ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Data: 31 de gener de 2020
Caràcter: extraordinària
Horari: de 19.00 a 20.41 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.- Relació de danys i abast de les conseqüències i desperfectes del temporal "Glòria",
durant el dies 18 al 23 de gener d'enguany
2.- Aprovació definitiva del Pressupost per l'exercici 2020
Desenvolupament de la sessió
1.- Ratificació de la urgència de la sessió.
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=20200131&punto=1
Sr. Mercader: en aquesta sessió extraordinària, portem dos punts a aprovació. El
primer punt, és el de sol·licitud per declarar el terme de Malgrat de Mar com a zona
afectada greument per una emergència de protecció civil, com tots coneixem amb el
terme col·loquial de zona catastròfica. La urgència és per sol·licitar de forma urgent al
govern de l’Estat que declari aquesta zona de Malgrat de Mar com a zona catastròfica
per tal de poder activar, el més aviat possible, totes les mesures necessàries per tal de
pal·liar els danys soferts. Aquesta és la urgència pel primer punt. Pel segon punt, que
és desestimar les al·legacions presentades i aprovar definitivament el pressupost
municipal 2020, és perquè es creu convenient que, per tal de posar fi a la paralització i
a les limitacions que comporta tenir un pressupost prorrogat, com per exemple a nivell
d’inversions o de donar subvencions, doncs es fa també aquest Ple extraordinari i, a
partir de dilluns, poder tenir un nou pressupost per aquest any.
Sra. Ponsa: el passat dimecres vàrem fer la Junta de Portaveus i se’ls va demanar
que aquest Ple extraordinari fos amb un únic punt, el de declarar el terme municipal de
Malgrat com a zona afectada greument per una emergència de protecció civil. Aquest
punt entenem que requereix una reacció extraordinària, urgent i unànime. És un punt
molt important i quan es demana unanimitat davant d’uns fets com les conseqüències
del Glòria, és unanimitat per participar, no perquè l’oposició doni carta blanca,
unanimitat per estar informats, assistir a les reunions i participar en buscar solucions.
JxM ens hem sentit apartats d’un procés que requeria d’una resposta treballada
conjuntament per tots i totes. Des de JxM entenem que avui no toca parlar de
pressupostos, quan vostès ja tenen la majoria i poden continuar treballant amb un
pressupost prorrogat. Només falten 12 dies, si seguim el calendari que vostès ens van
dir, pel proper Ple i podrien resoldre les al·legacions que avui porten a plenari. Barrejar
aquests dos punts és com barrejar peres amb pomes i se’ns fa estrany. Per això,
demanaríem que es deixi el punt de les al·legacions al pressupost sobre la taula i que
ens centrem en el punt que realment avui és el que hauria d’anar a plenari, que és el
de declarar Malgrat de Mar com a zona catastròfica. Per tant, la nostra proposta és
deixar aquest punt sobre la taula. El punt de les al·legacions a pressupost.

Sr. Roger: seguint en aquesta línia, des d’ERC ens sembla que el fet de tractar
aquestes al·legacions al pressupost, en primer lloc desvirtua en certa manera la
importància que té el punt primer, que és el que realment ens convoca en aquest ple
extraordinari i entenem que el fet de que durant 10 o 15 dies vostès treballin amb un
pressupost prorrogat, no vol dir que vostès hagin d’estar amb les mans lligades, ni molt
menys, sinó que tenen els mateixos recursos amb els que comptaven al pressupost
2019 i entenem que aquests 10 o 15 dies que, com a molt, puguin treballar amb
aquest pressupost prorrogat, en cap cas els impedeix qualsevol d’aquestes accions
per les quals vostès introdueixen aquesta urgència en el Ple. D’altra banda, també
qüestionar el fet de que es voti la urgència dels dos punts alhora. Jo això, crec que no
és massa habitual, per tant, demanant en tot cas, si vostès fan la reflexió que no ho
volen deixar sobre la taula, que també ho demanem, doncs que puguem votar els dos
punts de la urgència separada, com a mínim.
Sr. Zaldo: sumar-me als arguments que comentaven la resta de partits de l’oposició.
Tenim el Ple ordinari de febrer previst, en principi, pel 13 de febrer i crec que és un
termini prou curt com per poder treballar encara, no afecta tant els pressupostos
prorrogats i per tant, considerem que la urgència no està justificada pel punt de
pressupost. Votaríem a favor de la ratificació de la urgència si només hi hagués aquest
primer punt, per tant, sumar-me i demanar aquest vot per separat dels dos punts, per
poder veure si finalment els tractem tots dos o només un d’ells.
Sr. Mercader: contesto el que vaig contestar a la Junta de Portaveus. Vostès parlen
de que no ve de 13 dies, estem parlant ja d’un mes, no només de 13 dies, perquè el
termini per presentar al·legacions acabava el 17 de gener. Per tat, esperar fins al 13
de febrer és gairebé un mes del pressupost prorrogat, vostès diuen que no ve d’aquest
mes o d’aquests 13 dies. Nosaltres creiem que no és desvirtuar tampoc el tema de la
declaració de zona catastròfica, això depèn dels polítics, si es vol o no desvirtuar
aquest tema. Però creiem que el que no podem fer és deixar de gestionar el dia a dia
del nostre municipi. Es pot fer la declaració de zona catastròfica i a més a més tenir un
pressupost aprovat el 2020 per tal de seguir gestionant el dia a dia del municipi. El que
no podem fer és, si tenim l’oportunitat de fer aquest Ple extraordinari, que es pot
desencallar aquest tema i avançar-ho 15 dies, jo crec que fins i tot la població, les
entitats i tothom que depèn d’aquest pressupost, si ho té 15 dies abans aprovat, molt
millor. Per tant, per això ho portem també en aquest ple extraordinari. El tema de la
votació, de si es pot fer per separat, això és una qüestió que li pregunto al Secretari.
Sr. Secretari- El que es vota és la urgència de la sessió, si es volgués fer per separat,
no hi ha problema.
D’acord amb l’article 98.b) 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 i l’art. 79 del RD.
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es passa a votar la ratificació
de la urgència, separadament per cadascun dels punts inclosos a l’ordre del dia,
resultant ratificada la urgència, pel que fa al punt 2, per assentiment dels disset
membres assistents i, la del punt 3, per deu vots a favor (PSC i JxC) i set vots en
contra (JxM, ERC i CUP).

1. - Relació de danys i abast de les conseqüències i desperfectes del temporal
"Glòria", durant el dies 18 al 23 de gener d'enguany
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=20200131&punto=2
Antecedents
Malgrat de Mar ha sofert plenament les conseqüències catastròfiques del temporal
Glòria, esdevingut entre els dies 20 i 23 de gener d’enguany, constituint un dels pitjors
temporals que es recorden en el territori, amb episodis de vent, pluja i temporal
marítim, i desbordament del riu Tordera. Aquestes inclemències meteorològiques han
ocasionat enormes danys a infraestructures i serveis municipals: Camí de la
Pomereda, Camí del Pla, Camí de la Tordera, Riera, Pavelló Germans Margall, Escola
Marià Cubí, Escola Montserrat, Llar d’Infants, Escola d’Adults, Platges, Protecció de
goles de rec al Pla de Grau, a més de feines puntuals a la resta del municipi
(esllavissaments, caiguda d’arbrat, senyalització, neteja de platja, etc.)
Per altra banda, les activitats econòmiques del Pla de Grau s’han vist notablement
perjudicades, en especial les agrícoles (estimades en 1.200.000 €), les activitats de
càmpings (estimades en 6.902.000 €) i les industrials. Així mateix, les actuacions
competència de la Demarcació de costes, s’estimen en 1.375.000 €
Així mateix, l’esfondrament dels ponts sobre la Tordera, impedeixen la mobilitat
ferroviària amb Blanes, i la de circulació de vehicles amb el municipi veí queda limitada
a un pont, situat aigües amunt. El Camí de la Pomereda que dona accés a les
activitats esmentades i a la platja s’ha vist greument afectat, així com altres camins
agrícoles, per la qual cosa, les condicions de funcionament d’aquestes activitats està
impossibilitada o amb greus dificultats a curt termini.
Per tot això, es considera que s’han alterat substancialment les condicions de vida
d’aquest sector de la població, atès que s’han produït danys que afecten a una
pluralitat de persones i béns del nostre poble, i s’han interromput serveis essencials
per la comunitat (de transport, de circulació per vies locals i supralocals, educatius,
etc.)
El Govern de l’Estat va activar el 19 de gener el “Protocol Estatal de Coordinació
d’actuacions dels òrgans de l’Administració General de l’Estat davant nevades i altres
situacions meteorològiques extremes que puguin afectar a la Xarxa de Carreteres de
l’Estat, en fase d’alerta que es va desactivar el dia 27. En Catalunya també es van
activar els plans d’emergència per vent i inundacions (VENCAT i INUNCAT) en el
mateix període.
En l’informe de l’arquitecte municipal i cap de l’àrea de Territori i Sostenibilitat que
s’acompanya com annex, s’ha fet una relació de desperfectes produïts pel temporal de
vent, pluja, onades i desbordament del riu Tordera, la riera de Sant Genís i altres
cursos d'aigua, els dies 19 al 23 de gener de 2020, dels danys a infraestructures i béns
i infraestructures municipals recollides a l’art. 25 de la Llei Reguladora de les Bases de

