ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Data: 19 de desembre de 2019
Caràcter: ordinària
Horari: de 19.00 a 22.00 h.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Hi assisteixen
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
Sr. Joan Mercader Carbó
Sra. Sònia Viñolas Mollfulleda
Sr. Sergio Ortín Lacoma
Sra. Isabel Ortiz Vera
Sr. Sergio Cardona Garro
Sra. Cinzia Valbonesi Prieto
Sr. Oliver Sánchez-Camacho García
Sr. Ludwig Ivan Hasko
GRUP DE JUNTS PER MALGRAT (JxM)
Sra. Mª Carmen Ponsa Monge
Sr. Miguel Àngel Ruiz
Sr. Carles Jiménez Martínez
GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD
MUNICIPAL (ERC-AM)
Sr. Ramir Roger Artigas
Sra. Maria Ester Martínez Tarrés
Sr. Joaquim Albert Roig
GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER CATALUNYA – MALGRAT ENS MOU (JXCAT
MEM)
Sr. Jofre Serret Ballart
Sra. Lurdes Borrell Arigós
GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – ALTERNATIVA
MUNICIPALISTA (CUP MALGRAT DE MAR – AMUNT)
Sr. Enric Zaldo Aubanell
Amb l’assistència del secretari Sr. Joan Carles Nonell i Sendrós, que dóna fe de l’acte i
de l’interventor, Sr. Ramon Boada i Oliveras.

Oberta la sessió per la Presidència, i després de comprovar l'existència de quòrum
d'assistència necessària perquè pugui ésser iniciada, es procedeix a conèixer dels
assumptes inclosos en el següent,
Ordre del dia
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 21 de novembre de 2019.
2.- Disposicions, acords i resolucions d'especial interès pel Consistori
3.- Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici
2020.
4.- Aprovació inicial del pressupost exercici 2020.
5.- Aprovació de la plantilla orgànica de l'Ajuntament, exercici 2020.
6.- Aprovació de la Relació de Llocs de Treball, exercici 2020.
7.- Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Malgrat de Mar i l'Institut Català del
Sòl, pel desenvolupament d'Habitatge amb protección oficial al municipi.
8.- Moció del GPM d'ERC, per la commemoració del 25 de novembre, dia
Internacional contra la violència envers les dones.
9.- Dació de compte dels decrets de l'alcaldia 2861 al 3051/2019.
10.- Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió
1. - Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 21 de novembre 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=20191219&punto=1
El Sr. Alcalde pregunta si algun membre del Ple de l’Ajuntament ha de formular alguna
observació al contingut de l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 21 de novembre
de 2019, còpia de la qual s’ha distribuït juntament amb la convocatòria.
Sra. Ponsa: no hem vist penjada a la web municipal l’acta del Ple anterior. Des de
setembre no n’hi ha cap de penjada, si ho poden mirar, si us plau.
Sr. Mercader: l’ha pogut consultar igualment encara que no estigui penjada a la web
municipal?
Sra. Ponsa: no, he mirat a la xarxa i com que no hi era, la veritat que no l’he pogut
consultar. Si la pengen en el proper Ple podem dir el què.
Sr. Mercader: igualment, a través d’eNOTUM, quan enviem l’ordre del dia, també
adjuntem l’acta del Ple, per això ho podia haver consultat igualment. De cara al ciutadà sí
que seria important que es pengés a la web municipal.
Sr. Secretari: aquesta encara no està aprovada, l’aprovem avui.
Sr. Mercader: la de novembre sí que és cert que no es podia penjar, perquè primer s’ha
d’aprovar. Passem a votació.

Sense cap observació, per assentiment dels disset membres assistents, es
declara aprovada l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 21 de novembre
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=20191219&punto=2
Sra. Borrell: volem comentar la signatura de l’Escola Municipal d’Adults amb l’Escola
Sant Pere Chanel per dur a terme un projecte de servei comunitari. Aquest conveni
permetrà que alumnes de quart d’ESO de l’Escola Sant Pere Chanel facin aquest
servei amb alumnes de l’Escola d’Adults. Per altra banda, volem destacar la
inauguració, el dia 1 de desembre, de l’exposició de l’Arxiu Municipal “Malgrat des del
campanar”, un recorregut interactiu des de l’any 1932 fins a l’actualitat. Animem a
tothom que encara no ho hagi fet a visitar aquesta exposició.
Sr. Hasko: para informarles que el próximo fin de semana, días 27 y 29 de diciembre,
se llevará a cabo en el pabellón Maragall, la fase previa del campeonato de España de
selecciones autonómicas de futbol sala femenino. Fuimos elegidos gracias a la
Federación Catalana de futbol, que ha elegido a Malgrat de Mar para llevar a cabo
esta competición. Participaran las comunidades autónomas de Andalucía, Navarra y
Cataluña. Invitamos a que participen activamente. Gracias por elegir a Malgrat cómo
sede del futbol sala.
Sr. Serret: volem posar de manifest que aquest mes de desembre, les regidories de
Salut comunitària de Malgrat de Mar, Calella, Palafolls i Tordera, ens vam reunir a
l’Ajuntament de Malgrat, amb l’objectiu d’impulsar un projecte intermunicipal sobre les
drogodependències, adreçat a infants i joves. La voluntat d’aquests 4 municipis és
treballar conjuntament per combatre les drogodependències, fruit d’una anàlisis que
també s’ha fet en els diferents centres educatius de 4rt d’ESO de l’Alt Maresme, i que
ens permetrà treballar en diferents eixos d’accions, l’educació per la salut, la detecció
de les drogodependències en l’oci nocturn, el treball en xarxa en els centres educatius,
el treball en xarxa en els centres de salut i en les àrees bàsiques dels serveis socials,
també treballar en matèria de prevenció de les drogodependències. La idea és fer
diferents programes de treball, intervenció que permeti fer un treball comunitari,
continuat, i especialitzat, que incideixi en la prevenció, l’educació, en hàbits de salut, la
detecció de danys i la intervenció. Per altra banda, la voluntat de l’Ajuntament és
treballar transversalment des de totes les regidories, però també amb aquests
Ajuntaments, per tal de mancomunar aquest servei. Per altra banda, l’Ajuntament de
Malgrat, vam signar un conveni des de les regidories de Comunicació i Educació, amb
l’institut Ramón Turró, per tal d’impulsar, un any més, el projecte de tele Turró, que
cobreixen, amb la realització de vídeos, la celebració d’alguns dels actes del nostre
municipi, com el concurs de debats entre els alumnes dels centres de secundària, la
cantata escolar, entre d’altres. Per altra banda, també volem posar de manifest que la
regidoria de Salut Comunitària, un any més, conjuntament amb Educació i
l’Ajuntament de Malgrat de Mar, ha donat suport a aquesta campanya de donació de
sang i plasma, que organitza l’escola Fonlladosa, i que, enguany, ha demostrat, una

vegada més, que el nostre municipi és solidari i 205 persones es van apropar fins
l’escola per donar sang i plasma en el marc d’aquest projecte.
Sr. Cardona: des de la policia local, vam tirar endavant la iniciativa del Botó vermell, ja
començada per l’anterior govern. Aquesta eina té com a objectiu millorar la seguretat
dels establiments del municipi, ja que activa el protocol d’intervenció i permet que es
pugui actuar de manera més ràpida.
3. - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a
l'exercici 2020.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20191219&punto=3
En data 31 d’octubre de 2019 i amb número de registre d’entrada E2019017524, el Sr.
Joaquim Aubanell Serra ha formulat al·legacions contra l’acord del Ple de l’Ajuntament
de data 10 d’octubre de 2019, relatiu a l’expedient de modificació de les ordenances
fiscals reguladores d’impostos i taxes que han de regir per a l’exercici 2020, en base a
les següents al·legacions:
1. Impost sobre Béns Immobles
Es proposen les següents modificacions a l’ordenança:
a) Incorporar una bonificació de la quota íntegra de l’IBI per a les instal·lacions d’autoconsum
amb energia solar fotovoltaica en habitatges, activitats i industries, en els termes de la
proposta d’ordenança de l’ICAEN.
2. Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
Es proposen modificar el redactat de la modificació proposada, utilitzant el redactat previst a
l’ordenança tipus de l’ICAEN.
El redactat aprovat provisionalment pel Ple de l’ajuntament de data 10 d’octubre de 2019 és el
que es transcriu tot seguit:
f) Les obres de construcció d’habitatges o edificis amb un altre ús que incloguin
sistemes de captació d’energia solar ja sigui per a producció d'aigua calenta sanitària o
bé per a la seva transformació en energia elèctrica per procediments fotovoltaics, i
reciclatge d’aigües grises i pluvials, sempre que el pressupost de la instal·lació es
justifiqui mitjançant el corresponent projecte tècnic i que l’ús d’aquests sistemes no
sigui d’obligat compliment segons la legislació vigent. L’import de la bonificació
s’aplicarà sobre el cost de la instal·lació.
El redactat proposat pel Sr. Aubanell és el següent:
-

Les construccions, instal·lacions o obres en els que s’incorporin sistemes per
l’aprofitament elèctric o tèrmic de l’energia solar disposen d’una bonificació del 95%
sobre la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
Aquesta bonificació s’aplicarà només sobre la part del Pressupost d’Execució
Material (PEM) corresponent a la instal·lació d’autoconsum amb energia solar
fotovoltaica.

-

-

Les mesures de bonificació fiscal no seran d’aplicació als béns immobles que hagin
de complir obligatòriament amb els requisits dels edificis amb consum gairebé zero,
o que estiguin obligats per qualsevol normativa vigent a la realització d’una
instal·lació amb energia solar fotovoltaica.
Aquesta bonificació serà compatible amb altres bonificacions dels mateixos tributs
per conceptes diferents, amb altres bonificacions d’altres tributs sobre el mateix
concepte, així com amb subvencions que qualssevol Administracions Públiques
posin a disposició de la ciutadania per a al promoció de la implantació de la
tecnologia fotovoltaica en autoconsum.

L’informe emès per l’interventor de fons de l’Ajuntament en data 3 de desembre de
2019, literalment diu:
Primer. Legislació aplicable
En matèria de modificació d’Ordenances Fiscals és d’aplicació:






La secció 2a. capítol III del Títol I del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei reguladora d'Hisendes Locals.
Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus públics, modificada per la Llei
25/1998, de 13 de juliol.
La Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local.
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.

Segon. Primera al·legació.
L’article 17.1 del Text Refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals estableix:
1. Els acords provisionals adoptats per les corporacions locals per a
l’establiment, la supressió i l’ordenació de tributs i per a la fixació dels elements
necessaris a fi de determinar les quotes tributàries respectives, així com les
aprovacions i modificacions de les ordenances fiscals corresponents, s’han
d´exposar en el tauler d’anuncis de l’entitat durant trenta dies, com a mínim,
dins els quals els interessats poden examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que considerin oportunes.
A criteri del qui subscriu, aquesta al·legació s’ha d’inadmetre, atès que la pretensió del
recurrent és modificar una ordenança fiscal que no ha estat objecte de modificació a
l’acord impugnat i per tant es tractaria d’una al·legació que aniria més enllà del
contingut de l’acord provisional de modificació de les ordenances que estan exposades
al públic.
En aquest sentit s’han pronunciat diversos tribunals i en conseqüència entenc que
aquesta al·legació ha de ser desestimada.
Tercer. Segona al·legació
De l’anàlisi de la segona al·legació es dedueix que no s’incorpora cap aspecte no
regulat a la redacció de la modificació contra la que es presenta l’al·legació, atès que
aquesta és molt més àmplia que la proposada pel recurrent, ja que la bonificació
aprovada pel Ple no tan sols bonifica les instal·lacions d’autoconsum, sinó també
aquelles que venen l’energia sobrant a la xarxa.

Pel que fa la resta d’aspectes que proposa la redacció presentada pel Sr. Aubanell,
aquests estan recollits al redactat del precepte objecte de modificació.
En conseqüència entenc que aquesta al·legació cal desestimar-la.
Quart. Règim d’adopció de l’acord
De conformitat amb el que disposa la secció segona del capítol III del títol I del RDL
2/2004, la modificació de tributs requereix acord d’aprovació inicial per part del Ple de
l’Ajuntament.
D’acord amb el que disposa l’article 47 de la Llei 7/1985 requereix el vot favorable de la
majoria simple dels membres de la Corporació.
Cinquè. Publicitat
D’acord amb el que disposa l’article 17 del RDL 2/2004, l’acord d’aprovació inicial
s’exposarà al públic en el tauler d’anuncis, es publicarà anunci en el BOP i en un dels
diaris de major difusió de la província.
L’exposició tindrà una durada mínima de trenta dies, durant els quals es podrà
examinar l’expedient i presentar reclamacions cas de que no s’hagin presentat
reclamacions s’entendrà definitivament aprovat sense necessitat de nou acord.
Un cop aprovades definitivament les modificacions de les Ordenances Fiscals, caldrà
un anunci publicant el text íntegre de l’acord.

Obert el torn d’intervencions
Sra. Ortiz: pel que fa a les al·legacions presentades, com ja s’ha exposat per part del
Sr. Secretari, queden desestimades. Queda desestimat el primer punt, on es reclama
la bonificació de la quota integra de l’IBI per a les instal·lacions d’autoconsum amb
energia solar fotovoltaica en habitatges i indústries, tal com proposa l’ordenança de
l’Institut Català d’Energia, ja que el que reclama és modificar una ordenança fiscal que
no ha estat modificada des la seva última aprovació. Al mes d’octubre passat, les
ordenances fiscals no es van modificar. Per tant, segons els informes tècnics i jurídics,
el que procedeix és desestimar aquest punt. També queda desestimat el segon punt,
que fa referència al redactat de la bonificació de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, ja que s considera que el redactat que figura a l’ordenança
aprovada pel Ple, és més ampli que el redactat que proposa el recurrent. Recordem
que l’ordenança que vam aprovar no tan sols bonifica les instal·lacions d’autoconsum,
sinó també aquelles que venen energia solar a la xarxa. Dit això, sí voldria dir que
aquest Govern és conscient que s’han de promoure polítiques per incentivar la
implantació de sistemes d’energia sostenible i que en la mesura de les nostres
possibilitats i progressivament, estudiarem fórmules que ho facin possible, perquè la
preocupació pel canvi climàtic que ens afecta a tots, va més enllà de la política i el
nostre municipi n’ha de ser partícip.
Sr. Roger: només un prec; sobre la primera al·legació, entenc que es desestima
perquè hi ha diversos tribunals que s’han pronunciat en aquest sentit, però la pregunta
o el prec és si hi ha la possibilitat de que també n’hi hagi d’altres que s’hagin
pronunciat en un sentit diferent. És un prec que faig al Sr. Interventor i Secretari, per si
ho poden mirar i en un futur ens poden respondre.

Sr. Zaldo: comenten que les al·legacions queden desestimades i que tenen la voluntat
d’estudiar mesures per intentar fer front a aquesta crisi climàtica que estem vivint. Però
aquí en tenen una i no l’estan continuant. Amb l’anterior govern ja vam començar amb
aquesta iniciativa de fer una bonificació de l’IBI a aquelles llars que apostin per
energies renovables, amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques. Hi ha un projecte
iniciat, el Malgrat Decideix, que el poden continuar si ho volen, només és qüestió de
voluntat. Vostès parlaven, en el Reviu últim que hem rebut, que apostaven per un
Malgrat sostenible, per un Malgrat econòmicament equilibrat, crec que feien servir
aquestes paraules. Doncs apostem per aquest tipus de bonificacions. No és cap
novetat, es fa a molts altres municipis. Tenim, crec, a Malgrat de Mar, facilitats per
tirar-ho endavant, per tant, seguim estudiant altres mesures, perfecte, genial, ho
aplaudim, però les que ja estan començades, s’ha fet una feina i s’ha aturat per
voluntat política, per què? I ara volen estudiar-ne d’altres i no segueixen amb les que
ja estan començades? Jo crec que si tenim una feina iniciada, seria positiu que la
continuem, paral·lelament a que investiguem d’altres, si realment volem aquest
Malgrat sostenible.
Sra. Ortiz: Sr. Zaldo, és cert que la feina estava començada, però no estava
quantificada. Nosaltres vam entrar a Govern i això pot representar un decreixement
dels impostos de l’IBI. També podem estudiar altres maneres, dintre de les nostres
possibilitats, i ens hem esperat justament al pressupost per veure en quin punt estem
dels ingressos i despeses per estudiar noves vies. Això és, com s’acostuma a dir, una
caixa que no està oberta. En el moment que l’obris no saps quina magnitud
d’ingressos et pot suposar i a nosaltres ens agradaria treballar-ho d’una altra manera,
no donar una bonificació directa sobre l’IBI, sinó fer un barem de les persones a les
quals es podria destinar. Això ja ho treballarem i ja li farem partícip durant aquest any.
Sra. Zaldo: d’acord, doncs hi estarem a sobre, li agafo la paraula.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 12 de desembre de
2019.
Vista la proposta de la regidoria de Serveis Econòmics, de 5 de desembre de
2019, el Ple de l’Ajuntament, per deu vots a favor (PSC i JxC) i set abstencions
(JxM, ERC i CUP), acorda:
Primer. Desestimar la totalitat de les al·legacions formulades pel Sr. Joaquim Aubanell
Serra contra l’acord de modificació de les ordenances fiscals, en base a les
manifestacions del segon i tercer punt de l’informe emès per l’interventor de
l’Ajuntament.
Segon. Aprovar definitivament les modificacions de les ordenances fiscals que hauran
de regir durant l’exercici 2020 i que foren aprovades provisionalment per aquest plenari
en data 10 d’octubre de 2019.
Tercer. Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el text íntegre de les
modificacions aprovades definitivament.

4. - Aprovació inicial del pressupost exercici 2020.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20191219&punto=4
PRESSUPOST PER A L’EXERCICI DE 2020.- Aprovació.

Vist l’expedient de tramitació de pressupostos, corresponents a l’exercici de
2020
Vist el que disposen els articles 162 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei reguladora d'Hisendes Locals.
Vistos els informes emesos per l’Interventor de Fons, de data 3 de desembre de 2019.
Obert el torn d’intervencions
Sra. Ortiz: aquest Equip de Govern porta avui a plenari el pressupost per l’exercici
2020, un pressupost confeccionat i treballat amb molta il·lusió per part de tots els
regidors que formem part de l’equip de govern i que marcarà, sens dubte, un nou ritme
de gestió per l’any vinent. Un pressupost totalment emparat dintre de la llei reguladora
d’hisendes locals, marcat per donar compliment, un any més, a la normativa
d’estabilitat pressupostària i per donar compliment a tots els pagaments dintre del
termini establert per la llei. 20.175.000 € com a previsió d’ingressos destinats a cobrir
les despeses necessàries per satisfer tots aquells serveis que faran possible que els
ciutadans continuïn gaudint dels mateixos i millors serveis que l’any anterior. I dic
millors serveis, degut a l’ampliació d’algunes partides pressupostàries que detallaré
més endavant. Pel que fa als ingressos. El total d’ingressos ordinaris s’estima en
19.144.000 €, el que representa un 3,2 % d’increment, 594.000 €. Pel que fa als
impostos directes, es preveu un ingrés de 9.618.000 €, un increment de 160.000 €
degut a l’increment del valor de l’impost de terrenys de naturalesa urbana, atenent a
l’evolució dels darrers exercicis. I la resta d’impostos directes, experimenten una
variació quasi inapreciable degut a la congelació que vam portar a la proposta
d’ordenances per aquest 2020. Els impostos indirectes estan estimats en 275.000 €,
s’incrementen 25.000 €, un 10% en previsió de l’evolució de les llicències d’obres
demanades en els últims exercicis. Taxes i preus públics, es preveu un ingrés de
4.595.000 €, excloses les contribucions especials, es preveu un increment d’1,3%.
Transferències corrents, es preveuen 4.938.000 €, un increment de 331.000 €. En la
participació dels ingressos de l’estat es preveu un increment de 2,8%, que són
130.000 €. De les transferències que rebem de la Generalitat, es preveu un increment
de 25.000 €. Del fons de foment de turisme de la Diputació, es preveu el mateix, tret
d’una subvenció de 74.000 € per a la millora de l’ocupació. Del Consell Comarcal, per
programes d’acció social, es preveu un increment de 105.000 €. Transferències de
capital, preveiem una subvenció de 26.650 € del programa suport al desenvolupament
del món local. La variació dels ingressos de passius financers, es preveu un ajut de La
Caixa de 175.000 €, i un préstec a llarg termini de 792.000 €. Això situaria el nostre
endeutament a 31/12/2019, en un 4,06% i a 31/12/2020 del 6,48%. Pel que fa a les
despeses, el total de despesa corrent s’estima en 18.638.000 €, que és un increment
del 10% respecte l’any 2019. A la despesa de personal, es destinaran 9.646.000 €, un

