ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Data: 7 de maig de 2020
Caràcter: ordinària
Horari: de 17.00 a 22.47 h.
Lloc: Telemàtic
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
Assisteixen el Sr. Ramon Boada Oliveras i el secretari de l’Ajuntament, Sr. Joan Carles
Nonell i Sendrós, que dóna fe de l’acte.
Un cop s’ha comprovat la identitat de totes les persones connectades i l’existència de
quòrum d’assistència necessari perquè pugui ser iniciada la sessió, es procedeix a
conèixer dels següents assumptes, inclosos en l’ordre del dia que tot seguit s’indica.
S’ha de fer constar que el Sr. Oliver Sànchez-Camacho García, restà absent de la
sessió per problemes tècnics, entre els punts 5è i 9è, reincorporant-se en el punt desè.
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Ordre del dia
1. Establiment del règim de sessions plenàries amb caràcter íntegrament telemàtic
mentre es mantingui la situació d’estat d’alarma fixada pel reial decret 463/2020, de 14
de març, per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada por el COVID-19,
o altres situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats
públiques.
2. Aprovació de les actes de les sessions celebrades el 20 de febrer de 2020
(ordinària) i 26 de febrer de 2020 (extraordinària urgent).
3. Disposicions, acords i resolucions d’especial interès pel Consistori.
4. Bonificació de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per la llicència
d’obres majors per a l’ampliació i reforma del CAP de Malgrat de Mar.
5. Dació de compte del Decret d’Alcaldia 2020/733, de data 24 de març de 2020, que
manifesta el suport i l’adhesió de l’ajuntament de Malgrat de Mar al “Manifest dels ens
locals davant la crisi del Coronavirus”.
6. Adhesió de l’Ajuntament de Malgrat de Mar al decàleg per a la recuperació
socioeconòmica del municipis de Catalunya, que presenta 55 mesures que caminen
en la línia de reactivar socialment i econòmicament els nostres municipis després de la
pandèmia de la COVID-19.
7.-Dació de compte de l’Informe morositat del 1r trimestre 2020.
8.-Dació de compte dels informes d’intervenció amb objeccions formulats durant
l’exercici 2019.
9. Modificació pressupostària 3/2020, mitjançant concessió de crèdit extraordinari i
suplement de crèdit.
10. Ratificació del decret de l’alcaldia 705/2020 per comparèixer i oposar-se en
defensa de la corporació en el recurs ordinari 65/2020, interposat per ROGASA SAU,
contra l’acord plenari, de data 16 de desembre de 2019.
11.-Dació de compte de l’aprovació Pla Estratègic de Subvencions, aprovat per decret
de l’alcaldia 756/2020.
12.- Aprovació inicial de les Bases Generals de Subvencions 2020
13.- Aprovació inicial de les Bases específiques de subvencions en l’àmbit de l’Àrea
de Serveis Personals, 2020: Acció Social, Esports, Educació, Cultura i Salut
Comunitària.
14.- Aprovació inicial de les Bases específiques de subvencions de l’Àrea de Qualitat
de Vida, 2020: a) per al pagament de l’IBI als propietaris d’habitatges llogats a través
de la borsa de mediació social i b) per a arranjaments dels habitatges adscrits a la
borsa de lloguer social.
15.- Aprovació inicial de les Bases específiques per a l’atorgament d’ajuts a persones
amb escassa capacitat econòmica per a l’exercici 2020.
16. Convalidació de la resolució mitjançant la qual s’aprova l’expedient de modificació
de crèdit, mitjançant concessió de crèdit extraordinari (ajuts urgents extraordinaris
COVID 19).
17. Ratificació del decret de l’alcaldia 923/2020 aprovant les bases reguladores de la
convocatòria d’ajuts urgents extraordinaris per garantir ingressos suficients per a les
persones i famílies en situació de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de
l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19.
18. Moció del GPM ERC per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la
finalitat d’augmentar la capacitat pressupostària del mon local.
19. Moció del GPM ERC per garantir el dret a l’empadronament.

20. Dació de compte dels decrets de l’alcaldia 390 a 900/2020.
21. Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió
Avui comencem un Ple telemàtic degut a les circumstàncies excepcionals que
ens trobem de la pandèmia del Covid-19.
Lectura declaració conjunta tots grups
Durant les últimes setmanes, hem vist com arreu del món es patien els efectes de la
pandèmia del coronavirus i com els respectius governs, i també al nostre país, prenien
mesures per tal de fer front a aquesta crisi, que ha tingut uns efectes i conseqüències
que han trasbalsat socialment i econòmicament el conjunt de la societat, obligant la
població a un confinament massiu.
S’han complert els pitjors pronòstics: la pandèmia del coronavirus ha arribat a tots els
racons i ha colpit tots els àmbits de les nostres societats. S’ha produït una situació que
ha generat angoixa i preocupació en el conjunt de la població, que ha vist
interrompudes les seves formes de vida habituals, alterant el seu dia a dia familiar,
laboral i social. Aquesta crisi epidèmica ha saturat els nostres sistemes sanitaris, i ha
afectat amb especial virulència la vida de les persones més vulnerables.
La crisi de la COVID-19 encara no està resolta, i hem de seguir treballant com fins
ara: coordinant esforços, donant suport als sectors més vulnerables, sent eficaços i
guiant-nos sempre per la lleialtat institucional en totes les nostres accions, i
intensificant la nostra col·laboració amb la resta d’administracions públiques a l’hora
d’atendre amb la màxima eficàcia i celeritat les persones afectades per la pandèmia.
Des del Ple de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, volem transmetre tot el nostre afecte
fratern a aquelles famílies i veïns i veïnes que han patit la pèrdua de familiars i éssers
estimats pels efectes del virus.
També, la nostra solidaritat amb totes aquelles persones que viuen i pateixen en el seu
dia a dia els múltiples efectes d’aquesta crisi en forma d’inseguretat, precarietat, atur,
incertesa sobre el seu futur i dificultats per accedir a serveis bàsics i cobrir les seves
necessitats. Són moments molt durs i difícils, però amb l’esforç de tothom segur que
ens en sortirem.
L’Ajuntament de Malgrat de Mar, des del Ple, ens comprometem a treballar
incansablement per trobar plegats quantes solucions siguin necessàries per tal
d’ajudar en tot allò que sigui possible als nostres veïns i veïnes, per garantir unes
condicions de vida digna.
El paper dels municipis, coordinat amb el d’altres administracions, amb el Govern de la
Generalitat i amb el Govern de l’Estat, és vital per tal que els recursos i les solucions
arribin eficaçment a tota la ciutadania, amb especial èmfasi en aquells sectors de la
població més vulnerables i en els sectors de treball més exposats.
Aquest és el primer Ple de l’Ajuntament de Malgrat de Mar que celebrem
després de l’esclat de la crisi sanitària i el primer que fem amb mitjans
telemàtics. En aquestes circumstàncies extraordinàries, establim aquesta
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declaració institucional que conté els següents acords:
Primer. Expressar el nostre condol per totes les víctimes del Coronavirus. Les
circumstàncies d’aïllament i confinament en què vivim aquesta pandèmia fan que
l’acompanyament a les persones malaltes i el comiat a les víctimes resulti
especialment dolorós. Per això, volem fer arribar el nostre suport a aquelles persones
que malauradament han contret el virus i a familiars, i treballar perquè totes puguin
recuperar el benestar i la salut.
Segon. Volem expressar el nostre més sincer reconeixement i agraïment als
treballadors i treballadores dels serveis sanitaris, fent èmfasi als l’hospitals de Calella
i de Blanes, a tot el personal del centre d’atenció primària, al personal de les
residencies de gent gran, farmacèutics i de cura, en primer lloc; així com per les
persones que treballen en els sectors agroalimentaris, al comerç de proximitat de
serveis prioritaris; de la neteja; dels mitjans de comunicació, al transport, teixit
empresarial i a tots els cossos de seguretat, amb una menció especial per la nostra
Policia Local.
.
Al nostre Ajuntament, també agraïment a tots els treballadors i treballadores socials i
educadors i educadores socials, que estan donant suport a les veïnes i veïns que ara
més ho necessiten. També a totes les persones que han de prestar serveis essencials
presencials en temps de confinament i als diferents departaments que desenvolupen
les seves tasques a través del tele treball i que estan donant suport a la nostra
població.
Agraïment molt especial també al moviment ciutadà solidari. Ens referim al treball
voluntari de moltes persones i entitats ciutadanes que han col·laborat voluntàriament
inclús amb els seus mitjans i recursos, ocupant-se dels veïns i veïnes que viuen sols,
atenent els col·lectius més necessitats, cosint mascaretes o fabricant pantalles de
protecció amb les seves impressores.
Tercer. Palesar el ferm compromís de l’Ajuntament de Malgrat de Mar d’estar al
costat de la ciutadania malgratenca en aquests moments tant difícils i fins a la
superació de totes les conseqüències de la pandèmia.
Quart. Valorar positivament el comportament que ha tingut gran part de la ciutadania,
aportant una actitud responsable i solidària davant d’aquesta situació de confinament,
on totes les persones hem tingut un paper important, tan individualment com
col·lectivament. Una actitud, que ens permet dibuixar un futur d’esperança i de
comunitat inclusiva, on la solidaritat sigui un dels valors fonamentals. Amb un
reconeixement destacat als nens i les nenes, i les persones grans.
Minut de silenci en record de totes les víctimes a conseqüència de la COVID-19.
1 Establiment del règim de sessions plenàries amb caràcter íntegrament
telemàtic mentre es mantingui la situació d’estat d’alarma fixada pel reial decret
463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisis sanitària
ocasionada pel COVID-19, o altres situacions de força major o de greu risc
col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques.