Règim Local, i una primera avaluació estimativa, segons la qual han estat avaluats
provisionalment en 2.296.050 € (IVA inclòs).
Els primers treballs que per raons d’emergència caldrà executar el més aviat
possible s’han valorat en 1.228.600 € (IVA inclòs).
També s’ha efectuat una primera avaluació provisional dels desperfectes produïts pel
temporal en infraestructures i béns (esculleres, sorra, senda marítima...) de la
competència de la Demarcació de Costes a Catalunya en el tram de litoral
corresponent al municipi, amb un cost de 1.375.000 € (IVA inclòs).
Consideracions jurídiques
L’article 23 de la Llei 17/2015 , de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil,
regula el procediment de declaració de zona afectada greument per una
emergència de protecció civil, i preveu que la declaració esmentada, que correspon al
Consell de Ministres, la poden sol·licitar les administracions públiques interessades.
Concretament, estableix que pertoca dictar aquesta declaració, en tot cas, quan es
produeixin danys personals o materials derivats d’un sinistre que pertorbi greument les
condicions de vida de la població en una àrea geogràfica determinada i la magnitud del
qual requereixi la intervenció de l’Estat, per mitjà de les mesures de recuperació
corresponents, a fi de restablir la normalitat de la zona sinistrada.
Els greus danys materials produïts són susceptibles de ser compensats per mitjà de
les ajudes i mesures econòmiques que es preveuen a la Llei 17/2015, de 9 de juliol,
del Sistema Nacional de Protecció Civil, en els articles i en els arts. 21, 22 i 24, i el
Reial decret 307/2005, sens perjudici de les mesures complementàries que calguin per
a la recuperació íntegra dels danys soferts.
L’article 1.3 del RDL 11/2019, preveu que “El Govern podrà acordar, delimitant les
zones afectades, l’aplicació de les mesures necessàries previstes en aquest decret-llei
a altres successos de característiques similars que puguin esdevenir fins al 31 de març
de 2020, mitjançant un real decret, a proposta del titular del Ministeri corresponent per
l’execució de la mesura corresponent.”.
En el Consell de Ministres de 28-1-2020, el Ministeri de l’Interior ha informat sobre el
temporal de pluja, neu, vent i fenòmens costaners esdevinguts en l’est peninsular i
Balears com a conseqüència de la borrasca “Glòria” durant els dies compresos entre el
19 i 24 de gener, que ha ocasionat l’activació de diferents plans estatals i de les
Comunitats Autònomes, entre les quals s’inclou Catalunya. En aquest informe es
preveu que: “el Govern podrà acordar les ajudes necessàries previstes en la Llei
11/2019, de 20 de setembre, pel qual s’adopten mesures urgents per pal·liar els danys
causats per temporals i altres situacions catastròfiques. La materialització de les
ajudes requerirà la prèvia avaluació dels danys i la fixació exacta del contingut de les
actuacions per part dels diferents departaments ministerials.”
També preveu que: “Per la seva part, el Ministeri de l’Interior, a través de la Direcció
General de Protecció Civil i Emergències, gestiona, amb càrrec a crèdits ampliables,
les ajudes relacionades en el Real Decret 307/2005, de 18 de març pel qual es regulen
les subvencions en atenció a determinades necessitats derivades de situacions
d’emergència o de naturalesa catastròfica”.

Obert el torn d’intervencions
Sr. Mercader: si us pregunteu de què serveix que Malgrat sigui declarada zona
catastròfica, serveix pels següents motius: per part de l’Ajuntament, suposa poder
demanar ajuts en situació d’emergència, ajuts per la recuperació de la zona afectada,
actuacions de restauració de la zona forestal i mediambiental, poder fer actuacions en
el domini públic hidràulic, fer actuacions en el domini marítim terrestre, entre d’altres;
pel que fa als particulars, suposa que poden tenir accés per danys personals i
materials en habitatges i contingut; pels establiments industrials, mercantils, agraris,
marítims, pesquers, turístics i altres serveis, poden tenir accés les produccions
agrícoles i ramaderes, i poden tenir beneficis fiscals. Avui fem el primer pas, doncs,
necessari, a través d’un acord de Ple, per sol·licitar la zona catastròfica al govern de
l’Estat. Un cop fet això, s’enviarà aquesta documentació a la subdelegació del Govern i
aquesta ho enviarà al govern de l’Estat per tal de que ho aprovi. D’altra banda, la
proposta d’avui també demanem sol·licitar al govern de l’Estat els ajuts atorgables en
virtut del que estableix el Reial Decret legislatiu 307/2005 i el Reial Decret Legislatiu
11/2019, o el que pugui disposar el Reial Decret que aprovi la delimitació de zona
catastròfica pel temporal Glòria, així com l’aplicació de totes les mesures possibles
derivades d’aquesta declaració i de la resta de previsions, instruments aplicables a
l’efecte d’intervenir en la recuperació de la zona afectada. A més a més, sol·licitem a la
Generalitat de Catalunya l’elaboració del pla de recuperació de la normalitat previst a
la llei de protecció civil de Catalunya, com la creació de la Comissió de recuperació
integrada per representants de l’Administració de l’Estat, de l’Administració de la
Generalitat i Administració local, amb la missió de coordinar les mesures i ajudes que
es necessitin. També avui, declarem Malgrat de Mar en situació d’emergència
municipal i demanarem a la Diputació de Barcelona, dins del programa d’ajuts
d’emergències municipals, aprovat ahir mateix, els costos de restauració a la
normalitat que amb caràcter excepcional i urgent cal realitzar per netejar i restablir
instal·lacions i serveis o l’eliminació del perill immediat per la ciutadania. Avui
sol·licitem també a ADIF que prioritzi la construcció del nou pont pel restabliment del
servei públic ferroviari entre els municipis de Blanes i Malgrat. I que ho faci el més
aviat possible, atès que aquesta comunicació es considera essencial pels veïns i
veïnes del municipi. I a més a més, posem a disposició de les diferents
administracions supramunicipals tota la informació i documentació per tal de justificar
aquestes subvencions. Des de l’Ajuntament, estem realitzant tots aquests tràmits i
ajudes, també els estem demanant per poder actuar el més ràpid possible i tenir els
recursos necessaris per fer front a les greus conseqüències del temporal Glòria a la
nostra població. El nostre compromís és seguir treballant dia a dia i estar al costat de
tots els afectats per poder tornar a la normalitat màxima, actuant amb eficàcia i també
amb serenitat. D’altra banda, des del Govern municipal també creiem oportú en aquest
punt, informar a la ciutadania el que hem estat fent durant aquest episodi a través de
cada regidoria que ha tingut incidència i competència i en quin moment ens trobem ara
mateix perquè tothom tingui el màxim d’informació actualitzada.
Sr. Cardona: el pas del temporal Glòria ha causat moltíssimes destrosses al municipi.
Tot i que per sort no hem de lamentar cap pèrdua humana, els danys en algunes

zones són inqüestionablement tràgics. Aquesta situació ha requerit un esforç molt
important per part de tothom i des de la regidoria de Seguretat Ciutadana hem fet una
cronologia dels principals avisos i actuacions d’aquests dies, tenint en compte que, a
més a més del servei de seguretat habitual, aquest temporal ha acumulat un total de
112 serveis, només relacionats amb Glòria, del 19 al 23 de gener, i 262 hores extres
de la policia local. del 18 al 30 de gener. Dissabte 18 de gener: en base a les
previsions meteorològiques emeses pel servei meteorològic de Catalunya, s’activa la
fase de prealerta dels plans especials d’emergències INUNCAT i NEUCAT i la fase
d’alerta de VENTCAT. Degut a la fase d’alerta de VENTACAT, es tanquen parcs i
s’informa a la ciutadania a través de les xarxes socials. Diumenge 19: INUNCAT i
NEUCAT passen a fase d’alerta. Els parcs segueixen tancats i se segueix avisant a les
xarxes socials. Dilluns 20: s’activa l’estat d’emergència d’INUNCAT. El sostre del
pavelló Germans Maragall es troba molt malmès a causa del fort vent. S’estableix un
perímetre de seguretat seguint les directrius dels bombers de la Generalitat i se
segueix informant i demanant precaució per les xarxes. Dimarts 21: es manté l’estat
d’emergència d’INUNCAT. Es van reportant diverses informacions del nivell de
superació del Tordera. És a dir, com va evolucionant l’increment del cabal del riu.
Seguint les indicacions del centre de coordinació de Catalunya, el CECAT, la policia
local procedeix a desallotjar Pla de Grau i tallar-ne els accessos per la carretera BV6001 i Mas Bages, ja que es tracta d’una zona inundable. Es produeixen talls puntuals
a diversos carrers, com Indústria, avinguda Mediterrània, avinguda dels Pins, passeig
Marítim, tots els passos soterranis, que afecten greument a la mobilitat del municipi
degut a les inundacions del temporal. I a part, la policia local es coordina amb
bombers, serveis d’emergència, brigades, Mossos... Dimecres 22: es manté
l’emergència d’INUNCAT i NEUCAT però es dona per finalitzada la fase d’alerta de
VENTCAT. Durant aquesta matinada del dia 22, cedeix el mur de contenció de la riera
de Palafolls, a l’alçada del pàrquing del CAP, i cau un vehicle a la riera. S’ha de tallar
l’avinguda Costa Brava pel desbordament de la riera de Palafolls a l’alçada de la
Torreta i s’activa la grua per netejar la riera per Santa Rita i permetre el pas de l’aigua.
Sobre les cinc i mitja del matí, cauen els ponts de la via del tren i de vehicles per la
BV-6001 que creuen el Tordera. A partir d’aquí, es comença a inundar tot el Pla de
Grau, degut a les aigües provinents de la pluja, del Tordera i del rec Viver que ve de
Palafolls. Segueix la coordinació amb bombers, Mossos d’Esquadra i serveis de
rescat. I durant el matí, s’han de rescatar diverses persones que no van quedar
evacuades. Cinc amb helicòpter, una amb Zodíac de la unitat subaquàtica de Mossos i
quatre que rescata la policia local. També s’ha d’efectuar el rescat, per part de la
policia local, de 100 treballadors de les fàbriques i se segueix informant i demanant
precaució de manera constant a través de les xarxes socials. Dijous 23: s’entra al
camp amb alguns dels pagesos perquè poguessin veure l’estat de les terres i
començar a buscar rutes per on poder circular. Tanmateix, es manté la circulació
tallada per un tema de mobilitat, seguretat i dignitat de les persones afectades.
S’habilita un pla de mobilitat per facilitar l’arribada de camions de gran tonatge,
transport rutinari i matèries perilloses a les empreses de la Pomereda. Divendres 24: hi
ha una explosió de gas arrel de les obres a la part posterior d’una de les empeses de
la Pomereda. S’activen els equips d’emergència i els tècnics controlen la situació de
manera ràpida. Dissabte 25: es dona per finalitzat l’avís de perill del Tordera.
Diumenge 26: es comunica que finalitza la fase d’alerta d’INUNCAT. La situació actual
és que la circulació està tallada a la BV-6001, direcció Blanes, degut a la caiguda del