50,3% dels ingressos ordinaris. Un 10,2% d’increment respecte l’any 2019. A
despeses de béns i serveis, es destinaran 9.523.000 €, un 44,5% dels ingressos
ordinaris, i un increment del 10,3%. A despesa financera, 24.000 €, un 0,12% dels
ingressos ordinaris en negatiu, un 73% menys que l’any anterior. I a transferències
corrents, es destinaran 443.000 €, un 2,32% dels ingressos ordinaris i un increment
d’un 20,6%. Pel que fa a aquest capítol 2 de despeses i béns i serveis, l’increment de
la despesa ja hem dit que era d’un 10%, el que representa 799.000 €. Aleshores,
m’agradaria desgranar-ho una mica, per justificar aquests 799.000 €. Arrendaments i
equips de control d’horari del personal, es destinarien 14.000 €. A l’increment i
manteniment de xarxa informàtica 10.000 €. A l’increment de la partida d’activitats
dones, igualtat de gènere, 550.000 €. Apertura d’una nova partida de dinamització i
activitats de barris, 30.000 €. Manteniment i equips informàtics i programari de política
territorial, 13.000 €. Conservació del medi natural 22.000 €. Tractament de residus
25.000 €. Material de fons documental de la biblioteca 6000 €. Festes populars i actes
organitzats per l’Ajuntament 20.000 €. Activitats d’esports 22.000 €. Festes populars
de joventut, 10.000 €. A l’àrea de benestar social, per la partida d’activitats, 12.000 €.
Per la partida de servei, ajuda domiciliaria, un increment de 140.000 € respecte l’any
anterior. I per a la partida de serveis externs, una ampliació de 75.000 € pel programa
socioeducatiu. El total d’increment a l’àrea de benestar social serien 217.000 €. Pel
casal d’estiu, està prevista una provisió de 120.000 €. Per neteja viària, un increment
de 200.000 €. El contracte de gestió telefònica de la policia per l’atenció al ciutadà un
increment de 35.000 € i la conservació i senyalització viària, 27.000 €. Vestuari de la
policia local 12.000 € i activitats a l’àrea de sanitat, 10.000 €. Tots aquests increments
que jo he anomenat és el que comporta el 10% d’increment d’aquest capítol de
despeses ordinàries. Pel que fa al capítol 4, transferències corrents, veiem que hi ha
un increment de 75.000 €. Detallaré les subvencions que es donen i diré les que són
de nova creació. Subvenció a l’habitatge 12.000 €. Ajuts a accés a habitatge per joves,
una partida de nova creació, 10.000 €. Subvencions a l’àrea de cultura, hi ha 75.000 €,
que són 45.000 € més que l’any anterior, però això el que passa és que en comptes
de fer les activitats, passarà a subvenció perquè les faran les pròpies entitats.
Promoció i investigació històrica es destinen 3.000 €. Subvencions d’esports 45.000 €.
Ajuts per a la mobilitat d’estudiants, partida de nova creació, 5.000 €. Subvenció de
l’IBI a persones d’escassa capacitat econòmica 25.000 €, partida de nova creació.
Ajuts a l’àrea de benestar social i família, 145.500 €. Transferència a l’àrea
d’ensenyament 11.500 € i subvencions pel comerç 20.000 €. Pel que fa al capítol
d’inversions, aquest pressupost destina 1.000.000 €. Aleshores, les inversions que
comporten aquest milió són les següents: Equips de tractament de la informació,
51.500 €. Aplicacions informàtiques, 95.000 €. Mobiliari i equipament d’oficines i
serveis 36.000 €. Rehabilitació i millora dels edificis de la corporació 10.000 €.
Projectes tècnics 100.000 €, que seran destinats al projecte de l’estudi del nou teatre
auditori. Plaça Maristany 31.000 €. Millores urbanes 200.000 €. Actuacions al carrer
Sant Esteve 50.000 €. Punt de càrrega elèctrica de vehicles 26.650 €. Sistemes
d’autopréstec a la biblioteca 40.000 €. Millores al pavelló Germans Margall 5.000 €.
Maquinària de brigades 15.000 €. Mobiliari urbà 150.000 €. Vehicles de brigada 50.000
€. Instal·lacions de platja per a gossos, 43.500 €. Material de transport 30.000 € per a
la policia. Instal·lació de control i accés de la zona centre 66.800 €. Aquestes
inversions es finançaran amb una subvenció de la Diputació que serà de 26.650 €,
amb estalvi pressupostari 6.050 € i amb un préstec de 965.750 €. Per una altra banda,
tenint en compte que aquest any tindrem un superàvit considerable, degut al
cobrament de les plusvàlues, em refereixo a la venda dels terrenys, com vostès saben,
de l’antiga Henkel i la Boehringer, aquest Govern té la ferma voluntat de dur a terme

una sèrie d’inversions per tal de continuar millorant les nostres instal·lacions
municipals i el nostre municipi en general. I ara detallem, per ordre de prioritats, les
inversions a les que aniria destinat aquest superàvit. Urbanització del carrer Verge de
Montserrat, desenvolupament de la segona fase de la pista polivalent, obres de
canalització del carrer Indústria, remodelació de la nau de brigades, implantació
d’il·luminació LED, construcció d’un nou bloc de nínxols, obres de millores urbanes,
condicionament de la sala de servidors informàtics, compra de contenidors,
rehabilitació i millores del centre cultural, que es finançarà amb el PUOSC, millores de
les pistes d’atletisme, també amb el POUSC, i inversions que es duran a terme amb
pressupostos participatius. Esperem que amb aquest nou pressupost Malgrat continuï
funcionant.
Sra. Ponsa: han fet el pressupost amb molta il·lusió, em sembla molt bé. Nosaltres
fèiem el pressupost basant-nos amb els números i amb les partides que teníem
pressupostàries i en mirar que hi hagués una bona estabilitat pressupostària. Però
bueno, abans d’analitzar aquest pressupost, avui tirarem d’hemeroteca, sempre va bé
tenir-la. I els hi vull llegir les paraules textuals del Sr. Mercader en el Ple de
pressupostos del 2018 que deien: “Volem comentar que a 10 dies per finalitzar l’any,
per fi el Govern porta a aprovació la proposta de pressupost 2019. Ens alegrem que
hagin sigut capaços de presentar una proposta de pressupost, encara que sigui tard”.
Un any després, és vostè qui està al capdavant de l’Ajuntament i sent 8 regidors del
PSC, veig que li ha costat arribar a acords amb els seus dos socis. Però bé, continuaré
tirant d’hemeroteca i vostè continua dient: “Que no havíem convocat ni mantingut cap
reunió informativa per presentar la proposta de pressupost a l’oposició ni explicar-los ni
escoltar possibles aportacions. Aquesta vegada s’han limitat a enviar un e-mail el 5 de
desembre per tal de fer-nos arribar el pressupost”. Aquestes són les seves paraules,
Sr. Mercader. I resulta que, casualitats de la vida, vostès ens envien el pressupost
2020 el 5 de desembre, també. 14 dies abans del Ple i amb un pont pel mig. Vull
suposar que no ho ha fet abans per manca de temps, perquè recordem als ciutadans
que vostè no està a l’Ajuntament a jornada completa, pacte de Govern amb el seu
soci, sinó que compagina dues feines amb dos sous i el Consell Comarcal. Vostè està
al Consell d’Alcaldes... Ah, no, és veritat, que hi va l’altre Alcalde, perdoni. Sí, sí.
Continuarem. Igual que la regidora d’Hisenda, que tampoc està a jornada completa,
sinó que fa 17,5 hores i mitja a la setmana amb un sou de 23.000 €. Poques hores i
bon sou. Però bé, analitzarem el pressupost i què ens trobem? Partida primera,
personal directiu. Tenen previst contractar una persona que faci de director a
l’Ajuntament. Una persona per sobre dels caps d’àrea que gestioni el dia a dia de
l’Ajuntament, perquè vostès són hi són. Tot i que en el Ple del mes de juliol, el Ple del
cartipàs, on es reparteixen totes les regidories, la seva responsabilitat, Sr. Alcalde, diu:
Alcaldia, representació general del Consistori, presidència dels òrgans de Govern,
coordinació política, directiva i coordinació de relacions interadministratives i JxM ens
preguntem: si vostè fa la coordinació directiva, perquè necessita un director general?
Però bé, anem més enllà. Quin tipus de contractació es farà? Serà una contractació
oberta que s’hi pugui presentar tothom. Serà un càrrec eventual? A la Comissió
Informativa van dir que seria un tipus de contractació per objectius. La veritat és que
per més voltes que li dono, no ho entenem. No entenem, perquè si no és un càrrec de
confiança, com vostès van dir que no ho era, com pot ser que digui que si canvia el
govern, aquesta persona, director o directora, es pot acomiadar. Per tant, això
m’agradaria que ens ho expliqués. Continuem. Els sous que hi ha. Les assignacions
dels regidors pugen 93.000 € més. Déu ni do. Veiem que continuant amb el
pressupost, es continua pagant la quota de l’Associació de Municipis per la

Independència, 2000 €. Hi estem d’acord. Que paguem al Consell Comarcal un fons
de cooperació municipal de 22.500 € que fins ara no es pagava, però que ja ens
explicaran, aquests diners, a que es destinaran i quin retorn tindran pel municipi.
Llavors ja, continuant amb el pressupost, ens trobem que hi ha activitats de dones, que
és una partida nova, que estem molt contents que hi sigui, i ens agradaria saber si
tenen previst que hi hagi un casal de la dona. No sé si això ho tenen previst o no,
nosaltres ho portàvem al nostre programa electoral. No sé si ho volen fer. També
veiem que hi ha una dotació de 30.000 € que és pels barris, per activitats de barris.
També ens agradaria que ens expliquessin aquestes activitats, què hi faran. Si seran
equitatives a tots els barris i qui les farà, perquè en el pressupost no hem vist una
dotació pressupostària de personal per portar-ho a terme. Veiem que hi ha ajuts
d’habitatges per joves, que ens sembla molt bé. Nosaltres també havíem parlat de ferho aquest any. Igual que l’ajut de mobilitat per joves estudiants. Hem vist que les
transferències a l’àrea de Cultura s’incrementen en 45.000 €. També ens agradaria
que ens expliquessin què hi ha previst fer, si es destinaran més diners a les activitats
culturals. Ens sobta també que la partida de fons de solidaritat continuem amb el
mateix import que l’any 2019, quan, Sr. Mercader, les seves paraules en el Ple de
desembre de 2018 eren “en l’àmbit de solidaritat i cooperació volem que torni a haverhi la quantitat acordada del 0,7% que ha de destinar l’Ajuntament en aquest àmbit.
Nosaltres, els governs socialistes, complíem amb els 0,7%”. Jo no l’he sabut trobar,
potser hi és. També, en el seu programa electoral, posaven recuperar la inversió de
destintar el 0,7% del pressupost municipal a projectes de cooperació i solidaritat. Jo,
francament, no els he sabut trobar. Continuem. A l’àrea d’activitats d’esports veiem
que ha incrementat en 22.000 €. Estem contents perquè segurament serà per
continuar amb el que nosaltres ja vàrem acordar, que és la capital del bàsquet, un
acord del que estem molt contents, que es va fer gràcies a la insistència de l’antic
regidor d’esports, el Sr. Miquel Àngel Ruiz, juntament amb l’AECAM. També veiem
que hi ha un increment a la partida de neteja viària. Entenem que això ho fan perquè hi
ha més places, hi ha més infraestructures en el poble. Nosaltres ja vàrem deixar força
avançats aquests plecs i faltava un estudi econòmic que crec que a hores d’ara vostès
ja el tenen. El que sí que els hi demanaríem és que a l’hora de fer aquesta licitació,
també incloguin una partida de neteja de grafits, tal com portàvem nosaltres en el
nostre programa de JxM. I continuem. Estem contents que tota la partida de serveis
socials segueixin amb aquesta línia de continuar apostant per aquests ajuts a les
persones i ens sobta que presentin un pressupost municipal on encara no ens han
presentat el PAM. Vostès diuen que tenen previst presentar el Pla d’Actuació Municipal
a principis d’any. A nosaltres ens hagués agradat que aquest Pla d’Actuació Municipal
estigués abans dels pressupostos, perquè sabríem quin és el seu full de ruta i no
aniríem una mica així com a anem, com diuen, a tranques i barranques, i sense saber
quina línia tindran. Però bé, entenem que també costa posar-se d’acord amb el soci,
però mica en mica. A veure, anem cap a les inversions. Les inversions, de veritat que
ens han sobtat força. Per qui no ens estigui veient per internet sinó escoltant per la
ràdio, he portat el programa de JxM amb el qual ens vam presentar a les eleccions
municipals. I bé, dels 19 punts que tenen vostès a les inversions, més de la meitat són
partides que ja apareixien al pressupost i de les quals nosaltres ja ens van bé, perquè
són les que teníem al nostre pressupost l’any passat, i altres són del superàvit.
Comencem. Millores urbanes. En el programa de JxM: platja per gossos; en el
programa de JxM: creació d’una zona de vestuaris i magatzem de la pista polivalent;
les activitats de la dona, nosaltres en el nostre programa portàvem un casal, no sé si
vostès tenen previst fer-lo o no amb aquesta partida que tenen pressupostada. Murs
lliures de grafits, entenem que, si fan un contracte de neteja en el qual hi posen

200.000 €, també tindran previst fer alguns murs lliures de grafits, perquè els nanos
puguin també fer la seva vessant artística. Ampliació de la xarxa de càmeres de
videovigilància. Estem contents de que continuïn, nosaltres ja ho vàrem iniciar. Millorar
la millora energètica, també i estem contents. Punts de càrrega per vehicles elèctrics i
la bonificació que s’ha aprovat ara per l’impost de circulació per vehicles elèctrics i
híbrids. Uns vuit punts del nostre programa electoral. Per tant, nosaltres estem
contents de que el nostre treball i el nostre esforç es plasmi ara en el seu pressupost,
el qual entenem que no han tingut gaire feina, perquè agafant el nostre programa han
pogut agafar part de les nostres idees i plasmar-les en el seu pressupost. Si em poden
contestar les preguntes, quan tinguin una estona, les hagin reflexionat i pensat, també
m’agradaria.
Sr. Mercader: suposo que si hi ha quasi mig programa electoral de JxM, votarà a favor
del pressupost. Jo crec que és important que se situï una mica, quan treu l’hemeroteca
i treu actes de Ple. M’agrada perquè veig que es va fixar de quina manera nosaltres
fèiem oposició, però també recorda-li que la gent prefereix l’original i no pas la còpia.
Aniria bé ser una mica més original. A part d’aquests punts que diu que nosaltres hem
mirat en el programa electoral, suposo que votarà a favor del pressupost perquè hi ha
aquell director general que vostè en el seu moment, també volia contractar. I feia les
mateixes funcions que quan vostè estava en el govern. Suposo que és un motiu més
per votar a favor d’aquest pressupost. Sinó, l’argumentari que avui està fent, si fa un
vot diferent que a favor del pressupost, la veritat és que cau pel seu propi pes. Deia
que l’hemeroteca deia que el 19 o 20 de desembre s’havia arribat tard al pressupost,
cert. L’hemeroteca està allà. Però bé, aquí el pressupost que nosaltres estem
presentant té un motiu pel qual l’hem presentat a aquestes altures, que es diu passeig
Marítim. Si tu inicies una resolució d’expedient del contracte i aquesta obra, en la seva
totalitat, que havia de començar ara l’octubre fins al mes de juny, hi ha d’anar
contribucions especials i una inversió per part de l’Ajuntament de gairebé 3 milions
d’euros, com pot comprendre, si això no es tira endavant, el pressupost canvia
substancialment. Per tant, aquest era un dels motius pels quals hem esperat a que
acabi el treball de l’expedient del passeig Marítim per dur-lo a aprovació. Té un
raonament totalment lògic. En canvi, el raonament de fa un any, no el sabem. Diu que
el 0,7% on està. Doncs en el mateix lloc on vostè el tenia i el va reduir. A la mateixa
partida. Nosaltres estem oberts a que si hi ha projectes a nivell de solidaritat, que es
puguin justificar amb la quantitat del 0,7%, estem oberts a fer una modificació
pressupostària per arribar a aquest 0,7%. Sempre justificant-ho amb projectes de
solidaritat. També diu que jo tinc dos sous. Dos feines, i a sobre m’afegeixo una que ni
sabia que tenia en el Consell Comarcal. M’he quedat sorprès que estigués també
treballant en el Consell Comarcal. No ho sabia, ja ho preguntaré. Perquè no me
n’havia adonat.
Sra. Ponsa: que no va al Consell d’Alcaldes?
Sr. Mercader: si em deixa acabar. Té ganes d’interrompre sempre. Al Consell
d’Alcaldes també hi anava vostè i sap que no té cap tipus d’ingrés econòmic. Per tant,
em sembla bastant ridícul que digui que jo també treballo en el Consell Comarcal,
quan vostè també anava al Consell d’Alcaldes i no té cap mena de retribució
econòmica. Són ganes de fer ballar la perdiu i confondre la gent. Un altre punt que
deia és que la neteja vostès ja ho tenien treballat, que havien treballat en el contracte.
Doncs bé, ho tenien tan contemplat i treballat que fa un any i mig que havia caducat el
contracte de neteja i en cap moment es va adjudicar. Durant un any i mig ha estat

prorrogat. Hauria estat bé que vostès ho haguessin treballat amb anterioritat i ja
haguéssim entrat amb un nou contracte de neteja que encara l’estem treballant. Vostè
em pregunta quin full de ruta tenim. Nosaltres, a principis de gener, li donarem el full
de ruta que tenim els propers quatre anys de govern. Però li vull preguntar, JxM quin
full de ruta té? Perquè la veritat, vostè ha parlat més de l’hemeroteca i el que diu el
PSC en el seu moment que les seves pròpies propostes. Quin pressupost alternatiu
presenta avui JxM? Quines propostes presenta? Només s’han fixat les coincidències
que poden haver amb el seu programa electoral i ja està. Però bé, ens alegrem que hi
hagi aquestes coincidències, ens alegrem que amb el director general estiguem
d’acord i ens alegrem que el seu vot avui sembla que serà favorable.
Sra. Ortiz: només volia dir-li a la Sra. Ponsa que jo entenc que, de vegades, ella se
despista quan nosaltres parlem, perquè mira el mòbil i està més pendent d’altres coses
que del que diem nosaltres, però Sra. Ponsa, jo he dit que nosaltres hem fet aquests
pressupostos amb molta il·lusió, però després he dit, literalment, totalment emparat
dins de la llei reguladora d’hisenda, etc. Una mica d’atenció no li vindria malament. No
enfoqui tant en que no ens hem posat d’acord. L’hem fet amb molta il·lusió i amb un
consens del 100%. I també em sobta que, de totes les coses que ha preguntat, no ens
ha preguntat per la despesa social, que l’hem incrementat tant. M’estranya que no li
hagi cridat l’atenció, potser perquè vostè la considera supèrflua?
Sr. Serret: per contestar, Sra. Ponsa, al que deia del fons de cooperació del Consell
Comarcal, explicar-li que aquesta és una proposta que l’anterior govern del Consell li
havia fet al Consell d’Alcaldes i, per tant, crec que vostè, quan assistia al Consell
d’Alcaldes, ja devia sentir on van aquests recursos. Però per explicar-ho a la
ciutadania, el Consell Comarcal dona servei a la comarca i hi ha un seguit de
despeses que necessiten un cofinançament. I aquest cofinançament surt dels
municipis. Hi ha un càlcul pertinent, que es calcula en funció dels habitants de cada
municipi i a Malgrat ens toquen aquests 22.500 €, que el nou govern del Consell
Comarcal, encapçalat per ERC i JxCAT, va aprovar. Ja aquest 2019 vam fer una
modificació pressupostària per poder fer el pagament d’aquest fons de cooperació i
evidentment es continuarà amb aquesta bona entesa que els 30 municipis del
Maresme cofinançarem, perquè aquells serveis que també ens presten al nostre
municipi, puguin continuar amb l’equilibri econòmic que ha de tenir una administració
que es financia també d’altres administracions per donar aquest servei mancomunat.
Sra. Ponsa: Sra. Ortiz, tinc la facilitat de mirar el mòbil i escoltar-la. Però sap que
passa? Que aquesta vegada he trobat a faltar les gràfiques que fèiem nosaltres. Unes
gràfiques que eren molt intuïtives, tant pels ciutadans com per la gent que hi ha al
públic. I la veritat és que tornem al discurs antic de pàgines i pàgines i la lectura de
números i percentatges. Però bé, tenint en compte que no paren gaire per
l’Ajuntament, veig que no han tingut temps de fer aquestes gràfiques o que potser no
les han sabut fer. Contestant al Sr. Mercader, dir que director general no, nosaltres
vam dir un director a l’àrea de Territori. No un director general. Això està a la plantilla.
Ho hauran vist perquè s’amortitza en el proper punt. Ja m’estranyava també que la
culpa de no fer el pressupost abans no fos pel passeig Marítim, perquè ara tot és per
culpa del passeig Marítim. El contracte de neteja, no vulgui girar la truita. Vostè sap
perfectament que faltava un estudi econòmic i que fa pocs dies que l’han tingut. Per
tant, no digui que no s’havia fet feina. Se n’havia fet i molta. La despesa social, clar
que estem d’acord amb tot lo que hem fet de la despesa social, només faltaria. Però
veiem que continuen amb la mateixa línia que nosaltres havíem engegat, d’anar

incrementant el que es fa amb la despesa social. I el full de ruta de JxM? Que no li
sembla bé? Si ha posat ja la meitat del nostre programa. Hi ha molts més punts, però
déu ni do el que han posat. Ja tenen el nostre full de ruta. Ja veurem que posaran en
el següent pressupost. Hi ha al tema de l’externalització del Casal. Ens ha estranyat
que un casal que fa gairebé 30 anys que està funcionant i que funciona correctament,
no hem vist cap informe que digui que aquest casal no ha sigut bo, sinó que ha estat
avalat per tècnics d’Educació, pel director del Casal, que sempre ha fet una memòria
on el Casal d’estiu era un ímput pel poble. Les famílies de Malgrat estan contentes i
vostès en el seu programa electoral posaven millorar el Casal d’estiu municipal. No sé
si les seves millores volien dir externalitzar el Casal d’estiu. Això no ho sé. Perquè
potser la propera millorar serà externalitzar els conserges d’instal·lacions o
externalitzar els serveis municipals en la seva totalitat. No ho sé. Això de
l’externalització que estan fent vostès no l’entenc. I una altra cosa, que volia preguntarli, aquesta al Sr. Hasko, hem vist que a la partida d’ingressos del pressupost, hi ha
250.000 € de la taxa turística. Aquesta recaptació de la taxa turística, m’agradaria que
ens expliqués a què volen destinar aquests diners. A veure si ens ho pogués explicar,
si us plau.
Sra. Ortiz: estic contenta que pugui fer dues coses alhora. Jo ho dubto, perquè si les
fa, ja sabem com les fa. Però miri Sra. Ponsa, no li permeto que vostè dubti de la
nostra assistència a aquest Ajuntament. Aquesta regidora està més hores de les que li
pertoca. La que no està les hores que li pertoca i per les que cobra, és vostè. Amb això
ho he dit tot.
Sr. Serret: Sra. Ponsa, fa molt temps que ens coneixem ja i avui ve amb un to
especialment graciós, li agrada rebuscar. No sé si imita també comportaments de
Plens en els que hem compartit oposició i la veritat és que abans l’alcalde ha fet una
afirmació que és bastant real, la còpia és normalment més dolenta que l’original. Per
tant, millor que faci la seva oposició i no la dels altres, perquè la veritat, no li surt gaire
bé i el to i el nivell no és el que el plenari es mereix. Dit això, dir-li que sé que a vostè li
sembla que, quan un punt no va al plenari, és perquè no s’arriben a acords i això no és
així. Aquest govern s’entén amb molt de consens i, quan es porta a plenari un punt, hi
ha hagut consens des del principi i sense barallar-se. També recordar-li que fer un
pressupost a meitat de mandat no és el mateix ritme. L’alcalde ha explicat també els
motius, vostè dirà el que vulgui, però sap que la partida del passeig és una partida
bastant amplia que podia suposar un tipus de pressupost o un altre. Dit això, pel que fa
al Casal d’estiu i com a responsables de la regidoria d’Educació en el grup municipal
que represento, suposo que vostè també s’ha mirat quin percentatge d’externalització
tenia fins ara l’Ajuntament. No és nou que hi havia una part externalitzada que s’ha vist
augmentada des del 2016 fins el 2019. El 2016 hi havia un 10%, el 2017 un 23%, el
2018 un 30% i el 2019 un 40%. I, a més a més, hi havia unes contractacions, i això
també ho sap vostè perquè era la regidora de Recursos humans i després la
responsable, unes contractacions que no eren del tot correctes, no permetien fer unes
dedicacions adequades al Casal i, en la que les noves dinàmiques, el que es pretén és
que el Casal continuï sent municipal, no confonguem. No és el mateix externalitzar que
privatitzar. Per tant, l’externalització en la contractació del personal, monitors, cuiners,
monitors de menjador, tot el que comporta el Casal d’estiu en contractació
administrativa és un tema i l’altre és la gestió directa pel que fa al projecte pedagògic.
Aquí hi ha una tècnica d’Educació, hi ha una Cap d’àrea i una regidora i una àrea
d’Educació que continuarà vetllant perquè aquest projecte sigui el que Malgrat es
mereix, el que els infants es mereixen, i que sigui en la línia que porta treballant en