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=20200507&punto=1
Antecedents
1. El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’ alarma para
la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada por el COVID-19, modificat pel
Reial Decret 465/2020, de 17 de març, en el seu article 7 limita la llibertat de circulació
de les persones, restringint-se a causes molt concretes.
2. Els Reials Decrets 476/2020, de 27 de març, 487/2020, de 10 de abril, i el RD.
496/2020, de 24 d’abril, han anat prorrogant l’estat d’alarma que, actualment, s’estén
fins a les 00.00 hores del dia 10 de maig de 2020.
3. Aquesta situació, si bé no ha suposat una paralització total del règim de
funcionament de les administracions públiques, si que ha comportat una notable
alteració en el seu funcionament ordinari.
4. Per Decret 714/2020, de 16 de març de 2020, es resolgué avocar les competències
que l’alcaldia tenia delegades en la Junta de Govern Local, mitjançant decret
1651/2019, de 19 de juny.
5. Amb la finalitat de garantir el funcionament del màxim òrgan representatiu de
l’Ajuntament i facilitar el dret de participació en els assumptes públics de tots els
regidors que formen la corporació, es vol determinar mitjançant el present acord el
règim de celebració de les sessions plenàries amb caràcter íntegrament telemàtic.
Fonaments legals
1.- L’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
2.- El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’Estat d’ alarma para
la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada por el COVID-19, modificat pel
Reial Decret 465/2020, de 17 de març.
3.- Decret 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació
pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en
matèria tributària i econòmica.
4.- La disposició final segona del Reial decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual
s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front
a la Covid-19, que modifica l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local.
a)L’article 46.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, en la seva
redacció donada per la disposició final segona del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de
març, estableix:
«3. En tot cas, quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc
col·lectiu, o catàstrofes publiques que impedeixin o dificultin de manera
desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions dels
òrgans col·legiats de les Entitats Locals, aquests podran, apreciada la concurrència de
la situació descrita per l’Alcalde o President o qui vàlidament el substitueixi a l’efecte
de la convocatòria d’acord amb la normativa vigent, constituir-se, celebrar sessions i
adoptar acords a distancia per mitjans electrònics i telemàtics, sempre que els seus
membres participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat.
Així mateix, s’haurà d’assegurar la comunicació entre ells en temps real durant la
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sessió, disposant-se els mitjans necessaris per a garantir el caràcter públic o secret de
les mateixes segons procedeixi en cada cas.
Als efectes anteriors es consideren mitjans electrònics vàlids les autoconferències,
videoconferències o altres sistemes tecnològics o audiovisuals que garanteixin
adequadament la seguretat tecnològica, l’efectiva participació política dels seus
membres, la validesa del debat i votació dels acords que s’adoptin”.
b) La disposició addicional tercera del Decret 7/2020, de 17 de març, de mesures
urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, que estableix el
següent:
“1. Els òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya poden constituir-se,
convocar i celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, quan
concorrin situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats
públiques. A aquests efectes, la convocatòria de les sessions haurà de motivar la
concurrència o manteniment de la situació que justifica excepcionalment que se celebri
a distància.
2. En les sessions que se celebrin a distància, les persones que formin part dels
òrgans col·legiats poden trobar-se en diferents llocs, sempre que s'asseguri, per
mitjans electrònics, considerant també els telefònics i audiovisuals, la identitat dels
membres i de les persones que els supleixen, el contingut de les seves manifestacions
i el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació
entre elles en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió.
3. Els mitjans electrònics emprats han de garantir que no es produeixin interferències
externes, la seguretat de les persones que hi participen, el manteniment del quòrum de
constitució, la llibertat en la participació en els debats i deliberacions, i el secret
d'aquestes deliberacions.
4. Als efectes de garantir el caràcter públic de les sessions s'haurà de preveure la seva
difusió per mitjà de qualsevol mecanisme audiovisual o digital.”
L’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
reconeix als ens locals la potestat d’autoorganització. La manca de Reglament Orgànic
Municipal vigent i el règim extraordinari de mesures adoptades per la pandèmia de la
COVID-19, obliguen al Ple Municipal a adoptar les mesures adequades per garantir
que podrà continuar debatent i aprovant les qüestions que siguin de la seva
competència, i no generar una paràlisi absoluta del funcionament de l’administració
municipal.
Amb la finalitat d’assolir aquest objectiu, cal desenvolupar les previsions establertes al
Decret 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública,
de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria
tributària i econòmica, en virtut de la ja esmentada potestat d’autoorganització, de tal
manera que puguin celebrar-se sessions íntegrament telemàtiques amb les
necessàries garanties jurídico-tècniques, en els termes que estableix aquest acord
plenari.
Obert el torn intervencions

Sr. Mercader. Aquest primer punt, és totalment necessari la seva aprovació, tal com
ha explicat el Secretari de la Corporació per tal d’establir un marc normatiu per tal de
tirar endavant el règim de sessions Plenàries en format telemàtic quan ens trobem en
aquest tipus de situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe o
calamitats públiques. Aquest establiment de règim de sessions permetrà a partir d’ara,
a part de fer aquest Ple ordinari del mes de maig, poder seguir si s’allarga l’estat
d’alarma o aquesta situació, poder celebrar Plens ordinaris i poder aprovar punts
importants de gestió municipal i de control de l’acció de Govern. Recordar també que
és el primer Ple telemàtic de la història de Malgrat de Mar. Segur que hi ha coses a
millorar, com per exemple poder aportar els precs o preguntes de la ciutadania i això
s’està treballant de cara al proper Ple per tal de que a través de la plataforma ja creada
Malgrat decideix, que els ciutadans i ciutadanes puguin presentar les seves preguntes,
propostes o dubtes, per tal que puguin ser resoltes en el Plenari del mes de juny, si ha
de ser en format telemàtic.
Sr. Zaldo- Gràcies Alcalde. Primer de tot, agrair als serveis informàtics tota la feina
que han estat fent per poder garantir que puguem fer avui aquest Ple telemàtic.
Respecte al que ha comentat ara que en aquest Ple no hi ha la possibilitat de fer precs
i preguntes de la ciutadania, agraïm que s’estudiï per fer-ho en el proper i és de
felicitar. Com que consideràvem que també era necessari per a aquest, la CUP sí que
va difondre un formulari a través del qual la ciutadania podia fer-nos arribar les
qüestions que cregués i en el torn de precs i preguntes dels regidors, aprofitarem per
portar algunes preguntes que ens han fet arribar. Simplement això, gràcies.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de 30 d’abril de 2020.
Vista la proposta de l’alcaldia, el Ple, amb el vot a favor del Sr. Enric Zaldo
Aubanell, Sr. Jofre Serret Ballart, Sra. Lurdes Borrell Arigós, Sr. Ramir Roger
Artigas, Sra. Maria Ester Martínez Tarrés, Sr. Joaquim Albert Roig, Sra. Mª
Carmen Ponsa Monge, Sr. Carles Jiménez Martínez, Sr. Miguel Àngel Ruiz, Sra.
Sònia Viñolas Mollfulleda, Sr. Ludwig Ivan Hasko, Sr. Sergio Ortín Lacoma, Sra.
Isabel Ortiz Vera, Sra. Cinzia Valbonesi Prieto, Sr. Sergio Cardona Garro, Sr.
Oliver Sánchez-Camacho García, Sr. Joan Mercader Carbó (17 vots a favor),
acorda:
Primer. Establir les normes de funcionament del Ple Municipal, amb caràcter
excepcional, per quan concorrin situacions de força major o de greu risc col·lectiu,
catàstrofe i calamitats públiques, com ho és la que provoca la declaració de l’actual
estat d’alarma.
De la convocatòria
El Ple de l’Ajuntament de Malgrat de Mar podrà constituir-se, ser convocat, celebrar les
seves sessions i adoptar acords de forma telemàtica, així com remetre actes a
distància, quan concorrin situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i
calamitats públiques.
A aquests efectes, la convocatòria de les sessions haurà de motivar la concurrència o
manteniment de la situació que justifica excepcionalment que se celebri a distància.
De la celebració de la sessió per mitjans telemàtics
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Atesa la situació extraordinària que motiva la celebració telemàtica del Ple municipal,
tots els regidors que conformen el plenari, així com el secretari municipal, estaran
connectats a distància.
No s’admetrà un sistema mixt on uns regidors puguin estar connectats amb eines
telemàtiques i els altres ho facin amb caràcter presencial a la Sala de Plens de
l’Ajuntament.
Dels mitjans tècnics disponibles per a la celebració del Ple telemàtic
L’Ajuntament garantirà que tots els regidors i el secretari municipal disposin de les
eines i equipaments tecnològics adequats per garantir la connexió i el correcte
desenvolupament de la sessió, amb seguretat i sense interrupcions.
Els mitjans tecnològics amb els que es desenvoluparà la sessió asseguraran que es
pugui identificar als membres que participen en la sessió, el contingut de les seves
manifestacions i el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i
intercomunicació entre elles en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la
sessió.
L'aplicació tècnica amb la que es celebrarà el règim de sessions serà a través del
servei de videoconferència per a ens locals, anomenat LOCALRETMEET, basat en el
programari de codi obert Jitsi Meet, instal·lat en servidors exclusius del Consorci
Localret, facilitant l’accés a l’Ajuntament que pot crear les sessions de forma
autònoma.
L’Ajuntament haurà d’establir una contrasenya per a les sessions d’òrgans col·legiats
associada a la seva entitat, contrasenya que oferirà a la resta de membres que
participin a la sessió dels òrgans col·legiats mitjançant videoconferència. La
contrasenya de cada sessió haurà de ser diferent.
Del quòrum de constitució
El secretari municipal, juntament amb els serveis tècnics del departament
d’informàtica, comprovaran 30 minuts abans de l’hora fixada per l’inici de la sessió, el
correcte funcionament dels mitjans telemàtics, així com la correcta connectivitat dels
regidors.
S’estableix com a obligació dels membres del Ple municipal estar disponibles
tècnicament per connectar-se a la sessió telemàtica, 30 minuts abans de l’inici de la
mateixa.
El quòrum de constitució serà el mateix que per a les sessions presencials, i serà
constatat pel Secretari.
El Secretari, com a fedatari públic, donarà fe de de la identitat dels membres de la
corporació que assisteixin a la sessió telemàtica, donant per bona la imatge i el so que
rebi ell al seu dispositiu electrònic.

