviure en camps de concentracions nazis. He escollit un
fragment, un tal moment en el que semblava que el nazisme estava arribant a la seva
fi, que la guerra estava arribant a la seva fi, el nazisme no ha arribat mai a la seva fi, i
semblava, evidència com tot i que està perdent la guerra, els soldats que vigilaven,
que defensaven els camps de concentració, es resistien a alliberar les persones que
tenien segrestades. Diu així: “tot i l’esperança moral, l’estat en que ens trobem ens
evidencia que res no és segur, que continuem dirigint-nos cap a la mort. Al taller ens
diuen que els alemanys estan perdent la guerra, i dins del camp també corre la notícia,
però no sabem com la perdran. També, més que mai que ens aniquilin, i la por
s’apodera de nosaltres. En qualsevol moment ens poden dur a les càmeres de gas de
Flossenbürg. El primer dia que sentim un bombardeig triguem uns segons en
comprendre que passa, el so de les bombes és el camp fúnebre de la mort i de la vida.
Dos dies després, una companya es plega, se l’enduen i a nosaltres ens fan tornar cap
al barracó en comptes de dur-nos al taller. Abatudes i restem en el més absolut silenci.
Seiem, ens estirem, en qualsevol cas la voluntat és de reposar, de no malgastar forces
perquè en cas de que no ens aniquilin, podem tornar al món. Miro les companyes, no
semblen dones, semblem maillots de ratlles abandonats en els racons. Veiem les SS
tan fermes com sempre, però és evident que en la seva mirada hi ha desconcert,
l’organització del camp la mantenen igual, la deshumanització i el desig
d’aniquilament, malgrat que veuen com nosaltres que això s’acaba, continua sent la
seva voluntat. El descans dura poc, ens tornen a cridar i ens fan anar cap a un taller a

treure runa, el cas es continuar esgotant-nos, desenrunar em recorda la feina
inhumana de Ranvensbrück, però en cada palada de runa que faig, ho faig per
esperança”. És un breu fragment de la història de Neus Català. Un breu fragment de la
història de les víctimes, i al final, un breu fragment del que comporta alimentar el
nazisme. En aquestes més de 300 pàgines que té aquest llibre hi ha molts altres
fragments, molt més punyents, colpidors, són històries que no poden quedar en l’oblit.
Són històries que han de ser exemple de dignitat i de resistència. Ara, més que mai,
l’Ajuntament s’ha de mostrar al costat de les persones oprimides, de los “nadie” que
deia Eduardo Galiano, de les “sombras”, que parlava Salvador Allende i Fidel Castro,
de los “olvidados”, que parlava Hugo Chávez, més que mai cal que demostrem que el
feixisme i el nazisme, a Malgrat de Mar, no passaran.
Sr. Ortín: Mauthausen, Dachau, Buchenwald, Ravensbrück, Bergen-Belsen,
Auschwitz, Flossenbürg, Natzweiler, Neuengamme, Stutthof, Sachsenhausen, GrossRosen, són avui noms d’antics records dins de la història més recent, perquè dins
d’aquests camps de concentració nazis, milers i milers de persones republicanes
catalanes i espanyoles van ser recloses, maltractades i assassinades des del 1940 fins
al 1945. Són llocs, per tant, de dolor i tragèdia, on molts republicans i republicanes van
viure en primera persona la repressió i la deshumanització a les quals els hi va
sotmetre el règim nazi. A mode de punt històric, cal recordar que és a partir de
l’ocupació de França per part de les tropes alemanyes durant el mes de juny de 1940,
quan els presoners i presoneres republicans, molts dels quals, per cert, ja havien patit,
prèviament, reclusió dins dels camps de concentració francesos Argelés, Mer i Sant
Cebrià, entre d’altres, l’any 1939. Van començar a ser traslladats a camps de
concentració per a presoners de guerra, on hi van conviure amb soldats nordamericans i britànics, i amb les quals encara respectava la convenció de Ginebra amb
tot allò que feia referència al tracte dels presoners amb unes mínimes garanties.