aquests 30 anys, però millorant l’eficiència en la seva contractació i la seva direcció.
No perquè el personal que hi hagués treballant no fos l’adequat, continuem pensant
que són molt bons professionals, i evidentment, no implica que no puguin continuar
fent aquesta tasca, però, any rere any, s’havia de fer la contractació dels monitors
perquè ningú tampoc havia previst que fossin fixos discontinus i es feia una
contractació any rere any d’aquest personal, amb el que això implica en aquesta casa.
Per tant, d’aquí a afirmar que el Casal no serà el millor, no serà el correcte i no
mantindrà les mateixes línies, va vostè molt equivocada perquè no és així. Es poden
fer uns bons plecs de condicions, igual que ho va fer la regidoria d’Educació amb el
menjador escolar, per exemple. Hi ha una gestió fantàstica, un servei pràcticament
podríem dir que immillorable i del que els pares n’estan molt contents. Per tant, també
podíem haver apostat per la contractació de cuineres i monitors que fossin de
l’Ajuntament. Però no es va fer així, es va pretendre licitar un servei que està
externalitzat, però que hi ha un control per part de l’Ajuntament. I això és molt fàcil de
deixar redactat en un plec de condicions que permeti també donar una eficiència quan
hi ha un monitor que es posa malalt, que vostè sap que no es pot contractar
automàticament quan hi ha una baixa i és una contractació directa i per tant, no estem
complint la ràtio que ens marca la llei. Per tant, home, que digui segons quines coses,
quan vostè sap la dificultat que comporta amb un projecte de dos mesos que hi ha
contractacions de tres dies, que hi havia contractacions d’un 25% de jornada, que hi
havia contractacions d’un 75% i altres d’un 50% de jornada, amb uns sous bastant
miserables, doncs la veritat.... I després una altra cosa, no torni a afirmar que deixem
de dotar econòmicament aquesta partida, perquè de fet, el Casal d’estiu en aquest
últim exercici ha pujat 120.000 € i és el que hi ha ara a capítol 2 per poder fer aquesta
contractació. Això no va en detriment de les activitats que pugui fer el Casal. Per tant,
hi ha una aposta més important pel que fa a l’Educació i la seva externalització ha de
permetre un bon funcionament del Casal d’estiu.
Sra. Ponsa: encara espero que el Sr. Hasko em contesti qè faran amb els 250.000 €
de la taxa turística que recaptaran. Dir-li al Sr. Serret que de teatre no en sé, però bé,
la veritat és que no m’hi he posat mai. Quan estigui registrada l’acta, m’agradaria que
escoltés que jo no he dit pas res del que ha dit vostè del Casal d’estiu. Ni que hi ha
partida ni que no hi ha partida. Simplement, he dit que hi havia una partida de Casal
d’estiu que era externalització, un servei, que he dit, quin motiu tenen per externalitzar,
si fa 30 anys que funciona, que està avalat per tècnics de la casa, d’Educació, per les
memòries que fa el director o directora del Casal, que era un referent i que els pares i
nens estaven tan contents, perquè s’externalitzava, quins motius hi havia. No he parlat
ni de diners ni de no diners, simplement he fet aquesta reflexió. I bé, espero que el Sr.
Hasko em contesti si us plau.
Sr. Hasko: en referencia a las tasas turísticas, Sra. Ponsa, creo que usted debe saber
que la tasa turística tiene unos requisitos para su utilización. Este gobierno, basándose
en esos requisitos, optará por aplicarla adecuadamente para el sector turístico.
Realmente aun no sé en qué la ha utilizado usted el año pasado ni el gobierno
anterior. Si me lo puede indicar también, me podría ser una guía para ver en que la
puedo utilizar o no.
Sra. Ponsa: com que JxM sí que tenim un full de ruta, li diré en què pot fer servir
aquests diners. Podria fer servir aquests diners, per exemple, per contractar agents
cívics. Això es fa a l’Ajuntament de Barcelona, ho dic perquè no em diguin que no.
Això s’està fent a l’Ajuntament de Barcelona, per vetllar pel sector turístic. Una altra

cosa que podrien fer seria un pàrquing pels autobusos. Es podria ampliar les passeres
i fer accessible.....
Sr. Hasko: no le he preguntado qué quiere hacer, le he preguntado que ha hecho
usted con la tasa turística.
Sra. Ponsa: Sí, sí. I què faria.
Sr. Hasko: pero que ha hecho, primero, por favor. Porque los requisitos de Barcelona
no son los mismos que tiene Malgrat. No se confunda.
Sra. Ponsa: ho sé, nosaltres tenim 250.000 € i ells tenen molt més.
Sr. Hasko: no se puede utilizar en lo mismo, que lo sepa.
Sra. Ponsa: puc continuar o no? Nosaltres el que hem fet, és que les platges les hem
fet accessibles, hem treballat pel turisme familiar, hem adaptat jocs, això és de la taxa
turística, els diners s’han fet servir per això. Per jocs, que s’han adequat. I dir-li que
abans la taxa turística era un tant per cent molt inferior al tant per cent que hi ha ara.
El tant per cent que hi ha ara és el 50%, per tant, ara lo que recapten són 250.000 €
quan havíem recaptat fins ara uns 114.000 €. Les passeres de la platja també es van
ampliar amb la taxa turística. Això es va fer. I lo que li estic dient que podrien fer ara
seria incrementar amb aquests diners la neteja, per exemple, en el sector turístic, la
seguretat, fer accessibilitat a les platges, dotar de personal si fos necessari, d’agents
cívics que vetllessin per la seguretat del turisme. Aquesta també seria una de les
opcions. O sigui, que ja li he donat idees. Vostè mateix, després amb lo que les
voldran aplicar.
Sr. Hasko: no se preocupe que ideas tenemos bastantes para aplicar esa tasa
turística, pero la aplicaremos en actividades que creamos nosotros que las hemos
hecho y podamos decir que las hemos realizado nosotros y no pondremos en la boca
que las ha realizado otra persona.
Sra. Ponsa: com que m’ha demanat idees, per això li he donat, si no me les hagués
demanat no li hagués dit pas.
Sr. Mercader: crec que li havia demanat lo que havia fet i treballar pel turisme familiar
és una cosa molt tangible i és un projecte que es pot tocar molt, sí.
Sra. Valbonesi: el nivell de cinisme que vostè desprèn és apoteòsic. Em pot dir com
voldria fer el Casal de la dona? M’ho diu? Amb quin personal? Li recordo que des del
30 de juny del 2018 no tenia a la regidoria d’Igualtat, un tècnic d’Igualtat. Qui li feia les
activitats? Així recolzava el seu antic soci de govern, i després vostè ens ve a donar
lliçons? Li dic, qui feia les activitats? M’ho pot contestar o tampoc ho sap?
Sra. Ponsa-: ara mateix, m’he perdut, amb el tècnic d’Igualtat.
Sra. Valbonesi: jo li explico.
Sra. Ponsa: expliqui, expliqui, però tranquil·la.

Sra. Valbonesi: jo estic molt tranquil·la, la que potser està nerviosa és vostè, amb el to
que ve. Vostè m’ha preguntat si hi havia una partida nova d’igualtat.
Sra. Ponsa: li he dit, hi ha activitats de la dona.
Sra. Valbonesi: no. Una partida nova, ha dit.
Sra. Ponsa: sí.
Sra. Valbonesi: no, mentida. S’ha pujat l’import de la partida. Siguem curosos amb les
paraules. Vostè m’està dient a la part de Barris, amb quin personal vostè comptarà?
Ara li contesto jo. Amb quin personal comptava vostè a l’àrea d’Igualtat? M’ho pot dir?
Sra. Ponsa: Miri, activitats dones, igualtat de gènere. Aquesta és nova. 16.500 €. Miri,
està aquí.
Sra. Valbonesi: és l’antiga, s’ha apujat. Jo entenc que li costi d’entendre.
Sra. Ponsa: l’altra era activitats Inserció laboral. Imagino.
Sra. Valbonesi: però què diu?
Sra. Ponsa: és que no ho sé, quina és la que ha pujat?
Sra. Valbonesi: ja ho sé, que no ho sap.
Sra. Ponsa: activitats de dones, quina és? Per això li pregunto, perquè jo no ho sé,
què vol fer d’activitats de dones?
Sra. Valbonesi: la que hi havia l’any passat d’11.000 €. També li molesta que s’hagi
ampliat 6.500 €?
Sra. Ponsa: al contrari! Molt bé! Felicitats. Li estic dient que què farà.
Sra. Valbonesi: em deixa parlar? Si vostè no sap de lo que està parlant, per lo menys
escolti. S’ha ampliat l’import de la partida d’Igualtat. Que no és la mateixa que la
d’Inserció, perquè aquesta és d’una altra regidoria. Ara li pregunto jo. Vostè tenia en el
seu programa electoral, com tant ha dit, el Casal de la dona. Qui hi faria? La tècnica
d’igualtat? Ah, no, que des del 30 de juny del 2018 que no en teníem, veritat? I vostè
me ve a donar lliçons de feminisme? Però queda molt bé. Després, a la part de Barris,
jo entenc que li molesti. Jo crec que la regidora d’Hisenda ha fet una explicació que es
pot entendre. Li he contestat o no li he contestat? I en referència, tornant enrere, a la
part d’Igualtat, si volem fer un Casal de la dona, farem el que la regidoria cregui
convenient, no vindrà vostè ara a dir-nos el què hem de fer. Faltaria més.
Sra. Ponsa: vostè s’ho agafa tot malament. Jo no he dit pas això, jo he dit que estic
contenta que hi hagi aquestes partides i que s’ampliïn aquestes partides. Estem molt
contents de que hi siguin. L’únic que li he dit és si farien un Casal de la dona. És lo que
li he preguntat, ja està.

Sra. Valbonesi: vostè esperi’s i ja veurà.
Sra. Ponsa: molt bé, ens esperarem.
Sr. Roger: intentarem, com fèiem anteriorment, posar alguna pinzellada de color,
perquè això està tornant-se molt gris. Vostè en aquest sentit, no hi ajuda, perquè a
vegades té criteris una mica restrictius a l’hora d’ordenar el Ple, perquè com recordarà,
jo li vaig demanar fa uns mesos si era possible utilitzar eines que penso que, a la
segona dècada que entrarem del s.XXI, no són estranyes i per tant, segurament
algunes de les persones que són aquí, com a mínim, podrien veure una mica més
visualment tota aquesta informació numèrica que donem. I en aquest cas, em va
requerir vostè que fes una instància i tot plegat per acabar contestant que no calia i
que ja li va bé que no tingui la gent oportunitat de visualitzar millor la informació. Jo
també vull fer un petit incís amb el tema de la maleïda hemeroteca. Vostè l’any passat
criticava amb vehemència, farà demà tot just un any exacte, que anàvem tard en la
presentació del pressupost del 2019. Ara acaba d’al·legar que era pel tema del
passeig. Jo no li demano tanta memòria, però pot buscar que nosaltres vam ressaltar
sobretot dos aspectes que es tornen a repetir en aquest pressupost, tot i que el tema
del passeig Marítim, evidentment, és per una qüestió diferent, aquest any no és a la
partida i el pressupost baixa en referència a l’any passat, considerablement. I també,
evidentment, la qüestió temporal d’aquest projecte. Si recorda, aquell dia mateix
estava la sala plena de persones afectades pel tema del passeig Marítim, perquè
s’estaven fent uns tràmits que en aquella ocasió es van haver de tractar. Per tant,
també va afectar el pressupost de l’any passat, en aquests dos aspectes, el passeig
Marítim i el fet que nosaltres presentéssim en aquella data el pressupost. Tot i que
vostè, doncs, semblava valorar millor el fet de que aquest regidor, vostè feia una
suposada valoració, que era perquè es trobava cansat. Ho va dir així, literal, que el
cansament del regidor havia provocat aquest fet. Vostès deuen suposar, amb molta
energia, pel que veig, però no és suficient per aconseguir predicar amb l’exemple. Per
tant, des d’ERC no els volem manifestar cap queixa per haver-nos ignorat
informativament, no en tenim cap. Però sí que els volem fer saber la nostra
preocupació per la falta de rigor amb els veïns i veïnes de Malgrat. Vostès es
presenten en aquest primer pressupost de mandat amb deures bàsics importants
sobre transparència i també sobre participació ciutadana. Sobre transparència, ara
aquest regidor ha sabut que vostès pensen presentar el Pla d’Actuació Municipal
aquest proper mes de gener. El normal seria que l’aprovació d’aquest pressupost que
estem fent avui anés precedit per l’aprovació en aquest Ple d’aquest Pla d’Acció. Un
pla de mandat on hi figuren les prioritats marcades per l’equip de govern pels propers
quatre anys, definint els seus grans objectius, com s’han de traduir en polítiques
concretes i quina serà la planificació pressupostària que farà possible la diferent
aplicació d’aquestes mesures. Vostès, PSC i JxCAT, van signar un pacte al juny i el
primer que van anunciar és que en setmanes posteriors presentarien aquest PAM. El
Sr. Serret va anunciar-lo per primers de desembre. Potser va perquè va veure que
ERC feia incís en aquesta qüestió en el butlletí municipal, al cap de pocs dies es va fer
públic que a primer de desembre es presentaria aquest PAM i ara hem sabut que
vostè anuncia que serà pel gener. Esperem que no es vagi endarrerint més, perquè de
veritat que penso que, tant ERC com els altres grups, estem interessats en veure què
conté i també que, més que nosaltres tinguem aquesta informació, el que seria
interessant és que aquest pla contingués mesures, mitjans i mecanismes perquè la
gent de Malgrat seguís quina és la seva execució, quin grau d’execució tenen vostès
en aquestes polítiques socials, en aquestes polítiques urbanístiques, en aquestes

polítiques de govern obert i de participació que sentíem a l’estiu per part del Sr. Serret,
que la qualitat democràtica d’aquest Ajuntament aniria en augment. Per tant, estem
expectants per veure’l. També, sobre participació ciutadana. Vostès estan incomplint
avui normativa pròpia d’aquest Ajuntament. I entenem que això és així, d’aquesta
manera, perquè el reglament de participació ciutadana vigent, si no recordo malament,
des de primers de desembre de l’any passat, diu que serà preceptiu que una vegada a
l’any sigui convocada una audiència pública per tal de presentar el pressupost i les
ordenances municipals. Amb una antelació mínima de 15 dies abans del Ple que ho ha
d’aprovar. Per tant, els faig el prec que no ignorin aquest reglament que ens és propi i
que va ser aprovat per aquest plenari. Entenem, doncs, que aquesta no convocatòria
ha anat en perjudici del dret a participar en una audiència pública que està reconeguda
per aquest reglament i que també no convocar aquesta audiència contravé els
fonaments i els principis del que és un govern obert que són el diàleg permanent entre
l’Administració pública i els ciutadans, que són la presa de decisions públiques tenint
en compte les necessitats i les preferències manifestades pels ciutadans. I per darrera
qüestió, la participació i la col·laboració ciutadana en la definició de les polítiques
públiques més rellevants. Entenem que definir la política econòmica i pressupostària
de l’Ajuntament en alguns aspectes és complicat posar-ho en decisió dels ciutadans,
però creiem que hi ha altres qüestions de participació, com s’ha demostrat en el
pressupost d’inversions i en altres sentits, que són beneficiosos perquè ajuden a que
vostès puguin prendre decisions compartides amb la ciutadania i que al final, quan
estan executades, ells mateixos se n’adonen que fer política comptant amb la gent
també aporta millors resultats en la majoria d’ocasions. Tot això que dèiem que
explicava el Sr. Serret al mes de juny, aquesta voluntat i aquestes intencions, a dia
d’avui, fefaentment queden lluny i són això, intencions. Una altra qüestió que ens
preocupa també és la seva poca preocupació pels aspectes de planificació. En
aquesta aprovació inicial del pressupost hi figuren tota una relació important de
subvencions que van destinades en diferents línies i que vostès, si recorden, durant el
mes de setembre, en aquest Plenari, van refusar elaborar un pla estratègic que també
és una planificació específica per les subvencions. I perquè ho considerem important?
No només perquè legalment la llei de subvencions els obliga a vostès a fer aquesta
planificació, sinó perquè és important, perquè veiem alguns augments de subvencions,
però al darrere no hi veiem realment quins objectius i de quina manera. Per fer-ho una
mica més gràfic, per exemple, introdueixen les subvencions a l’IBI per persones amb
poca capacitat econòmica. Per nosaltres, pot semblar i crec que és una bona iniciativa,
però és clar, parlava abans la regidora de barems. Seria bo que avui que aprovem
aquesta subvenció, haguéssim vingut aquí coneixent com són aquests barems, amb
quin topall els posaran vostès, perquè aquesta iniciativa es va tenir fa uns anys i es va
implementar i el que va passar finalment és que la partida que hi havia es va adjudicar
als ciutadans en un percentatge ridícul. Perquè no estava ben plantejat i perquè al final
no es va aconseguir l’objectiu. Per això, és important la planificació i la informació,
perquè la gent ha d’estar informada. Aquest grup, doncs, com deia, vam intentar que
vostès fessin aquest pas al mes de setembre, i va resultar infructuós. Adjudiquem en
aquest any, per exemple, subvencions, augmentem 45.000 €, passem de 25.000 a
70.000 en l’aspecte de Cultura. Clar, per poder valorar i calibrar aquest augment seria
molt important i seria fins i tot necessari, saber en quins termes es planteja i de quina
manera les entitats i associacions vinculades a la cultura i tots els aspectes culturals
del municipi podran accedir, tot i que després posin vostès unes bases reguladores, ja
serà a posteriori, com deia la regidora posant l’exemple de l’IBI. Ens preocupa, per
exemple, que vostès facin molt èmfasi i és bo que el fessin, amb la qüestió de que hi
ha hagut un augment amb temes de política social, però per exemple pel que fa a ajuts

directes per benestar, aquesta partida si no estem mal informats, ha baixat de 186 a
170. Per tant, hi ha un decreixement. I el que s’ha fet és una redistribució d’aquests
ajuts directes, traient alguns i posant algun altre, com aquest de l’IBI, però al final el
resultat és que hi ha aquest decreixement de 16.000 €. També ens preocupa que hi
hagi hagut un decreixement en la qüestió de l’Educació. Perquè la partida d’Educació
veiem que baixa un 21%. I també que la partida d’esports baixi un 4,5%. Per tant, sí
que és cert que vostès augmenten en algunes qüestions com seguretat i mobilitat
ciutadana, en qüestions d’habitatge, que bona falta fan en aquest municipi i que
espero que la línia iniciada en quant a habitatge de lloguer que es va iniciar en el
passat mandat, adquirint ja un altre pis, a part del que ja hi havia, que estava en molt
mal estat i es va aconseguir dotar-lo de mobiliari i de serveis, perquè es pogués
ocupar quan portàvem molts anys que això es tenia en propietat i no s’utilitzava. Per
tant, també pel que fa a la qüestió del personal, aquesta partida ha tingut un augment
important, seguint polítiques de dignificació de salaris i també de situar al lloc que
correspon a persones que potser feien tasques laborals que estaven per sota la seva
retribució del que realment feien. I en aquest cas, volem també fer una crítica
constructiva i dir també que han començat, l’han continuat, però amb poca mesura per
baix i el que han fet sobretot és un augment d’un 68,2% en òrgans de govern i
personal directiu. En òrgans de govern, que són regidors i també en aquesta persona
que es contracta, aquest càrrec directiu que serà el coordinador de Caps d’àrea
d’aquest Ajuntament. Per acabar potser aquesta primera intervenció, dir que ens ha
agradat també que hagin fet el pas, que no s’havia fet mai fins aquest anterior govern,
de visualitzar quines inversions donaran vostès preferència en el superàvit que s’ha
generat aquest 2019. Per tant, aquesta qüestió contradiu, a banda de que vostès han
fet referència aquests ingressos per plusvàlues, també segurament hi haurà més
superàvit que aquest per poder fer totes aquestes qüestions. Ens ha agradat veure-les
aquí. Crec que és una bona qüestió de transparència. El que passa, evidentment, és
que la gent ha de saber que potser d’aquestes inversions hi haurà alguna que caurà o
potser n’hi haurà d’altres que en aquest cas, aquí veiem inversions de pressupostos
participatius. A nosaltres ens hagués agradat que aquesta partida tingués ja una
assignació en el pressupost inicial, perquè si un creu en la política de la participació,
que més que a inici, de saque. És com aquell que vol fer gol, però no posa en joc la
pilota, o la vol posar a la segona part quan ja està tot començat i de vegades et trobes
que el marcador se’t gira en contra i una cosa que tu has prioritzat aquí, després
resulta que decau i es modifica per poder-la fer. Finalment, les inversions el que volem
és que es puguin fer. En aquest sentit nosaltres creiem que aquests 200.000 € que hi
ha aquí de millores urbanes és una mica un retorn al passat. En el sentit que aquesta
partida era la que en el pressupost de 2018 es va utilitzar per fer aquest procés de
participació al pressupost. I creiem que en aquest cas, hi ha hagut projectes que han
anat dirigits a qüestions urbanístiques, perquè la gent realment l’urbanisme l’incideix i
vol que el seu entorn estigui ben dotat, però en aquest cas també els veïns han optat
per altres qüestions de patrimoni i d’informació i de posar-ho en valor, que creiem que
cal destacar i, per tant, creiem que una mica això és tornar al passat. Perquè, a més a
més, de que la dotem amb 200.000 € d’inici, després la tornem a repetir en el superàvit
i tornem a posar obres de millores urbanes d’una manera una mica indefinida.
D’entrada, doncs, avançar que en el cas que nosaltres decidim presentar al·legacions,
les farem de manera propositiva, com no pot ser d’una altra manera, i que si ho fem, el
que farem és dotar-les d’unes xifres, encara que en algun cas seran aproximades,
però el que no farem és fer brindis al sol, perquè si hi ha 1 milió d’euros de pressupost
per inversions, no farem propostes per valor de 2 milions i entenc que això és una