Un cop el secretari constati la identitat de totes les persones connectades, i que
existeix el quòrum suficient per iniciar la sessió, ho comunicarà al Alcalde per tal que
es passin a debat i votació els assumptes inclosos a l’ordre del dia.
Del desenvolupament de la sessió
Les normes de funcionament de la sessió seran les mateixes que les previstes en la
normativa de règim local, establint-se les següents especificitats atès el caràcter
telemàtic de la sessió:
Votació: S’estableix un sistema de votació nominal dels regidors. Atès que la
sessió plenària serà gravada, i posteriorment integrada en el sistema de
vídeoacta de l’Ajuntament, serà necessari que per identificar clarament el sentit
del vot dels regidors aquest s’efectuï de forma nominal en els termes de l’article
98.d) 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.
En aquest sentit, un cop tancat el debat del corresponent assumpte, el secretari
anirà cridant nominalment a tots els regidors, per ordre de menor a major
representativitat de cada grup municipal, per tal que es manifestin en el
següent sentit: a favor, en contra o abstenció.
Amb aquest sistema de votació, el secretari i el sistema de gravació de la
sessió acreditaran el sentit del vot de cada regidor.
Una vegada finalitzada la votació, el secretari informarà del resultat de la
mateixa, indicant el nombre de vots a favor, en contra o abstencions que ha
rebut cada proposta, per tal que amb posterioritat alcalde proclami l’adopció o
el rebuig de l’acord proposat a votació.
Acta de la sessió. L’eina que permet la connexió de tots els membres del Ple, ha de
permetre la gravació de la mateixa.
La sessió serà emesa per Youtube en transmissió directa i posteriorment pujada al
sistema de vídeoacta del que actualment disposa l’Ajuntament. També serà transmesa
en directe i gravada per Ona Malgrat.
De la resolució d’incidències
Quan motius tècnics impedeixin la correcta connexió d’algun regidor, la sessió quedarà
automàticament interrompuda. Els serveis tècnics municipals actuaran per tal de
resoldre la incidència tècnica que impedeix el normal funcionament de la sessió.
S’estableix que si la sessió queda interrompuda per un període màxim de 60 minuts
per impossibilitat tècnica dels regidors de connectar-se, aquesta quedarà ajornada a
una data posterior, llevat que el Ple municipal acordi per majoria absoluta dels seus
membres, acordi continuar la sessió malgrat haver superat aquest termini.
Del cobrament de dietes per assistències
L’assistència als plens de caràcter telemàtic generarà el dret a percebre les
indemnitzacions corresponents, en les mateixes quantitats que amb motiu de la
celebració de les sessions presencials.
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Segon. Aquestes normes de celebració de les sessions plenàries seran ja aplicables a
aquesta sessió en virtut de la qual s’aproven les normes d’autoorganització del Ple
Municipal, quedant convalidada amb l’adopció del present acord.
Tercer. Aquestes normes de funcionament seran aplicables també a la celebració de
de les sessions de la resta d’òrgans col·legiats de la Corporació en allò que els sia
d’aplicació, quan concorrin situacions de força major o de greu risc col·lectiu,
catàstrofe i calamitats públiques, llevat del que fa referència a la seva pública difusió.
2. Aprovació de les actes de les sessions celebrades el 20 de febrer de 2020
(ordinària) i 26 de febrer de 2020 (extraordinària urgent).
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=20200507&punto=2
El Sr. Alcalde pregunta si algun membre del Ple de l’Ajuntament ha de formular alguna
observació al contingut de les actes de les sessions anteriors, celebrades el 20 de febrer
de 2020 (ordinària) i 26 de febrer de 2020 (extraordinària), còpia de les quals s’ha
distribuït juntament amb la convocatòria.
Obert el torn d’intervencions
Sr. Roger- Proposem una esmena a l’acta del Ple ordinari del 20 de febrer,
concretament el punt cinquè, on es dona compte de l’informe d’intervenció de
l’avaluació del compliment d’estabilitat pressupostària. A la plana 16, al primer
paràgraf, hi ha una frase literal que a l’acta consta com “aquí es diu clarament que hi
ha un superàvit de 33.360.605,75 €” hauríem de rectificar aquesta xifra com es pot
comprovar a la videoacta, el que jo vaig manifestar és que hi havia un superàvit de
3.360.606,75 €.
Sr. Secretari, ho rectifiquem, si és així.
El Sr. Roger es refereix a l’acta de 20 de febrer de 2020, per tal que a la pàgina 16, en la
seva intervenció es corregeixi la xifra del superàvit de 33.360.606.75 € per la de
3.360.606,75 €.
Sense cap altre observació, per assentiment dels disset membres assistents, es
declaren aprovades les actes de les sessions anteriors, celebrades el 20 de
febrer de 2020 (amb la indicada esmena) i 26 de febrer de 2020.
3. 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=20200507&punto=3
...../
Obert el torn d’intervencions
Sr. Mercader. Des del Govern el que plantejarem, donada la situació actual, és fer un
resum breu de les accions que s’han anat realitzant durant aquests dos mesos, des de
mitjans de març fins a dia d’avui, de les mesures que s’han anat prenent des de les
diverses regidories degut a la crisi de la pandèmia.