pont i l’alternativa és passar per la carretera B-682 que es converteix en GI-682 en
creuar el Tordera. La circulació per Mas Bages està restringida només a usuaris de la
pagesia i dels càmpings, perquè el tram final no és apte per a transitari, ja que està
molt malmès. L’accés a la Pomereda ha de ser pel pas soterrani d’Abat Oliva, però la
sortida s’ha d’efectuar pel mateix lloc, i això és degut a que el camí que hi ha entre les
fàbriques, en primer lloc, també es troba malmès, i en segon lloc, és de propietat
privada i per tant l’Administració no pot assolir-ne la responsabilitat fins que no se’n
cedeixi l’ús. En aquests moments, s’està treballant en un nou conveni. I a tot això,
m’agradaria aprofitar l’ocasió per agrair immensament a tothom que ha treballat molt
durament aquests dies per tal de pal·liar els efectes del temporal en la mesura del
possible. Bombers, que han tingut un paper vital, cobrint només a Malgrat, 61 serveis.
Brigades, agents rurals, mossos d’esquadra, entre altres, però com a regidor de
Seguretat Ciutadana, permeteu-me agrair en especial a la policia local. La valentia i
dedicació incansable que he pogut veure aquests dies ha estat increïble. Hi ha hagut
moments molt durs on no paraven d’obrir-se fronts i la cosa anava empitjorant
exponencialment. I ser testimoni de com s’afrontava aquest panorama em deixa
només amb les paraules per dir que sense cap mena de dubte han estat a l’altura
d’una situació tan excepcional com la que hem viscut i Malgrat es pot sentir un
municipi molt i molt orgullós de la seva policia local.
Sr. Hasko: como ha dicho el regidor Cardona, el temporal ha comenzado con el
desprendimiento de la cubierta del pabellón Germans Maragall. A raíz de esto se ha
tenido que precintar la zona. Lo que ha llevado también a cancelar la instalación para
su uso. Nos hemos reunido con las entidades afectadas, pudiendo a la mayoría de
ellas, ubicarlas en otras instalaciones municipales y en pueblos vecinos. Se ha
realizado la retirada de la cubierta de forma urgente el sábado en la mañana. Se ha
llevado a cabo una inspección del local y hemos considerado que no había riesgos.
Hemos decidido la apertura de la instalación para que las entidades puedan volver a
utilizarla y no tener que estar trasladándose por pueblos vecinos. En lo que respecta a
la payesía, ha visto su zona afectada muy gravemente. Se ha actuado desde principio
con los vecinos, hemos mantenido reuniones in situ, se les ha citado también en el
Ayuntamiento, sobretodo preocupados por ver como podíamos ayudar, que era lo que
podíamos hacer des del punto cero, ya que la zona había quedado muy destrozada.
Se están arreglando los caminos para que puedan acceder a sus campos. También en
el transcurso de la borrasca, se ha visto afectada la pista de atletismo. Se ha
desprendido el muro de separación entre la finca y la pista de atletismo y se ha
inundado todas las instalaciones. Con la entidad hemos estado limpiando, sobretodo el
gimnasio, para que pudieran entrenar el primer día, ya que no podían usar lo que es la
pista para poder correr y se ha tenido que trasladar esta actividad a Lloret. Se prevé
en la semana que viene la reparación del muro y empezar con la limpieza de la pista.
Los campings, están bastante afectados. Con seguridad, se está estudiando abrir
pasos por detrás, ya que por delante del paseo es impracticable, para que así los
usuarios del camping puedan entrar y empezar a valorar sus daños y retirar lo que
crean oportuno. Y también como ha dicho el regidor Cardona, con las fábricas se ha
buscado una solución para reactivar la actividad lo antes posible, viendo la posibilidad
de que los camiones pudieran acceder a la zona.

Sra. Viñolas: en tema de neteja, hem procedit a la neteja de carrers, retirant
branques, netejant embornals, els passos soterrats, després de que brigades
prèviament hagués retirat tota l'aigua. S’està treballant en el tema de les goteres de les
escoles i després de cara al camí de la Pomareda, el tram dels pagesos, s’ha fet un
reforç de la vora entre les fàbriques amb una escullera de formigó per refer la calçada
afectada. En el camí del Pla, entre Mas Bages i el camí paral·lel al riu Tordera, s’ha fet
l’arranjament dels trams de la calçada que estava malmesa i que no permetia el pas
de vehicles. S’ha refet amb escullera, grava i acabat de morter i ciment. El pont d’en
Pixota, el proper dilluns es procedirà a reobrir, amb un canal paral·lel al rec del viver,
que està completament tapat i no permet desaiguar l’aigua existent. I em vull sumar a
l’agraïment que ha fet el company Sergi Cardona, a tots els agents implicats aquests
dies.
Sra. Borrell: des de la regidoria d’Educació també ens sumem a aquest agraïment
per la feina feta per tots els serveis municipals, perquè, des del primer dia, han estat
fent el seguiment dels desperfectes causats a les escoles. També crec que és bo
d’agrair la col·laboració i la compressió de tota la ciutadania, perquè aquest temporal
que tots hem patit i hem pogut escoltar descrit pel regidor Sergi Cardona, va causar el
tancament dels centres educatius i dels equipaments culturals, des del dilluns a la
tarda fins el dijous. Vam prendre aquesta decisió, sempre seguint les recomanacions
de protecció civil i també d’acord amb el departament d’Educació, que va estar d’acord
amb aquesta mesura tan excepcional com és el tancament dels centres escolars tres
dies. Per tant, agraeixo també la feina de tots els implicats i esperem que de mica en
mica tornem tots a la normalitat.
Sr. Sánchez Camacho: des de la regidoria de Medi Ambient i Platges molt
ràpidament. Des de platges, destacar la pèrdua de mobiliari urbà de les platges, com
poden ser les passeres. Des de medi ambient i també des de platges, així com des de
la Mancomunitat, el que s’ha fet aquests dies és intentar estar al costat de tots els
sectors, en especial del sector agrícola, ajudant amb aquells recursos tant tècnics com
materials i humans per poder estar amb les persones que més han patit la devastació
d’aquest temporal Glòria. Ajudant a que aquest sector agrícola, el sector dels
càmpings i altres, puguin tenir espais, abocadors, on abocar aquell material orgànic o
no orgànic, perquè comencessin a endreçar i valorar els danys produïts pel temporal. i
sobretot, aquesta setmana ens hem centrat en l’organització de la jornada d’aquest
diumenge dia 2, de neteja de les platges, on tècnicament i humanament s’ha fet i
s’està fent un gran esforç perquè sigui una jornada de germanor, ens puguem trobar,
solidaritzar i donar escalfor a aquella gent que sobretot ha patit i puguem demostrar la
solidaritat de la ciutadania de Malgrat de Mar. S’ha fet un gran esforç a nivell de la
deixalleria de Malgrat i altres deixalleries de la Mancomunitat. Resumidament, agrair la
col·laboració del teixit social i associatiu del poble de Malgrat, que ha demostrat i està
demostrant la seva solidaritat i empenta, que es traslladarà i es palparà el proper
diumenge dia 2. Com a regidor i representant de la ciutadania, moltes gràcies a
tothom.
Sr. Serret: com a portaveu del govern, no em reiteraré amb totes les accions que
s’han anat fent des de cada regidoria. Avui el govern fa aquesta exposició tant llarga,
perquè estem en un Ple excepcional, amb una situació que crec, i aquí parlo en nom

dels disset, cap de nosaltres voldríem que avui tingués lloc aquest plenari. Els
diferents episodis, tots sabem que van començar el dia 20, amb el primer impacte o la
primera envestida per part del vent, del que ens arrancava la coberta del pavelló i
anava sumant el temporal marí fins al desbordament de la Tordera, que ha estat
l’impacte que hem patit més gran que ha comportat que siguem el municipi de la zona
més afectada, amb aquests ja més de 20 milions d’euros comptabilitzats. Amb tot això,
hem de posar de manifest que han estat atacats tres dels nostres motors econòmics,
el de la pagesia, el turisme i la indústria. Per tant, tenim un repte molt important al
municipi, de repensar-nos i de com volem que sigui el nostre futur. De tot això n’hem
d’aprendre coses, i per això creiem també que era important que a nivell institucional
forméssim part, no només fent front en aquesta emergència, un cop havíem garantit la
seguretat del nostre municipi, perquè aquesta era la primera prioritat, i un cop el
dissabte s’aixecava l’avís d’INUNCAT respecte el cabal del riu, posar tots els
mecanismes que té aquest Ajuntament com Administració, per reclamar, per una
banda, responsabilitats a qui no hagi fet ben feta la feina i per tant, aquelles
administracions que també en són responsables, allà hi serem. I per altra banda,
començar a treballar de forma conjunta amb tots i cadascun d’aquelles administracions
que ens vehicula o que ens acompanya un mateix objectiu. Un d’ells és la Tordera i
per això el dimarts érem presents a la reunió de les diferents administracions i
diferents ajuntaments que formem part del riu la Tordera, i allà es va prendre un
compromís, que totes aquelles accions que s’hagin d’emprendre a nivell d’emergència
climàtica i a nivell mediambiental, han d’anar de forma conjunta. No pot ser que
l’Ajuntament de Sant Celoni, el de Fogars o el d’Hostalric, o el que sigui, faci unes
accions i la resta dels municipis no les fem. Les hem de fer de forma conjunta perquè
les accions que fan a cada municipi tenen un impacte molt important que poden
acabar comportant desbordaments com el que hem viscut. Per tant, hi érem, hi som i
volem continuar sent i fer totes i cadascuna d’aquestes accions, de forma conjunta. De
la mateixa manera, també érem el dimarts al Consell d’Alcaldes explicant quina era la
situació de Malgrat. Tenim molt clar que encara aquell dia i a dia d’avui, hi ha algun
punt que encara no és accessible i per tant, hi havia informació que no podíem donar.
Sra. Ponsa, vostè deia que s’han sentit sols, o no s’han sentit ben tractats. No entraré
en un debat o una discussió, perquè penso que avui no és l’objectiu ni toca, però sí
que els diré, i agraeixo públicament el gest que va fer el portaveu de la CUP i el gest
del portaveu d’ERC, posant-se a disposició del que calgués, estant aquí des del primer
dia, amb un missatge, el portaveu de la CUP i el portaveu d’ERC, donant aquesta
facilitat. Disculpi que el govern hagi estat entretingut i dedicant el temps a l’emergència
que vivíem d’excepcionalitat i que no l’haguem pogut informar en tot moment de totes i
cadascuna de les informacions que vostè creu que eren indispensables que tingués.
En el moment adequat, en el moment que ja no estàvem en emergència, se’ls ha
intentat anar donant la informació que teníem, perquè, a dia d’avui, fins aquests
moments, no hem pogut, per exemple, tancar aquesta xifra que no és definitiva. Dit
això, com deia, en el Consell d’Alcaldes, m’agradaria explicar que es va tancar un
document acordat pels 30 municipis del Maresme, en el que ja es fan unes
reivindicacions importants i que tenen un impacte pel nostre municipi. El primer que es
planteja és el futur trasllat de la línia de tren. És evident que mentre això no es trobi,
s’ha de traçar tots aquells mecanismes perquè la comunicació en el nostre municipi
sigui com cal, però és evident que la línia de tren no pot continuar en la zona que està,
amb l’impacte que això comporta i a més a més quan hi ha una reclamació de la