feina que ens pertoca valorar si la farem, jo crec que seria interessant. De fet, per
aquesta primera part de la intervenció, ho podríem deixar aquí.
Sr. Serret: per anar responent. El Sr. Roger, feia referència al Pla d’Acció Municipal.
En diverses ocasions hem dit que el tenim a punt de presentar i així és. No pateixi que
la ciutadania tindrà tots els mecanismes per poder ser coneixedors d’aquest PAM que
vostè hauria de saber, igual que jo, que hi ha molts ens que presenten el primer
pressupost sense tenir el pla d’acció presentat o aprovat. Dimarts, sense anar més
lluny, vostè i jo aprovàvem com a consellers un pressupost al Consell Comarcal on
precisament l’oposició ens feia la mateixa reclamació que fa vostè, perquè no teníem
aprovat el pla d’acció comarcal ni presentat encara. I vostè sap que això és fruit d’uns
mecanismes a nivell de l’Administració que fan que les temporalitats a l’hora de
presentar projectes de cert nivell, val més esperar una setmana més i presentar-ho
correctament i sense deixar-nos res. I no perquè ens deixem res de puntualització del
PAM, que el govern l’ha fet i el tenim preparat, sinó que volem fer-ho amb tots els
mecanismes que comporta, atès que també serà el primer PAM que tindrà aquest
Ajuntament. Dit això, pel que fa a participació ciutadana, vostè ha fet referència, m’ha
agradat la frase, ha dit és important planificar abans d’executar. Amb això estic
completament d’acord i de fet aquesta setmana ha hagut de passar, malgrat lamentarho molt, el desistiment d’una subvenció que va demanar vostè com a titular l’11 de
gener, on es va sol·licitar el recurs de tècnic per la redacció del pla director de
participació, a la Diputació de Barcelona. En aquesta mateixa sol·licitud es feia constar
la manca de consignació pressupostària per la redacció d'aquest pla director i en la
mateixa sol·licitud es feia també palesa la manca de personal amb responsabilitats en
actuacions de participació ciutadana. Amb aquestes consideracions, donada la manca
de dotació pressupostària, així com la manca de personal capacitat per la redacció del
pla director de participació ciutadana, no s’ha pogut dur a terme aquesta acció. Amb
això què li vull dir? Que té tota la raó, és important tenir planificació. I tenir planificació
amb una estructura, no només política, sinó tècnica. I això és el que hem fet, dotar de
tècnics l’àrea de participació ciutadana. Està molt bé que anem creant regidories, i
amb això també m’hi aplico la responsabilitat pertinent, quan creem un nou govern,
tots intentem crear regidories que entenem que el municipi no té, però no
l’acompanyament, de vegades, de personal. I evidentment, s’ha de poder dotar
d’aquest personal, malgrat la situació que té l’Administració, que no és la millor per
tenir noves incorporacions. Per tant, hem de buscar personal de la casa que estigui
qualificat per fer aquesta feina. I això és el que ha fet el nou govern. Després suposo
que en parlarem, de dotar un Cap d’àrea que sigui el responsable d’aquesta regidoria.
Amb això també li avanço, té tota la raó, hauríem d’haver fet una audiència pública.
Hem de poder posar en pràctica ja el reglament de participació i aquest reglament
també comportarà canvis en aquest plenari, vostè ho sap, en va ser l’impulsor i va tenir
el suport del Consistori. Per tant, crec que ningú tindrà cap problema amb que en els
propers Plens, a la que puguem posar-lo en pràctica, ja aplicar-ho amb totes les
condicions, que també demana aquest reglament. La ciutadania veurà que hi ha un
canvi en la forma de fer i en la forma que ens haurem d’anar adaptant els regidors i
regidores. I amb això, té una part de raó, però abans d’implantar-lo volíem novament,
tenir un equip tècnic al darrere que ens ajudi. Igual que també mantenir les eines que
es van iniciar, penso que són unes bones eines i que durant aquests sis mesos no
hem fet servir i no m’importa reconèixer-ho, i que han d’anar dotades i el primer que
s’ha fet, un cop hi ha hagut el nomenament del personal tècnic, ha estat sol·licitar una
formació exhaustiva, perquè puguin fer ús d’aquestes eines que són molt potents i
que tècnicament n’han de ser coneixedors per tal de que es puguin desenvolupar. Pel

que fa a tema d’Educació, deia que hi ha una disminució. De fet, si mirem l’import total,
hi ha un augment, no una disminució. El que hi ha és una disminució a capítol 1 que es
veu incrementada a capítol 2. Per tant, hi ha un equilibri en la regidoria d’Educació fins
que hi ha un augment general. També dir-li que hi ha activitats que es feien fins ara, i
així continuarà sent, de treball transversal amb Serveis socials i Salut comunitària,
projectes com una esquena sana, que es mantindran però que la dotació econòmica
no apareix a Educació, sinó que apareix a Salut comunitària, en aquest cas. I per això
també hi ha un increment de la partida d’activitats a salut. També dir-li que, a nivell del
servei socioeducatiu, que és un servei que evidentment també hi ha tot un seguit
d’activitats que estaven implicades a la regidoria d’Educació i així continuarà sent, es
dota a Serveis socials per un millor funcionament i eficiència a l’hora d’aquesta gestió,
en tant que creiem que és important tirar endavant aquest projecte, crec que també és
un consens de tot el Consistori. Per tant, la disminució que vostè pugui veure, que ja li
dic, a nivell general hi ha un augment, doncs es veu destinat, si sumem la totalitat de
l’import, hi ha un 3% més respecte el 2019 pel que fa a la regidoria d’Educació. I pel
que fa al servei d’Atenció domiciliària, als serveis socials, també hi ha un canvi de
transferències d’un import per un altre. També recordar-li que hi ha una voluntat, pel
que fa a les despeses bàsiques i de deute de subministrament, en el que durant uns
anys hem pagat allò que vam comprometre’ns, ara perquè crèiem o creiem que hi han
de fer front les empeses que estan vinculades a les persones que tenen dificultats
econòmiques i que per tant, tenen el certificat de vulnerabilitat energètica; per tant, hi
ha aquest compromís de no fer el pagament fins que no hi hagi un conveni que en
forma de bloc, tots els Ajuntaments estem donant resposta. Per tant, hi ha un canvi en
aquestes partides. Això no vol dir que Serveis socials no continuarà prestant aquests
serveis, evidentment que els continuarà fent, també hi ha una partida important pel
que fa a ajuts en l’habitatge. I pel que fa al servei d’atenció domiciliària, no sé si havia
apuntat alguna cosa, però hi ha aquest increment que crec que tots compartim i que
esperem que puguem donar el servei a totes aquelles persones que ho necessiten.
Sra. Ortiz: li volia comentar, Sr. Ramir Roger, respecte al que ha comentat abans de la
subvenció de l’IBI, que les bases les tenim fetes. El que passa és que hi ha uns
barems depenent del salari mínim interprofessional i aleshores això és el que hem de
decidir. Probablement ara l’incrementin, no ho sabem. Només és això el que ens
queda pendent, però les bases estan fetes. I sobretot, agrair-li el to i qualsevol dubte
que tingui, ja sap. Només ens ho ha de consultar. També dir-li que és cert que no hem
fet una reunió prèvia, vostè sap que altres vegades no havia tingut èxit, però jo els he
enviat un mail, i els he dit que qualsevol dubte que tinguessin, me’l fessin arribar. I més
ja no podia fer.
Sr. Mercader: apuntar que la partida d’Esports no ha disminuït, ha augmentat un 6%:
622.000 € el 2020 i 587.550 € el 2019. Hi ha hagut un augment i no una disminució,
com apuntava.
Sr. Roger: a vegades passa que quan es fan classificacions diferents de manera
econòmica o de manera orgànica, els números varien. Per tant, jo aquí tinc un informe
que ratifica el que jo he dit en aquest plenari que vostès podran veure i si hi ha
números, vostès poden comprovar el que no quadra, el que jo he dit està avalat per un
informe. Per acabar, perquè penso que hi ha moltes qüestions a debatre en aquest
Ple, mocions, el que sí que voldria dir és que tinguin a bé, aquest PAM, no només
informar a la ciutadania de la seva existència i que tinguin ocasió de fer-ne seguiment
de la seva execució, sinó que estudiïn la possibilitat d’obrir-lo a la gent, perquè la gent

el pot millorar. Hi ha experiències en aquest sentit de municipis i com veig que un dels
seus arguments per no haver-lo presentat és que el volen fer bé, si no es presenta de
manera definitiva al gener o vostès presenten aquesta proposta pel gener, doncs
contemplin aquesta possibilitat de que la ciutadania el millori, perquè penso que val la
pena comptar amb la gent, amb la seva opinió. Tenim coneixement i persones
segurament que el voldrien compartir col·lectivament en el municipi. Jo a vegades
solia dir una frase que quan fèiem qüestions de participació, jo ho creia i la deia
creient-la, que és que no tot el coneixement que hi pot haver en el municipi està al
servei d’aquest Ajuntament, en nòmina d’aquest Ajuntament. I crec que això és un
factor que cal que vostès valorin, si el volen posar en aquest cas en valor, si el volen
aprofitar, per benefici de tota la col·lectivitat.
Sra. Ortiz: només un apunt. Els números de que estàvem parlant, a vegades pot
passar que segons quin informe tingui, ha recollit partides diferents. Nosaltres ens
basem en l’orgànica, en el que li vaig enviar per mail. Només aclarir això.
Sr. Zaldo: el pressupost és quelcom força feixuc de poder explicar i en aquest sentit
creiem, com ha comentat el portaveu d’ERC, que seria positiu poder disposar, de fet ja
disposem de l’equip informàtic, per poder mostrar aquí gràfiques i poder comentar i
que la gent no només escoltant-nos pugui veure també amb imatges el que estem
explicant. Creiem que seria positiu. En aquest sentit, la CUP avui hem llençat dos
vídeos a les xarxes socials en els que donem la nostra opinió sobre dos dels motius
pels quals avui votarem que no a aquests pressupostos. Creiem que quan es fa arribar
a la gent la informació, la gent pot conèixer millor què està passant a la casa, amb la
gent que ells han posat a dirigir aquest municipi. Dit això, hi ha varis motius pels quals
la CUP votarà que no a aquests pressupostos. N’he seleccionat alguns. Per començar,
la despesa de personal relacionada amb els càrrecs electes i amb el personal directiu,
aquest director general que pretenen contractar. Evidentment, és escandalosa. Són
200.300 € més que l’any anterior. I no és només degut a la despesa relacionada amb
el director general, que ja en parlarem en el punt de plantilla, sinó als seus sous.
Vostès són 10, igual que érem 10 l’anterior govern, i les seves retribucions són un
68.2% més que l’exercici anterior. Per tant, evidentment, igual que en el cartipàs vam
votar en contra, en aquest sentit, aquesta despesa no la podem seguir recolzant. En
segon lloc, pel que fa a Medi ambient. Ja he comentat abans, pel que fa a les
al·legacions, vostès comentaven que tenen un eix de treball que s’anomena Malgrat
Sostenible, ambientalment compromès i territorialment equilibrat. Aplaudim aquest eix,
realment estem contentes de que ho plantegi com un eix de treball. Però, com es
materialitza aquest eix? Com es du a terme? I ho plantejo amb la màxima plenitud i
sense ànims de despotricar res, però sí que veiem que en l’àrea de Medi Ambient es
destina 1.900.000 € i escaig, aquest escaig evidentment és molt, podem arrodonir-ho
en 2.000.000 €. És una quantitat que, d’entrada, podem veure que és important, però
d’aquesta despesa, 1.800.000 € és relacionada amb la taxa de residus, amb el
Consorci, amb la Mancomunitat, en definitiva, amb despeses que són necessàries i
obligatòries per la població. Per tant, del que resta, veiem com podem utilitzar aquests
diners que vostès destinen en aconseguir aquest Malgrat Sostenible del que parlen.
Veiem que s’augmenta 21.550 € en activitats de medi ambient, en concret, a
conservació del medi natural. I això és en relació a feina tècnica que estem contentes
que hagin aconseguit que se’ns doni una subvenció per poder seguir treballant en
matèria de l’espècie protegida que tenim a Malgrat de Mar, els ratpenats de Can
Palomeres. I és positiu que tinguem aquesta subvenció, però si no fos per aquesta
subvenció, no sé d’on trauríem els diners per seguir treballant en aquest eix. És a dir,

els primers pressupostos del nou mandat, del nou govern, pel que fa a temes
ambientals, es troba mancat d’idees i d’ambició per encarar Malgrat cap als reptes que
es plantegen en un context d’emergència climàtica. Ja no estem parlant de qui vol ser
més o menys ecologista, és que estem en un context d’emergència climàtica. Ens
estem carregant el planeta entre totes i que Malgrat de Mar no hi estem posant el
nostre granet de sorra per revertir-ho. No obstant això, veiem que es destina una
partida de 43.000 € a habilitar un espai per gossos a la platja, a tocar de l’àrea
protegida de les psamòfiles, amb el risc que suposa de generar una major afectació a
aquest espai. La qual cosa no deixa més que en evidència la gran incoherència actual,
perquè disposen d’alternatives per satisfer les necessitats d’esbarjo dels gossos i no
les contemplen, dins l’espai urbà, però sí que posen en risc espècies protegides a la
platja. Els demano, i reitero, amb la major plenitud, no utilitzin el nom de sostenibilitat
en va, perquè la buiden de contingut. Tindrien múltiples opcions on destinar diners,
des de projectes d’infraestructura verda, naturalització de l’espai urbà, foment de les
energies renovables, aprofitament de les cobertes d’edificis municipals. Reitero,
tornem al tema de les fotovoltaiques, comencem amb els edificis municipals que tenim
per ser exemple. El resultat és plenament decebedor, en aquest sentit. Perquè si bé
ens fixem en els programes de cadascun dels partits que formen l’actual govern,
assegura que tenen la més absoluta desídia en temes ambientals i ja no ens hauria de
sorprendre, realment, però és un àmbit, l'ecologisme, que des de la CUP sempre
intentem vetllar per ell i en aquests pressupostos creiem que era bo compartir-ho. Més
coses. Externalització del Casal. Tornem a obrir el meló. Han dit vostès dues vegades,
tots dos alcaldes, és millor l’original que la còpia. L’original és el Casal de gestió
directa municipal. Aquest és l’original i aquest funciona bé. Veurem com és la còpia.
Veurem com seran les contractacions en un Casal externalitzat. Veurem com serà el
procés de selecció en el Casal externalitzat. I veurem com seran els sous. Vostè ha
parlat de sous. Com seran els sous amb un Casal externalitzat a una empresa externa
que vol treure’n benefici. Mercantil. Els pressupostos del 2019, els inicials, preveien
una despesa al voltant de 118.000 €. Finalment se’n van gastar 121.000 €, perquè va
haver-hi una modificació pressupostària que semblava que era complicada de tirar
endavant i vam confiar, perquè augmentar pressupost en Educació, i més en
pedagogia activa i en el vessant del lleure, no és mai, segons el nostre punt de vista,
malbaratament de recursos, i vostès destinen una partida en el capítol 2 de 120.000 €.
Per tant, molt similar a la despesa que han tingut aquest any. Haurem de veure com
volen aconseguir els mateixos objectius externalitzant un Casal a una empresa que
voldrà treure’n un benefici que l’Ajuntament no ha de treure. I aquest és el potencial de
les municipalitzacions. L’Administració pública no ha de treure un benefici que sí ha de
treure l’empresa externa. Comentava el Sr. Serret abans, quan ja s’ha tret aquest
tema, que ja hi ha serveis dins del mateix projecte que ja estan externalitzats. És cert,
el servei de menjador, el servei de cuina, estan externalitzats, però era una necessitat
per acabar de completar el projecte, igual que les externalitzacions que s’han fet a la
segona part de l’anterior mandat, en la qual la CUP estàvem a govern també.
Externalitzacions que s’han hagut de fer per completar el servei municipal, no per
substituir-lo, aquí està la diferència. La valoració del mateix equip que es contracta,
crec que per quatre mesos, l’equip directiu, sinó em corregeixen, dos mesos més que
la resta de monitors, i acaba amb una memòria de com ha anat el Casal i valoren
positivament aquests serveis externs. Però recomanen municipalitzar-los també, de
fer-los de gestió directa. A poc a poc anar aconseguint que la gestió sigui el 100% des
de l’Ajuntament. Ja s’ha aconseguit des d’anys enrere que els monitors que estan en
el menjador siguin monitors i monitores contractades directament i no externalitzats. El
que estem fent aquí és tirar passos endarrere. És a dir, estem intentant que hi hagi el

mínim d’externalització al Casal d’estiu i de cop el que fem és externalitzar-ho sencer.
Quan hi ha externalitzacions, i n’hi ha hagut, he fet un resum que m’ha vingut el cap en
cinc minuts de varis, segur que me’n deixo, tenim externalitzada actualment l’escola
bressol, tot i que nosaltres vam intentar fer-la municipal i no ens en vam sortir. Tenen
l’expedient obert per si volen tirar-ho endavant. Tenim externalitzada l’aigua, el servei
d’atenció a la dependència, el GR, la neteja viària, el socorrisme, els residus, i tantes
altres partides que tenim externalitzades. I és una llàstima, però és que a vegades cal
recórrer-hi per acabar de completar. Al final, les externalitzacions quan un Ajuntament
hi ha de recórrer o hi recorre per voluntat, hi ha tres opcions. O bé no creu en la gestió
municipal o bé no té la voluntat de gestionar municipalment o bé no està preparat. Pot
ser una d’aquestes tres. I no hi ha cap pega en cap de les tres, s’ha de reconèixer,
passi el que passi, no estem preparades, doncs ho externalitzem. Creiem que això
seria millor d’una altra manera, ho externalitzem. Justifiquin com ho vulguin justificar,
però estem sobradament preparades a Malgrat de Mar per tirar endavant un Casal
d’estiu municipal de gestió directa, sobradament preparades. Per tant, no enganyin.
Vostès no externalitzen el Casal per intentar que s’acabin de corregir algunes coses
que potser no acaben d’estar del tot polides, vostès externalitzen el Casal d’estiu
perquè volen contractar un director general i necessiten aire en el capítol 1. Per tant,
passen la despesa a capítol 2, per tenir aire al capítol 1 i contractar aquest director que
els faci la feina a vostès, en lloc de baixar-se els sous vostès, que seria lo lògic. Més
coses. N’hi ha per tots. Ens agradaria que si vostès ja plantegen a l’àrea de Cultura
aquesta diferència de partida respecte l’anterior pressupost, baixen 25.000 € en
despesa en activitats i pugen 45.000 € en transferències, perquè com ha comentat la
regidora d’Hisenda, es preveu que hi hagi activitats que facin les mateixes entitats i,
per tant, es regularà a través de convenis, ens agradaria saber si ja tenen algun
projecte en ment que justifiqui aquest canvi de gestió i de funcionament, perquè estem
parlant d’una despesa força elevada. Per tant, entenc que en el temps que porten
vostès des de les eleccions, ja han negociat, ja s’han assegut amb les diferents
entitats culturals perquè tirin endavant activitats, perquè no haguem de perdre les
activitats culturals que fins ara estem desenvolupant a Malgrat de Mar. Trobem a faltar,
en inversions, l’espai jove. Ens agradaria que sorgís un espai jove. I vull pensar que en
els quatre anys d’aquest mandat tindrem espai jove. Vull pensar-ho i li reitero lo que li
vaig comentar, en el seu moment, al regidor, quan calgui tirar-ho endavant i mirar
ubicacions i mirar funcionaments, la CUP està disposada al 100% a donar-li la nostra
opinió al respecte. Si no és ara, més endavant, però ens agradaria saber com és que
no es planteja per aquest següent exercici. Segur que tinc més coses, però com
vostès em contestaran algunes de les qüestions que he fet, tornaré a comentar-ne, així
que ho deixo per la segona intervenció.
Sr. Mercader: faré un parell de puntualitzacions. Quan vostè diu que no enganyin,
nosaltres també demanem que no enganyin quan no té res a veure el Casal d’estiu
municipal amb la contractació del director general. No té res a veure. Fa quatre anys
es volia contractar un director i el Casal d’estiu era la mateixa gestió directa que feia
l’Ajuntament. Que vostès ho vulguin relacionar, el Casal d’estiu que passa de ser de
l’Ajuntament a una empresa externa pel tema del director general? Bueno, això té una
paraula que es diu demagògia. Perquè els 120.000 € que estan al Casal d’estiu a
capítol 1, la mateixa quantitat de diners va a capítol 2. Per tant, no té res a veure el
casal d’estiu municipal amb el director general. I és fer una interpretació
malintencionada de dir passem el Casal d’estiu municipal de gestió directa a un altre
tipus de gestió i ho fan per contractar aquest director general. Doncs no. No té res a
veure una cosa amb l’altra. I això volia dir-ho per incidir-ho, perquè sé que és un

mantra que ara utilitzaran. I ja que demanen que no enganyin, jo també demano a la
CUP que no enganyi. També diu dels sous, dels grans sous i tot. Bé, en aquests sous
hi som tots. Regidors de govern i regidors de l’oposició. Si tornem al debat dels sous,
si mirem el preu hora d’un regidor de l’oposició amb preu hora d’un regidor del govern,
surt més car un preu hora d’un regidor de l’oposició que un preu hora d’un regidor de
govern. Fins fa quatre dies, el salari mínim era de 600 o 700 € i els regidors caps
d’oposició, per 8h setmanals, cobraven aquest salari mínim. Per tant, si hem de ser
autocrítics tots amb els sous, siguem-ho tots i si ens hem de tocar els sous, ens els
toquem tots. Però nosaltres ho vam proposar en el seu dia i vostès van estar d’acord
amb els seus sous.
Sr. Zaldo: no.
Sr. Mercader: li vam dir que vostè, si no està d’acord amb aquest sou, el pot donar i
cap problema. Però bé, el que vinc a dir, és que tots estem involucrats en aquest
sentit. Vostè deia instal·lació de plaques fotovoltaiques en els equipaments municipals.
Ja n’hi ha. En el pavelló germans Maragall, per exemple, hi ha una instal·lació de
plaques fotovoltaiques. Per tant, no és que haguem d’iniciar cap instal·lació, si de cas
hauríem de continuar amb aquesta instal·lació. També incidir en el tema de la platja
per gossos. Sembla que si es fa la platja per gossos en aquella platja, que per cert,
l’anterior govern també havia decidit fer la platja per gossos en aquella platja, en el pla
d’usos, que estaria bé que això es digués, però el que passa és que no ho van
anunciar, però en aquella zona també hi havia la platja per gossos. Llavors,
simplement nosaltres el que hem fet és posar-la en aquella platja i, a veure, la platja
per gossos està vallada, per tant, no han de sortir del recinte de la platja per gossos i
per tant, no posa en perill les psamòfiles que hi ha prop d’aquesta zona. Per tant, no
només la defensa del medi natural de les psamòfiles de la platja és una defensa que
volen fer vostès, sinó que crec que tots els partits polítics volem defensar això. I llençar
un missatge de tranquil·litat de que aquesta instal·lació de la platja per gossos no
incidirà negativament en la zona protegida de les psamòfiles.
Sr. Serret: per contestar-li, Sr. Zaldo. Vostè ha explicat els motius pels quals avui
votaran que no i entenc que aquest vot negatiu és un vot avançat pels propers
exercicis, perquè evidentment hi ha parts d’aquest pressupost que es mantindran al
llarg del mandat, com és la contractació d’aquest gerent que continuarà en la línia amb
els objectius que se li marcaran per una nova eficiència, una nova manera de treballar
en aquest Ajuntament i per tant, ja ens avança quin serà el seu vot en els propers
quatre anys. Dit això, dir-li que no faci demagògia, això ja li han contestat. Veurem
també en els propers punts que portem avui en aquest plenari, ja ho explicarà la
regidora de Recursos humans, en aquesta plantilla orgànica de treballadors en que hi
ha noves creacions, no només la del gerent, per tant, afirmar que es deixa de
contractar 14 monitors pel gerent no és cert, hi ha una reestructuració en el capítol 1
en el que permet la contractació d’altres tècnics, en altres regidories, que durant tot
l’any tenien aquesta mancança i abans ho apuntava, per exemple, de participació
ciutadana, també a recursos humans, també a barris, també a igualtat, també a gent
gran. Hi ha tot un seguit d’equipaments, un seguit de regidories, que no tenien
personal i que per tant, aquesta estructuració que també ja ve d’un passat i un govern
anterior que va fer unes promocions internes que s’han consolidat i que per tant, el
capítol 1 ha patit una reestructuració important de sous amb els treballadors actuals en
el que crec que ningú critiquem, però també s’ha de puntualitzar que hi ha hagut un
augment de les retribucions important en els treballadors. Per tant, no podem fer