Aquesta situació, però, va començar a canviar a partir del moment en que el règim
franquista va negociar amb les autoritats nazis i amb les autoritats col·laboracionistes
del règim de Vichy el trasllat de tots aquests presoners republicans cap a camps
d’extermini, tot seguint la línia política genocida ja iniciada pel propi franquisme durant
la guerra civil contra l’antifeixisme. Les deportacions a la segona guerra mundial han
estat un tema que fins a dia d’avui s’han anat estudiant de forma desigual. Actualment
el nombre d’estudis sobre la tragèdia de l’holocaust jueu, amb el balanç terrible de sis
milions de persones víctimes de la barbàrie nazi, han deixat en un pla secundari altres
col·lectius també víctimes d’aquesta repressió, com van ser les persones d’ètnia
gitana, els homosexuals, i els republicans i republicanes entre d’altres. I en aquest
últim cas, fins i tot, el paper de les dones republicanes espanyoles i catalanes ha
quedat relegat a un pla més secundari, encara, respecte del dels homes. Quan no
hauria de ser així, ja que en el cas de les dones republicanes la repressió va ser doble,
precisament per la seva condició de republicanes i de dones. Fins fa uns anys hem
tingut la sort que a banda dels diferents estudis que s’han anat publicant en el decurs
d’aquests últims anys d’aquesta temàtica, hem comptat amb el testimoni oral de
supervivents com la Neus Català i la Contxita Grangé, que ens han servit de memòria
viva, especialment per les generacions més joves, sobre un temps que va ser i que no
volem que hi torni a ser. Serà responsabilitat de tots i totes, els i les demòcrates,
evitar-ho, davant de l’auge de l’extrema dreta al continent europeu al llarg d’aquests
darrers anys. Tanmateix, l’altaveu de denúncia d’aquelles actituds que es veuen que
es volen tornar a repetir per part d’aquesta extrema dreta, que ara tot just comentava
fa un moment, i que ens ha de reafirmar, encara més, en la nostra ferma defensa dels
valors democràtics. Per llei de vida, però, malauradament, cada vegada són menys les

i els supervivents d’aquesta terrible tragèdia. D’aquí la importància de conservar la
seva memòria per no tornar a repetir aquests mateixos errors ara a l’actualitat, i
tanmateix fer pedagogia i defensa dels drets humans, i dels valors democràtics com a
bases fonamentals de la nostra cultura europea. Perquè estem d’acord amb l’esperit
d’aquesta moció i dels seus acords? Perquè és una qüestió de dignitat, justícia, i
memòria, cap aquelles dones víctimes dels camps de concentració nazis, i perquè no
volem que els seus noms s’oblidin de la història, des del PSC votarem a favor
d’aquesta moció.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 14 de novembre de
2019.
Vista la moció de tots els partits municipals, el Ple de l’Ajuntament,
assentiment dels setze membres presents, acorda:

per

Primer. Acordar que es posi el nom de Neus català, Conxita Grangé, o de la resta de
republicanes deportades i perseguides pel nazisme i feixisme en un carrer o espai
municipal.
Segon. Que s’instal·li una placa on s’expliqui la seva biografia, seguint els criteris que
marca la Xarxa d’Espais de Memòria del Memorial Democràtic.
Tercer. Realitzar campanyes de difusió sobre la vida i dificultats de les dones als
camps nazis, com el cas de Neus Català i Conxita Gragé, així mateix com d’altres
dones deportades i perseguides pel feixisme.
Quart. Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya i a l’associació Amical
de Ranvensbrück
8. - Decrets de l'Alcaldia 2477 a 2860/2019.
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=20191121&punto=8
El Ple pren raó dels decrets 2477 a 2860/2019
9. - Precs i preguntes
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20191121&punto=9
9-A Sra. Ponsa: Sr. Hasko. Vostè, a principi de mes, va anar a la Word Travel Market,
a la fira de turisme d’Anglaterra, i a una publicació seva parla de que ha compartit amb
la Ministra i Secretària d’Estat de Turisme les seves inquietuds referent a l’actual
situació del turisme a la nostra comunitat. Ens podria explicar que li va transmetre a la
Ministra? Una altra pregunta. Thomas Cook, el teleoperador britànic, vostè sap que ha
fet fallida, m’agradaria saber si ha preguntat als hotels de Malgrat quina repercussió
econòmica ha tingut. La tercera pregunta és: una vegada acabada la temporada

turística, si ja sap com hem tancat l’any pel que fa a percentatge turístic a Malgrat de
Mar.