Sra. Ortiz- Bona tarda a tothom. Des del departament de recursos humans s’ha
treballat presencialment i telemàticament garantint amb normalitat tot el servei com
pagament de nòmines, finalització de contractes, etc. S’ha gestionat conjuntament per
tenir tot el material necessari per facilitar el mecanisme i eines de seguretat de la casa
que està treballant també en la reincorporació dels treballadors, conjuntament amb els
sindicats, comitè de seguretat, per tal de que la incorporació es dugui a terme amb
totes les mesures necessàries, guants, mascaretes, etc. com a nivell d’instal·lacions,
amb instal·lacions de mampares, termòmetres, etc. Des del departament de compres
s’ha treballat amb normalitat, telemàticament i presencialment, per tal de proveir totes
les necessitats del Consistori. Des de l’OAC s’ha estat funcionant diàriament amb
serveis mínims presencials, atenent al públic diàriament i gestionant temes amb hores
concertades, i donant informació a tota la ciutadania. Des de serveis econòmics s’està
treballant telemàticament. Des del departament d’intervenció s’ha gestionat i coordinat
el pagament i enregistrament de factures, procurant realitzar els pagaments amb la
màxima celeritat. S’ha gestionat la devolució de les contribucions especials als afectats
de la segona fase del passeig marítim en coordinació amb l’ORT i s’ha gestionat
l’aplaçament o moratòria de totes les taxes i tributs com a primera mesura de xoc per
tal de minimitzar l’impacte de la situació econòmica originada pel Covid a la ciutadania.
Gràcies.
Sra. Valbonesi- Gràcies Alcalde. Bona tarda a tothom. Espero que tots sigueu bé
dintre d’aquesta situació d’excepcionalitat. Començo la meva intervenció parlant de les
mesures i actuacions executades durant tot aquest temps de confinament, de les
regidories de les quals tinc les competències delegades. A la regidoria d’igualtat i
LGTBI es va elaborar un cartell adherint-nos a la campanya de la Diputació de
Barcelona per a la prevenció de violències masclistes i també es van distribuir els
mateixos cartells al nostre municipi. En el mateix sentit, es va engegar una campanya
a nivell municipal a les xarxes socials i mitjans de difusió oficials de l’Ajuntament, dels
telèfons d’interès als quals s’havien d’adreçar en cas que es trobessin en una situació
de violència masclista. Aprofito el benentès per recordar que aplicar una perspectiva
de gènere transversals a les polítiques d’igualtat definirà, si més no, també el model
amb que la societat surti d’aquesta crisi, ampliant o escurçant la bretxa, avançant cap
a una igualtat efectiva real i reforçar estereotips i rols de gènere que impedeixin la
consecució d’una igualtat plena. També es van ajornar els actes previstos pel 8 de
març. Uns actes que comprenien tot el mes de març. Restem a l’espera de veure com
evoluciona la pandèmia i quines implicacions tindrà a l’hora de portar a terme activitats
de pública concurrència. A hores d’ara només sabem que es pot fer a la fase 0. Cal
esperar a no esmerçar esforços en va. La decisió de la regidoria ha estat la de no
cancel·lar cap acte, torno a repetir, no cancel·lar cap acte, sinó preveure’n el seu
ajornament però sense fixar-ne encara la data de realització. Quan tinguem major
coneixement de com es poden desenvolupar ho planificarem i us ho farem arribar. Des
de la regidoria de barris es va editar i es va difondre el cartell de mesures de bon
veïnatge. Vam creure pertinent que des de la regidoria de barris calia vetllar per la
convivència veïnal i tenir cura de les persones més grans de les comunitats de veïns.
Tanmateix, vam tenir reunions telemàtiques amb les persones i presidents de les
associacions de veïns per tal de conèixer les seves necessitats i reorientació del
programa d’activitats que teníem previst per enguany. Segurament em preguntaran per
les festes de barris, que si voleu us ho puc resumir. I per acabar, la regidoria d’inserció
laboral. Des de la regidoria s’ha treballat per potenciar la informació a la ciutadania
mitjançant diversos canals, xarxes socials, web, correu electrònic, en aquests
moments d’incertesa. S’han publicat a les xarxes socials i web vídeos informatius del
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funcionament actual del servei local d’ocupació a les persones usuàries i empreses.
Tanmateix, s’ha publicat informació que pot ser d’interès per a persones en recerca de
feina, borsa de treball del Covid-19 i per a persones que han de realitzar tràmits amb el
SOC i amb el SEPE en aquests moments. Tres cops per setmana es publiquen a les
xarxes socials de l’Ajuntament tal com heu pogut veure, infografia sobre diferents
temes vinculats a l’orientació laboral, amb l’objectiu de que les persones aprofitin el
confinament per la seva millora professional. Fins al moment, hem publicitat 15
infografies on hem enllaçat diferents recursos, notícies, sessions d’informació, tutorials,
aplicatius, etc. Realitzem mails setmanals a més de 2000 usuaris del servei local
d’ocupació per fer arribar informació i orientacions que poden ser del seu interès. Hem
adaptat el tràmit també d’actualització de les seves dades a les persones usuàries i
hem realitzat ja 30 actuacions d’expedients que permetran que aquestes persones, en
cas d’inscriure’s a una oferta de la xarxa Xaloc, s’enviïn les seves dades el més
actualitzades possible. S’està també treballant amb la Diputació de Barcelona per
adaptar el tràmit d’alta del nou usuari al servei. També hem estat parlant amb les
empreses formadores que havíem contractat per fer les formacions que teníem
previstes com per exemple el llenguatge de signes, atenció a client, per poder-nos
adaptar a la nova situació, intentant fer una formació online. Per acabar, i no per
menys important, vull donar les gràcies a tots els treballadors municipals que estan
donant tots els seus esforços i estan treballant en ferm per la vocació i pel bé de
Malgrat. Moltíssimes gràcies.
Sra. Borrell- Bona tarda. Em sumo a les paraules de la regidora Valbonesi de desitjar
que tothom que ens escolti estigui bé i passi el millor possible aquests dies. Per
començar, volia comentar el que hem fet des de la regidoria de cultura. Des de l’inici
del confinament, hem seguit treballant per oferir activitats alternatives a les que teníem
previstes. Així ho vam fer el dia 14 de març, amb la celebració del dia mundial de la
poesia a través de les xarxes socials. Amb Sant Jordi, que vam apostar per noves
fórmules, conjuntament amb la biblioteca, l’escola d’adults i Ona Malgrat. També ho
hem fet amb la mostra d’activitats de Malgrat. Vull aprofitar per agrair la col·laboració
de les entitats en totes les iniciatives que els hem proposat com el joc en línia, que
encara està en marxa, i en mostrar les seves activitats en el que hem anomenat el
Malgrat des de Casa. I molt especialment també vull fer un agraïment a l’associació la
Merceria i a moltes voluntàries que com ja s’ha dit anteriorment, han confeccionat i
confeccionen mascaretes per a la població adulta i infantil amb el suport de
l’Ajuntament. Pel que fa a les activitats i el centre cívic que havien de començar el mes
de març, han quedat suspeses, tot esperant que es puguin reprendre aquests tallers
segurament a partir ja del setembre. I hem iniciat també el retorn de les matrícules que
s’havien pagat per aquests tallers. Desconeixem a hores d’ara la situació en que ens
trobarem les properes setmanes i mesos però continuem apostant per la cultura,
donant suport a les entitats i associacions en tot allò que puguin necessitar i
organitzant totes aquelles activitats que permeti la situació provocada per la Covid-19.
Pel que fa a la regidoria d’educació, també vull informar d’alguns aspectes. Les
escoles, com tots sabem, van tancar a mitjans del mes de març i probablement tot el
tercer trimestre del curs s’haurà de seguir de forma telemàtica. Hem estat i estem en
contacte amb el departament d’educació, amb els serveis territorials, per oferir el
suport de l’Ajuntament a l’hora de cobrir les necessitats tecnològiques de tot l’alumnat.
El departament ha cobert part d’aquestes necessitats però l’Ajuntament també n’aporta
el que resta. Per aquest motiu, vam fer una crida a la ciutadania de recollida de
material informàtic, gràcies a la qual, particulars i empreses han cedit ordinadors. En
aquests moments en tenim prou per A l’alumnat que en necessiti i farem cessió