aquesta demagògia. Parlant del Casal d’estiu, en el que en plantilla hi havia 14
monitors, 2 coordinadors i 1 director. Quan governes, hi ha un moment que s’ha de
decidir quina és la plantilla orgànica i, més d’una vegada, havia manifestat
personalment que aquest nombre de monitors era ridícul per la quantitat de nens i
nenes que volíem o volem que hi hagi en el Casal d’estiu municipal. Per tant, si volem
donar una capacitat concreta, vostè sap i ho sap millor que jo, que ha d’haver-hi una
ràtio i ha d’haver-hi un nombre de monitors, que no és precisament el nombre de
monitors que tenim en plantilla. I per tant, això dificulta a l’hora d’executar l’exercici, de
contractació de monitoratge, perquè no ens permet contractar tot el nombre que la
ràtio ens obliga a tenir, a no sé que decidim al nombre de nens i nenes que
contractava aquest Ajuntament fa 15 anys o 30 anys, que vostè diu que existeix el
casal, doncs tornar 15 anys enrere, 20 anys enrere, en que hi havia només 14
monitors. Per tant, el que calia, potser, quan vostès eren els titulars d’Educació, era
apostar perquè s’ampliés aquest nombre de plantilla de monitors, i això no va ser el
cas. Es va mantenir el mateix senzillament que a proposta d’aquest grup municipal,
que vam dir un sol coordinador no pot ser, n’hi ha d’haver dos com a mínim, perquè
sinó durant l’exercici passen coses i ens quedem amb una direcció que malgrat la ràtio
és la que és, no la tenim. Modifiquem-ho. I és l’únic que vam aconseguir quan l’aposta
és que hi hagi els monitors que permeti donar resposta a tota la ciutadania que vol
utilitzar el Casal d’estiu. També dir-li que no s’equivoqui, en cap cas parlem de
substituir. També ho he apuntat abans, una cosa és externalitzar i l’altre privatitzar.
Externalitzar el servei del Casal municipal no vol dir que substituïm una gestió, perquè
hi ha una coordinació que ha d’estar implicada, una coordinació amb la regidoria
d’Educació, que es pot marcar setmanalment, cada tres dies, cada dos, in situ. Es
poden marcar moltes coses en un plec de condicions. Moltes. En la que la tècnica
d’Educació hi estigui implicada, la Cap d’àrea estigui implicada, que la regidora estigui
implicada. En que també hi hagi una aportació per part dels pares. Hi ha moltes
dinàmiques per treballar, perquè hi hagi aquest control pel que fa a l’empresa que
vostè apunta que voldrà guanyar molts i molts diners. Això no és així. En tots els
processos la llei marca també avui quin és el preu hora per treballador que s’ha
d’aplicar. Això és una nova forma de fer plecs de condicions i de fet, aquest
Ajuntament ja estem treballant en aquestes noves formes, perquè ho marca la llei. I el
preu hora del monitoratge el marca la llei, igual que marca la llei quin ha de ser el preu
hora de la treballadora familiar i la treballadora social, i això ha d’estar també redactat
en el plec de condicions. Com també es pot, en el plec de condicions, marcar quins
seran els requisits per contractar els treballadors. Sempre i quan, igual que actualment
si fem la contractació des de l’Ajuntament, no fem discriminació per lloc d’origen. Ho
dic perquè alguns, que he sentit, he vist i he llegit a les xarxes degut al caliu que es va
fent i m’agradaria deixar-ho molt clar, perquè no es vulgui difondre que siguin
contractats només del municipi. Això és una discriminació per lloc d’origen. I això, no
dic que ho hagi dit vostè, però ho vull deixar clar, perquè com fan afirmacions i veig
comentaris a les xarxes, vostè l’altre dia, aquí, apuntava que si us plau col·laborem en
no difondre missatges erronis, missatges que puguin crear crispació i aquest és un
dels motius. Missatges que es fan per la xarxa, a veure quin personal es contractarà.
Evidentment, el personal que es contracti ha de ser professional, ha de fer ben feta la
seva feina i ha de seguir el projecte educatiu que l’Ajuntament marquem. I
evidentment, clar que tots volem que sigui del nostre municipi, això no ho nega ningú,
però és un requisit que ni el mateix Ajuntament demana quan hi ha un procés de
selecció, perquè si ho fes, seria un delicte. I això vull deixar-ho molt clar. Pel que fa a
l’escola bressol, sí, jo mateix vaig participar amb els regidors de govern en la comissió
per l’estudi de remunicipalització del servei. Un estudi que, per cert, ens apuntava que

no era viable i que la regidora de la CUP en aquell moment, responsable d’Educació,
no va tirar endavant. Hi havia un compromís de l’estudi, es va fer l’estudi i ha
començat un nou mandat i l’estudi està damunt de la taula. Però deia molt clar que les
limitacions econòmiques eren les que eren. De la mateixa manera que les limitacions
econòmiques hi són en la contractació diària del personal de la casa. Quan tenim una
baixa, com tenen un seguit de millores en les seves condicions laborals que no tenen
les persones que treballen al carrer i ningú ho critica, al contrari, però que fa que
cobrin el 100% de la baixa, això ens implica que no pugui haver-hi una contractació
ipso facto quan algú agafa la baixa. I sincerament, si jo porto el meu fill a l’escola
bressol municipal, que és directa, que la contractació és directa i la monitora, o la
mestra o l’educadora agafa la baixa i resulta que no es pot substituir, doncs home,
estaria una mica preocupat. I això actualment no passa, perquè hi ha una
externalització. I això no vol dir que la llar d’infants no sigui municipal. I això no vol dir
que la llar d’infants no tingui uns controls periòdics. I això no vol dir que la llar d’infants
no treballi bé, al contrari. El servei és més que correctíssim, vostès han estat al
capdavant d’aquest servei i crec que no n’han tingut cap queixa. I el tracte amb les
professionals ha estat immillorable si ‘ha defensat tot el que calia. I hem apostat amb
tot allò que s’hi podia apostar. Per tant, home, afirmar que una externalització és
empitjorar, doncs no ho compartim. I evidentment, arribarà l’estiu i podran a finals
d’estiu, quan arribi el setembre, amb la memòria, podran valorar i tenir els mecanismes
per dir si el Casal ha estat el correcte o no ha estat el correcte. Més o menys crec que
li he anat contestant pel que fa al Casal d’estiu i a les externalitzacions. També dir-li
que apuntava amb un equipament jove però que no els he vist dir res de la partida de
projectes tècnics destinats al nou equipament cultural que ha de poder donar resposta
a una mancança molt important que tenim en el nostre municipi a nivell cultural, però
que també ha de permetre a totes aquelles entitats que donen resposta a col·lectius
joves i col·lectius no joves, per poder continuar apostant per millores de programació
cultural, per millores d’activitats vinculades amb la cultura, no només del teatre, i que
això també va molt lligat a les transferències, en aquest augment de transferències en
l’àrea de Cultura. I que van molt lligades també amb un programa de pla estratègic del
nostre municipi que ha de permetre que tingui encara més activitat cultural lligada amb
les entitats, amb les entitats juvenils, amb les entitats no tan juvenils, però que van
lligades amb la cultura.
Sr. Zaldo: comencem pel principi. Vostè parlava de sous. Jo parlava de sous i vostè
ha completat amb sous de l’oposició. Jo vaig votar en contra del cartipàs en la seva
totalitat i reitero ara públicament que els sous que els portaveus dels partits de
l’oposició estem rebent, són desmesurats. També ho són, sí. I no se’m cauen els
anells per reconèixer que a mi, mensualment, d’aquesta casa, rebo una nòmina que
considero que no és la que s’hauria de pagar a un regidor de l’oposició. Considero que
hauria de ser menor i per això vaig votar en contra. Què preferim fer en lloc de decidir
no cobrar aquesta nòmina? Del que cobrem, un tant per cent se’n va a CUP nacional,
un altre tant per cent se’n va a l’Assemblea Local de la CUP i fem donatius. Fem un
donatiu periòdic mensual a Open Arms, per exemple. Per tant, com després es
materialitzen aquestes retribucions que per cert, aquest portaveu, en tant que
representant d’un partit polític, jo no ho anava a compartir, però vostè ha dit aquí, ha
frivolitzat amb aquest tema, doncs aprofito per comentar-ho. Però reitero, els sous
haurien de ser menors tots. I reitero lo que vaig dir. Estic disposat a que els baixem
tots. Faltaria més. Jo no he vingut a fer-me ric amb la política, he vingut a representar
unes idees. En segon lloc, tema platja per gossos. No hi havia pressupostada una
platja per gossos. En el pla d’usos existia que podria existir, però no hi havia el

pressupost. Aquest cop hi ha pressupost i per això el qüestionem. Jo he vingut per
comentar els motius pels quals la CUP vota no, i aquest és un d’ells. Més coses. Casal
d’estiu. Comenta, Sr. Serret, que la quantitat de monitors era ridícula. Consideren que
externalitzant el Casal d’estiu, amb la mateixa partida, s’augmentarà la quantitat de
monitors? Perquè això només hi ha una manera de fer-ho, i és empitjorar les
condicions laborals d’aquests monitors per tal de que se’n puguin contractar més. Si la
quantitat de monitors és ridícula, lluitem per aconseguir-ne més. Fem les modificacions
al Casal que considerem. També parla de ràtios. Aprofito per compartir, el decret de
l’educació en el lleure, que regula les ràtios del Casal d’estiu i la resta d’entitats
d’educació en el lleure, parla de que el 40% de l’equip de monitors i monitores ha de
ser titulat. La resta no té per què ser titulat. Per tant, si hi ha monitors en pràctiques,
personal complementari, pot complementar perfectament seguint la legalitat i no posa
en perill la ràtio. I hi estarem a sobre. Estarem a sobre d’aquest tema, igual que
estarem a sobre d’altres projectes i serveis que han comentat, estarem a sobre de com
acaba desenvolupant aquest Casal d’estiu. Si hi haguessin informes tècnics que
recomanessin, venim d’un Ple extraordinari en el qual ens basàvem exclusivament en
els informes tècnics per justificar les modificacions que van fer. Si hi haguessin
informes tècnics en aquest aspecte que diguessin mira, l’equip tècnic d’Educació que
ara es veurà reforçat, que ho parlarem després, treballaria més òptimament o
s’aconseguiria més objectius si l’empresa fos externa i hi hauria aquesta coordinació,
llavors podríem parlar d’externalització i punt. Que de fet, privatització ho ha dit vostè,
jo no ho he dit en cap moment, he dit empresa privada però no he dit privatització. Si
finalment acaba sent una privatització o no, ens haurem d’esperar malauradament per
veure-ho. I si al setembre veiem que ha estat una privatització, ja haurem anat tard,
perquè revertir això és molt costós i pràcticament impossible, com hem vist amb
l’escola bressol. Però nosaltres no volem arribar aquí, no volem que es privatitzi, però
és que ni tan sols volem que s’externalitzi. Per això reitero que el vot serà aquest. I si
és aquest en els següents exercicis, si la tònica és aquesta, el vot als pressupostos en
els següents exercicis, per part de la CUP, haurà de ser negatiu, per molt que pugui
haver-hi partides en les que sí que ens posem d’acord, però jo aquí he vingut a dir
perquè votarem no. Completar. El portaveu d’ERC ha parlat de participació ciutadana,
que també des de la CUP volem fer-hi una mica d’incís. M’agradaria saber si la
participació ciutadana que es permetrà fer en aquest pressupost serà de qualitat o
serà com la consulta del Sant Nicolau. M’agradaria saber-ho, això. En fi, ho deixaríem
aquí.
Sr. Serret: puntualitzar, Sr. Zaldo, que jo no he dit que es contractaran més monitors
amb un sou més baix, el que he dit és que hi ha 14 monitors en plantilla. L’Ajuntament
fa molt temps que no contracta només 14 monitors, en contracta més. I no els té en
plantilla. Això és el que he apuntat. I per tant, fem les coses correctament. I no
responsabilitzo el govern d’aquest mandat, perquè això fa molts anys que es continua
fent i que s’està posant en pràctica. Per tant, regularitzem aquesta situació. I fem les
coses ben fetes. Quan parlo de ràtio, ja sé que hi ha un 60-40, però no hi ha 14
monitors en el Casal d’estiu. Estem donant servei a 300 menors del municipi, no
només amb 14 monitors de plantilla. N’hi ha més. Per tant, fem-ho correctament.
Perquè vostè sap, i ho sap perfectament, que quan havia de posar un tendal al pati, el
tendal no arribava. I no arribava perquè l’Administració té un procediment legal,
contractual, que porta una temporalitat. I al final va haver d’aparèixer el tendal amb
una aportació externa. Hi va haver tendal abans que arribés el tendal
administrativament de forma legal, perquè sinó, els menors es cremaven la pell quan
sortien el pati del Montserrat. Per tant, home, fem les coses correctament, i vostè això

ho sap. Perquè estava aquí, a aquest plenari, també reclamant que es posés aquesta
xarxa. Ho sap perfectament, ho ha viscut des d’una altra banda. Podem apostar per un
servei més eficient, més ràpid, que no té res a veure amb la professionalitat del
monitoratge. Volem deixar-ho molt clar, això. No té res a veure amb els treballadors
que estaven o que estan dirigint, quan dic estaven em refereixo a que cada any s’ha
de fer una contractació i per tant, no són fixos discontinus, no són els mateixos,
malgrat que puguin repetir any rere any i que esperem que aquesta línia també hi
sigui, si és que ningú diu que vol canviar aquesta gestió. El que estem és volent
buscar una millor eficiència en la gestió en aquelles coses que, amb una contractació
directa, no ens permet fer. Que quan necessitem fer una contractació, sigui ràpida.
Que si hi ha un bescanvi de nombre d’alumnes, també es pugui fer. De fet, el govern
anterior es va plantejar fer el casal per quinzenes. Sap que el Casal per quinzenes,
amb la contractació directa de treballadors no es pot fer? I en canvi donaríem el servei
a altres monitors. i això es va plantejar. Però es va arribar a la conclusió que no era
viable. I no és viable perquè contractacions per quinzenes, no dels monitors, sinó que
a l’hora de fer les matricules els alumnes o els nens i nenes puguin matricular-se amb
temporalitats diferents a les marcades pot permetre una millor eficiència. I això ha
d’anar vinculat amb una contractació externa. Però no vol dir que perdem la gestió.
Quan dic externalització i privatització, ho apunto perquè he vist comentaris a la xarxa
que no m’han agradat i que vull deixar molt clar que una cosa és la contractació
externalització i l’altra és la privatització. Un casal municipal amb uns preus públics
que estan aprovats i que no es toquen, perquè continuaran sent els mateixos,
donarem el millor servei, com sempre s’ha fet, i que ningú qüestiona, però amb una
millor eficiència. Amb totes aquelles parts administratives que actualment també
dificulten. Perquè després també en parlarem. L’Ajuntament regularitzarà tot un seguit
de contractes que comportarà a la casa tot un seguit d’activitats i treball aquest any
2020. I insisteixo, vostè diu que no és reversible, la decisió, doncs no ho comparteixo.
Perquè no és el mateix absorbir l’escola bressol on hi ha uns treballadors i
treballadores, que un casal d’estiu on cada any canvien els treballadors i no hi ha cap
subrogació. Perquè de fet, un dels motius pels quals no podíem fer la
remunicipalització de facto, és perquè uns treballadors i treballadores a l’escola
bressol que automàticament s’incorporen a l’Ajuntament i que després han de fer un
procés de selecció. Per tant, la cosa és molt diferent amb l’escola bressol i el casal
d’estiu i no és comparable. No és comparable perquè els treballadors no són fixes, no
treballen a l’Ajuntament any rere any amb un únic procés de selecció. Cada any es
repeteixen i cada any se’ls contracta de nou i han d’opositar per ocupar aquell espai. I
pel que fa a la participació, ja li apuntava que estarà dotada de bons mecanismes que
hi ha un mecanisme, una plataforma que ja es va iniciar correctíssimament, que té
una certa complexitat i que no hi havia cap tècnic que estigués format per portar a
terme amb totes les exactituds, amb totes les condicions que té aquesta plataforma i
que ara, en el moment que s’ha anomenat el responsable, s’ha sol·licitat que vinguin a
fer la formació per poder mantenir aquest equipament, aquesta plataforma de Malgrat
Decideix, perquè pugui utilitzar-se de totes totes.
Sr. Zaldo: reitero que hi estarem a sobre, ens preocupa i per tant, hi tindrem la vista
posada en tot plegat. I simplement acabar la meva intervenció en aquest punt dient
que la pública es defensa i que des de la CUP sempre farem el possible per defensarla.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 12 de desembre de
2019.

Vista la proposta de l’alcaldia, de 4 de desembre de 2019, el Ple de l’Ajuntament,
per deu vots a favor (PSC i JxC), un vot en contra (CUP) i sis abstencions ( JxM i
ERC), acorda:
Primer. Aprovar inicialment el Pressupost General per a l’exercici 2020 integrat pel
Pressupost de l’Ajuntament, que es detallen a continuació:
1. Pressupost de l’Ajuntament


Pressupost d’ingressos:
Capítol
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

Total pressupost d'ingressos



2020
9.168.000,00
275.000,00
4.595.350,00
4.938.525,00
168.150,00
400,00
26.650,00
36.000,00
967.750,00
20.175.825,00

Pressupost de despeses:
Capítol
1
2
3
4
6
7
8
9

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

Total pressupost de despeses

2020
9.646.800,00
8.523.875,00
24.000,00
443.850,00
1.000.550,00
36.000,00
500.750,00
20.175.825,00

Segon. Aprovar les bases d’execució del pressupost.
Tercer. Exposar-lo al públic, juntament amb els seus antecedents i justificants, per un
termini de quinze dies hàbils, mitjançant inserció del corresponent anunci al Butlletí
Oficial de la Província.
Quart. Considerar definitivament aprovat el pressupost, en el supòsit de que no es
presenti cap reclamació durant el termini d’exposició al públic.
Cinquè. Remetre còpia del pressupost, definitivament aprovat, a l’Administració de
l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.

5. - Aprovació de la plantilla orgànica de l'Ajuntament, exercici 2020.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20191219&punto=5
Antecedents
L’article 26 del Decret 214/1990, pel qual s’aprova el Reglament de Personal al servei
dels Ens Locals de Catalunya, en concordança amb l’article 28 del Decret Legislatiu
1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un únic text determinats
preceptes de la funció pública a Catalunya, conforme les entitats locals han d’aprovar
anualment la seva plantilla orgànica.
Respecte de la plantilla i tenint en compte els acords presos a la Mesa de Negociació
de data 05.12.2019, cal efectuar una sèrie de modificacions, en referència a la creació
de nous llocs de treball i/o a la reconversió de llocs de treball, i aquests es detallen a
continuació:
Modificacions de llocs relatius a personal directiu:


Creació d’un lloc de Director/a General (A1), sota la figura de Personal
Directiu Professional.

Per tant la plantilla de personal directiu resta predeterminada en 1 lloc de treball (1
efectiu).
Modificacions de llocs relatius a personal funcionari:


Amortització d’un lloc de treball de Director/a Àrea de Territori i Sostenibilitat
(A1).



Creació d’un lloc de Tècnic/a Superior Recursos Humans (A1).



Modificació del lloc de Tècnic/a de Recursos Humans (A2).



Creació d’un lloc de treball d’Auxiliar administratiu/va (C2) a adscriure a
Serveis Generals, de suport a la contractació administrativa.



Amortització del lloc de treball d’Auxiliar Administratiu/va (C2) adscrit/a
Territori i Sostenibilitat.



Creació d’un lloc de treball d’Administratiu/va (C1) a adscriure a Serveis en el
Territori.



Amortització d’un lloc de treball d’Auxiliar administratiu/va (C2) adscrit a
Serveis en el Territori.



Amortització de 4 llocs de treball d’Auxiliar administratiu/va (C2) adscrits a
Alcaldia, Estadística, Gestió tributària i Oficina d’Habitatge, en haver-se

provisionat durant el 2019, els respectius llocs de treball d’Administratiu/va
(C1).


Amortització d’un lloc de treball d’Administratiu/va (C1) adscrit a Esports en
haver-se provisionat durant el 2019, el respectiu lloc de treball de Tècnic/a
auxiliar Esports. (C1).



Amortització d’un lloc de treball d’Administratiu/va (C1) adscrit a OAC en
haver-se provisionat durant el 2019, el respectiu lloc de treball de Tècnic/a
auxiliar responsable OAC (C1).

Per tant la plantilla de personal funcionari resta predeterminada en 104 llocs de
treball (98 efectius).
Modificacions de llocs relatius a personal funcionari:


Amortització d’un lloc de treball d’Educador/a Social (A2) adscrit a Serveis a la
Persona en haver-se provisionat durant el 2019, el respectiu lloc de treball de
Coordinador/a Acció Social (A2).



Creació del lloc de treball de Cap d’àrea de Qualitat de Vida (A2) i que
efectuarà les tasques de gestió del Centre Cívic, Participació Ciutadana, així
com les inherents al lloc de treball de Cap d’Oficina local d’Habitatge.



Amortització del lloc de treball de Cap Oficina Local Habitatge (A2).



Redenominació del lloc de treball d’Auxiliar Administratiu/va adscrit a l’Oficina
Local d’Habitatge (C2), passant a ser auxiliar administratiu/va de suport a
regidories del Centre Cívic.



Amortització d’un lloc de treball de Director/a de Casal Estiu (C2).



Amortització de 2 llocs de treball de Coordinador/a de Casal Estiu (C2).