Sr. Hasko: como regidora de Turismo que ha sido usted, se puede imaginar lo que la
Ministra puede pensar de las inquietudes que hay con el turismo en Cataluña. Y más
usted trabajando en el sector turístico. Usted qué cree que son las preocupaciones del
sector turístico con todo lo que está saliendo en la prensa? Con toda la imagen que
están dando de Cataluña? No de España, de Cataluña. Usted cree que no afectará al
turismo el año que viene? Usted cree que no hay forma de estar inquietos con el tema
del sector turístico con toda la imagen que se está dando de Cataluña? Yo no tengo
ningún problema en que la gente se manifieste y reclame sus derechos, todo lo que
quiera. Pero con las imágenes que están pasando, me parece que el sector está un
poco inquieto, no solo el sector turístico. Luego, lo de Thomas Cook, sé que hay
muchas empresas hoteleras en Malgrat que se han visto afectadas. Hemos pedido
informaciones que aún no nos han terminado de llegar todas. Cuando las tengamos no
hay problema en informarles. Luego lo que es el tema de ver cómo ha acabado la
temporada este año, tenemos constancia de que aún hay establecimientos abiertos,
por lo tanto, la totalidad de la temporada no la podemos contrastar aún. Se están
pidiendo informes, cuando tengamos los informes adecuados se lo haremos llegar.
También decirle que la temporada parece que ha ido bien, porque la tasa turística
parece que hemos recaudado más que años anteriores, pero no quiere decir que el
turismo no baje un poco de otras temporadas.
Sra. Ponsa: Per contestar-li, dir-li que la Ministre en funcions, avui i ahir està fent
declaracions pel que fa al turisme, parla de que el turisme resisteix al procés.
Catalunya manté l’arribada de visitants internacionals, per tant, no hi ha problema
amb lo que vostè diu que li va transmetre la Ministra quan varen estar parlant. Fins i tot
parla de que actualment estem en un creixement d’un 0,7%, però que està previst que
acabi el final d’any amb un 2,4% pel que fa a l’increment respecte anys anteriors de
turisme, per tant, lo que l’any 2018 ja havia sigut un any excepcional, es considera que
l’any 2019 encara ho serà més. Això és per informar-li, perquè si llegeix la premsa ho
veurà. Pel que fa a Thomas Cook, com que això és molt fàcil, com trucar i demanar
quins hotels han estat perjudicats per aquesta fallida, sí que hi ha hagut, evidentment,
però són molt pocs. Per tant, vostè hauria de saber quina repercussió ha tingut a
Malgrat. I com tanquem l’any turístic? Doncs veient que vostè estava parlant amb la
Ministra quan va estar a la Word Travel Market i li va dir, doncs, van estar parlant de
les inquietuds que hi havia, suposo que les van estar parlant de Catalunya, no de
Malgrat, però potser no sap ni on està Malgrat de Mar, doncs, sí que l’any turístic a
Malgrat ha sigut un bon any. Com vostè diu, la taxa turística ha pujat, evidentment,
perquè ara recaptem més, abans era un 30% lo que es destinava, i ara és el 50%, per
tant recaptem molt més de taxa turística. Que aquesta taxa turística es podrà invertir
en el municipi. I espero que vostè que està fent ara els pressupostos, sigui capaç de
recaptar aquesta taxa turística i destinar-la al sector turístic, tant pel que fa a
càmpings, com a sector hotelers, d’allotjament, i que es vegi aquesta taxa repercutida,
que anirà sobre uns dos-cents i pico mil euros, en el municipi.
Sr. Hasko: Sra. Ponsa, yo nunca dije que la Ministra diga que el turismo ha bajado,
está preocupada por lo que pueda pasar, no que ha bajado. Las perspectivas son que
mejore, pero no tenemos una bola de cristal por el paseo Marítimo para saber si el
turismo el año que viene va a mejorar, o va a empeorar. No se crea, la Ministra sabe
dónde está Malgrat.

Sra. Ponsa: m’alegro que sàpiga on està, així si vostè va a demanar qualsevol cosa,
doncs ja sabran on estem i podran tenir ajudes. Pel que fa a la bola, encara no la tinc,
però sempre és posar-hi voluntat en poder acabar les coses. Si es posa voluntat, i
sàpiguen que Malgrat de Mar en els serveis hi treballa més d’un 70% de la població,
vostè, com a regidor de Turisme, posarà tots els seus esforços perquè aquesta obra
que vam aprovar entre tots tiri endavant.