millora de la connectivitat, perquè això implicaria més vies de tren en una zona que
tindria un impacte mediambiental molt important. Per tant, aquests també han de servir
per poder pensar el futur. Això no vol dir que haguem de deixar d’actuar de forma
provisional per tal de poder també, dotar de serveis al nostre municipi i també per
poder dotar de seguretat. Per altra banda, també es demanava la transformació de l’NII en una via lenta, de naturalesa interurbana, acompanyat amb l’aixecament dels
peatges del tram del Maresme. També es demana, exigir l’eliminació dels peatges
amb la finalització del termini acordat pel 2021. També es demana que, degut a la
insuficiència de les actuals línies de transport col·lectiu per carretera, hi hagi un major
suport per part de les administracions, per tal de poder tenir transports col·lectius. I per
últim, i penso que molt important en aquest cas per Malgrat, donar el suport al sector
agrícola del Maresma, en la seva demanda de declaració de zona catastròfica. Avui a
Malgrat ho fem i som el primer municipi, per tal de reclamar també l’estudi de fórmules
i major protecció del sector, tant a nivell preventiu com de cobertura de danys en el cas
de catàstrofe. És important explicar i ens ha de servir aquests fets, per posar de relleu
la importància que té la conca de la Tordera, la baixa Tordera, el Pla de Grau, que el
podríem titular com l’horta de Catalunya. El Pla de Grau és el territori de major
producció de volum en verdures i hortalisses. Potser no serà el territori més extens,
però sí que és el territori que produeix més verdura de tota Catalunya. Per tant, si es
perd el Pla de Grau, es perd l’horta de Catalunya. I això no només és un motor
econòmic sinó que també és un motor i és l’alimentació de quilòmetre zero de catalans
i catalanes. I això cal que ho posem en relleu i cal també que, com Administració, els
hi donem totes les facilitats perquè aquest col·lectiu no es perdi. Està tocat de mort i
l’hem de treure de l’UVI i l’hem d’ajudar perquè surti i pugui continuar sent, com dic,
l’horta de Catalunya. Abans es feien uns agraïments i jo no voldria deixar d’agrair al
departament de Comunicació, com a responsable de Comunicació, que en tot moment
va estar donant explicacions i comunicant a la ciutadania en quin moment ens
trobàvem i com havia d’actuar. Donar també l’agraïment a Ona Malgrat, per fer difusió
d’aquestes comunicacions, a la policia, als bombers, a brigades, a serveis socials,
perquè també va haver de donar suport i fer front a aquelles persones que van haver
de ser desallotjades i evacuades i donar-los una solució en aquells moments tan
difícils, quan veus que has de sortir de casa teva. Als treballadors de la casa, a tots i
cadascun d’ells, que han sabut estar a l’alçada. Hem de posar també de relleu que en
una situació com aquesta, d’acord que ha passat al mes de gener i no al mes de juliol,
perquè llavors hauríem de parlar d’una altra situació, però podem felicitar-nos perquè
no hem de lamentar cap vida i això és gràcies a aquesta actuació, tant de l’Ajuntament
com també vull aprofitar per donar un agraïment al CECAT, que en tot moment ens va
estar informant i actuant allà on, com a Ajuntament, no hi podíem arribar. Però tampoc
em vull deixar a la resta d’administracions que en tot moment han estat al costat, com
també dels voluntaris i voluntàries, malgratencs i malgratenques, que s’han posat a la
disposició de qualsevol necessitat de què podem fer, en què podem ajudar i en el
moment que ens ho demaneu, aquí hi som i estarem a la vostra disposició. El regidor
Sánchez Camacho explicava que el diumenge hi ha aquesta neteja de les platges, que
demostra una vegada més que els malgratencs, quan hi hem de ser, hi som. I quan és
necessari treballar de forma conjunta, també hi som. I aquesta ha estat la demostració
més gran i el valor més gran que tenim com a municipi. Moltes gràcies a tots i a totes.

Sr. Zaldo: primer de tot, agrair aquestes informacions. Seguidament, expressar la
solidaritat de l’assemblea de la CUP i la meva pròpia com a portaveu, a totes aquelles
persones que s’han vist afectades per la borrasca Glòria. Agrair també la solidaritat
que ja han estat mostrant veïnes i veïns del municipi, oferint-se voluntàriament pel que
s’escaigui. També per aquesta neteja que comentava el regidor de Medi ambient. I
agrair a les treballadores i treballadors de la casa, de l’Ajuntament, aquesta feina que
han estat fent aquestes setmanes, a contrarellotge, i amb unes condicions a la contra.
Dit això, també crec que és un moment per compartir amb la ciutadania l’anàlisi que
fem des de l’assemblea de la CUP, que alhora justifica les demandes que després
traslladarem al govern i a la totalitat de l’Ajuntament, respecte el que creiem que cal
tenir en compte en les pròximes actuacions. Són unes demandes, una anàlisi que jo
crec que va ser dilluns o dimarts, que vaig fer arribar a tots vostès i que ara breument
comparteixo amb la resta de la ciutadania. L’informe de danys que han comentat i que
acompanya aquesta sol·licitud de zona catastròfica assenyala quatre col·lectius com a
principals perjudicats de la situació. En primer lloc, el sector agrícola del Pla de Grau,
amb pèrdua de collites, maquinària, instal·lacions, també moltes pèrdues d’animals. En
definitiva, és un infortuni que se suma al seguit de greuges que ja de per si pateix
aquest sector. A més a més, cal destacar que és un sector que en moltes ocasions no
disposen de pòlisses d’assegurances que cobreixin els danys que han patit, perquè és
un sector molt vulnerable i també és un bon moment, aquest, per posar això de
manifest i que el govern ha posat a disposició ajudes tècniques. A través dels mitjans
públics es pot accedir a un enllaç on s’expliquen quines seran aquestes mesures
d’acompanyament a la pagesia i en cas de no disposar d’assegurança, quines són les
accions que poden esdevenir-se, però realment són bastant incertes de moment, fins
que no s’acabi d’aprovar aquest decret llei de dimarts. En segon lloc, el canvi de la
fisonomia del front litoral, ha tingut incidència directa en tota la superfície ocupada per
càmpings, que ha quedat totalment negada, causant importants destrosses a aquestes
instal·lacions turístiques. No és d’estranyar que el front litoral pateixi aquests canvis,
estem parlant d’una zona natural, que té un sistema dinàmic que es va transformant
contínuament. Però sí que és evident que els greuges han estat molt pitjors en aquest
temporal que en anteriors episodis. En tercer lloc, les diferents activitats industrials,
situades a la Pomereda, també s’han vist afectades per les inundacions i han hagut de
requerir evacuacions i reorganitzacions de la mobilitat per seguir podent produir. Per
tant, també són un col·lectiu fortament afectat. El quart col·lectiu que també es troba
perjudicat per la situació és evidentment, el volum de persones que habitualment
utilitzen el transport públic per desplaçar-se cap a Blanes i cap a la resta de municipis
de la província de Girona. Per aquest esfondrament de la via del tren i del pont
paral·lel de circulació de vehicles. Tot plegat evidencia que el risc d’inundació és real.
Era real i segueix sent real. Un risc que sabíem des de fa dècades que existeix i que
estava camuflat amb una falsa sensació de que allò que es plasma als mapes
d’inundabilitat pot ocórrer molt rarament o tenen una probabilitat d’ocurrència molt
baixa, però el que hem comprovat és que hi hagi poca o molta probabilitat, quan
passa, realment les conseqüències són devastadores. L’ordenació territorial, el
disseny i la implantació d’infraestructures i activitats que no tenen en compte aquest
factor de risc, el que fan és agreujar les conseqüències d’aquesta situació. I a més,
aquests fenòmens naturals, si se’ls suma el canvi climàtic, doncs ja acaba sent evident
que l’exposició és molt i molt elevada. A Malgrat els efectes destructius,
socioeconòmicament parlant, de les llevantades no són nous. En els darrers anys hi ha

hagut moltes situacions en que hem vist inundacions, mobiliari destroçat per
llevantades i en l’entorn de la desembocadura del Tordera sobretot i la línia de la costa
més propera on, reitero, es concentren les activitats dels càmpings. De fet, aquest
tram consta en els darrers cinc anys de nombroses inversions milionàries, regeneració
de platges, construcció d’esculleres, reconstrucció del camí, creació i recreació de
dunes i un llarg etcètera. Són un seguit d’invents que s’han anat posant a la pràctica i
que s’han revelat totalment ineficaços i majoritàriament contraproduents. I parlant clar,
cal reconèixer, cal que totes reconeguem, que la Tordera és un riu sobreexplotat. És
un riu al qual se li ha constret la llera i se li ha ocupat la plana d’inundació i per tant,
està en una situació que, de manera natural, no hagués arribat mai, evidentment. Les
torderades són fenòmens que s’han succeït històricament i que hem d’assumir que
són inherents al comportament hidràulic d’aquest riu. I en conseqüència, som els
diferents actors del territori els que hem d’entendre i integrar aquest funcionament i
repensar el model socioeconòmic de desenvolupament urbà per tal de reduir la
vulnerabilitat del municipi front aquests episodis de riuades. La Tordera és també un
espai protegit a la xarxa Natura 2000, que conté habitats d’interès abundant i
biodiversitat molt important que crea aquest ecosistema únic a la desembocadura del
delta. També és quelcom important a l’hora de prendre decisions. En tot aquest
context, cal destacar les diferents iniciatives sorgides de la ciutadania, com són la
Plataforma Preservem el Litoral o la Taula del Delta, que són espais de governança
que integren actors locals i administracions, entitats, científics, naturistes, entre molts
altres agents, que intenten desenvolupar una estratègia per la recuperació dels
equilibris socials i ecològics de la baixa Tordera i del litoral. En base a aquesta anàlisi
previ, des de la CUP Malgrat exigim a l’Ajuntament de Malgrat de Mar, en primer lloc,
que es descarti i rebutgi d’inici totes aquelles polítiques d’actuació reactives i viscerals
que acaben suposant solucions dures al litoral, com ara la construcció d’esculleres o la
regeneració de platges. No es pot continuar reincidint en els mateixos errors que s’han
demostrat no només inútils, que ho són, sinó a més a més perjudicials i agreujants de
la situació. Dos, que s’obri un període de reflexió que permeti considerar conceptes
com la reconstrucció, la renaturalització, la protecció efectiva dels valors naturals de la
desembocadura, del delta i la Tordera. En definitiva, la revisió del model del
desenvolupament actual. En aquest sentit, demanem al govern que no exclogui als
partits de l’oposició, que també formen part d’aquest Ajuntament, en aquesta tasca.
Tres, que les decisions a prendre siguin consensuades amb els diferents actors del
territori, s’aprofitin les iniciatives ciutadanes ja engegades, com la Taula de delta. Que
se li atorgui la importància que mereix i que passi de ser un exercici interessant de
participació ciutadana i esdevingui finalment un important recurs per òrgans de gestió i
decisió. La Taula del delta fa temps que existeix i seguim anomenant-la per si algú no
en tenia coneixement. Quatre, i últim, que es reconegui la importància del Pla de Grau
com espai agrari de primer nivell i conformar un espai d’interès i funcional en termes
de connectivitat i biodiversitat. Cal ajudar a la pagesia per tal que l’activitat agrària
sigui una opció de vida digna i fonamentar, amb una proposta clara, ferma i real, el
consum de proximitat, que interpel·li a la ciutadania en general i també a grans
consumidors i restauradors. Aquest és el nostre plantejament, de l’assemblea de la
CUP, i ens agradaria saber quin és el seu. Ens agradaria saber, per exemple, si tenen
previst modificar la fita de terrenys agraris, si tenen previst apoderar a la ciutadania per
tal que hi hagi una entesa entre els diferents actors, si tenen previst seguir dragant, o
no, el fons marí, si tenen previst seguir fent aquests invents que s’han demostrat inútils