Amortització de 14 llocs de treball de Monitor/a de Casal Estiu (AP).



Redenominació del lloc de treball de Tècnic/a en GIS, que passa a denominarse Tècnic en GIS – Cadastre (A2), i que passa a dependre orgànica i
funcionalment de Serveis Econòmics.



Creació d’un lloc de treball de Tècnic/a en Barris, Igualtat, Gent Gran i
LGTBIQ (A2) a adscriure a l’Àrea de Qualitat de Vida.

Per tant la plantilla de personal laboral resta predeterminada en 106 llocs de treball
(100 llocs efectius).
Personal eventual


Sense modificacions

Per tant la plantilla de personal eventual resta predeterminada en 1 lloc de treball (1
lloc efectiu).
Mesa de Negociació de data 05.12.2019.
Informe del Secretari General, de data 3 de desembre d’enguany.
Informe del Secretari General, de data 3 de desembre d’enguany, d’incorporació a la
plantilla de la figura del Personal Directiu Professional.
Marc normatiu
La plantilla de llocs de treball té com a fonament jurídic la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de
Pressupostos Generals de l’ Estat per l’any 2018 publicada al BOE núm. 161 de 4 de
juliol de 2018 i amb vigència des del 5 de juliol de 2018, prorrogat per l’anualitat 2019 i
previsiblement pel 2020, en aplicació de la previsió continguda a l’article 134.4 de la
Constitució de pròrroga automàtica.
L’article 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, estableix que la plantilla de personal de les
entitats locals ha d'estar integrada per la relació detallada per cossos, escales,
subescales, classes i categories de les places en què s'integren els funcionaris, el
personal laboral i l'eventual agrupades, indicant la denominació d'aquests, el nombre
de places que les constitueixen, el nombre de les que es trobin vacants i el grup a què
pertanyin, d'acord amb la titulació exigida per al seu ingrés.
L’article 26 del mateix Decret 214/1990, estableix que l'entitat local ha d'aprovar
anualment la plantilla en la mateixa sessió en què s'aprovi el pressupost. Un exemplar
de la plantilla amb el total de les retribucions del personal que se'n dedueixi i de la
relació de llocs serà un dels documents que integren el pressupost.
Finalment pel què fa al procediment d’aprovació de la plantilla s’haurà de seguir el què
disposen els articles 126 al 129 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local,
a l’article 22.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de règim local i a l’article 52.2.j)
del 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.
L’aprovació de la plantilla és competència plenària indelegable (art. 52.2.j) text refós
LMRLC) i una vegada aprovada pel Ple s'ha de publicar, en el termini dels trenta dies
següents al d'aquesta aprovació, en el BOP i en el DOGC, trametent-ne còpies a
l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació de la Generalitat.
Obert el torn d’intervencions
Sra. Ortiz: el dia 5 de desembre d’aquest any, va tenir lloc la mesa de negociació
entre sindicats en representació dels treballadors i l’equip de govern i es va acordar
una sèrie de modificacions referents a la creació de nous llocs de treball i la
reconversió d’altres llocs de treball de la plantilla. Voldria destacar els canvis més
rellevants. Creació d’un lloc de director/a general, A1, sota la figura de personal
directiu professional, figura que ja existia com a director de l’àrea de territori i

sostenibilitat, que quedarà amortitzada. La motivació i creació d’aquesta figura de
director general no és una altra que la voluntat d’aquest equip de govern d’incorporar
al nostre Consistori una forma de treball més eficient i àgil, ja que aquesta figura haurà
de ser capaç de planificar, organitzar, coordinar, supervisar i controlar totes les àrees
de l’Ajuntament. El que es pretén no és una altra cosa que crear nexes indispensables
entre les àrees a nivell intern i a nivell extern, en tant que seria el supervisor de grans
projectes. Les modificacions del personal funcionari per destacar, creem també el lloc
de tècnic superior en recursos humans, A1 i la modificació del lloc de treball de tècnic
de recursos humans A2. Aquesta creació creiem que era necessària pel bon
funcionament del Consistori, ja que com tots sabeu, tenim una plantilla de més de 200
treballadors i el volum de feina que genera requereix aquesta creació per millor
organització del Consistori. Tenint en compte la creació i amortització d’administratius i
auxiliars administratius de diferents àrees de la plantilla de personal funcionari, de
personal, quedarà determinada en 104 llocs de treball dels quals 98 són efectius. Pel
que fa a la modificació de llocs relatius a personal laboral, creem el lloc de Cap de
l’àrea de qualitat de vida, A2, que actualment ocupa el lloc de Cap d’oficina local
d’habitatge i s’amortitza aquest lloc. El Cap d’àrea de qualitat de vida gestionarà el
Centre cívic, participació ciutadana i totes les funcions que ja assumia com a cap local
d’habitatge. Creem un lloc de tècnic en barris, igualtat, gent gran i LGTBI A2, adscrit a
l’àrea de qualitat de vida. S’amortitza un lloc de director de casal d’estiu, dos llocs de
coordinador de casal d’estiu i 14 llocs de casals de monitors, degut a l’externalització
del servei que hem parlat. El lloc de tècnic GIS passa a denominar-se tècnic GIS A2 i
passarà a dependre orgànicament i funcionalment dels serveis econòmics. La plantilla
de llocs laborals resta doncs en 106 llocs de treball i efectius 100. Pel que fa al
personal eventual, resta sense modificacions, un lloc de treball, un lloc efectiu.
Sra. Ponsa: nosaltres en el Ple del 2018 vam portar aquesta plantilla consensuada
amb els representants dels treballadors. Vostès han fet el mateix? Consensuar-ho tot
amb els representants dels treballadors?
Sra. Ortiz: ho acabo de dir.
Sra. Ponsa: dons si han fet el mateix i els representants dels treballadors estan
d’acord amb tota aquesta relació que vostès porten avui al plenari, no tinc res a dir.
Sr. Roger: vostès, com a govern, tenen la potestat d’organitzar pel que fa al personal
de l’Ajuntament. Nosaltres, en aquest cas, ens abstindrem. Ens abstindrem perquè el
tema d’aquest director general haurem de veure com funciona i, per tant, no voldríem
posar cap obstacle, però tampoc podem valorar que aquesta decisió que prenen
vostès avui sigui encertada. Els encoratgem a fer uns bons plecs per l’accés d’aquesta
persona, perquè realment el salari és elevat i per tant, que tingui una selecció acurada
i que sigui l’adequada pel que convé a l’Ajuntament. I després, en el tema del Casal,
demanar-los que facin el que estigui a les seves mans perquè el personal continuï sent
amb el perfil que hi ha hagut fins ara, que són de manera majoritària, joves del poble.
Per tant, que a l’estiu fan aquesta tasca i que els serveis per tenir un salari que els
permet ajudar-los a cursar els seus estudis i cobrir les seves necessitats que al jovent,
en aquest cas, costa que sigui així. Pel que hem vist, en el tema de recursos humans
som conscients que calia reforçar aquesta qüestió i hem vist també que han millorat o
han fet passes per adquirir uns ajuts en la qüestió de fixar com fitxen els treballadors i
modernitzar també aquesta part més tècnica. També veure com resultarà aquest
canvi, aquest lloc de treball nou que es crea de Cap d’àrea de qualitat de vida. Veiem

que és la seva aposta. Jo els hagi de ser sincer, i ens són coneixedors a la casa, el
meu perfil era apostar per un tècnic que complís condicions també en el tema de
govern obert, que fos una persona que dominés totes les qüestions de dades obertes,
perquè les dades de l’Ajuntament milloressin en aquest sentit, fossin més visibles en
general i també que fos una persona que dominés la participació ciutadana i la
transparència. Esperem que aquesta decisió que vostès han pres serveixi com a
mínim per pujar el nivell en tots aquells aspectes en els quals crec que aquest
Ajuntament s’ha de reforçar.
Sr. Zaldo: d’una banda, aquestes noves places que van relacionades amb cobrir
mancances que s’han manifestat des de les diferents àrees i des dels equips tècnics,
les veiem amb bons ulls, les aplaudim, sobretot aquelles relacionades amb les noves
àrees que no existien abans. Jo ja al juliol vaig preguntar com pretenien encaminar les
accions d’aquestes noves àrees que vostès presentaven en el cartipàs i anem veient
que actualment consten de dotació pressupostària, començaran a constar també de
personal i veiem que es poden començar a materialitzar aquells objectius que a priori,
veiem amb incertesa. Per altra banda, la que ens preocupa més és, evidentment,
aquesta plaça de director general, sense necessitat de tornar a incidir amb el tema
econòmic, són 108.000 € els que van relacionats, però tampoc cal tornar a incidir
perquè ja hem votat els pressupostos, però sí que nosaltres des de la CUP
considerem que amb l’equip tècnic que ja tenim, tècnic de tot tipus dins de
l’Ajuntament, amb aquests tècnics que es veuen ara reforçats amb aquestes noves
àrees i amb un equip de govern, amb 10 regidors i regidores, amb unes dedicacions
també força apropiades, creiem que no és necessari una figura de direcció. Creiem
que ja pot estar perfectament amortitzada amb el personal que ja tenim. Per tant, com
que hem posat a una balança aquestes noves contractacions que veiem positives i
aquesta que veiem negativa, acaba pesant molt més per la despesa i pel que pot
comportar a nivell de modificacions, el vot de la CUP en aquest punt també serà
negatiu.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 12 de desembre de
2019.
Vista la proposta de la regidoria de Personal, de 10 de desembre de 2019, el Ple
de l’Ajuntament, per deu vots a favor (PSC i JxC), un vot en contra (CUP) i sis
abstencions ( JxM i ERC), acorda:
Primer. Aprovar la Plantilla Orgànica de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, que figura
com a annex al present acord i que ha de regir durant l’exercici 2020 de conformitat
amb el referit article 26 del Decret 214/1990 i l’article 28 del Decret Legislatiu 1/1997,
de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un únic text determinats preceptes de la
funció pública a Catalunya.
Així mateix, caldrà publicar-la en el BOP i en el DOGC, de conformitat amb l’article 28
del referit reglament (214/1990)
Segon. Comunicar el trametre còpia de la referida Plantilla Orgànica a l’administració de
l’Estat (Ministerio para las Administraciones Públicas) i a la Generalitat de Catalunya
(Departament de Governació i Relacions Institucionals).

ANNEX
PERSONAL DIRECTIU
Directius Públics Professionals
Sense Escala
Director/a General

Total

Provisió

Vacant

Grup

Règim

1

0

1

A1

F/L

PLACES RESERVADES A FUNCIONARIS/ES DE CARRERA
Llocs existents ............................................................................ 104
Llocs efectius .............................................................................. 98
NOM

NÚM.

GRUP

NIVELL

VACANTS

1). Escala d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional...................3
SECRETARI/A
INTERVENTOR/A
TRESORER/A

1
1
1

A1
A1
A1

30
30
22

----1*

* Per resolució de 18 de maig de 2017, la Direcció General d’Administració Local, autoritzà de forma
excepcional a l’administratiu de Tresoreria, a ocupar el lloc de treball de Tresorer, a petició de
l’Ajuntament de Malgrat de Mar.

2). Escala d’Administració General ..............................................................32
TÈCNIC/A RRHH
TÈCNICS/QUES DE GESTIÓ (1)
ADMINISTRATIUS/VES (2)
AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES
CAP OFICINA ATENCIO CIUTADANA
NOTIFICADOR/A




1
4
19
6
1
1

A1
A2
C1
C2
C1
E

26
24
16
14
16
12

1
2
2
2
---

El lloc del funcionari que actua com tresorer, si bé té una plaça d’Administratiu C1, ocupa el lloc
de Tresoreria (per tant, no està inclosa dins les vacants).
(1) Quan es proveeixin les dues places de tècnic/a de gestió, s’amortitzaran les places de
tècnic/a auxiliar de règim intern, i la de tècnic/a responsable de compres.
(2) Quan es proveeixin les places d’administratiu/va s’amortitzaran 2 places d’auxiliar
administratiu/va.

3). Escala d’Administració Especial ..........................................................
CAP AREA SERVEIS
SOSTENIBILITAT

TERRITORI

CAP ÀREA SERVEIS A LA PERSONA
ENGINYER/A
CAP UNITAT ADMINISTRATIVA
SERVEIS TERRITORI I SOSTENIBILITAT
TÈCNIC/A ARXIVER
ARQUITECTE/A TÈCNIC/A

I

16

1

A1

30

--

1
1

A1
A1

22
24

---

1
1
1

A1
A1
A2

24
22
20

---

TÈCNIC/A MEDI AMBIENT
TÈCNIC/A INSPECCIO OBRES-TRIBUTS
TÈCNIC/A ACTIVITATS
TÈCNIC/A AUXILIAR RÈGIM INTERN (1)
T. AUX. RESPONSABLE COMPRES (1)
TÈCNIC/A AUXILIAR CADASTRE
TÈCNIC/A AUXILIAR BIBLIOTECA
T. AUX. ESTADÍSTICA I POBLACIÓ
TÈCNIC/A AUXILIAR D’ESPORTS
TÈCNIC/A AUXILIAR POLICIA (3)


1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

A2
A2
A2
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1

20
20
20
16
16
16
16
16
16
16

---------1

(3) Pendent de provisió, comportarà amortització d’una plaça d’administratiu/va

Cos de la Policia Local .......................................................................................53
INSPECTOR
SOTS-INPECTOR
SERGENT
CAPORAL
AGENTS

1
1
3
7
41

A2
C1
C1
C2
C2

26
22
20
18
16

---1
2

PLACES RESERVADES A PERSONAL LABORAL
Llocs existents ..........................................................................................
106
Llocs efectius ................................................................................................. 100
PERSONAL LABORAL ESTABLE A JORNADA COMPLERTA
NOM

NÚM.

1)

CATEGORIA ASSIM.

VACANTS

Tècnics superiors ............................................................................. 3

CAP
D'OFICINA
D'HABITATGE
PROJECTES URBANS
CAP ÀREA QUALITAT DE VIDA (4)
TÈCNIC/A SUPERIOR JURÍDIC ADM.

I

1

A1-22

1

1
1

A1-22
A1-24

1
--

(4) Pendent de provisió, comportarà amortització del lloc de treball de Cap d’Oficina d’Habitatge i
Projectes Urbans

Tècnics mitjos .....................................................................................................18
TREBALLADOR/A SOCIAL
EDUCADOR/A SOCIAL
TÈCNIC/A GIS – CADASTRE
TÈCNIC/A
INFORMÀTICA
COMUNICACIÓ
TÈCNIC/A D’INSERCIÓ LABORAL
TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓPREMSA
DIRECTOR/A RÀDIO MALGRAT
PROFESSOR/A RESPONSABLE EEAA
PROFESSOR/A ESCOLA ADULTS
COORDINADORA D’ACCIO SOCIAL
TÈCNIC/A PROMOCIÓ MUNICIPI
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC (5)
TÈCNIC/A EDUCACIÓ (6)

-

I

4
1
1

A2-18
A2-18
A2-20

----

1

A2-24

--

1

A2-18

--

1

A2-22

--

1
1
3
1

A2-22
A2-20
A2-18
A2-20

--3
--

1

A2-24

1

1

A2-18

1

TÈCNIC/A BARRIS, IGUALTAT, GENT
GRAN I LGTBIQ (7)

1

A2-18

1

(5) Pendent de provisió
(6) Pendent de provisió, comportarà amortització plaça tècnic/a auxiliar ensenyament.
(7) Pendent de provisió

Tècnics auxiliars (categoria assimilada a Administratius)................................10
COORDINADOR/A SERVEIS
TERRITORI
TÈCNIC/A AUXILIAR DE CULTURA
COORDINADOR/A
CONSERGES
CENTRE CÍVIC
TÈCNIC/A AUXILIAR. BIBLIOTECA
TÈCNIC/A AUX. ENSENYAMENT
TÈCNIC/A AUX. TIC
TÈCNIC/A AUX. PROMOCIÓ MUNICIPI I
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC (8)


1

C1-18

--

1

C1-16

--

1

C1-16

--

3
1
2

C1-16
C1-16
C1-16

----

1

C1-16

1

(8) Pendent de provisió, comportarà amortització 1 plaça auxiliar tècnic/a turisme

Auxiliars Tècnics (categoria assimilada a Aux. Administratius) .........................6
AUXILIAR INFORMACIÓ REGISTRE
AUXILIAR DE BIBLIOTECA
AUXILIAR DE TURISME (8)
AUXILIAR SUPORT CULTURA/EDUCACI
AUXILIAR SUPORT REG. C. CÍVIC

1
1
2
1
1

C2-14
C2-14
C2-14
C2-14
C2-14

------

Encarregats i personal qualificat d’oficis .........................................................
ENCARREGAT D’ENLLUMENAT
I MANTENIMENT
ENCARREGAT DE JARDINERIA
ENCARREGAT SERVEIS D’OBRES
OFICIALS 1ª ENLLUMENAT (*)
OFICIALS 1ª JARDINERIA (*)
OFICIALS 1ª D’OBRES (*)
OFICIALS JARDINERIA (*)
OFICIALS OBRES (*)
OFICIAL ENLLUMENAT (*)
SUPERVISOR DE QUALITAT
TREBALLADOR/A FAMILIAR
OFICIAL ESPEC. ESCTRUCT. LÚDIQUES

1
1
1
4
6
4
5
7
1
1
1
1

33

--

C2-16
C2-16
C2-16
C2-14
C2-14
C2-14
C2-14
C2-14
C2-14
C2-14
C2-14
C2-14

--1
3
2
2
3
---1

Personal no qualificat ........................................................................................... 16
OPERARIS BRIGADA MUNICIPAL




16

E-12

4

OBRES (7)
JARDINERIA (8)
ENLLUMENAT(1)
(*) Comportarà amortització d’un oficial enllumenat, dos oficials de via pública, un oficial espais
verds, tres operaris espais verds i tres operaris via pública .

Subalterns ........................................................................................................... 20
CONSERGES ESCOLES
CONSERGES ESPORTS
CONSERGE ESCOLA ADULTS
RECEPCIONISTA SERV. PERSONA (*)
CONSERGE CENTRE CÍVIC
CONSERGE CULTURA POLIVALENT
SUBALTERN SERVEIS PERSONALS
TELEFONISTA-INFORMADOR (*)
AGENT CÍVIC

2
6
1
2
2
1
2
1
3

E-12
E-12
E-12
E-12
E-12
E-12
E-12
E-12
E-12

1
2
--2
1
--1

(*) Un telefonista-informador passa denominar-se recepcionista serveis a la persona
PERSONAL LABORAL ESTABLE A JORNADA PARCIAL
NOM

NÚM.

CATEGORIA ASSIM.

VACANTS

Tècnics mitjos .................................................................................................... 1
MESTRE
DE
CATALÀ
D’ADULTS) 66,66%

(ESCOLA 1

A2-18

1

PERSONAL LABORAL TEMPORADA A JORNADA COMPLERTA
NOM

NÚM.

CATEGORIA ASSIM.

VACANTS

Auxiliars Tècnics (categoria assimilada a Aux. Administratius) .........................1
AUXILAR TÈCNICA DE TURISME (FD)

1

C2-14

--

PERSONAL EVENTUAL
NOM

NÚM.

CATEGORIA ASSIM.

VACANTS

Tècnics mitjos .................................................................................................... 1
COORDINADOR/A
ASSESSOR/A
1
MITJANS COMUNICACIÓ MUNICIPALS

A2-18

1

6. - Aprovació de la Relació de Llocs de Treball, exercici 2020.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20191219&punto=6
Antecedents

Objecte de la present modificació, aplicable a l’exercici 2020:
Personal directiu


Creació d’un lloc de Director/a General (A1), que es proveirà mitjançant
concurs de mèrits, sota la figura de Personal Directiu Professional.

Personal funcionari


Amortització d’un lloc de treball de Director/a Àrea de Territori i Sostenibilitat
(A1).



Creació d’un lloc de Tècnic/a Superior Recursos Humans (A1), que es
proveirà en torn de promoció interna. Aquesta no compta a efectes de la Taxa
de Reposició d’Efectius.



Modificació del lloc de Tècnic/a de Recursos Humans (A2), que es proveirà
en torn obert i mitjançant concurs-oposició.



Creació d’un lloc de treball d’Auxiliar administratiu/va (C2) a adscriure a
Serveis Generals, de suport a la contractació administrativa, que es proveirà en
torn obert i mitjançant concurs-oposició.



Amortització del lloc de treball d’Auxiliar Administratiu/va (C2) adscrit/a a
Territori i Sostenibilitat.



Creació d’un lloc de treball d’Administratiu/va (C1) a adscriure a Serveis en el
Territori, que es proveirà en torn obert



Amortització d’un lloc de treball d’Auxiliar administratiu/va (C2) adscrit a
Serveis en el Territori.



Amortització de 4 llocs de treball d’Auxiliar administratiu/va (C2) adscrits a
Alcaldia, Estadística, Gestió tributària i Oficina d’Habitatge, en haver-se
provisionat durant el 2019, els respectius llocs de treball d’Administratiu/va
(C1).



Amortització d’un lloc de treball d’Administratiu/va (C1) adscrit a Esports en
haver-se provisionat durant el 2019, el respectiu lloc de treball de Tècnic/a
auxiliar Esports. (C1).



Amortització d’un lloc de treball d’Administratiu/va (C1) adscrit a OAC en
haver-se provisionat durant el 2019, el respectiu lloc de treball de Tècnic/a
auxiliar responsable OAC (C1).

Personal laboral


Amortització d’un lloc de treball d’Educador/a Social (A2) adscrit a Serveis a la
Persona en haver-se provisionat durant el 2019, el respectiu lloc de treball de
Coordinador/a Acció Social (A2).



Creació del lloc de treball de Cap d’àrea de Qualitat de Vida (A2), que es
proveirà en torn de promoció interna, i que efectuarà les tasques de gestió del
Centre Cívic, Participació Ciutadana així com les inherents al lloc de treball de
Cap d’Oficina local d’Habitatge.



Amortització del lloc de treball de Cap Oficina Local Habitatge (A2).



Redenominació del lloc de treball d’Auxiliar Administratiu/va adscrit a l’Oficina
Local d’Habitatge (C2), passant a ser auxiliar administratiu/va de suport a
regidories del Centre Cívic.



Amortització d’un lloc de treball de Director/a de Casal Estiu (C2).



Amortització de 2 llocs de treball de Coordinador/a de Casal Estiu (C2).



Amortització de 14 llocs de treball de Monitor/a de Casal Estiu (AP).



Redenominació del lloc de treball de Tècnic/a en GIS, que passa a denominarse Tècnic en GIS – Cadastre (A2), i que passa a dependre orgànica i
funcionalment de Serveis Econòmics.



Creació d’un lloc de treball de Tècnic/a en Barris, Igualtat, Gent Gran i
LGTBIQ (A2) a adscriure a l’Àrea de Qualitat de Vida, que es provisionarà en
torn obert i mitjançant concurs-oposició.