Sr. Albert: Sr. Alcalde, tinc una pregunta per vostè. És que em trobo en una situació
que sóc regidor novell, i una miqueta com el regidor Sánchez que fa dos dies era veí, i
desconeixia moltes de les coses, dinàmiques que hi ha aquí dins, de l’Ajuntament, i
sobretot la funció que fem nosaltres al Ple. Era per si em podia aclarir fins a quin punt
són els acords de govern, els acords que s’aproven aquí, en Ple, són vinculants.
Sr. Mercader: els acords de Ple de mocions? Acords de Ple on hi ha informes de
Secretari i Intervenció?
Sr. Albert: comencem per mocions.
Sr. Mercader: no m’ho esperava. Les mocions són acords de Ple que s’aproven per
majoria i són la voluntat política per tirar endavant el que s’aprovi en aquestes
mocions. Hi ha moltes mocions que han passat pel plenari, per exemple tinc unes sis
aquí, per casualitat, que van passar en els darrers dos anys, per exemple: que es va
aprovar donar sortida a una taula de grafitis, en la qual el que decidia la taula de
grafitis s’hauria d’executar el resultat i no sé per què no es van executar, i es va
aprovar aquesta moció en el plenari. Es va aprovar una altra moció en el plenari que
es faria millores en el Jutjat de Pau i no es va dur a terme, va ser una altra moció
aprovada en el plenari. Una altra moció aprovada en el plenari, on el seu grup estava
al govern, va aprovar que s’implantaria la tarificació social abans que acabi el mandat
2019 i no es va aplicar la tarificació social, i era una moció aprovada pel plenari. Hi
havia una altra moció que se celebraria el dia de la Cultura i no es va celebrar el dia de
la Cultura, i era una moció aprovada per tot el plenari. Hi havia una moció que vostès
van presentar per fer un Pla de malbaratament alimentari, tampoc es va executar
aquesta moció, i era aprovada pel plenari. La darrera, hi havia una moció aprovada pel
plenari que hi hauria la bandera estelada al balcó de l’Ajuntament fins que es
proclamés o s’aconseguís la independència, i l’estelada amb l’anterior govern, quan jo
vaig entrar, no hi era, per tant una altra moció que no va arribar a terme. Per tant, el
tema de les mocions del plenari, són aprovacions que per voluntat política es poden
tirar endavant.
Sr. Albert: Val. Ho deixa clar, és una voluntat política. No és vinculant, per tant
entenc. És una voluntat política que pot prendre l’equip de govern de tirar-ho endavant
o no. Doncs si li molesta, veig que li molesta igual que a mi, a mi m’ha sorprès en
aquests pocs mesos que acords de Ple no es tirin endavant. M’ha sorprès i no m’ha
agradat. Per molt que jo estigui en contra d’aquell posicionament. Si l’acord de Ple
s’aprova que s’ha de tirar endavant, s’ha de tirar endavant. Per això crec que ara és un
bon moment de treure-li, si vostè vol, un compromís de que els acords de Ple que
s’aprovin en aquesta sala es tirin endavant, o seguirem amb el, depèn del tipo d’acord,
si a mi m’agrada o no, jo tinc l’última paraula i el tiro endavant o no. Sinó deixa de tenir
una miqueta de sentit que jo, que formo part d’un grup municipal que ha tret 1.300
vots, és a dir, 1.300 malgratencs que han volgut que jo estigui aquí, una miqueta
donant veu, deixa de tenir sentit que jo estigui aquí. Perquè si, igualment, el que

podem votar en majoria no s’ha de portar a terme perquè vostès creuen que no
combreguen amb aquella idea, ho poden tirar enrere. Per tant, podríem ara arreglar-ho
en aquí, i treure el seu compromís de que a partir d’ara tots els acords de Ple que
s’aprovin es tirin endavant.
Sr. Mercader: és la decisió personal de cadascú si vol continuar aquí com a regidor o
no. El compromís que tinc és que, igual que va fer l’anterior govern, fer el mateix que
va fer amb les mocions que es van aprovar aquí en el plenari. Aquest és el compromís
que li dono.
Sr. Albert: o sigui, actuarà com l’anterior govern que vostè no li agrada com actuava.
Hi hauran acords de Ple que no es tiraran endavant si vostès creuen que no són amb
la complicitat del govern.
Sr. Mercader: el que he dit és que actuaré de la mateixa manera que actuava
l’anterior equip de govern quan es portaven mocions que s’aprovaven al plenari. Ni
més ni menys. Encara que sembli increïble, l’anterior govern també feia el mateix.