d’aquests dispositius sempre d’acord amb les necessitats que ens han indicat els
centres educatius. Durant les primeres dos setmanes de confinament s’havien de fer
les portes obertes i les posteriors preinscripcions a les escoles. Si no hi ha canvis,
aquesta setmana el departament ha anunciat que a partir de la setmana vinent
s’iniciaran les inscripcions de forma telemàtica i la següent es podrà fer amb cita prèvia
a la mateixa escola, amb les mesures de protecció que marca el mateix departament i
també amb la neteja que s’oferirà per part de l’Ajuntament. La llar d’infants municipal
va tancar també i es va acordar durant les primeres setmanes el no cobrament de les
quotes a les famílies i la compensació dels que havien pagat. L’escola d’adults
continua fent algunes classes de forma telemàtica i manté el contacte amb els que
alumnat. En aquesta ocasió, vull fer un agraïment i reconeixement a la tasca de tot el
professorat per la tasca de la seva capacitat d’adaptació a aquesta nova situació, que
ens ha agafat a tots de cop i per la qual no estàvem preparats. I pel que fa al casal
d’estiu, he de dir que estem treballant perquè comenci al mes de juliol, però en
aquests moments encara hi ha moltes incerteses de com es podrà fer, amb quines
ràtios i amb quines mesures de protecció. Per tant, tan aviat com sigui possible,
informarem amb més detall. Paral·lelament a l’organització del casal, creiem que és
necessari oferir altres activitats de lleure especialment per infants que hagin pogut patir
més aquesta situació de confinament. Hi estem treballant i també n’informarem quan
sigui possible. Gràcies.
Sr. Ortín- Gràcies Sr. Alcalde. Des del passat 14 de març, des de les regidories
d’habitatge i joventut s’han anat fent tot un seguit d’actuacions de cara a anar
gestionant el dia a dia d’ambdues regidories. En allò que respecta a habitatge,
aquestes han estat, a tall de resum, les principals accions realitzades. Es va fer un
estudi de les mesures adoptades per les administracions en relació a l’habitatge i
l’estat d’alarma. Destacar en aquest sentit el buidatge i resum realitzat per part dels
tècnics en relació a les mesures incloses dins del Reial Decret Llei 11/2020 de 31 de
març. Es van preparar accions per la recaptació d’habitatge 2020 que avui portem a
Ple. S’ha continuat treballant amb la gestió dels ajuts al lloguer i en el seguiment dels
diferents requeriments. S’ha realitzat la prestació per al pagament del lloguer 2019.
S’ha anat informant i gestionant tot el tema de les sol·licituds de l’ajut al lloguer per a
les persones majors de 65 anys a través de trucades telefòniques i correus electrònics,
tot respectant les mesures sanitàries de confinament adoptades amb motiu de la
proclamació de l’estat d’alarma. S’ha continuat fent un seguiment de la borsa de
mediació en allò que respecta el nombre de contractes i les peticions d’arrendadors i
arrendataris. S’ha tramitat la signatura dels convenis referents a l’oficina local
d’habitatge i borsa de mediació 2020, prèviament aprovats per Ple durant el passat
mes de febrer. Durant aquesta darrera setmana, s’ha anat treballant amb la regidoria
d’acció social la redacció dels ajuts extraordinaris per les persones i famílies en
situació de vulnerabilitat que avui també portem a Ple. En allò que respecta a joventut,
s’ha anat valorant la viabilitat de celebrar les diferents activitats que hi havia previstes
a realitzar a l’abril, tot estudiant la possibilitat de celebrar-les més endavant. En el cas
del curs de monitors, no va ser possible programar-la per més endavant i es va acabar
anul·lant. D’altres com la xerrada de mobilitat internacional es mantenen ajornades per
nova data passat l’estiu. Sempre que les circumstàncies ho permetin. D’altra banda,
s’està en contacte i WhatsApp de les entitats juvenils per dubtes en relació amb les
diferents activitats culturals que no s’han pogut realitzar a l’abril o bé que s’haurien de
realitzar en els pròxims mesos. Encara estem a l’espera de confirmar la seva
realització a causa de la incertesa pròpia del moment actual. Respecte d’aquestes
últimes, allò que fa referència a aules d’estudi, continuem estudiant la seva viabilitat
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dins del context actual i tanmateix, possibles alternatives que es puguin donar abans
de prendre una decisió en ferm. Arribat el moment, però, ja s’anirà informant al
respecte. Gràcies.
Sr. Cardona- Gràcies Alcalde, hola a tothom. Aprofito aquesta intervenció per informar
de la feina feta des de les regidories de serveis informàtics i seguretat ciutadana. En
quant a serveis informàtics, és un dels departaments que més ha hagut de posicionarse al centre de tot aquest confinament, degut a que les eines telemàtiques han passat
a un primer pla. En aquest sentit, la prioritat ha estat dotar a l’Ajuntament de les eines
necessàries que permetessin la màxima continuïtat i normalitat dels treballadors i
treballadores dintre del context actual. I conjuntament amb els serveis essencials
presencials, evitar en última instància, que els ciutadans veiessin mermada el menys
possible la seva interacció amb l’administració. No ha estat un procés fàcil, primer
perquè moure tots els treballadors a un model telemàtic suposava haver de garantir la
protecció de les dades amb caràcter personal de l’Ajuntament a través d’una connexió
segura. I el trobar-se totes les administracions al mateix moment en aquesta situació,
les empreses que ofereixen aquest tipus de connexió es trobaven amb moltíssima
feina. Al mateix temps, hem hagut d’adquirir alguns dispositius extres que ens
permetessin que els treballadors que no tenien les eines per al teletreball estiguessin
coberts, tenint en compte que els estocs d’ordinadors també s’esgotaven molt ràpid
durant les primeres setmanes. Tot i així, el departament ha estat àgil i ha pogut donar
resposta a aquestes necessitats. Un cop més estabilitzats, es va procedir a treballar
per establir una via telemàtica segura per dur a terme les Comissions Informatives i el
Ple. Per això també ha estat important prioritzar la finalització de la carpeta del regidor,
una eina que ja s’havia començat a treballar en l’anterior mandat i que ens permet tenir
els regidors tots els expedients que van als diferents òrgans. Paral·lelament i a més a
més de tot això, donant resposta i cobertura a les necessitats de les diferents àrees en
matèria informàtica. Pel que fa a la regidoria de seguretat ciutadana, informar que des
del moment en que es va declarar l’estat d’alarma s’ha mobilitzat tota la plantilla i al ser
treballadors que havien d’estar presents físicament i per la naturalesa de les seves
tasques, amb una alta exposició de risc de contagi, s’han pres diferents mesures per
tal de reduir aquest risc el màxim possible, com poden ser la via telemàtica i telefònica
com a manera preferent de contactar amb comissaria, distàncies de seguretat a la
recepció de la comissaria juntament amb mampares que protegeixin les
recepcionistes, dotar als agents dels EPIs, mascaretes, guants, granotes, gels
hidroalcohòlics necessaris o inclús l’adquisició d’una màquina que proporciona la
temperatura al moment per tal de poder identificar possibles símptomes de Covid-19.
Així com l’establiment de protocols interns per evitar que si algú del cos tingués el
Coronavirus el pogués contagiar a la resta de companys i companyes. Durant aquest
període de confinament, la policia ha col·laborat de forma activa en la repartició de
mascaretes, targetes moneder, suport en l’organització i cobertura del mercat de la
fruita, així com la vigilància puntual del tram que s’ha tallat del camí del delta del
Tordera i l’organització de diversos dispositius per reforçar la seguretat d’aquests llocs
amb més concurrència i d’accés al municipi, especialment durant la setmana santa.
Per tal de tenir una fotografia de la situació actual, hem comparat les dades on ha
intervingut la policia local en el període comprès entre el 15 de març i el 6 de maig del
2019 amb les d’aquest any 2020. Són les següents; anys 2019, 1337 denúncies de
tràfic, 18 accidents de tràfic, 2.202.006 registres de vehicles amb les càmeres. 182
delictes. 13 detinguts. Aquestes dades, durant el període de confinament, són: 135
denúncies de tràfic, un 90% menys que l’any passat. 1 accident de tràfic, un 96%
menys que l’any passat. 28 delictes, un 85% menys respecte l’any passat. 516.609