i ineficaços. En definitiva, quin és el seu plantejament després de declarar zona
catastròfica el municipi de Malgrat de Mar. Més qüestions. Ens agradaria també que
expliquessin com va anar la trobada d’ahir amb la pagesia. Lligat també amb la
pagesia, una demanda per la regidora d’Educació, ens agradaria que s’actués amb
celeritat per resoldre les accions que encara queden pendents del cicle formatiu,
perquè puguin seguir formant-se de manera digna, amb tots els serveis que requereix,
perquè ens consta que encara hi ha algunes actuacions a fer a la zona que han de fer
les pràctiques. També aprofito, Sra. Borrell, per si ens pot comunicar si a la resta
d’escoles que no són municipals, saben quines són les afectacions que hi ha hagut.
Sabem que hi ha goteres a la resta d’instal·lacions. Hem vist que a la valoració de
danys ocasionats, en infraestructures i béns de competència de la demarcació de
Costes, no es contemplen els greuges que el temporal ha causat a la Pilona. Ens
agradaria saber si s’ha contemplat demanar alguna quantia econòmica per preservar
aquest bé patrimonial del municipi. I finalment, aquest és un Ple extraordinari i per tant,
com a tal, no hi ha el punt que acostuma a haver-hi en els Plens de precs i preguntes
al final i la ciutadania que avui assisteix aquí, no podrà traslladar les seves qüestions al
final d’aquest Ple. Sabent això, a la Junta de Portaveus, vaig demanar, vaig
recomanar, que anunciessin que després del Ple hi hauria una mena de
compareixença política, amb els càrrecs electes, separat del Ple, per tal de poder
recollir demandes, dubtes o requeriments de la ciutadania. Com aquesta
compareixença no s’ha anunciat, la torno a demanar ara, si és possible, que al
finalitzar aquest Ple, s’obrissin uns minuts, un termini determinat, per tal que la gent
que avui assisteix al Ple, si ho desitja, si ho té a bé, pugui fer arribar les qüestions que
consideri.
Sr. Mercader: començaré contestant. Comencem pel final. És cert que vostè des de la
CUP, va demanar possibilitar aquesta mena de feedback o intercanvi entre el públic i
els polítics de l’Ajuntament de Malgrat després del Ple i al ser una qüestió excepcional,
de gravetat, i com al final el que volem és mostrar plena informació i donar tota la
informació a les inquietuds, sí que és cert que abans de finalitzar el Ple hi havia previst
dir: finalitzem el Ple i si algú té alguna qüestió, fer com una mena de reunió per si algú
del públic té alguna qüestió a preguntar-nos, doncs no hi ha cap mena d’inconvenient.
Per tant, es farà la finalització del Ple i si algú del públic té alguna qüestió, a nivell
particular o general, sense cap problema. Comentava que la trobada de la pagesia,
com havia anat, ahir. Hem fet diverses trobades, com ha dit el Sr. Hasko, en el Pla de
Grau, i ahir vam fer una reunió aquí amb els pagesos. Al final, el que ens demanen
sobretot, són actuacions ràpides, per si hi ha previsió que puguin venir més
precipitacions, d’aquí a poc. Com ha dit la Sra. Viñolas, netejar les goles del final dels
recs, per tal de que no només netegem les valls dels recs sinó també les goles, perquè
si només ens dediquem a netejar el que baixa de la carretera i no netegem el final,
s’acabaran inundant la meitat dels camps. Per tant, fer una neteja dels recs important.
I el que ha comentat la Sra. Viñolas és que el dilluns començarà aquesta neteja.
També ens han demanat una reunió amb l’Agència Catalana de l’Aigua, de la qual ells
creuen que no hi ha hagut un bon manteniment o les seves demandes durant molts
anys han sigut ignorades i per tant, nosaltres estem oberts a convocar aquesta reunió
per tal de que donin la cara, també i diguin quines solucions volen traslladar. També hi
ha una certa desconfiança a nivell d’Agència Catalana de l’Aigua, que actuïn amb
rapidesa, i el compromís que hi ha des d’aquest govern i per això també era important

l’aprovació del pressupost avui, és que si podem estirar d’una partida com per exemple
de millores urbanes, on hi pot haver la neteja o alguna inversió, si la podem avançar
des de l’Ajuntament, per ser més efectius i després repercutir-ho subsidiàriament a
l’ACA, ho poguem fer. Aquestes són les inquietuds. Els hi vam també traslladar la
informació de, si tenen assegurances, quin és el tràmit que han de fer, si no tenen
assegurances quin és el tràmit també que han de fer. Els vam posar al dia de que avui
faríem aquest Ple extraordinari, a nivell d’Ajuntament els beneficis que hi hauria, a
nivell particular també. I també els vam demanar aquesta valoració econòmica de
danys per tal d’incloure-la en aquest expedient i avui ens ho han fet arribar. Ens van
demanar una reunió in situ també d’ahir per avui, per veure aquestes afectacions i avui
regidors de govern amb tècnics hi ha anat per veure la zona i donar-hi solució. I
aquesta va ser, diguem, el compromís per tal de seguir en contacte amb la pagesia,
que és un sector afectat. Farem més reunions per tal d’acompanyar-los en el seu dia a
dia i per afrontar aquestes greus pèrdues. Vostè també comentava la Taula del delta,
que és un actor molt important i a sobre és una plataforma on s’agrupen diferents
actors, en una mateixa taula i és cert que ara mateix se li ha de donar la importància
que té per tal de que, qualsevol decisió que es prengui, almenys sigui debatuda en
aquest Taula del delta. Per tant, en brevetat es convocarà aquesta taula, per tal també
de veure, d’estudiar el perquè ha succeït tot això, a nivell de responsabilitats, i a partir
d’aquí, cada acció que es faci, que almenys es debati i hi hagi el màxim consens per
tirar-ho endavant. Nosaltres vam dir que calen solucions ràpides, però que aquestes
solucions tinguin en compte l’acció climàtica i el moment d’emergència climàtica.
També han de ser opcions realistes, és a dir, ara mateix, per exemple l’accés als
càmpings, hem de mirar de quina manera han de tenir accés per aquesta temporada
d’estiu, per tant, hem de mirar alternatives d’accés als càmpings. Per la pagesia, si la
mota del riu abans era de 20 metres, entre el carril que es va fer del Tordera i el riu
Tordera, ara és de 3 metres. Per tant, el risc també és més elevat d’inundació i aquí
s’haurà de prendre també mesures. És a dir, mesures ràpides, tenint en compte en els
moments que ens trobem, però que serveixin de cara al futur, que no sigui com l’any
passat, que es va asfaltar i es va posar vorera, es van gastar 100.000 € i va durar dos
mesos. Això és llençar diners, que aquest govern i aquest Ajuntament espero que no
repeteixi, perquè veiem el que dura.
Sra. Borrell: primer de tot, referent al cicle agrari, he de dir que des de l’inici d’aquesta
legislatura i com a govern vam apostar seguint també el govern anterior, per impulsar
aquest espai agrari de la baixa Tordera, i dins d’aquestes accions, hi havia l’inici del
cicle agrari, del cicle formatiu. Ho vam assumir des de la regidoria d’Educació, tot el
que és l’organització, conjuntament amb l’institut Ramon Turró. És cert que potser hi
ha algunes accions que s’han endarrerit una mica més del que tots hauríem volgut,
però en aquests moments, ja des del mes de setembre, van començar les classes i
van poder fer tot el contingut formatiu que calia. En aquests moments, el que resta és
la instal·lació d’una tanca en una part del perímetre de la finca on fan les pràctiques.
Això ja està contractat i és només qüestió de dies que es faci la instal·lació d’aquesta
tanca. Per altra banda, també vull explicar que hi ha la figura d’un tutor compartit, que
és gràcies a una subvenció que s’ha fet amb la Diputació de Barcelona. Aquesta
subvenció ja la tenim, s’ha contractat ja una persona que començarà la setmana
vinent. Per tant, aquestes accions ja estan en funcionament i estem molt contents
perquè hem tingut molts joves que, des d’un primer moment, han apostat per aquest

cicle, per aquesta formació agrícola ecològica i creiem que mostra aquest interès i
posar en valor aquesta formació i aquestes feines agrícoles que com molt bé dèiem, el
Pla de Grau és importantíssim en el nostre municipi. Per tant, hi apostem, hi criem i
hem dedicat esforços i continuarem fent així. També em preguntàveu per les
afectacions a les escoles. Durant aquest temporal hi ha hagut afectacions, goteres,
filtracions d’aigua, a l’escola Cubí i a l’escola Montserrat. També a l’escola d’adults,
des del primer dia s’ha anat fent seguiment per part de serveis municipals i s’hi està
treballant i se solucionaran tots aquests dèficits. Pel que fa a les altres escoles, hi va
haver poca afectació i això també vull remarcar que sempre hem estat en contacte
permanent i continuat amb tots els directors de les escoles, que ens han fet saber les
necessitats i la situació del seu centre.
Sr. Zaldo: gràcies per les respostes. Simplement, reiterar que crec que també s’ha de
comptar amb l’oposició per tots els passos que calgui a partir d’ara, aquest és el
posicionament de la CUP i això és pel que lluitarem. Per tant, intentarem entendre’ns
al màxim però no baixarem d’aquest posicionament.
Sr. Roger: des d’ERC, hem intentat entendre que aquesta era una situació complicada
i que feia que el govern també es trobés amb moments de dificultat i hem volgut estar
al seu costat, perquè entenem que aquests dies era la manera que millor feina podíem
fer per la gent de Malgrat. Reiterar la disposició a continuar cercant aquest consens
que creiem que val la pena que entre tots trobem per fer un seguiment de tots els
recursos i tots els ajuts, i també estar al costat de la gent de Malgrat, que s’ha vist més
afectada, en aquest cas tot el sector que hi ha al Pla de Grau, tant de pagesia com
també d’infraestructures turístiques i d’indústria. Pensem que val la pena que entre tots
fem aquest esforç i, per part del govern, entenem que la dinàmica del dia a dia i de la
gestió tampoc permet fer una informació exhaustiva a l’oposició, però sí que aquelles
coses transcendents i importants, ens agradaria que estiguéssim al dia i que
comptessin amb nosaltres per decidir, perquè són qüestions que com bé dèiem,
repensar el futur no és fàcil i penso que com més consens trobem en aquesta línia,
millor serà, no per l’Ajuntament només sinó pel conjunt del municipi. Només encoratjar
la gent de Malgrat que diumenge participin en aquesta acció que des de l’Ajuntament
s’ha programat, que és evident que hi ha hagut una consciència dels ciutadans
aquests dies molt important, a tots ens han fet arribar com podien col·laborar. S’ha vist
que en altres municipis potser no estaven tan afectats i era més fàcil coordinar tot això.
Entenem la complexitat. Veiem que hi ha hagut una resposta molt important per part
dels ciutadans i aquells que encara s’ho estiguin pensant, diumenge farà molt bon dia i
per tant, a la platja tots hi serem necessaris.
Sra. Ponsa: JxM també ens sumem a aquestes mostres d’agraïment, tant a tots els
treballadors municipals com als veïns i veïnes de Malgrat, que des del primer moment
han mostrat gestos de solidaritat amb totes les persones afectades. Els malgratencs i
malgratenques hem demostrat una vegada més que ens arremanguem per ajudar a on
faci falta i aquest proper diumenge estic ben segura que en serà una mostra. Tal com
vostès ja han explicat, hi ha moltes persones que estan afectades, s’han malmès
infraestructures, s’han inundat camps de conreu, deixant als agricultors locals
pràcticament arruïnats i deixant una imatge desoladora del Pla de Grau. Altres
activitats econòmiques, com són els càmpings i les indústries, també s’han vist