Sr. Albert: és increïble, farà el que no li agrada. Vostè farà una cosa que no li agrada i
que acaba de criticar, és això.
Sr. Mercader: jo això no ho he dit. Alguna qüestió més?
Sr. Roger: abans de fer les preguntes, crec que hi ha dos o tres de pendents, si me
les volen respondre.
Sr. Serret: ha fet la pregunta, Sr. Roger, sobre el 70% de l’import del PUOSC, i l’altre
pregunta, si me la pot repetir, li respondrem.
Sr. Roger: he plantejat un cert canvi de criteri en el tema d’on s’aplicaven aquestes
subvencions. He fet esment que hi havia plans de subvencions que han anat
destinades a pal·liar les contribucions especials de veïns en certs projectes, com el
Passada Girona, com el passeig de Llevant, com l’avinguda Colom, i, per tant, hem
vist aquí un canvi de criteri. El partit socialista serà el que haurà de donar explicacions.
A vostè li demanava si aquesta remodelació del Centre Cultural implica una certa
renúncia, o no, a aquest nou Auditori que vostès portaven en el seu programa
electoral, que farien a la plaça Catalunya.
Sr. Serret: per respondre, no només com a grup, també com a govern, en tot cas com
a grup, si el partit socialista creu que ha de fer alguna intervenció, ja la farà. Dir que el
canvi de criteri no és només un canvi de criteri del govern, sinó que és un canvi de
criteri tècnic, que no només fa l’Ajuntament de Malgrat, sinó fan diferents Ajuntaments,
no cal anar gaire més lluny. L’Ajuntament de Palafolls també ha fet tres propostes, de
tres projectes, dels quals n’hi ha d’equipaments municipals. Per tant, no només
aquestes subvencions han d’anar destinades, o poden anar destinades, a projectes
que hi hagi d’haver contribucions especials, sinó que poden ser en projectes que no hi
hagin contribucions especials al darrere. El tema de les contribucions especials, és un
tema que ha sortit damunt de la taula en aquest plenari, vàries vegades, en el nostre
grup, ara parlo com a grup, hem dit que havíem de replantejar el format de les
contribucions especials. I per tant, vincular projectes que hi ha subvencions, amb
contribucions especials, considerem que no ha d’anar lligat. En aquest cas, a nivell de

PUOSC, considerem que una de les accions importants a fer en el nostre municipi, de
forma imminent, és la reforma i rehabilitació del Centre Cultural. I lligat amb això,
properament, quan es presenti també el Pla d’actuació municipal, i en els propers
pressupostos, veurem desenvolupats els projectes que aquest equip té en ment, i
també els que es van acordar en el moment de l’acord municipal, de l’acord de govern
municipal. Per tant veuran que una de les nostres demandes era la construcció d’un
nou teatre al municipi, entenem, i en la part expositiva del PUOSC, així ho hem
manifestat, que l’equipament actual del Centre Cultural és obsolet, no només per les
deficiències que té com equipament, sinó que com espai és petit. Cal potenciar un nou
equipament cultural. L’indret? L’indret, nosaltres proposàvem com a grup un indret,
però, evidentment, haurà de passar també per un procés, no només del govern, sinó
per un projecte, d’unes certes dimensions, que la ciutadania també pugui decidir on va
ubicat. Com a grup teníem unes preferències, però no imposarem, evidentment, el lloc
on ha d’anar aquest nou teatre, que també ha de poder donar altres serveis, no només
teatrals, sinó de l’àmbit de la cultura perquè són moltes les entitats que fan aquest
reclam, que necessiten aquest espai, de reunió, d’assaig, i d’actuació, no només, com
dic, teatral, sinó amb molts altres àmbits a nivell cultural. El Centre Cultural ha de
permetre que sigui un altre espai d’esponjositat que acabi de complimentar el que el
nou teatre no dongui, o que entre els dos es puguin complimentar a nivell de
demandes culturals, però, evidentment, si el Centre Cultural té una previsió de deixar
de fer unes activitats que actualment s’estan fent, permetrà una reorganització
d’aquest equipament, per això es fa la proposta de poder dignificar, també, Ona
Malgrat, que és la Ràdio Municipal, que permeti, que tingui una acció, jo sé que li he
explicat, però aprofito per explicar concretament, que permeti tenir aquesta proximitat
a peu de carrer.