Personal eventual


Sense modificacions

Motivació a l’ordenament jurídic
.- Reglament de Personal dels Ens Locals de Catalunya (Decret 214/1990), 29 a 32,
169 i 170 cal destacar:
"La relació de llocs de treball, com a expressió ordenada del conjunt de llocs de treball
que pertanyen a una entitat local, inclou la totalitat dels existents a l'organització i
correspon tant a funcionaris com el personal eventual i al laboral"
"Mitjançant les relacions de llocs de treball, s'assignen les funcions, atribucions i
comeses que realitza cada persona. En tot moment, correspon al president de l'entitat
local assignar, per decret, les funcions específiques de les contingudes amb caràcter
genèric en la relació de llocs de treball quan raons de servei ho requereixin".
"El lloc de treball constitueix la unitat mínima operativa que s'identifica en una
estructura administrativa. Per cada lloc s'ha d'especificar: DENOMINACIÓ,
ENQUADRAMENT ORGÀNIC, CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS I/0 FUNCIONS
ESPECÍFIQUES, REQUISITS PER OCUPAR EL LLOC, NIVELL I COMPLEMENT DE
DESTÍ I ESPECÍFIC I FORMA DE PROVISIÓ DEL LLOC.

“El complement específic retribueix determinades condicions dels llocs de treball. El
seu establiment, depèn de la existència d’una valoració efectuada amb anterioritat, i
que sigui aprovada mitjançant la relació de llocs de treball”.
.- Real Decret Legislatiu 1/1997, de 31.10.1997, pel qual s’aprova la refosa en un únic
text, determinats preceptes legals de la funció pública a Catalunya, aplicable a les
Corporacions Locals en virtut de la Disposició Addicional 13ª, que literalment diu: Als
efectes del que disposa l’article 2.2.c) (àmbit d’aplicació: Al personal al servei de les
corporacions locals situades en el territori de Catalunya, en els termes que estableix la
legislació de la funció pública local.), les referències de la present Llei al personal al
servei de l’Administració de la Generalitat, s’entendran fetes, també, al personal al
servei de les entitats locals, situades en el territori de Catalunya, exceptuant-ne els
funcionaris amb habilitació de caràcter estatal. Articles 29, 30, 32 i 33, on cal destacar
el següent:
“La relació de llocs de treball és pública i cal incloure-hi tots els llocs de treball de
funcionaris, laborals i eventuals existents. El contingut de les relacions de llocs de
treball serà, almenys, el següent:






La denominació i característiques essencials dels llocs de treball.
Els requisits essencials per ocupar-los.
El complement de destí i, en el seu cas, l’específic, si són llocs de personal
funcionari.
El grup, la categoria professional i règim jurídic aplicable als llocs de caràcter
laboral.
Els llocs de treball seran ocupats, amb caràcter general, per funcionaris públics.
Com a excepció, poden ser ocupats per personal en règim laboral:
o Si es tracta de llocs de treball de naturalesa no permanent o de caràcter
periòdic i discontinu
o Si es traca de desenvolupar activitats pròpies d’oficis.
o Si es tracta de llocs de treball de caràcter instrumental, corresponent a
les àrees de conservació i manteniment d’edificis, equips i instal·lacions,
d’arts gràfiques, d’enquestes, de protecció civil, de comunicació social,
d’expressió artística, de serveis socials o de protecció de menors
(sense la creació d’un cos de funcionaris adients al lloc de treball)
o Si es tracta de desenvolupar activitats que requereixin uns
coneixements específics o tècnics especialitzats (sense la creació d’un
cos de funcionaris adients al lloc de treball)
o Si es tracta de llocs de treball d’investigació. (sense la creació d’un cos
de funcionaris adients al lloc de treball)
o Si es tracta de llocs de treball de docents(sense la creació d’un cos de
funcionaris adients al lloc de treball)

La creació, la modificació, la refosa i la supressió de llocs de treball es realitzaran en
tot cas, mitjançant la relació de llocs de treball.
Per proveir un lloc de treball, cal que hi consti a la referida relació de llocs de treball
(s’excepcionen els casos on calguin executar tasques urgents, mitjançant personal
amb contractes laborals amb una durada determinada).

Mesa de Negociació de data 05.12.2019.
Informe del Secretari municipal de data 04.12.2019, en relació a la modificació de la
RLT.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 12 de desembre de
2019.
Vista la proposta de la regidoria de Personal, de 10 de desembre de 2019, el Ple
de l’Ajuntament, per deu vots a favor (PSC i JxC), un vot en contra (CUP) i sis
abstencions ( JxM i ERC), acorda:
Primer. Modificar la relació de llocs de treball (RLT) per a l’anualitat 2020, segons les
dades proposades en els antecedents del present acord, i que es detallen
seguidament:
Personal directiu


Creació d’un lloc de Director/a General (A1), que es proveirà mitjançant
concurs de mèrits, sota la figura de Personal Directiu Professional.

Personal funcionari


Amortització d’un lloc de treball de Director/a Àrea de Territori i Sostenibilitat
(A1).



Creació d’un lloc de Tècnic/a Superior Recursos Humans (A1), que es
proveirà en torn de promoció interna. Aquesta no compta a efectes de la Taxa
de Reposició d’Efectius.



Modificació del lloc de Tècnic/a de Recursos Humans (A2), que es proveirà
en torn obert i mitjançant concurs-oposició.



Creació d’un lloc de treball d’Auxiliar administratiu/va (C2) a adscriure a
Serveis Generals, de suport a la contractació administrativa, que es proveirà en
torn obert i mitjançant concurs-oposició.



Amortització del lloc de treball d’Auxiliar Administratiu/va (C2) adscrit/a a
Territori i Sostenibilitat.



Creació d’un lloc de treball d’Administratiu/va (C1) a adscriure a Serveis en el
Territori, que es proveirà en torn obert



Amortització d’un lloc de treball d’Auxiliar administratiu/va (C2) adscrit a
Serveis en el Territori.



Amortització de 4 llocs de treball d’Auxiliar administratiu/va (C2) adscrits a
Alcaldia, Estadística, Gestió tributària i Oficina d’Habitatge, en haver-se
provisionat durant el 2019, els respectius llocs de treball d’Administratiu/va
(C1).



Amortització d’un lloc de treball d’Administratiu/va (C1) adscrit a Esports en
haver-se provisionat durant el 2019, el respectiu lloc de treball de Tècnic/a
auxiliar Esports. (C1).



Amortització d’un lloc de treball d’Administratiu/va (C1) adscrit a OAC en
haver-se provisionat durant el 2019, el respectiu lloc de treball de Tècnic/a
auxiliar responsable OAC (C1).

Personal laboral


Amortització d’un lloc de treball d’Educador/a Social (A2) adscrit a Serveis a la
Persona en haver-se provisionat durant el 2019, el respectiu lloc de treball de
Coordinador/a Acció Social (A2).



Creació del lloc de treball de Cap d’àrea de Qualitat de Vida (A2), que es
proveirà en torn de promoció interna, i que efectuarà les tasques de gestió del
Centre Cívic, Participació Ciutadana així com les inherents al lloc de treball de
Cap d’Oficina local d’Habitatge.



Amortització del lloc de treball de Cap Oficina Local Habitatge (A2).



Redenominació del lloc de treball d’Auxiliar Administratiu/va adscrit a l’Oficina
Local d’Habitatge (C2), passant a ser auxiliar administratiu/va de suport a
regidories del Centre Cívic.



Amortització d’un lloc de treball de Director/a de Casal Estiu (C2).



Amortització de 2 llocs de treball de Coordinador/a de Casal Estiu (C2).



Amortització de 14 llocs de treball de Monitor/a de Casal Estiu (AP).



Redenominació del lloc de treball de Tècnic/a en GIS, que passa a denominarse Tècnic en GIS – Cadastre (A2), i que passa a dependre orgànica i
funcionalment de Serveis Econòmics.



Creació d’un lloc de treball de Tècnic/a en Barris, Igualtat, Gent Gran i
LGTBIQ (A2) a adscriure a l’Àrea de Qualitat de Vida, que es provisionarà en
torn obert i mitjançant concurs-oposició.

Personal eventual


Sense modificacions

Segon. Manifestar que les determinacions anteriors s'incorporen al Pressupost
Municipal per l'exercici 2020, per tant les incidències de caràcter econòmic, d’havern’hi, depenen de l'aprovació del mateix.
Tercer. Publicar els present acords al BOP i DOGC.

Tanmateix, trametre còpia integra al Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya i al MAP, d'acord amb l'article 28 del
Decret 214/1990, l’article 127 del T.R.R.L (Decret Legislatiu 781/86) i l’article 283.4 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova la refosa de la Llei municipal i
de Règim Local de Catalunya.
Quart. Notificar els presents acords a la representació sindical.
7. - Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Malgrat de Mar i l'Institut
Català del Sòl, pel desenvolupament d'Habitatge amb protección oficial al
municipi.
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=20191219&punto=7
Vist l’informe del Cap de l’Oficina d’Habitatge i Projectes Urbans que en la seva part
essencial diu:
Antecedents
El Ple de l´Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 11 d´abril de 2019 va
aprovar el Programa d´Actuació Municipal d´Habitatge de Malgrat de Mar (PAMH).
El PAMH consisteix en un instrument de planificació no reglada de contingut analític,
estratègic i propositiu, en el qual es defineixen les polítiques locals d´habitatge per al
municipi.
En el PAMH s´identifiquen dos grans objectius estratègics:
1. Atendre les necessitats socials de la població, especialment del col·lectius amb
vulnerabilitat residencial.
2. Incentivar l´oferta d´habitatge assequible.
Consideracions
L’Ajuntament té la voluntat de proveir habitatge assequible.
L’Institut Català del Sòl (INCASÒL) va ser creat per la Llei 4/1980, de 16 de desembre,
del Parlament de Catalunya com a organisme autònom de caràcter comercial.
S’ha configurat com un ens públic de la Generalitat de Catalunya adscrit al
Departament de Territori i Sostenibilitat i subjecte al règim establert en l’article 1 B) del
Text refós de la Llei de l’Estatut de l’empresa pública catalana, aprovat per Decret
legislatiu 2/2002 de 24 de desembre i en l’article 4.2 de la Llei de finances públiques de
la Generalitat de Catalunya, text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre.
La Llei d’urbanisme qualifica l’Institut Català del Sòl com a entitat urbanística especial
de la Generalitat, amb competències urbanístiques en matèria de planejament i gestió
en els supòsits que operi com administració actuant, podent ésser receptora de la
cessió a títol gratuït o de l’alienació directa de terrenys, del patrimoni públic de sòl i
habitatge. Per la seva banda la Llei de l’habitatge li atribueix la promoció pública
d’habitatge de la Generalitat.
L’INCASÒL i l’Ajuntament de Malgrat de Mar tenen la voluntat de signar un conveni que
té per objecte establir els compromisos respectius per a l’elaboració d’un estudi de la

demanda existent al municipi amb la finalitat de promoure el desenvolupament
d’habitatge amb protecció oficial de lloguer.
L’Informe de Secretaria estima procedent la signatura del conveni.
Conclusions
Per tot això exposat s’informa favorablement la signatura del conveni entre
l’Ajuntament de Malgrat de Mar i l’INCASÒL que té per objecte establir els
compromisos respectius per a l’elaboració d’un estudi de la demanda existent al
municipi amb la finalitat de promoure el desenvolupament d’habitatge amb protecció
oficial de lloguer.

Vist l’Informe de Secretaria que en la seva part essencial diu:
De conformitat amb l’art. 3 del RD. 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim
jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació nacional i l’art. 50.2 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, s’emet el següent:
Antecedents
Per part de la regidoria d’Habitatge es proposa subscriure un conveni de col·laboració
entre l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de Malgrat de Mar, que té per objecte
establir els compromisos respectius per a l’elaboració d’un estudi de la demanda
existent al municipi amb la finalitat de promoure el desenvolupament d’habitatge amb
protecció oficial de lloguer.
Obra en l’expedient esborrany del conveni de col·laboració, memòria justificativa, així
com la pertinent fiscalització de la intervenció municipal.
Legislació aplicable.
- Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-.
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic -LRJSP-.
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
municipal y de règim local de Cataluña -TRLMRLC-.
- Llei 4/1980, de creació de l’Institut Català del Sòl
- Llei 18/2007, de 28 de desembre, pel dret a l’habitatge
Consideracions jurídiques
I.- La llei 4/1980, de creació de l’Institut Català del Sòl estableix, en el seu article 1.5,
que l’objectiu de l’Institut Català del Sòl és, entre altres, la promoció de l’habitatge amb
la finalitat d’atendre necessitats col·lectives.
Així mateix, de conformitat amb l’article 3.1.b de la mateixa Llei, entre les funcions de
l’Institut Català del Sòl s’hi troba la de promoure, tant de manera directa com
convinguda, habitatges públics
II.- La Llei 18/2007, de 28 de desembre, pel dret a l’habitatge, té com objecte garantir el
dret a tota persona a accedir a un habitatge digne i adequat a les seves necessitats,
considerant que el proveïment d’habitatges destinats a polítiques socials és un servei
d’interès general, on el sector públic s’ha d’implicar ja sigui generant directament
aquests habitatges o be mitjançant la col·laboració amb d’altres sectors.
L’art. 191 del TRLMRLC preveu que els ens locals poden establir convenis sobre
serveis locals o assumptes d’interès comú, amb la finalitat d’instrumentar fórmules
d’assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa.
L’art. 143.1 de la LRJSP preveu que les Administracions cooperaran al servei de
l’interès general i podran acordar de manera voluntària la forma d’exercir les seves
respectives competències que millor serveixin a aquest principi, previsió que és

complementada amb el que indica l’apartat segon de dit article 143 que disposa que la
formalització de relacions de cooperació requerirà l’acceptació expressa de les parts,
formulada en acords d’òrgans de cooperació o convenis. L’art. 47 i següents de la
LRJSP regulen el règim jurídic dels convenis de col·laboració que poden subscriure les
Administracions Públiques configurats com a acords amb efectes jurídics adoptats per
les Administracions Públiques, els organismes públics i entitats de dret públic
vinculades o dependents o les Universitats públiques entre sí o amb subjectes de dret
privat per a un fi comú, sempre i quan no tinguin per objecte prestacions pròpies dels
contractes administratius.
El present conveni té per objecte establir els compromisos respectius per a l’elaboració
d’un estudi de la demanda existent al municipi amb la finalitat de promoure el
desenvolupament d’habitatge amb protecció oficial de lloguer.
Procediment a seguir
El conveni compleix amb les previsions de l’art. 47 - LRJSP-, així com amb els requisits
mínims previstos pel contingut del conveni de col·laboració, recollits a l’art. 49 -LRJSP-.
L’art. 50.1 de la -LRJSP-, preveu:
- “1. Sin perjuicio de las especialidades que la legislación autonómica pueda prever,
será necesario que el convenio se acompañe de una memoria justificativa donde se
analice su necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual
de la actividad en cuestión, así como el cumplimiento de lo previsto en esta Ley.
L’aprovació i formalització d’aquest conveni no implicarà obligació o compromís
econòmic per a l’Ajuntament, en tant que el cost total estimat de l’elaboració de l’estudi
corre a càrrec de l’INCASOL.
Els convenis es perfeccionen per la prestació del consentiment de les parts
S’han d’inscriure en el corresponent Registre electrònic d’òrgans de cooperació i de
convenis (art. 144.3 LRJSP). Prèviament, amb caràcter facultatiu es podran publicar en
el BOPB.
Òrgan competent
En relació a l’òrgan competent per a l’aprovació del present conveni de col·laboració,
s’entén que és el Ple de la Corporació,
Per tot el que s’ha dit, és procedent la tramitació de l’expedient de referència.
El que s’informa als efectes oportuns, sens perjudici d’una altra opinió millor fundada en
Dret.

Obert el torn d’intervencions
Sr. Ortín: avui portem a debat i a aprovació d’aquest plenari el present conveni de
col·laboració entre l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de Malgrat de Mar, de cara a
l’elaboració d’un estudi de la demanda existent al nostre municipi, amb la finalitat de
promoure el desenvolupament d’habitatge en protecció oficial de lloguer. L’atenció
primerament de les necessitats socials de la població, especialment dels col·lectius
amb vulnerabilitat residencial, i en segon lloc, la incentivació de l’oferta d’habitatge
assequible són els dos grans objectius que recull el programa d’actuació municipal
d’habitatge. Atenent aquestes demandes col·lectives, des de la regidoria d’Habitatge
considerem necessària la promoció d’habitatge de promoció oficial dins del nostre
municipi, com a eina fonamental de cara al foment d’una política d’habitatge
assequible dins del nostre municipi, prioritat política, aquesta, de l’agenda local de
govern. A través del conveni que avui portem a plenari, com a pas previ pel

desenvolupament d’habitatge de protecció oficial, l’Ajuntament de Malgrat de Mar es
compromet a col·laborar mitjançant l’aportació d’informació disponible en l’elaboració
d’un estudi de la demanda existent dins del nostre municipi. L’aprovació i formalització
del present conveni de col·laboració no implicarà cap obligació o compromís econòmic
per l’Ajuntament, en tant que el cost total estimat de l’elaboració de l’estudi corre a
càrrec de l’INCASOL. Perquè considerem que aquest conveni és un bon punt de
partida pel desenvolupament de polítiques d’habitatge assequible dins del nostre
municipi, i perquè les pròpies necessitats en matèria d’habitatge de molts malgratencs
i malgratenques, segons dades de persones inscrites demandants d’habitatge de
protecció oficial corresponent a aquest 2019, hi ha actualment 40 malgratencs i
malgratenques sol·licitants, fan que aquesta regidoria i aquest equip de govern
tinguem l’obligació moral de donar resposta a les demandes socials dels nostres
conciutadans i conciutadanes. Demanem el vot favorable de tots els grups que formem
part d’aquest plenari de cara a la seva aprovació.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 12 de desembre de
2019.
Vista la proposta de la regidoria d’Habitatge, de 16 de desembre de 2019, el Ple
de l’Ajuntament, per assentiment dels disset membres presents, acorda:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Malgrat de Mar i
l’Institut Català del Sòl, pel desenvolupament d’habitatge amb protecció oficial al
municipi de Malgrat de Mar.
Segon. Facultar el Sr. Joan Mercader i Carbó, Alcalde de Malgrat de Mar, tan
àmpliament com sigui possible per a la formalització de l’esmentat conveni.
Tercer. Designar el Sr. Jordi Vila Carrasco, Cap de l’Oficina d’Habitatge, com a
representant de l’Ajuntament a la comissió de seguiment del conveni.
Quart. Notificar els presents acords a l’Institut Català del Sòl per al seu coneixement i
efectes oportuns.
8. - Moció del GPM d'ERC, per la commemoració del 25 de novembre, dia
Internacional contra la violència envers les dones.
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=20191219&punto=8
Avui i cada dia, volem manifestar el nostre rebuig cap a qualsevol tipus de violència
masclista i fer un pas més en el compromís per eradicar aquesta vulneració de Drets
Humans.
Volem denunciar fermament la violència que pateixen les dones i que es manifesta de
moltes maneres com una conseqüència, i un instrument alhora, de la desigualtat entre
homes i dones, i de les relacions de dominació que existeixen.
La violència masclista inclou la violència sexual, la violència econòmica, la violència
simbòlica i totes aquelles situacions de discriminació patides per les dones pel simple

fet de ser-ho. I que no diferencia entre edats, classes socials, procedències o altres
estructures socials. El degoteig constant d’assassinats no és més que la punta de
l’iceberg d’una problemàtica estructural de la nostra societat. Aquest any s’han produït
32 feminicidis als Països Catalans.
I és per això que volem un estat amb una base feminista, una República Catalana que
prioritzi acabar amb les violències envers les dones, no només els casos més visibles,
com els assassinats i les violacions, sinó també les violències quotidianes que passen
més desapercebudes i que són més difícils d’atacar però que legitimen i reforcen un
sistema discriminatori. Una República Catalana amb polítiques públiques encaminades
a la prevenció centrada en l’educació afectivo-sexual que generi noves maneres de
relacionar-se.
L’única manera d’assolir els nostres objectius feministes és implicant-nos,
transformant-nos en agents transformadors, des de la ciutadania fins a les institucions
públiques, per garantir els drets de les dones i la denúncia de les violències
masclistes. Volem una societat de dones i homes lliures on la violència contra les
dones en cap cas estigui legitimada sinó que es condemni i es rebutgi. Perquè les
dones volem ser lliures, no valentes.
Obert el torn d’intervencions
Sra. Martínez: fa un mes que vam commemorar el Dia internacional contra la violència
envers les dones, però com bé diu la moció que avui presentem, i llegeixo textualment,
diu avui i cada dia volem manifestar el nostre rebuig cap a qualsevol tipus de violència
masclista i fer un pas més en el compromís per erradicar aquesta vulneració de drets
humans. Voldria començar amb unes quantes xifres. Un 6% dels homes a Catalunya
considera que no deixar que la dona parli amb un altre home no és violència masclista.
Un 5% considera que enviar missatges al mòbil per controlar què fa o amb qui està la
seva parella no és violència masclista. Un 3% considera que donar una bufetada, un
cop, una empenta, no és violència masclista. Un 3% considera que obligar a tenir
relacions sexuals, no és violència masclista. L’any 2018 el telèfon 900900120 d’atenció
a les dones va rebre 9325 trucades per violència masclista. El 93% ha estat en l’àmbit
de la parella i un 2,9 en l’àmbit familiar. La violència contra les dones és una realitat
persistent i cruenta que es manifesta de diferents maneres: sexual, econòmica,
psicologia i simbòlica. Aquestes violències són fruit del patriarcat, del sistema social
que situa l’home en una posició dominant i superior envers les dones. Cal reconstruir
la nostra societat per poder superar les desigualtats i crear noves formes de relació
basades en la llibertat i la igualtat. En els últims anys hem pres consciència i hem anat
dotant d’instruments pioners, com la llei catalana 5/2018, de 24 d’abril, del dret de les
dones a eradicar la violència masclista i d’instruments judicials d’anàlisi i de protocols
d’atenció especialitzada. Malgrat això, el nombre d’assassinats masclistes creixen
cada any. No cessa. Ens cala bordar de manera prioritària les violències envers les
dones, mitjançant la implementació de polítiques públiques preventives que actuïn
sobre les discriminacions i vulneracions dels drets humans a les dones en concret i de
totes les persones. Sigui quina sigui la seva identitat de gènere en general. És
necessari sumar esforços i crear dinàmiques de treball cooperatiu, que ens permeti
crear conjuntament sistemes innovadors per eradicar definitivament la violència
masclista, que representa una greu vulneració dels drets humans i atempta contra la
llibertat individual i la igualtat efectiva entre homes i dones. Crec que va ser ahir o
abans-d’ahir, es va produir el primer debat monogràfic sobre els drets de les dones