greument afectades per aquests fets meteorològics excepcionals. Per tant, demanem
que s’actuï replantejant el territori per tal de minimitzar tots aquests episodis. També
volem agrair que des de l’Ajuntament s’hagi habilitat un servei d’assessorament per
ajudar als afectats en la sol·licitud de subvencions i la documentació que hagin de
rebre, d’aportar. I tal com han dit els meus companys, dir que ara toca treballar
plegats, tots junts, per poder recuperar també totes aquestes zones afectades.
Sr. Mercader: agrair el suport de tots els grups polítics i prenem el compromís, tal com
vam dir a la Junta de portaveus, de mantenir-los informats, perquè és una qüestió de
tot el municipi, que està per sobre dels colors polítics i estem segurs que tots, siguem
del grup polític que siguem, apretarem a dalt per tal de que arribin els recursos
econòmics pel nostre municipi.
Sr. Zaldo: he preguntat abans per la Pilona i no se m’ha respost.
Sr. Serret: Sr. Zaldo, en la comptabilització evidentment hi ha diferents elements que
no hi surten descrits, perquè s’han anat incorporant mica en mica. Evidentment
rehabilitar la Pilona és un dels deures pendents del Consistori des de fa molt temps,
sabem que ha quedat tocada, igual que altres espais que estan dintre del territori, que
com dic, tampoc hem arribat a avaluar. L’espai de les mines no sabem tampoc com es
troba en aquests moments, perquè no hi hem accedit encara i per tant, hi ha diferents
valors patrimonials que haurem de valorar i com elements patrimonials haurem de
reclamar que hi hagi línies de subvenció. De fet, s’ha exposat a la Diputació de
Barcelona, que ha sigut la primera Administració que ja ha aprovat les línies, però les
de la Generalitat i les de l’Estat no estan aprovades, per tant tampoc sabem quines
podrem demanar, però, com Administració local, tenim en compte que haurem de fer
actuacions directes i que necessitarem el suport de tot el Consistori i unes partides
pressupostàries que ens permetin actuar en el terreny allà on hi hagi aquesta
emergència.
Sr. Mercader: per acabar, donar les gràcies, a part dels professionals, a tots els
malgratencs i malgratenques, per la seva comprensió, perquè a vegades es prenen
decisions i costa entendre-les fins que no veus les conseqüències. També agrair a les
entitats la seva comprensió, quan han hagut de ser traslladades i sobretot, també la
solidaritat. Tot el municipi ha ajudat per tal de facilitar la tasca de seguretat i ha fet que
avui no haguem de lamentar cap dany a nivell personal. Els danys materials es poden
reparar, però els danys personals no. i creiem que és molt important haver aconseguit
aquest objectiu com a municipi.
Vista la proposta de l’alcaldia, de data 31 de gener de 2020, el Ple de
l’Ajuntament, per assentiment dels disset membres presents, acordà:
Primer. Sol·licitar al Govern de l’Estat la declaració del terme municipal de Malgrat de
Mar com a zona greument afectada per una emergència de protecció civil, per tal de
que s’adoptin mesures urgents per a pal·liar els danys causats pel temporal.
Segon. Sol·licitar al Govern de l’Estat els ajuts atorgables en virtut del que estableixen
el RDL 307/2005, RDL 11/2019, o els que pugui disposar el Real Decret que aprovi la

delimitació de zona catastròfica pel temporal Glòria, així com l’aplicació de totes les
mesures possibles derivades d’aquesta declaració i de la resta de previsions i
instruments aplicables a l’efecte d’intervenir en la recuperació de la zona afectada.
Tercer. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya, l’elaboració del Pla de Recuperació a
la Normalitat previst per la Llei de Protecció Civil de Catalunya com la creació de la
Comissió de Recuperació, integrada per representants de l'Administració de l'Estat,
l'Administració de la Generalitat i la local, amb la missió de coordinar les mesures i
ajudes que es necessitin.
Quart. Declarar Malgrat de Mar en situació d’emergència municipal i demanar a la
Diputació de Barcelona, dins del programa d’ajuts a emergències municipals, els
costos de restauració a la normalitat que amb caràcter excepcional i urgent cal
realitzar per netejar i restablir instal·lacions i serveis o l’eliminació del perill immediat
per a la ciutadania.
Cinquè. Sol·licitar a ADIF que prioritzi la construcció del nou pont pel restabliment del
servei públic ferroviari entre els municipis de Blanes i Malgrat de Mar el més aviat
possible, atès que aquesta comunicació es considera essencial pels veïns del
municipi.
Sisè. Posar a disposició de les diferents Administracions supramunicipals tota la
documentació que pugui ser requerida per a l’aplicació de les mesures d’intervenció
sol·licitades.
Setè. Comunicar aquests acords al Govern de l’Estat, a la Generalitat de Catalunya i a
la Diputació de Barcelona.
2. – Aprovació definitiva del Pressupost per 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=20200131&punto=3
Vist l’expedient de tramitació de pressupostos, corresponents a l’exercici de 2020
Vistes les al·legacions formulades, pel senyor Ramir Roger i Artigas, Joaquim Albert i
Roig i la senyora Ester Martínez Tarrés, actuant en representació del grup Ajuntament
d’Esquerra Republicana de Catalunya, amb número de registre d’entrada
E/2020000694 de data 14 de gener de 2020, contra l’acord d’aprovació inicial del
pressupost general per a l’exercici 2020.
No havent-se presentat cap altra reclamació com així consta en el certificat inclòs en
l’expedient.
Vist l’informe emès per l’Interventor de data 24 de gener de 2020, en el qual
s’assenyala :
Primer. En data 19 de desembre de 2019 es va aprovar inicialment, pel Ple de
l’Ajuntament, el Pressupost General per a l’exercici 2020, exposant-se al públic
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província amb data 23 de desembre de 2019.

Dintre del període legal d’exposició pública que finalitzava el dia 17 de gener de 2020,
s’han presentat al·legacions per part del grup Ajuntament d’Esquerra Republicana de
Catalunya, les al·legacions que es concreten en :
1. Manca d’un pla d’acció Ajuntament.
2. Incompliment del Reglament de participació ciutadana i qualitat democràtica de
l’Ajuntament de Malgrat de Mar, en concret l’article 39.2 relatiu a la
convocatòria d’Audiència pública per a presentar el pressupost :
“2. Serà preceptiu que una vegada 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 Ajuntament que ho
ha d’aprovar.”
3. Manca d’un pla estratègic de les subvencions incloses en el pressupost,
d’acord amb el que disposa l’article 8.1 d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de
novembre General de Subvencions.
4. Modificacions en les inversions previstes en el pressupost, d’acord amb el
següent detall
a) Excloure la inversió prevista en l’aplicació pressupostària 21.1532.60900, Plaça
Maristany, per un import de 31.000 euros.
b) Incloure una aplicació destinada a la remodelació de la plaça Pere III per un
import de 74.000 euros.
c) Excloure l’aplicació 21.1532.61910, Millores urbanes, per un import de 200.000
euros.
d) Incloure una aplicació destinada a Inversions de participació 2020, per un
import de 200.000 euros.
e) Excloure l’aplicació pressupostària 21.1532.61920, Actuacions al carrer Sant
Esteve, per un import de 50.000 euros.
f) Incrementar la dotació pressupostària de l’aplicació 11.9200.63200,
Rehabilitació i millora edificis corporació, en 90.000 euros.
g) Incloure una aplicació destinada a obres de canvi del terra de la piscina
Ajuntament, per un import de 150.000 euros.
Segon. Quant a l’al·legació relativa a la manca d’un pla d’actuació Ajuntament no es
cap dels documents previstos en els articles 164 a 166 del RDL 2/2004.
Tercer. Quant a la segona al·legació, certament no consta que s’hagi efectuat aquesta
Audiència Pública.
Quart. Quant a l’al·legació relativa a la manca d’un pla estratègic de subvencions,
d’acord amb allò que preveu l’article 8.1 d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de
novembre General de Subvencions, cal posar de manifest que, tal i com s’exposava en
l’informe d’intervenció del pressupost :
“En l’expedient del Pressupost, no apareix el pla estratègic de
subvencions atès que no forma part de l’expedient del Pressupost
General.”
Cinquè. Quant a l’al·legació relativa a la modificació de les previsions relatives a
inversions reals, que resumides representen :

Descripció
Plaça Maristany
Remodelació plaça Pere III
Millores urbanes
Inversions procés participatiu 2020
Actuacins carrer Sant Esteve
Rehabilitació i millora edificis Corporació
Canvi paviment piscina