Sr. Roger: desconec quin criteri ha utilitzat el nou govern de Palafolls, en tot cas, hi
havia uns criteris en allà que marcava el PSC i ara, doncs, el PSC no els marca, però
en el cas de Malgrat el PSC està al govern, hi havia tingut uns criteris, jo demanava si
era possible que em donessin una explicació per aquest canvi de criteri. Si no és
possible, doncs no passa res. Jo penso fer dues preguntes més. La primera en
referència, fa pocs dies es va fer l’Assemblea de la Federació de Municipis de
Catalunya i voldria saber si aquest Ajuntament va tenir representació, si algun electe
de govern hi va assistir en representació de l’Ajuntament, en funció de la resposta
derivaré alguna pregunta més. L’altre pregunta que també volia fer, hem observat que,
en aquest cas, el regidor portaveu Serret sí que fa ús i compleix una mica el
compromís d’agendar les seves activitats i fer-les públiques a través dels seus propis
mitjans, a vegades hem vist alguna relliscada perquè ha introduït en aquesta agenda
actes de campanya electoral, utilitzant l’emblema i l’escut de l’Ajuntament de Malgrat,
no sé què li sembla això al Sr. Alcalde; a mi, quan ho vaig veure, no em va semblar
gens bé, crec que tots ens podem equivocar, jo ho poso de manifest, en tot cas,
perquè si haguessin noves campanyes electorals els propers mesos, cosa que no és
descartable, es tingui una mica en compte aquesta qüestió. L’altre, és que, mirant
aquesta agenda hem vist que últimament assisteix a la Comissió d’Administració
electrònica, de la qual, si no hi ha hagut algun decret que hi hagi algun canvi, no és el
titular. Una mica conèixer quin és el motiu, si és perquè el titular no pot assistir, o quin
és el motiu perquè ell fa presència, desconeix si el titular hi és present o no, i conèixer
una mica els motius de si no és el cas que hi sigui present, perquè no hi assisteix.
Sr. Mercader: vostè diu que no sabia lo dels criteris del PSC pel tema del POUSC,
però el Sr. Serret ha parlat com a portaveu de govern, per tant el govern inclou PSC i

JxCat Malgrat ens Mou, per tant, l’explicació que ha donat el Sr. Serret, està inclosa la
del partit socialista. A l’Assemblea de la Federació de Municipis, hi havia d’anar jo, a
última hora em va sorgir un imprevist i no vaig poder assistir. El tema de les activitats a
l’agenda, jo parlo a nivell personal, tal i com us vaig dir en una Junta de Portaveus,
espero a la nova web municipal per tal de publicar l’agenda, crec que vostès també
volien publicar l’agenda institucional, llavors vam dir: va sortint la web municipal, a la
nova web municipal també hi hauran els regidors de l’oposició, que si la traslladen
també es podrà publicar.
Sr. Serret: per contestar al Sr. Roger, que evidentment és una pregunta molt directa a
la meva persona, i en la forma en que fa servir les meves xarxes personals, que
evidentment entenc que les pugui fer servir com vulgui. Pel que fa a l’agenda
institucional que publico, sí és cert que va haver-hi un dia que vaig publicar l’inici de
campanya, com veig que em segueix, deuria veure que tots els altres actes que van
precedir, cada dia, no van aparèixer a l’agenda, per tant tothom és humà i publica, a
vegades, potser que piqui alguna cosa i no va ser un interès ni estrany, ni partidista, ni
res al darrere. Vaig publicar l’agenda del dia, la vaig copiar en directe a l’agenda que
tinc personal i va aparèixer aquest dia, res més. Dit això, pel que fa a l’altre pregunta
que feia de la Comissió d’Administració electrònica, recordo que en el seu moment,
quan es va crear, hi havia el regidor de Transparència, Participació ciutadana, OAC, i
Serveis informàtics, que era la mateixa figura, que era vostè, quan es va constituir el
nou cartipàs municipal es va nomenar al regidor de Serveis informàtics, a la regidora
de Recursos humans, que també té adherida l’oficina d’atenció ciutadana, i en aquest
cas el regidor de Participació ciutadana, per això, com a membre nomenat pel plenari
hi assisteixo, però qui presideix la Comissió és el regidor de Serveis Informàtics, el Sr.
Sergi Cardona.