vehicles registrats amb la càmera, un 77% menys que l’any passat i 15 detinguts, 2
més que l’any passat. I aquesta xifra és especialment rellevant perquè és un clar
indicador que tot i la disminució tan important de delictes, la policia ha seguit estant
molt atenta i fent la seva feina més que mai. A part d’aquesta comparativa, tenim altres
dades d’interès des del 15 de març s’han realitzat 376 actes per no respectar el
confinament i 28 per desobediència. És a dir, un total de 404 denúncies vinculades a
no seguir les indicacions de l’estat d’alarma. S’han identificat 546 persones. S’han
efectuat un total de 181 controls i s’han controlat un total d’11.557 vehicles. Aquestes
xifres tan altes també demostren que la policia ha estat molt activa per fer que la
ciutadania complís amb el confinament, però m’agradaria que quedés clar que la
finalitat d’aquestes accions no és altra que fer complir el decret d’estat d’alarma i evitar
els abusos i la falta de responsabilitat per part d’una minoria. Per tal que tots i totes
estiguem més segurs i que els recursos sanitaris no es veiessin col·lapsats degut
precisament a aquests abusos. Som conscients que malauradament hi ha hagut
instàncies on algunes persones no han seguit les indicacions ni les normes i tot i que
alguns dels propis permisos d’aquest estat d’alarma han dificultat la tasca policial a
l’hora d’identificar qui tenia una necessitat real de sortir i de qui no, s’ha seguit
treballant de valent, tal i com ho avalen les dades, però també amb proporcionalitat i
fent molta pedagogia a peu de carrer. Ara que s’ha flexibilitzat una mica la situació,
depenem moltíssim tot si totes de la responsabilitat col·lectiva. Aquests dies, al centre
del poble, per exemple, hi ha hagut molta gent que ha sortit a fer esport o passejar
amb els fills. Són activitats permeses però també subjectes a la responsabilitat
individual per seguir les normes de prevenció que ens indiquen els experts i que de no
seguir, ens poden dur a un confinament intermitent. Tot i així, he de dir que la gent de
Malgrat s’ha comportat d’una manera exemplar en la seva majoria i estem de debò,
molt agraïts per aquest comportament. També moltes gràcies als treballadors i
treballadores de l’Ajuntament i en el meu cas, especial gràcies a serveis informàtics i la
policia local, per estar a l’altura d’uns temps on l’excepcionalitat sembla ser la nova
normalitat. I també als bombers voluntaris de Malgrat, que la Generalitat ha mantingut
en reserva tret d’algunes activacions puntuals i sabem que si per ells fos, estarien a
primera línia. I per acabar, no puc obviar a la gent que ha fet donacions de material a
l’Ajuntament i la policia perquè poguessin fer la seva feina amb les màximes garanties
possibles i a totes aquelles persones que han donat i han demostrat el seu suport amb
missatges o per les xarxes a la feina feta aquestes setmanes i que significa moltíssim
per les persones que estan a primera línia. Gràcies.
Sr. Hasko- Gracias Alcalde. Buenas tardes a todos. También deseo que estén todos
bien. Desde la regidoría de promoción del municipio queríamos informarles que se ha
tramitado y se ha llevado a cabo el pago de subvenciones a los nuevos comercios
otorgados en 2019. También se ha estado realizando dictado de entregas a domicilio
de todos los establecimientos que querían trasladar esa información a la población,
creíamos que era una información necesaria para estos meses de estar en
cuarentena, sobre todo para las personas mayores. Se ha solicitado y se ha valorado
la taxa de ocupación de terrazas, la cual el Equipo de Gobierno hemos decidido para
este año 2020 su exoneración. Se ha trabajado sobre todo en información, en
normativas y ayudas desde los sectores supramunicipales a los sectores y en contacto
con ellos a ver en que podíamos ayudar y en que podíamos estar trabajando. En
cuanto a la regidoría de deportes, aprovechando que las instalaciones están cerradas,
se ha realizado mantenimiento de las instalaciones. En el pabellón Maragall se han
cambiado las cestas de básquet, las redes de futbol sala y también se ha colocado la
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red de la pista exterior y los conserjes deportivos están colaborando con servicios
sociales en pedidos y colaborar con las personas vulnerables. Gracias Alcalde.
Sra. Viñolas- Hola bona tarda. Des de la regidoria d’activitats de gent gran s’ha
coordinat l’entrega de les roses de Sant Jordi per a les residències. S’ha coordinat des
de la regidoria, conjuntament amb els centres escolars i les residències, els dibuixos
que han realitzat un centenar d’infants del nostre municipi dels quals crec que podem
treure pit. Des de la regidoria de solidaritat, s’ha estat treballant en adaptar la
regularització del reglament de participació i les jornades previstes de sensibilització
amb les persones refugiades. Des de serveis en el territori s’està donant tot el possible
pe adaptar-nos i mantenir els serveis que van sorgint. I es va treballant també per
reanudar la neteja de les platges, entre altres. Tant la brigada com els serveis de
neteja, m’agradaria donar-lis les gràcies per la seva adaptació. Tant la brigada com els
serveis de neteja, com tots sabem, són el blanc de tots els cops i són, al cap i a la fi,
qui està fent possible el nostre dia a dia. Per tant, moltíssimes gràcies, nois. Merci.
Sr. Serret- Gràcies Alcalde. Bona tarda a tothom de nou. Bé, sumar-me a les multituds
d’agraïments que ja han fet els meus companys regidors per endavant, agrair tota
aquesta tasca que està fent tothom per tal de poder ajudar en aquesta situació de crisi
que ens fa viure un moment excepcional amb un Plenari que vivim amb una forma i
uns mitjans també excepcionals. En una situació normal, avui estaríem fent aquell punt
d’explicació per donar a conèixer a la ciutadania què està fent cada regidoria amb un
context normal de diferents activitats. Evidentment, no és així, però sí que a mi
m’agradaria fer un breu resum, no vull estendre’m molt més del que s’està allargant
aquest punt, però crec que és important poder explica que la regidoria de serveis
socials conjuntament amb la de salut són dos regidories que estan vivint molt de prop,
tenen la realitat molt directe del que suposa aquesta crisi originàriament sanitària però
que està desenvolupant una crisi econòmica i social molt important al país i per tant
també al nostre municipi. Des de serveis socials, com dic, s'està treballant al 300% des
del primer dia es va habilitar un seguit de telèfons que permeten que les treballadores,
els treballadors, les educadores i els educadors socials, més enllà del seu horari
habitual, també puguin continuar prestant el servei a les persones més vulnerables del
nostre municipi. Això ens ha permès també copsar una realitat molt directa i en aquest
Ple en podrem parlar perquè ja un dels punts convalida una d’aquestes accions
immediates que ens hem vist obligats a fer una transferència urgent de 140.000 € a la
regidoria de serveis socials per tal de poder pal·liar aquest primer impacte d’una forma,
no voldríem dir assistencial, perquè no és la dinàmica amb la qual ens agrada treballar
des de la vessant social, ens agrada poder empoderar la ciutadania i donar tots
aquells mecanismes que permetin sortir d’una situació de vulnerabilitat i per tant,
aquesta serà l’acció que voldrem treballar per als propers mesos, però sí que en
aquest moment de context en el que la ciutadania necessita una injecció econòmica
directa per poder pal·liar les situacions de màxima urgència, és a dir, aquells serveis
bàsics indispensables, com són els aliments i l’habitatge, en aquesta regidoria s’hi està
treballant de forma directa per poder pal·liar aquesta situació. Dit això, també hi ha un
treball coordinat permanent pràcticament a diari amb les direccions de les tres
residències que hi ha al nostre municipi, per tot allò que necessitin. Hem estat al costat
per sol·licitar també aquelles desinfeccions que mitjançant la Generalitat s’han pogut
realitzar, amb aquesta connexió directa entre aquestes regidories i les direccions dels
centres, com també amb el centre d’atenció primària, en el que amb tot allò que hem
pogut pressionar i que continuarem fent i que penso que és una tasca molt important,
poder reclamar que hi hagi el màxim de test TCR possibles per detectar com més