Altes

Baixes

74.000,00
200.000,00
90.000,00
150.000,00

31.000,00
200.000,00
50.000,00
-

514.000,00

281.000,00

Cal posar de manifest que el pressupost, d’acord amb el que disposa l’article 165.4 del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, el pressupost ha d’aprovar-se sense dèficit inicial, d’acord amb
la proposta del grup d’ERC el pressupost presentaria un dèficit inicial per un import de
233.000 euros.
Sisè. L’article 170 del Real Decret Legislatiu 2/2004 disposa :
“Article 170. Reclamació administrativa: legitimació activa i causes.
1. Als efectes del que disposa l’apartat 1 de l’article anterior, tenen la
consideració d’interessats:
a) Els habitants al territori de l’entitat local respectiva.
b) Els que resultin directament afectats, encara que no habitin al territori
de l’entitat local.
c) Els col·legis oficials, cambres oficials, sindicats, associacions i altres
entitats legalment constituïdes per vetllar per interessos professionals o
econòmics i veïnals, quan actuïn en defensa dels que els són propis.
2. Únicament es poden fer reclamacions contra el pressupost:
a) Perquè la seva elaboració i aprovació no s’ha ajustat als tràmits que
estableix aquesta Llei.
b) Perquè omet el crèdit necessari per complir obligacions exigibles a
l’entitat local, en virtut d’un precepte legal o de qualsevol altre títol
legítim.
c) Perquè els ingressos amb relació a les despeses pressupostades són
manifestament insuficients o bé d’aquestes respecte a les necessitats
per a les quals estigui previst.”
Del que disposa l’article 170.2 del RDL 2/2004 s’ha de remarcar que en el mateix recull
és una relació tancada, es a dir, quant l’article diu “únicament” es que solament
procedeix presentar una reclamació per un o varis dels tres motius que s’hi recullen,
sense que es puguin interposar reclamacions per altres motius diferents dels recollits
en la normativa.
Les al·legacions presentades pel grup Ajuntament d’ERC no entren en cap dels tres
apartats de l’article 170.2, sinó que caldria considerar-les esmenes als pressupostos.
Per tot el que s’ha exposat, entenc que procedeix desestimar les al·legacions,
presentades pel grup Ajuntament d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), pels
motius exposats.
Obert el torn d’intervencions
Sra. Ortiz: voldria dirigir-me al Sr. Ramir Roger. Com bé sap, quan es presenten
esmenes al pressupost, la llei només contempla tres supòsits pels quals es poden

presentar esmenes, que diré ara mateix: perquè la seva elaboració i aprovació no s’ha
ajustat als tràmits que estableix la llei; perquè omet el crèdit necessari per complir
obligacions exigibles a l’entitat local en virtut d’un precepte legal o de qualsevol altre
tipus legítim; perquè els ingressos, en relació a les despeses pressupostades, són
manifestament insuficients o bé d’aquestes respecte a les necessitats per a les quals
estigui previst. Aquests són els únics tres supòsits pels quals es poden presentar
al·legacions. Aleshores, com vostè sap, que era regidor d’hisenda, les al·legacions que
vostès han presentat no entren dintre d’aquests supòsits. Per tant, el que aquest equip
de govern fa és desestimar-les i aprovar el pressupost definitivament. Cada equip de
govern o cada grup té unes prioritats. Vostès realcen unes prioritats i nosaltres en
tenim unes altres. Totalment respectables, però nosaltres el que fem avui és
desestimar aquestes al·legacions per poder començar a treballar en el pressupost.
Sr. Roger: crec que hi ha un concepte que val la pena aclarir, perquè es poden
presentar al·legacions per molts motius, una altra cosa és que s’acceptin en aquest
supòsit que vostè esmentava. Però poder-se presentar, es poden presentar per molts
motius i per això nosaltres les hem presentat i hem intentat d’alguna manera,
compartimentar aquestes al·legacions, perquè es visualitzés d’alguna manera, alguns
incompliments que vostès, com vam dir en el Ple del pressupost, estan fent. No són en
el supòsit del qual es poden acceptar, però que entenc que poden ser útils, no només
per vostès com a govern actual, sinó per qualsevol govern que estigui en aquest
Ajuntament. I entenc que és obligació de tot govern complir la pròpia normativa i per
això nosaltres hem presentat al·legacions, perquè entenem, per exemple, que en
mesures de transparència i bon govern seria bo que els governs presentessin un pla
d’acció municipal abans de presentar el primer pressupost. De fet, tots recordem el
seu compromís, quan es va conformar aquest pacte de govern entre el PSC i JxCAT,
que una de les coses que vostès més van emfatitzar era aquest pla d’actuació
municipal que, estem a finals de gener, i encara no ha vist la llum pública. Recordem
que fa un mes o dos vostès es van comprometre a que, durant aquest mes de gener,
seria públic i encara no ha vist la llum. Per què ens sembla que és important? Perquè
és bo que l’oposició, el govern evidentment també, però que la gent entengui que
aquests plans pel que serveixen és per visualitzar què és el que pensen fer vostès
durant aquests quatre anys que estaran aquí com a govern. I també serveix perquè la
gent pugui fer un seguiment del que vostès s’han compromès en aquest pla a
executar, si ho estan complint, en quin percentatge. També amb quins mitjans
econòmics pensen arribar a aquests objectius. En fi, planificació, que és una mica el
que nosaltres estem veient que no està al nivell que mereix el municipi. Per altra
banda, també una qüestió que nosaltres sempre ens ha preocupat, que és el tema
dels drets dels ciutadans. La gent té un dret, que és un dret de participar en una
audiència pública, que és un dret que el reglament de Participació Ciutadana d’aquest
Ajuntament, que està vigent des del desembre de l’any passat. En aquest reglament
deixa molt clar que és preceptiu que convoquin als ciutadans, com a mínim 15 dies
abans de presentar ordenances o pressupostos a aprovació i que, aquesta vegada no
n’han fet cas, però que, en el proper pressupost, esperem que aquest requisit es
compleixi, perquè pensem que la gent té dret a definir polítiques públiques i en aquest
cas, els recursos econòmics que el govern pensa dedicar a qüestions d’inversions i
altres qüestions. Ser-ne coneixedors i tenir també aquest dret de fer les aportacions
que com a ciutadà té. Una altra qüestió que també els hi vam enviar al mes de
setembre, era el tema de poder comptar amb aquesta planificació pel que fa a les
subvencions, que també és una altra llei, la llei general de subvencions, que obliga
també a les administracions públiques a planificar en aquest sentit. El mes de

setembre, si vostès recorden, vam posar sobre la taula aquesta qüestió i vostès en
aquest cas van creure que no era oportú concretar que es dotés aquest Ajuntament
d’aquesta planificació, però em sembla que se’ls ha de fer aquest recordatori, que
també és positiu. Hem vist regidories de nova creació que compten amb recursos
importants. Estem parlant que en qüestions de subvencions aquest Ajuntament dedica
gairebé mig milió d’euros, per tant, val la pena que les planifiquem i també sapiguem
tot i que no és obligatori que el que està planificat sigui complet fil per randa, perquè hi
ha flexibilitat i es pot modificar en funció del que el pressupost permet o no permet,
però sí que és una manera de manifestar com a govern quines voluntats i quines
planificacions en aquesta matèria volen complir. Per acabar, és bo que aprenguem,
com a govern, a fer aquests passos, que penso que són positius, i nosaltres, en aquest
cas com oposició, quan hem vist la resolució de l’informe d’intervenció, ens sembla
encertat aquest cas que s’exposa aquí del que és el tema de les inversions. Nosaltres
en matèria d’Urbanisme, hem fet una sèrie d’al·legacions que ens sembla aquesta
plaça Maristany que vostès porten al pressupost inicial. Nosaltres entenem que era
molt més prioritari fer la remodelació de la plaça Pere III i que en el superàvit que hi
haurà segur molt gran d’aquest pressupost que es liquidarà del 2019, esperar a fer
aquesta plaça Maristany, però els veïns de la plaça Pere III han vist caure del
pressupost del 2019, 74.000 € que hi tenien destinats i ens sembla que era més lògic i
oportú fer aquesta inversió. També en el tema de millores urbanes, ens semblava que
era important poder continuar fent processos de participació al pressupost, que la gent
del municipi pugui decidir quines actuacions en matèria d’actuacions creuen
prioritàries. Això és bo perquè la gent tria qüestions que a vegades queden en el calaix
durant molts anys, perquè políticament no se’ls dona prioritat, però després els
ciutadans ens ensenyen que potser hi ha unes altres i que aquestes són les que
democràticament trien. Crec que aquest exercici era interessant repetir-lo. També
aquesta inversió que es feia de 50.000 € al carrer Sant Esteve, per nosaltres a fi de
tenir més liquiditat, deixar-la per quan tinguéssim el superàvit. I finalment, aprofitar el
fet de que la concessió de les parades del mercat municipal acaben aquest 2020,
aprofitar aquest marge per millorar el terra d’aquest mercat que és un terra que s’ha de
millorar perquè té problemàtiques de relliscar, igualment com el de la piscina municipal
del pavelló del carrer avinguda Tarragona, de la piscina, que fa molts anys que sabem
que hi ha molts usuaris que es queixen i amb raó, d’aquest terra. Deia que hem de
millorar aquest exercici que hem fet en quant a les inversions, perquè és veritat que si
no el càlcul parcial d’aquestes matèries d’urbanisme i d’equipaments públics doncs
dona un marge de 281.000 € que no quadren, que són més inversió d’aquest
1.050.000 € que vostès havien posat, però nosaltres hem fet aquest exercici
internament i quan un vol executar coses, n’ha de prescindir d’altres i el proper cop
que fem al·legacions i posem números, haurem de prendre aquesta mancança que
hem tingut. A nosaltres ens ha quadrat, hem fet aquest exercici i com deia, hem
renunciat a altres inversions que vostès posaven, tot i que en bona part, Déu n’hi do
amb lo que estàvem d’acord. I en principi, encoratjar-los a que tinguin en compte que
tot i aquests supòsits, que obliguen al que fa al·legacions, si és que vol tenir èxit
perquè prosperin, hi ha altres qüestions que van vinculades al pressupost i que penso
que és bo que no traiem res a la gent i això ho heu de tenir en compte.
Sr. Zaldo: crec que caldria una reflexió al voltant de per què aprovem protocols
d’actuació i després no els seguim. Evidentment, no tenen l’obligatorietat de fer-ho,
però com expliquen aquestes al·legacions el grup municipal d’ERC, si en el reglament
de Participació Ciutadana i Qualitat democràtica, quan ara, a més a més, tenim una
regidoria concreta, l’article 39.2 diu que serà preceptiu que una vegada a l’any sigui