Sr. Roger: així haig d’entendre que, quan vostè assisteix, ell presideix, haig d’entendre
això. D’acord. Sr. Mercader, jo el que pretenc quan faig una pregunta és que se’m
contesti pel que pregunto, vostè té tot el dret de contestar de la manera que sembli i el
que vulgui, però si jo faig una pregunta concreta i vostè contesta el que li sembla, crec
que no fem gaire bon favor a la gent que ens escolta. Crec que la gent que ens escolta
el que vol és escoltar una resposta que sigui, una mica, en la línia del que es pregunta.
Sr. Zaldo: tinc un prec només. És un prec per totes les regidores i regidors del
Consistori, per les 10 al govern, encara que avui hi siguin 9, i les 7 que formem
l’oposició. Té relació amb la moció que hem aprovat, una mica amb la temàtica de la
moció, però ho vull portar com a prec separat per no entrar en debat en el que diré ara,
i centrar-ho en la moció que era l’important. Intentaré que se m’entengui. Més enllà de
totes aquelles temàtiques per les que aquí sempre ens discutim i ens seguirem
discutint i ens posarem d’acord o no, jo crec, vull pensar, que hi ha un seguit d’idea de
fons, un seguit d’argumentacions de fons en les que estem d’acord, vull pensar que hi
ha un seguit de posicionaments en els que coincidim. Ho crec per les persones que
formen aquest Consistori i pels partits als quals representem. Cadascú de nosaltres
escull com defensa les seves idees, si és amb major o menor activisme social, amb
major o menor denúncia dins de la institució, també fora, només fora, etc., i com
defensem això que defensem és quelcom individual, jo no sóc ningú per demanar que
es faci diferent i no pretenc això. El que sí que m’agradaria, el que sí que crec que és
important, i és el que vull demanar, és que prenem consciència del paper que ens toca
fer pel fet de ser representants públics de Malgrat de Mar a l’hora de tractar situacions
que alimentin la discriminació. M’explicaré, vull pensar que les 17 representants que

formem el plenari municipal sabem que els grans mantres que estan fent créixer
l’extrema dreta del que abans pensaven, arreu, són mentides, i són mentides que cal
desmuntar, com per exemple és una flagrant mentida que si no podem gaudir d’una
sanitat i d’una educació pública i de qualitat és per culpa de que les persones
migrades aturen els serveis, és mentida, la veritat és que no s’inverteix prou en
polítiques públiques perquè els interessos de l’Estat són uns altres. Que si els Serveis
Socials no són capaços de donar resposta a la globalitat de problemàtiques dels
municipis, no és perquè només es donguin ajudes a les persones migrades, sinó
perquè l’Estat no utilitza els recursos necessaris per fer-hi front. Sabem, les 17
persones que som aquí, que quan s’aposta per una educació que contempli la
diversitat sexual, la perspectiva de gènere, no és per corrompre ni adoctrinar a ningú,
sinó per tot el contrari, per prevenir el masclisme, els abusos i poder revertir-ne les
conseqüències, que visibilitzar en l’espai públic aquesta diversitat sexual i que les
persones del col·lectiu LGTBI tinguin els mateixos drets que les persones cis, no és
atemptar contra la subsistència de l’espècie humana, això no ho dic jo, són grans
mantres que es repeteixen, és afavorir la llibertat de totes les persones. Que les
persones amb diversitat funcional han de poder tenir les mateixes oportunitats que la
resta, això no serà mai un malbaratament de recursos públics, sinó un equilibri de les
dificultats, que la memòria històrica no preten reobrir ferides sinó tancar-les, i poder
arribar als culpables dels episodis més foscos de la història d’un país. Sabem que els
menors, els menors d’edat, independentment d’on hagin nascut i com hagin arribat al
país han de ser protegits, així ho dicta la Declaració dels Drets Humans, i que utilitzar
el qualificatiu “mena”, només contribueix a criminalitzar un col·lectiu vulnerable i
maltractar qui intenta fugir de la misèria que els ha tocat viure. Que ni el sexe biològic
ni el gènere han de determinar les traves que cada persona haurà de superar, i que
per això cal una perspectiva feminista arreu. Sabem també que la gent gran i les
persones cròniques amb malaltia mereixen dignitat i poder de decisió sobre les seves
vides i han de tenir els recursos per dur-los a terme. Aquestes idees i moltes altres,