casos millor en el nostre municipi, que ens permetrà també fer un control d’aquesta
pandèmia mundial. Dir també que des de salut s’ha anat treballant de poder reclamar
una transparència el màxim possible de les dades al nostre municipi, que hem anat
traslladant. Tot allò que hem traslladat és tota la informació que ens arriba. Que
malauradament nosaltres també trobem que és poca i que per tant, demanem molta
paciència quan traslladem aquestes dades, no ens amaguem, no és que no els
expliquem totes, sinó que aquelles dades que tenim, que són poques, són les que
transmetem. Per tant, també des d’aquí fem una reclamació a que se’ns pugui informar
el màxim possible per poder fer trasllat d’aquesta informació. També dir que salut té la
responsabilitat de vetllar amb la màxima responsabilitat de salut pública del nostre
municipi i això és el que s’està fent. També en aquest procés de desescalada
contribuïm amb la comunicació i l’acompanyament dels diferents centres,
conjuntament amb la regidora d’activitats per tal de que es puguin anar desenvolupant
les noves activitats garantint la màxima seguretat sanitària als ciutadans de Malgrat de
Mar. També dir que malauradament, dintre d’aquesta crisi sanitària, vam reviure una
crisi a nivell de temporal, a nivell meteorològic, que va comportar que el camí que hi ha
paral·lel al riu la Tordera es veiés afectat en el que hi hem pogut actuar de forma molt
ràpida per tal que aquelles persones que tenen una activitat agrícola poguessin
continuar exercint-la, ja que se’ls veia minvat l’accés als seus camps. Ja està reparat
pràcticament, però sí que també explicar que hem exigit a l’ACA que a més és qui té la
competència, assumeixi els costos d’aquesta destrossa, ja que ve fruit de la falta de
reparació de la mota que es va emportar fa tres mesos el temporal Glòria. Per acabar,
agrair la tasca que fan des de teletreball les regidories de comunicació i els serveis
d’Ona Malgrat, que avui també fan possible la retransmissió en directe d’aquest
Plenari. No han deixat de treballar ni un sol dia, emetent per l’FM com també amb el
programa d’Ona Maresme per les tardes, així com a nivell de comunicació de
l’Ajuntament, la retransmissió i comunicació i la informació pels mitjans que tenim de
les xarxes i de l’FM, com hem dit, s’han anat retransmetent tot allò que fos necessari
per la ciutadania per aquest impacte més directe. Dit això, agrair novament la tasca
que han fet els treballadors i treballadores, que estan fent, però també agrair a la
ciutadania que hagi, com ha apuntat el regidor Cardona, que hagi complet amb les
expectatives d’aquest confinament i que han permès i ens estan permetent que la salut
pública, la salut comunitària, pugui fer aquesta contenció el màxim possible, malgrat
que se’ns apunti que som un municipi per dades que hi ha més contagis, això no vol
dir que ho estiguem fent més malament que altres, sinó que a Malgrat també és un
dels municipis on s’estan fent més test i per tant, ens permet que hi hagi una detecció
major que en d’altres municipis. Moltes gràcies.
Sr. Sánchez Camacho- Bona tarda, ,algun problema amb la connexió. Solidaritzar-me
amb les persones, famílies que en aquests moments. No s’acaba d’escoltar bé.
Sr. Mercader. No s’escolta més. Per part de les regidories que porta el regidor
Sánchez Camacho, des de la seva regidoria també s’ha aplicat el terme dels serveis i
el pla de contingència i les mesures de seguretat i salut pel que fa a l’empresa de
recollida de residus. També a més a més com heu vist, a partir del dilluns es tornarà a
recuperar el servei de mobles i la nostra intenció és, en mesura que arribi la fase 1, és
recuperar el 100% d’aquest servei. Vam tancar el mercat setmanal d’alimentació i
fruita durant sis setmanes, quan hi havia el tema del confinament més estricte, des de
la setmana passada es va tornar a obrir amb totes les mesures de seguretat, la
redistribució de les parades del mercat i amb el control també d’aforament. I avui tenim
les dades que per allà han passat 900 persones, que són 200 més que el passat
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dijous. I tothom està complint amb les mesures de seguretat i també ajudem en aquest
sector a que segueixin treballant. També s’està estudiant la posada en marxa, més
endavant, del mercat de roba, que seguiria les mateixes condicions que el mercat de
fruita i verdura, amb redistribució de parades, amb el control d’aforament, distàncies
socials. Això la regidoria de mercats també hi està treballant. Com heu pogut veure,
també des de la regidoria de medi ambient es va tancar l’accés a la desembocadura
del riu Tordera, per tal de que el camí no estava en les millors condicions i per
preservar l’època de nidificació de les aus des d’ara fins al juny. I de part del regidor de
medi ambient i mercats, agrair als tècnics municipals la tasca que estan realitzant des
del primer moment. Per finalitzar, crec que era necessari, encara que s’allargués molt
aquest punt, que hi hagués el màxim d’informació i transparència de tota la tasca que
s’està realitzant des dels diversos departaments de l’Ajuntament de Malgrat de Mar. A
més a més, des del primer dia, des del Govern es va crear un comitè de gestió i
seguiment de la crisi del Covid amb els diversos departaments de totes les àrees per
tal d’anar coordinats i fer un seguiment de les mesures que van decretant des de
l’estat i també els que tenen competència de la Generalitat, per tal de fer-les efectives
en el nostre municipi. Com podeu pensar, no és una gestió fàcil perquè moltes
d’aquestes mesures són publicades el darrer dia de la setmana i s’apliquen ja al dia
següent. Per tant, també agrair aquesta tasca d’alguns treballadors i treballadores que
no estan fent el seu horari habitual, sinó que s’estan adaptant també als caps de
setmana per tal de treballar i poder aplicar aquestes mesures en el bé del nostre
municipi i dels ciutadans. També el passat 3 d’abril es va decretar el dol oficial en el
nostre municipi i que segueix decretat amb les banderes que onegen a mitja asta i en
senyal de solidaritat amb tots aquells familiars o pobles veïns que també hagin tingut
defuncions. I també aprofitar per agrair a tots els patits polítics de l’Ajuntament de
Malgrat que hàgim arribat en aquest acord local per la recuperació social i econòmica
de Malgrat de Mar, que després de tres o quatre reunions de forma telemàtica i també
des del primer dia a través del WhatsApp, doncs s’ha treballat conjuntament, sempre
aportant propostes per tal de millorar l’efectivitat de les mesures. Des d’aquí també ho
vull agrair públicament. Avui hem acabat aquest document per tal de fer aquest acord
local i també des de la regidoria de participació ciutadana, amb el seu tècnic al davant,
a partir de la setmana que ve, començarà a treballar aquesta comissió de treball amb
diversos agents implicats, amb tots els partits polítics amb representació al Consistori
per tal de conjuntament, treballar-ho i aplicar les mesures que siguin realment
efectives, escoltant a tothom i adaptant el superàvit que puguem tenir o el pressupost
per fer front a aquestes mesures. Per tant, agrair també la predisposició de tots els
partits polítics, perquè ara mateix la unitat i les propostes constructives creiem que és
el que espera de nosaltres la ciutadania. I amb aquesta declaració institucional que
hem fet al principi del Plenari, anem tots a una per aconseguir aquestes mesures que
aniran en el bé del municipi. Finalment, agrair a tots els treballadors i treballadores de
l’Ajuntament de Malgrat, de tots els departaments, perquè s’han sabut adaptar i estan
a l’alçada del servei que hem d’oferir als malgratencs i malgratenques. Moltes gràcies.
4. Bonificació de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per la
llicència d’obres majors per a l’ampliació i reforma del CAP de Malgrat de Mar.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200507&punto=4

Antecedents
En data 13 de gener de 2020, el Sr. Martí Ballart Torras, cap de la Divisió de Recursos
Físics de l’Àrea d’Entitats Públiques, Patrimoni i Inversions del servei Català de la
Salut, presentà dues sol·licituds amb número de registre d’entrada E2020000571 i
E2020000614 de bonificació de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres,
així com de la taxa per a la tramitació de la llicència d’obres majors per a l’ampliació i
reforma del Centre d’Atenció Primària (CAP) de Malgrat de Mar. Posteriorment en data
7 de febrer de 2020 i amb número de registre d’entrada E2020002168 presentà un
escrit esmenant part del redactat de la sol·licitud, pel que fa al municipi on es troba
situat el CAP.
L’interessat al·lega el fet que es tracta d’una obra d’especial interès i utilitat per al
municipi per a sol·licitar dita bonificació
Consideracions tècniques i jurídiques
En data 19 de febrer de 2020 l’interventor ha emès el següent informe:
Consideracions jurídiques
L’article 6.2.g) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres disposa que correspondrà una bonificació del 95% de la
quota de l’impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin
declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies
socials, culturals o històric artístiques. Correspon aquesta declaració al Ple de
la corporació i, amb la sol·licitud prèvia del subjecte passiu.
De conformitat amb el que estableix l’article 2.1.f) de l’ordenança fiscal número
7 reguladora de la taxa per serveis generals, el fet imposable de la taxa el
constitueix l’activitat municipal, tècnica i administrativa i de comprovació
necessària per determinar si procedeix concedir la llicència urbanística
sol·licitada o si l’activitat comunicada realitzada, o que es pretengui realitzar,
s’ajusta a les determinacions de la normativa urbanística, el planejament
urbanístic i les ordenances municipals, d’acord amb el que preveuen els articles
84, 84 bis i 84 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim local i l’article 187 del TRLUC.
Aquesta ordenança fiscal no regula cap bonificació per el tipus d’obra que
sol·licita l’interessat ni pel fet que aquesta tingui un especial interès o utilitat
municipal.
El pressupost d’execució material de l’obra és de 1.953.469,06€, en
conseqüència l’import a bonificar de l’impost sobre construccions, instal·lacions
i obres serà de 74.231,82€ d’acord amb el següent detall:
Concepte
Impost s/ const. inst. i obres

Base imposable Tipus gravamen Quota íntegra Bonificació Quota líquida
1.953.469,06