convocada una audiència pública per tal de presentar el pressupost i les ordenances
amb una antelació mínima de 15 dies abans del Ple, si hem aprovat això, intentem
complir-ho. Quan vaig veure això, em va venir al cap la reflexió que va fer en un Ple
també el regidor d’ERC Joaquim Albert, al voltant de les mocions que aprovàvem, si
tenien una validesa o eren només fites o consells a fer. I realment en què es tradueix a
plenari que no siguin obligatorietats o lleis? No fem la feina en va i simplement animarlos a fer aquesta reflexió i que, de cara a propers exercicis, ens agradaria que es
tingués en compte. Com que el que estem portant a votació, finalment, és la
desestimació d’aquestes al·legacions que queden justificades, segons aquests
informes, però també l’aprovació definitiva, el vot de la CUP serà el mateix que al
desembre, perquè no ha canviat res i si al desembre vam votar no a aquests
pressupostos i vam fer l’exposició en el seu moment, el vot tornarà a ser negatiu.
Sra. Ortiz: senyor Roger. Francament, estic d’acord amb moltes de les coses que
vostè ha exposat. Li agraeixo les seves aportacions i com vostè bé sap, el pressupost
porta les decisions del govern, això no treu que estic d’acord també que tindrem un
superàvit molt extens i potser moltes de les recomanacions o actuacions que ens ha
dit, tant de bo que poguessin entrar.
Sr. Serret: no entraré en donar resposta a les al·legacions tècniques, penso que la
regidora d’Hisenda ja ho ha fet, però sí posar de manifest que, quan un grup municipal
fa unes al·legacions al pressupost, és una feina que aquells grups municipals que
estem avesats a fer-ho, cal posar de relleu, perquè no tots els grups ho fan i és una
feinada intentar desgranar què és allò que tu posaries si estiguessis al govern i que el
govern no ha fet i portes a consideració i debat. Com deia la regidora d’Hisenda, hi ha
algunes que compartim i que quan governes has de seleccionar quines són les
prioritats que poses al pressupost, quines són també les que podrem prioritzar en
aquest romanent i com ho anirem fent. Sí que, com a màxim responsable de la
regidoria de Participació ciutadana, em veig obligat a respondre allò que com a
contingut tècnic, a les al·legacions no hi són, perquè, a banda de fer aquesta part
tècnica, hi ha un contingut polític i la resposta política també hi ha de ser. Dit això, tot i
la ferma voluntat que tenim l’equip de govern per tal d’elaborar el pla d’actuació
municipal, el PAM, com els pressupostos, amb processos de participació ciutadana, no
ho hem fet. No s’ha pogut portar a terme aquest procés de participació ciutadana per
una manca d’estructura, de treball i d’equip tècnic que dugués a terme el procés de
participació ciutadana, tant relatiu al PAM com al pressupost. A l’anterior mandat no es
va preveure la necessitat de disposar d’un personal format per l’execució d’aquestes
tasques, la qual cosa ha dificultat el traspàs de les actuacions que s’haurien d’haver
dut a terme en aquest procés. Al final del 2019, aquest equip de govern va fer efectiva
l’encomana de la gestió de les tasques de Participació a l’àrea de Qualitat de vida,
creada paral·lelament per assumir, entre d’altres, les taques relatives a la participació
ciutadana. S’anirà dotant aquesta àrea del personal especialitzat necessari per tal de
poder dur a terme els processos de participació ciutadana, ben conduïts, que
garanteixin el creixement democràtic, sostenible, pel qual aposta aquest Ajuntament.
Entre tant, l’acompanyament per a processos complexos com l’elaboració dels
pressupostos, requereix de suport tècnic extern. Ahir mateix, en Junta de Govern,
teníem l’aprovació del catàleg aquest mes de gener de la Diputació de Barcelona i ahir
mateix sol·licitàvem el suport tècnic extern per tal d’elaborar els pressupostos
participatius per la bianualitat 2021 i 2022. En aquests pressupostos del 2020 no hem
pogut engegar aquest procés de participació ciutadana, com hem dit, degut a aquesta
manca de recursos tècnics. Ha calgut, també, per això, renovar aquella subscripció a

les aplicacions informàtiques tan importants per les que es va apostar al mandat
anterior i que calia renovar. Creiem que les coses, tal i com apuntava el portaveu
d’ERC, s’han de fer amb planificació de futur, però han de ser realistes. Per tant, el
que no volíem tampoc, era fer un procés de participació sense tot el contingut ben fet i
amb projecció que doni una realitat, perquè sinó podem crear desconfiança i decepció
en la ciutadania, si veuen que aquell procés engegat no acaba en la tasca
encomanada que ens ha demanat la ciutadania. Per tant, volem fer les coses ben
fetes, el compromís hi és. El pla d’actuació municipal no s’ha presentat, és cert, però
és que no s’ha presentat, entre d’altres, per la situació que hem viscut, perquè vam
anunciar que ho faríem al mes de gener i evidentment doncs, entre cometes, hem
dedicat quinze dies a una altra situació de la que ja n’hem parlat detalladament, però
evidentment, també els hi diré que el PAM ha d’acabar culminat amb una aprovació
del plenari, per tant, tindrà tot un procés abans de que hi arribi, on el Govern
presentarà, però la ciutadania ha de poder participar. I també els hi avanço, perquè
també suposo que per la situació que hem viscut tots plegats, doncs no han pogut
veure en les diferents Juntes de Govern les sol·licituds que hem fet a Diputació.
També s’ha demanat a la Diputació de Barcelona, en aquest catàleg, l’elaboració en
aquest procés del PAM perquè la ciutadania pugui acompanyar i decidir o apuntar
aquelles coses que durant el mandat també volen. Com dic, i penso que això és molt
important explicar-ho una altra vegada, el procés de participació pels pressupostos
que s’han sol·licitat, han sigut 2021 i 2022, perquè entenem, i això és una aposta del
govern, cadascú pot decidir com fer-ho, però entenem que per poder tenir una
planificació de futur, està bé que les actuacions de processos participatius en
pressupostos siguin de mandat, que abastin diferents sectors del municipi, que els
projectes en els que la ciutadania hi pugui participar, siguin encomanats també com a
mandat. Per això s’ha fet aquesta sol·licitud de bianualitat. Entenem que el 2020 ja no
era efectiu i per tant, aquest mandat té dos pressupostos, que són el 2021 i 2022 en el
que es pugui englobar aquests diferents processos per fer-los detalladament i ben fets.
Sr. Roger: d’experiències n’hi ha moltes i diverses i per tant, jo respectaré que vostè
plantegi aquesta participació pel 2021 i pel 2022. La prova pilot que es va fer aquí al
pressupost del 2018 es pot seguir de l’inici al final en aquesta eina que vostè posa en
valor i que crec que s’ha de mantenir, perquè permet, entre moltes altres coses, la
traçabilitat de totes les propostes. Allà hi ha la valoració que va fer la ciutadania
d’aquell procés i és interessant analitzar-lo i veure què es pot millorar. I pel tema del
pla d’acció municipal, jo sí que li demano que sigui una mica més concret, perquè el fet
que hagin demanat un recurs a la Diputació per aquesta participació de la ciutadania
vol dir que vostès, les dues forces, no han treballat aquest PAM o com ho haig
d’entendre. Crec que seria positiu saber de quines dates aproximades estem parlant,
perquè precisament per això es planifica, per tenir un calendari amb uns objectius. I
vostè sap molt bé que fa molts mesos que n’estem parlant i seré insistent en aquest
sentit, perquè penso que és important, i m’he quedat, sincerament, sense saber ben
bé on estem.
Sr. Serret: en el darrer Ple crec que també en parlàvem del pla d’actuació municipal, i
jo li agraeixo que vagi fent les preguntes pertinents, perquè de tot n’anem aprenent. El
pla d’actuació municipal el govern l’ha treballat, com no pot ser d’una altra manera. Fa
molts mesos que el tenim tancat a nivell d’accions de projectes de futur, de
planificació, però evidentment, cada projecte i cada planificació, ha d’anar acompanyat
del preceptiu informe o gestió tècnica, que aquí és el que cada regidor tenim
encomanada aquesta tasca de treballar amb els tècnics com es poden projectar en els

propers quatre anys les diferents línies d’actuacions que hem marcat políticament,
perquè el PAM té les dues línies, la línia política i la línia tècnica. Però després, en
aquesta elaboració, i com vostè sap, que no hi ha hagut mai una aprovació d’un PAM,
és el primer que s’aprovarà, en aquesta construcció del PAM hem vist que hi ha una
necessitat que també hi hagi un suport extern, que per això s’ha sol·licitat aquesta
subvenció, on a més a més, hi ha també la participació ciutadana, que el govern ja ens
havíem plantejat d’exposar el PAM perquè hi hagués el retorn de la ciutadania, però
evidentment, com hem dit abans, fer les coses ben fetes, i com hi ha encomanada la
gestió a la regidoria de Participació ciutadana de l’elaboració del PAM, doncs aquí, a
nivell tècnic de la casa, s’ha cregut convenient sol·licitar aquesta subvenció i
políticament hi ha tot el suport de fer aquesta sol·licitud per elaborar un PAM
correctament. Ens hauria agradat tenir-lo aprovat al mes de setembre, però, com he
dit, volem fer les coses ben fetes i igual que en l’elaboració del pressupost participatiu,
fer-ho correctament, en cap cas critico la gestió que es va fer el 2018, poso de relleu
que va ser gestionada per vostè mateix coma regidor, no m’importa dir-ho, és així,
amb el suport tècnic del departament d’informàtica i de comunicació. També el
departament d’hisenda, diversos departaments de la casa, però aquí en aquests
moments, i des de la responsabilitat que tinc, es va creure convenient que hi hagués
un tècnic de Participació ciutadana que vehiculés això, perquè aquest aplicatiu que
vostè coneix molt bé, potser el coneix més bé que altres tècnics de la casa i això s’ha
posat de manifest per part de diferents tècnics. I en la meva humil opinió i potser
m’equivocaré, penso que, perquè una eina continuï funcionant independentment del
polític que hi hagi, n’ha de ser coneixedor un responsable referent de la casa. I
aquesta ha estat l’aposta. La regidoria ja hi era, però calia donar-li múscul a nivell
tècnic i que, un cop tenint això, i sabent que tot té un procés administratiu, de creació
d’una plaça, d’aprovació d’una plantilla orgànica i d’un responsable d’àrea, en aquest
cas àrea de Qualitat de vida, que dotés d’aquest servei. I a partir d’aquí, crear aquest
procés de participació ciutadana com dic, ben fet, amb acompanyament tècnic que es
perllongui en el temps, perquè evidentment són noves formes de fer política que crec
que compartim tots i que han de continuar en els propers mandats.
Sr. Roger: quan feia esment de la gent que havia participat, jo penso que es deixa una
cosa important, que és una empresa externa que va dinamitzar tot el procés i que crec
en bona part va ser per això que, modestament, va funcionar. I també el suport a l’hora
de planificar dels tècnics de la Diputació, que també vàrem tenir. Res més. Vostè té
aquesta visió, jo desitjo que tot funcioni. N’estarem pendents perquè crec que, com diu
vostè, aquesta nova manera de fer política que posa en mans de la ciutadania
decisions, ens agrada molt i farem seguiment de com aquest govern actua en aquest
sentit.
Vista la proposta de l’alcaldia, de data 30 de gener de 2020, el Ple de
l’Ajuntament, per deu vots a favor (PSC i JxC), quatre vots en contra (ERC i CUP)
i tres abstencions (JxM), acordà:
Primer. Desestimar les al·legacions presentades pel grup Ajuntament d’Esquerra
Republicana de Catalunya pels motius que figuren en l’Informe de l’Interventor
Ajuntament.
Segon. Aprovar definitivament el Pressupost General per a l’exercici 2020, que es
detallen a continuació :

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

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

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

Tercer. Aprovar les bases d’execució del pressupost.
Quart. Inserir anunci del Pressupost definitivament aprovat, resumit per capítols en el
Butlletí Oficial de la Província.
Cinquè. Remetre còpia del pressupost, definitivament aprovat, a l’Administració de
l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
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