estic convençut que les compartim. Crec que pels partits que representem hem de
compartir aquests posicionaments. Per tant, si no m’he equivocat en aquesta
valoració, crec que cal oposar-se a segons quins tipus de grans mantres que ens
trobem a diari. Si tolerem la criminalització de col·lectius, si validem les mentides que
es construeixen al voltant de col·lectius vulnerables, estem donant via lliure a
l’augment de l’extrema dreta i en conseqüència a la retirada de drets socials d’aquests
col·lectius, que és el que fomenta, que és en el que es fomenta, bàsicament, l’ideal
polític d’aquests partits feixistes, de retirar drets als que ells consideren enemics de la
societat i de la nació. Per aquest motiu demano a totes les regidores i regidors del Ple
de Malgrat de Mar, el compromís de frenar qualsevol interacció que rebem, que pugui
ser considerada discriminatòria o que contribueixi a fer créixer un relat fals que alimenti
els prejudicis. La majoria de nosaltres tenim xarxes socials, no entraré en valorar quin
ús fa cadascú, però sí que és habitual que la ciutadania interaccioni amb nosaltres per
aquestes xarxes, i està bé que ho faci, perquè així poden acostar-nos les seves
opinions, les seves idees de les problemàtiques que els interessen del municipi, i ens
hem de felicitar que hi hagi aquesta interacció que sigui senzilla, però en aquestes
interaccions moltes vegades, o algunes vegades, es posa de manifest comentaris que
alimenten la discriminació. Considero que no hem de tenir por com a representants
públics que defensem unes idees, no hem de tenir por en respondre amb veracitat
perquè no vagin en augment aquests comentaris que alimenten la discriminació.
Demano doncs, aquest compromís de totes les regidores, jo ja el faig públic ara
mateix, de frenar tots aquells comentaris que nosaltres veiem en les nostres xarxes
socials, en el dia a dia, en les nostres reunions, per intentar que no es doni més bola a

aquestes grans mentides que està comportant aquest augment de l’extrema dreta.
Agrairia que em responguessin com veuen aquest prec que faig, si pot ser ara, jo
també els hi enviaré per correu a cadascun de vostès. Crec que també seria de rebut,
per la ciutadania, si els seus representants polítics, els que els representen a
l’Ajuntament, es mostren compromesos en aquest fre d’aquestes grans mentides que
estan alimentant la discriminació.
Sr. Mercader: Començo jo, si després voleu respondre. Penso que per part del partit
socialista totalment a favor d’aquest prec, d’aquesta declaració, i treballar junts per
frenar aquests comentaris que hi puguin haver.
Sr. Albert: gràcies Enric, perquè aquest exercici fa falta. Tens tot el meu compromís,
de tots tres, del grup municipal d’ERC, de no deixar de frenar, sigui a la xarxa, sigui al
carrer, sigui on sigui, tots aquests bulos que corren, que és lo que fa més malt. Estic
molt a favor del que deies dels “menes”, perquè crec que si no deixem de ficar noms,
ara són “menes”, fa un temps eren “il·legals”, també són refugiats, si no deixem de
ficar noms, l’únic que fem és donar ales perquè el discurs de la ultradreta i el feixisme
segueixi endavant. Tractem-los com persones i no els tractem tant com a noms de
sense papers, etc.
Sra. Ponsa: des de JxM també estem a favor d’aquest prec que has fet. Crec que és
un prec que era necessari, i donar-te les gràcies per haver-ho fet avui i en aquest
plenari.
Sr. Serret: en nom del grup JxCat Malgrat ens Mou, és evident que hi donem suport
en aquest prec, ens reafirmem en el compromís, com no pot ser d’una altra manera.
També mostrar-nos en el col·lectiu de joves menors no acompanyats, per no repetir el
nom que no cal donar-li, hem també estès la mà que si cal oferir serveis que estiguin a
disposició de l’Administració que tenim al davant, penso, que si arriba el moment,
també trobarem la mà dels 17 regidors. Treballarem perquè aquests col·lectius no
siguin discriminats. També treballar perquè aquelles mentides que s’estan difonent
deixin de ser-ho i deixem de, crec que alguna vegada ja ho hem parlat, utilitzar
paraules que puguin fer una intencionalitat que no és la correcta i reafirmar aquest
compromís d’aquest grup.
El Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari estenc aquesta acta.
Joan Mercader Carbó
Alcalde

Salvador Serra i Tarrés
Secretari accidental