que va tenir lloc en el Parlament de Catalunya. La Montse Pineda, vicepresidenta
segona del Consell de Dones va dir: tenim una emergència, abolir el patriarcat. I va
continuar dient: que no necessita retòrica, sinó prioritats polítiques clares amb
pressupostos ben dotats per combatre la desigualtat. I els hi pregunto, els
pressupostos que avui hem aprovat, s’han fet des d’una perspectiva de gènere? Sinó,
estem fent retòrica. I no ho pregunto per entrar en debat que crec que avui hem entrat
tots en debat i ens hem passat els límits, entre tots, i no vull això, ni molt menys,
perquè considero que la violència masclista és algo que entre els 17 regidors que
estem aquí assentats hem d’actuar tots de forma conjunta i anar tots a una. Per tant,
no és una pregunta amb ànim d’ofendre a ningú. Però és això, hem fet uns
pressupostos amb aquesta perspectiva de gènere? Ens hem posat aquestes ulleres
liles? Avui, el que aprovem amb aquesta moció, o no, és en essència que condemnem
el feminicidi i totes les expressions de les violències masclistes manifestant el
compromís de treballar per fer el nostre municipi un espai lliure de violència masclista,
dissenyant instruments específics per la prevenció i la sensibilització en igualtat, que
ataqui des de l’origen la cultura patriarcal que atempta contra la vida i els drets de les
dones. Per tot això i des d’ERC, estem treballant amb una moció que presentarem
més endavant, per declarar Malgrat de Mar municipi feminista. Perquè la violència que
surt als diaris, la que ens fa sortir als carrers per fer un minut de silenci, tan sols és la
punta de l’iceberg d’una problemàtica estructural de la nostra societat. I per això, els
vull convidar a tots a participar d’aquest treball, per treballar de forma conjunta i fer que
Malgrat sigui un municipi feminista.
Sra. Valbonesi: en la part dispositiva estem totalment d’acord. També li agraeixo el
seu to, però com a PSC, nosaltres a nivell genèric, assenyalar que la moció posa un
dels focus en la necessitat d’una República Catalana com a condició necessària de
transformar la societat patriarcal. Nosaltres, com a PSC, i formació no independentista,
considerem que el focus s’ha de posar en les estructures socials i estereotips culturals
que impregnen la societat. Independentment de l’estat o estructura política que tingui
lloc. Creiem que, en aquests moments, és fonamental que aquest tema no ens
divideixi, respecte la lluita feminista i contra la violència masclista, que compartim
moltíssimes persones, independentment del seu posicionament respecte el futur de
Catalunya. Per aquest motiu, i com he citat abans, en la part dispositiva estem
totalment a favor, en la part expositiva ens agradaria que poguessin acceptar uns
petits canvis que són tan sols conceptuals, que si us sembla bé, puc citar a
continuació. Al segon paràgraf, per tal de fer evident que les relacions desiguals entre
homes i dones són el resultat d’una estructura social, jo crec que es podria afegir a la
última frase, que les relacions de dominació existeixen i es fonamenten en una
estructura social patriarcal. Al tercer paràgraf, afegir tot aquest tipus de violència,
física, sexual, psicològica, econòmica, simbòlica i institucional. Continuem al tercer
paràgraf, quan parla de que no distingeix entre edats i classes socials, es podria posar
incorporant una mirada interseccional. La discriminació per raó de gènere permet al
conjunt de la societat i sovint opera amb altres eixos de desigualtat com el racisme, la
xenofòbia, el classisme, l’homofòbia i la transfòbia, que col·loca les dones, que les
pateixen en una situació qualitativament diferent i pitjor. Seguim al mateix paràgraf,
que és el tercer, estaria bé referir-se als 8 feminicidis de Catalunya i si ho consideren a
bé, 51 en el conjunt de l’Estat, en el que portem d’any. Entenem que un tema com
aquest no pot entendre de banderes. Per lo menys, així ho entenem nosaltres.
Passem al quart paràgraf. Proposem canviar en lloc de polítiques públiques centrades
en l’educació afectivosexual, introduir transversalment la perspectiva de gènere en
totes les polítiques públiques, amb l’objectiu de transformar les relacions socials

desiguals que són el sostrat del sistema patriarcal. I per acabar, en el darrer paràgraf,
modificar la frase de: des de la ciutadania fins a les institucions públiques, per des de
la ciutadania i les entitats de la societat civil fins a les institucions públiques.
Sra. Martínez: com veig que hi ha moltes modificacions a fer, no modificaré aquesta
moció, la mantindrem en aquest plenari i, com he dit abans, ens convidem mútuament
a treballar una propera moció, perquè com és un tema vigent i és un tema que perdura
en el temps i que necessitem treballar en el dia a dia, amb constància, per tant,
aquesta la deixarem tal com està i la convido, ens convidem a treballar per poder fer
un altre tipus de moció amb totes aquestes aportacions. Si li sembla bé.
Sra. Valbonesi: com he dit, en la part dispositiva nosaltres estem totalment d’acord. Si
ho considera, li puc fer arribar per tenir-ho present i si els altres regidors ho volen tenir
també els hi puc fer arribar. I totalment oberta a que pugui fer una altra moció
conjuntament.
Sra. Borrell: nosaltres com a grup polític, estem al costat i votarem a favor d’aquesta
moció. Creiem que hem de treballar també per un Malgrat lliure de violència i per això
crec que ens podem trobar i treballar conjuntament per fer que a Malgrat no hi hagi
aquest tipus de violència i poder empoderar les dones. Per això votarem a favor
d’aquesta moció i de qualsevol iniciativa que condemni la violència envers les dones.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 12 de desembre de
2019.
Vista la moció del GPM ERC, de 25 de novembre de 2019, el Ple de l’Ajuntament,
per assentiment dels disset membres presents, acorda:
Primer. Refermar la condemna de l’Ajuntament a totes les formes de violències
pateixen les dones i reconèixer el dret de les dones a viure sense violència masclista i
posar tots els mitjans al seu abast per eradicar-la.
Segon.- Refermar el compromís de l’Ajuntament per continuar ampliant els serveis
d’atenció a dones en situació de violència a través dels serveis especialitzats en
violència masclista municipals i/o comarcals. Ampliar aquest servei d’atenció als fills i
filles de les dones víctimes de violència.
Tercer.- Dur a terme campanyes específiques de prevenció i denúncia de qualsevol
mena de violència masclista durant les activitats i festes del municipi.
Quart.- Impulsar campanyes de sensibilització i prevenció per fomentar unes relacions
igualitàries basades en el respecte i el diàleg i lliures de tot tipus de violència masclista
i que fomentin l’empoderament de les dones.
Cinquè.- Comunicar aquest acord a les entitats de dones del municipi, a l’Institut
Català de les Dones i al Consell Nacional de Dones de Catalunya.
9. - Dació de compte dels decrets de l'alcaldia 2861 al 3051/2019.
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=20191219&punto=9
El Ple pren raó dels decrets 2861 a 3051/2019
Assumpte declarat d’urgència
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:
Votació
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20191219&punto=10
Moció
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20191219&punto=11
Moció presentada d’urgència pel GPM JxC MEM contra la sentència del TSJC al
MHP Quim Torra.
Sr. Serret: avui la urgència és més que notable. La sentència ha estat avui notificada i
publicada i per tant, en tant que avui hi havia un Ple ordinari, hem cregut convenient
poder entrar aquesta moció de forma urgent.
Es passa a votar la urgència que resulta acceptada amb el vot a favor dels disset
membres assistents, d'acord amb allò establert als articles 91.4 i 83 del RD
2568/86 de 28 de novembre.
El MHP Quim Torra va declarar davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC), el passat 18 de novembre, per un suposat delicte de desobediència, o,
subsidiàriament, per un de denegació d’auxili, en no acatar inicialment l’ordre de la
Junta Electoral Central (JEC) de retirar del Palau de la Generalitat una pancarta amb
un llaç groc a favor dels presos polítics en el transcurs del recent període electoral dels
comicis espanyols.
La fiscalia demanava un any i vuit mesos d’inhabilitació. Mentre l’acusació popular,
exercita pel partit ultradretà VOX, en demanava dos anys.
El MHP Torra va declarar que aquest cas es tractava d’una “vulneració” de la llibertat
d’expressió i una “censura”, i que com a president de la Generalitat tenia el “deure de
defensar els drets i les llibertats dels ciutadans i que no permetrà mai que siguin
vulnerats ni trepitjats”.
El judici contra el Molt Honorable President de la Generalitat no ha estat només por un
suposat delicte de desobediència, sinó que ho ha estat contra unes idees.
En data 19 de desembre. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha fet pública
la sentència en la qual condemna al MHP Quim Torra per desobediència i l’inhabilita
com a president de la Generalitat durant un any i mig, per no treure la pancarta en
suport dels presos polítics del balcó de la Generalitat.
La resolució li imposa també una multa de 30.000 euros i el pagament de les costes,
excepte les derivades de l’acusació popular.

Obert el torn d’intervencions
Sr. Serret: entenent que no tots els regidors heu pogut mirar la moció, perquè de fet
l’hem fet arribar un minut abans d’entrar al Plenari i s’ha fet arribar a cada portaveu del
grup, llegeixo textualment el que diu la moció, tant el contingut com els acords. (llegeix
la moció)
Sr. Zaldo: salvant les distàncies ideològiques d’un servidor i de la CUP respecte el
President Quim Torra i el PDCAT, és evident que aquesta caça de bruixes que s’està
fent perseguint la llibertat d’expressió i el dret a mobilització i el dret final a la
democràcia, és més pròpia d’una dictadura que no pas d’una democràcia. I és que
l’estat espanyol no ha abandonat mai aquesta herència feixista i franquista i encara a
dia d’avui es veu intacte en els seus poders judicials, també. Llavors, evidentment
donarem suport a aquesta moció i esperem que no haguem de portar mocions
d’aquest estil a cada Ple, perquè finalment hi hagi una resolució parlada, que és el que
la gent està demanant al carrer, que la gent segui, els càrrecs polítics representants
s’asseguin i parlin del conflicte i aconsegueixin posar ordre a tot el que està passant i
que deixin exercir la seva llibertat d’autodeterminació al poble català, que és el que
està demanant des de fa molts i molts anys. Volen decapitar un moviment que no té
caps. És un moviment de base. I intentant inhabilitar, condemnar a les persones que
representen entitats socials independentistes, o culturals, o representen partits polítics,
no frenaran un tsunami de gent que surt als carrers a demostrar que ja n’hi ha prou.
Per tant, reitero que votarem a favor.
Sr. Roger: ERC evidentment votarà a favor i subscriu els arguments que parlava el
representant de la CUP. I a més, només fer un incís amb que compartim el fet que es
consideri per part del President que s’atacava la llibertat d’expressió. Nosaltres
considerem que el fet de que una majoria vulgui expressar amb una pancarta o una
manifestació o amb qualsevol altre dels drets que pertoquen en l’àmbit de l’expressió,
doncs tot el que sigui judicialitzar i sentenciar aquestes qüestions, entenem que forma
part de l’espiral repressiva en la qual ens veiem immersos els últims temps, només
perquè el que pretenem és de manera democràtica aconseguir l’autodeterminació del
nostre país, perquè pensem que com a país tindrem millors eines per defensar la vida i
la dignitat dels nostres ciutadans. Per tant, només matisar que, en la última part, parla
de que en aquest cas el PDCAT es manifesta com a defensors del diàleg, però veiem
també una petita contradicció en el fet de manifestar que no hi ha motius per seure a
cap taula, i per tant, nosaltres veiem això com una qüestió més de conjunt i voldria
recordar que no fa massa setmanes l’Assemblea de càrrecs electes es va manifestar
clarament a favor del diàleg. Entenem també que hi hagi aquestes reticències, com
després si s’aprova la urgència d’una altra moció, aquests diàlegs tenen molts matisos
i cal que trobem finalment el camí que de manera pacífica i democràtica ens pugui
portar en aquesta consulta, aquest referèndum, i aconseguir de manera pacífica i
democràtica la nostra llibertat com a poble.
Sra. Ponsa: JxM també hi votarem a favor. Nosaltres sempre hem defensat el dret a
decidir i la llibertat d’expressió.
Vista la moció del GPM JxC MEM, el Ple de l’Ajuntament, per nou vots a favor
(JxC, JxM, ERC i CUP) i vuit abstencions ( PSC), acorda:

Primer. Manifestar el nostre suport al Molt Honorable President de la Generalitat i
recolzar la seva defensa de la llibertat d’expressió i el seu reclam de llibertat dels
presos polítics.
Segon. Qualificar la sentència del TSJC com a un nou atac a la Generalitat de
Catalunya, al seu President i al poble que representa.
Tercer. Considerar la sentència injusta, cruel i desmesurada, lluny dels paràmetres del
a justícia europea.
Quart. Declarar que la judicialització de la vida política espanyola, en relació als afers
catalans en general i als independentistes en particular, és un escull per al normal
desenvolupament de qualsevol acció de diàleg polític i institucional. Som defensors del
diàleg, però considerem que no tenim cap motiu per asseure’ns en cap taula fins que
no rebem cap proposta concreta i que pugui satisfer les demandes de llibertat del
poble de Catalunya, així com el seu benestar econòmic i social.
Cinquè. Notificar els presents acords al Parlament de Catalunya al Departament de
Presidència de la Generalitat de Catalunya, al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, així com a la Fiscalia d’aquest Tribunal.
Assumpte declarat d’urgència
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:
Votació
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20191219&punto=12
Moció
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20191219&punto=13
Moció presentada d’urgència pel GPM ERC per reclamar la nul·litat de la
sentència i la llibertat immediata d’Oriol Junqueras i la resta de presos i preses
polítiques.
Sr. Albert: la justificació és perquè avui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha
dictat sentència i creiem que per urgència hem de demanar la nul·litat de la sentència
dels presos polítics.
Es passa a votar la urgència que resulta acceptada amb el vot a favor dels disset
membres assistents, d'acord amb allò establert als articles 91.4 i 83 del RD
2568/86 de 28 de novembre.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictat sentència, en data 19 de
desembre de 2019, que reconeix la immunitat d’Oriol Junqueres. La justícia ha arribat
des d’Europa, determinant que la immunitat d’un eurodiputat és vigent des que es
proclamen de forma definitiva els resultats de les eleccions, desvinculant-ho del
procediment intern dels estats membres.

Això significa, per tant, que des de passat mes de maig, quan es van celebrar les
darreres eleccions europees, Oriol Junqueres, i la resta de polítics catalans escollits
com a eurodiputats, Carles Puigdemont i Toni Comín, han vist vulnerats els seus drets.
És el torn, per tant, de la justícia espanyola. Exigim que, de forma immediata, el
Tribunal Suprem apliqui la sentència condemnatòria en relació al judici de l’1 d’octubre.
Amb el reconeixement de la immunitat d’Oriol Junqueres, tot el procediment posterior a
la immunitat és nul. D’aquí la exigència de nul·litat immediata de la sentència i
l’exigència de la seva posada en llibertat.
La sentència del Tribunal Europeu exigeix el deure de col·laboració dels estats i,
d’acord amb aquest principi, no hi ha excuses per demorar més la llibertat immediata
d’Oriol Junqueres, respectant la immunitat que se li ha reconegut..
Cal destacar, també, que fins i tot el president del Parlament Europeu, David Sassoli,
s’ha pronunciat en el sentit que l’estat espanyol apliqui amb celeritat la sentència
dictada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Obert el torn d’intervencions
Sr. Albert: (llegeix la moció).
Sr. Zaldo: gràcies companys d’ERC per portar també aquesta moció. El Tribunal
Suprem de Justícia d’Espanya va canviar de nom amb la Constitució i es va mantenir
intacte i segueix sent, com deia abans, el mateix tribunal franquista d’aleshores. I han
de venir de fora, d’Europa, a donar-nos lliçons, un cop més, a l’estat espanyol, sobre el
què ha de fer. I és que a l’estat espanyol se li han de donar lliçons de democràcia. I se
li han hagut de donar sempre. Perquè si en el 68 i 69, a EEUU hi havia els disturbis de
Stonewall que van iniciar totes les protestes que actualment són considerades el dia
crucial de l’alliberament del col·lectiu LGTBI i a França estaven cremant fàbriques
reivindicant drets laborals, aquí estàvem adormits i no fèiem gaire soroll, perquè
qualsevol forma de protesta era condemnada amb la llei antiterrorista, que està tornant
a sortir a dia d’avui. Lliçons de democràcia en fan falta i moltes. Espanya va entrar de
puntetes a la unió Europea i ha hagut d’acatar moltíssimes demandes i denuncies per
la manera que té d’actuar. I és que el nacionalisme espanyol lamentablement no s’ha
sabut construir allunyant-se del franquisme. No han sabut tirar endavant un estat
plurinacional que reconegui la diferència entre les comunitats autònomes, buscant una
entesa. No. Ho tapen tot amb una bandera i apreten a tothom a estimar aquesta
bandera per sobre de tot. I que el ser espanyol ha de quedar per sobre de qualsevol
altra identitat, quan a Espanya es parlen moltes llengües i hi ha varietat de cultures i
grans artistes dins de l‘àmbit cultural per fer gala i només es recolzen aquells que
aboguen pel sentiment de l’Espanya unida. I surt ara VOX, amb aquest reguitzell de
votants, a mantenir encara aquest nacionalisme fracassat, vestint-lo erròniament de
patriotisme, i és el màxim error, perquè la pàtria és la gent que hi viu. Sense importar
d’on vinguin, què pensin o a qui estimin. La pàtria la forma la gent i no la bandera. Per
tant, és un nacionalisme caduc que, a més a més, no vol reconèixer que és feixista,
franquista i, m’atreviria a dir, neonazi. Per tant, tot el suport a aquesta i totes les
condemnes que vinguin cap al Tribunal Suprem de Justícia.
Sra. Ponsa: nosaltres, com hem fet amb l’altra moció, també li donarem suport.

Sr. Serret: en la línia de les aportacions fetes i també evidentment de la moció,
nosaltres hi donarem suport. Esperem que la llibertat dels presos polítics, de l’Oriol i de
tots, sigui immediata, com també el retorn dels exiliats i que, tal com diu la moció,
puguin exercir la seva tasca de condició d’eurodiputats de forma immediata. Ens
alegrem que Europa comenci a donar resposta a reclamacions que fem com a país,
perquè és evident que hem patit i estem patint un ultratge molt gran i ens alegrem
també d’aquesta sentència però que evidentment volem que es faci de facto realitat.
Per tant, votarem a favor.
Sr. Roger: agrair els que voteu a favor aquesta moció. Per ERC queda demostrat,
després que tots creguéssim que aquesta sentència era injusta, el fet que el Tribunal
de Justícia Europeu hagi dictaminat avui en sentit que s’han vulnerat els drets polítics
d’aquesta persona, que es va presentar, recordem, a unes eleccions amb un programa
electoral i que evidentment ha tingut el suport de la població perquè fos el seu
representant al Parlament Europeu, en aquest cas, doncs demostra una vegada més
que hi ha deures per fer en aquest estat, si es vol adherir a la família de les
democràcies homologades europees. Que, segurament, l’estat espanyol, en els àmbits
com l’econòmic i en alguns altres es pot homologar en aquest sentit, però pel que fa a
la justícia, cal que es faci net a qui pertoqui i que es guanyi en qualitat democràtica en
aquest país. Penso, com deia abans l’Enric, que els catalans en aquí podem aportarhi, perquè crec que tenim aquest transfons democràtic, que estimem la llibertat i que
aquesta llibertat per nosaltres, en aquest cas, per ERC, és indestriable que estigui
acompanyada de la conquesta de drets socials i del benestar de tots els nostres
conciutadans.
Vista la moció del GPM JxC MEM, el Ple de l’Ajuntament, per nou vots a favor
(JxC, JxM, ERC i CUP) i vuit abstencions ( PSC), acorda:
Primer. Demanar al Tribunal Suprem que apliqui la sentència del Tribunal de Justícia
de la Unió Europea i, en conseqüència, exigir la nul·litat de la sentència del judici de l’1
d’octubre i reclamar la llibertat immediata d’Oriol Junqueres.
Segon. Reclamar que la resta d’independentistes catalans que fins ara han vist
negada la seva condició d’eurodiputats, Carles Puigdemont i Toni Comín, puguin
adquirir-la de forma immediata, en virtut de la sentència del Tribunal de Justícia de la
Unió Europea.
Tercer. Reconèixer els drets dels ciutadans i ciutadanes que van exercir el seu vot a
les passades eleccions europees del 26 de maig a opcions independentistes i reclamar
que no vegin més temps vulnerats els seus drets.
Quart. Instar l’administració espanyola a aturar la repressió en totes les seva formes –
com la inhabilitació del President Torra – i l’alliberament immediat de tots els presos i
preses polítiques.
Cinquè. Fer arribar aquest acord a la presidència del Tribunal Suprem, a la
presidència del Parlament Europeu i als portaveus del grups parlamentaris del
Parlament Europeu

10. - 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=20191219&punto=14
Sr. Zaldo: fa sis dies, en la línia d’aquestes dues últimes mocions, es va detenir a casa
seva a quatre joves, acusats de desordres públics i atemptats a l’autoritat per les
protestes de Salt, del 13 d’octubre. Dos d’aquests quatre joves són del Maresme, un
de Pineda i un d’Arenys de Munt. Van estar fins a les 4 a la comissaria, després van
estar traslladats a jutjats. La fiscalia demanava per ells mesures cautelars i aquestes
mesures que demanaven era presó preventiva. I finalment, van quedar en llibertat amb
càrrecs, havent de presentar-se als jutjats el dia 1 i el dia 15 de cada mes. La
tendència cada vegada és més repressiva per les persones que surten a protestar. Ha
sortit en aquest Ple d’avui i ha sortit moltes vegades els presos polítics que estan a
presó i els exiliats polítics que porten ja anys vivint fora, perquè no poden tornar a casa
seva. Nosaltres no fem distincions. Per nosaltres aquesta gent també són companyes i
companys nostres i també els volem en llibertat. Les representants d’entitats i de
partits polítics que estan exiliades i que estan a presó mereixen la mateixa dignitat que
la resta de preses i presos polítics que estan represaliats i encausats. Aquí a Malgrat
en tenim dos. En tenim dues, joves represaliats per demanar simplement que es tirés
endavant una investidura del President legítim. És que no hi cap a cap mentalitat. I des
d’aquests dos encausats que lamentablement tenim al nostre municipi, en Ramon i en
Sergi, aquest any cada mes, no hi ha més que no tinguem notícies noves sobre
aquestes causes. I cada vegada, com deia, la repressió és més gran. Per tant, no
podem fer la vista grossa i si sortim a defensar les persones que són portaveus de
partits i entitats, també hem de sortir a defensar aquestes companyes i companys que
estan al carrer defensant el mateix que nosaltres. Per tant, un record per ells i esperem
que no n’haguem de sumar més.
El Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta.
Joan Mercader Carbó
Alcalde

Joan Carles Nonell i Sendrós
Secretari General