4%

78.138,76

74.231,82

3.906,94

Conclusions
L’atorgament de la bonificació del 95% de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres seria possible sempre que el plenari considerés que
l’obra consistent en l’ampliació i reforma del Centre d’Atenció Primària
(CAP) de Malgrat de Mar té un especial interès o utilitat municipal en
concórrer circumstàncies socials.
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Informar desfavorablement a l’aplicació de cap bonificació de la taxa per a la
tramitació de la llicència urbanística a la que es refereix l’expedient, atès que
l’ordenança que regula la taxa no n’estableix cap.
Torn obert d’intervencions
Sra. Ortiz- Gràcies Sr. Alcalde. Bé, un resum breu. El 13 de gener es presentaven
dues sol·licituds per part d’un representant de l’Institut Català de Salut per registre. La
primera era per la bonificació d’aquest impost i la segona per la bonificació de la taxa
per la tramitació de la llicència per obres majors per la reforma del CAP de Malgrat. El
dia 7 de febrer presenta un escrit esmenant part del redactat de la sol·licitud al·legant
el fet que es tractava d’una obra que és d’especial interès i utilitat pel municipi,
complementant els dos escrits anteriors. El dia 9 de febrer, l’Interventor emet un
informe i fa unes consideracions que són les següents, que l’ordenança fiscal
reguladora de l’impost sobre construccions i obres disposa que es pot bonificar el 95%
de la quota de l’impost sempre i quan les obres siguin declarades d’especial interès o
utilitat municipal i que correspondria al Ple de la Corporació considerar aquest interès
especial o utilitat municipal. I és per això que portem aquest punt a Plenari. Com ha dit
abans el Sr. Secretari, el pressupost de l’obra d’1.953.000 €, el gravamen és un 4%, la
quota a pagar és 78.138 € i la bonificació que li pertocaria és 74.231 €. Per fer aquesta
bonificació, l’Interventor emet un informe positiu i pel que fa a la taxa de la tramitació
de la llicència, s’informa desfavorablement ja que l’ordenança no regula que aquesta
taxa pugui ser bonificada. Aleshores, ho portem a Plenari per a la seva aprovació.
Gràcies.
Sr. Roger- Des d’ERC evidentment votarem favorablement aquest punt. Recordar que
aquesta ampliació del CAP ha caigut en vàries vegades del pressupost de la
Generalitat, bàsicament pel tema del 155, quan semblava que definitivament s’anava a
fer aquesta ampliació, l’aplicació del 155 la va endarrerir. Fa pocs dies el pressupost
de la Generalitat va ser aprovat i dintre d’aquest pressupost està contemplada
l’ampliació del CAP que esperem que d’una vegada es pugui iniciar i la puguem oferir
als ciutadans de Malgrat, que tant esperen i mereixen.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de 5 de març de 2020.
Vista la proposta de l’alcaldia, el Ple, amb el vot a favor del Sr. Enric Zaldo
Aubanell, Sr. Jofre Serret Ballart, Sra. Lurdes Borrell Arigós, Sr. Ramir Roger
Artigas, Sra. Maria Ester Martínez Tarrés, Sr. Joaquim Albert Roig, Sra. Mª
Carmen Ponsa Monge, Sr. Carles Jiménez Martínez, Sr. Miguel Àngel Ruiz, Sra.
Sònia Viñolas Mollfulleda, Sr. Ludwig Ivan Hasko, Sr. Sergio Ortín Lacoma, Sra.
Isabel Ortiz Vera, Sra. Cinzia Valbonesi Prieto, Sr. Sergio Cardona Garro, i Sr.
Joan Mercader Carbó (16 vots a favor) i l’abstenció del Sr. Oliver SánchezCamacho García (per desconnexió en el tràmit de votació), acorda:
Primer. Declarar excepcionalment l’obra d’ampliació i reforma del Centre d’Atenció
Primària (CAP), d’especial interès i utilitat municipal pel fet de concórrer
circumstàncies socials, atès que aquesta redundarà en una atenció mèdica de major
qualitat a la generalitat del veïnat.
Segon. Atorgar al Servei Català de la Salut amb NIF S5800006H, una bonificació de
74.231,82 €, equivalent al 95% de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres

per l’obra esmentada al punt anterior, d’acord amb el detall que ha fet constar
l’interventor al seu informe.
Tercer. Desestimar la sol·licitud formulada pel Sr. Martí Ballart Torras en representació
del Servei Català de la Salut, referent a la bonificació de la taxa per llicències
urbanístiques per l’obra d’ampliació i reforma del Centre d’Atenció Primària (CAP), pels
motius exposats a l’informe d’intervenció.
Quart. Notificar el present acord a la persona interessada i al departament
d’urbanisme de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.
5.- Dació de compte del Decret d’Alcaldia 2020/733, de data 24 de març de 2020,
que manifesta el suport i l’adhesió de l’ajuntament de Malgrat de Mar al
“Manifest dels ens locals davant la crisi del Coronavirus”.
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=20200507&punto=5
Vist el Decret de d’Alcaldia 2020/733, de data 24 de març de 2020, que manifesta el
suport i l’adhesió de l’ajuntament de Malgrat de Mar al “MANIFEST DELS ENS
LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS”, i que literalment diu:
“MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS
Fets
Atesa la situació creada per la pandèmia del Covid-19, l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques(ACM), l’Associació de Micropobles de Catalunya i la Federació
de Municipis de Catalunya (FMC) han acordat un manifest conjunt per exposar la
posició i les demandes del món local català davant l’actual moment de dificultat, al qual
manifest demanen l’adhesió dels ens locals del nostre país.
Ateses les atribucions de representació de l’ajuntament que corresponen a l’alcaldia,
en virtut de l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, i de l’article 53.1 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
Per tot això, de conformitat amb les atribucions que em confereix la legislació vigent
RESOLC:
Primer. Manifestar el suport i l’adhesió de l’ajuntament de Malgrat de Mar al
“MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS”, que es
transcriu a continuació:
“Els ens locals de Catalunya, les alcaldesses i alcaldes, les regidores i regidors, davant
la crisi generada pel contagi del COVID-19, volem adreçar el present manifest a la
ciutadania, i també a la resta d’administracions, amb el convenciment que hem d’unir
esforços per superar l’actual situació.
Catalunya està vivint una situació excepcional. Dia rere dia comprovem les
conseqüències de la pandèmia del COVID-19 en les nostres vides, i l’abast estructural
que aquesta té i tindrà en el present i futur de la nostra societat. Estem davant d’un
moment transcendent de la nostra història, i hem d’estar-hi a l’alçada des de la
responsabilitat col·lectiva i individual. Per aquest motiu, hem de començar insistint a la
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ciutadania que compleixi amb les indicacions que les autoritats sanitàries i, en general,
les institucions estem dictant per a la prevenció i eradicació del COVID-19.
La nostra principal prioritat ha de ser tallar de manera efectiva la cadena de
transmissió del virus. Per aconseguir-ho, cal un confinament estricte. Cal que tothom
es quedi a casa seva amb l’excepció només d’aquelles persones que treballen en
serveis establerts com a essencials. Només amb aquest confinament efectiu, amb la
col·laboració i solidaritat de tothom, podrem frenar la propagació d’aquesta pandèmia.
Des del món local, demanem a les administracions supramunicipals que les mesures
que s’estan prenent a curt termini tinguin com a eix central i com a prioritat la salut de
les persones, en especial les més vulnerables al virus, i l’adequació de les
infraestructures sanitàries per tal que el personal dels centres hospitalaris puguin
desenvolupar la seva tasca amb garanties.
És evident que és el moment d’estar més que mai al servei de la ciutadania. Per una
banda, al costat de les persones que abans de la crisi del COVID-19 ja eren
vulnerables i que rebien l’ajut de les administracions en tots els àmbits. En aquest
sentit, s’han de reforçar aquestes línies d’actuació i, alhora, habilitar mitjans de
pagament no presencials dels ajuts per evitar l’exposició de la ciutadania i dels
professionals de l’àmbit social al contagi.
Per altra banda, també hem d’estar al costat de totes aquelles persones que, com a
conseqüència d’aquesta crisi, es quedaran sense feina. Per aquest motiu, s’ha de
dotar de recursos i ajuts per emparar a les famílies que ho necessiten. Només des
d’una visió sensible amb les persones i els col·lectius més vulnerables podrem garantir
una sortida real d’aquest context de crisi.
Paral·lelament, i en l’àmbit econòmic, cal legislar per crear les condicions idònies per a
què els autònoms, les petites i mitjanes empreses i, en general, el teixit productiu del
nostre país pugui tenir un horitzó de recuperació ràpida amb els menors costos
possibles per tornar a la normalitat quan abans millor. No podem permetre que
algunes empreses i comerços no tornin a obrir. Des de les administracions
competents, cal ser contundents per enfortir la reactivació econòmica del nostre teixit
empresarial.
Els ens locals som l’administració més propera a la ciutadania, la primera porta
d’accés a les demandes i a les necessitats dels veïns i veïnes, i els qui administrem i
executem la majoria de les decisions preses per altres administracions. En aquests
moments, més que mai, cal una millor coordinació, des de la complicitat i lleialtat
institucionals. És en aquest sentit que necessitem disposar d’instruments efectius per a
donar resposta a la globalitat de les situacions que està generant aquesta crisi.
Per aquest motiu, i en benefici dels veïns i veïnes dels pobles i ciutats de Catalunya,
des del món local reclamem poder mobilitzar el superàvit disponible del 2019 sense
limitacions, així com flexibilitzar les directrius de la regla de la despesa i l’estabilitat
pressupostària; anul·lar totes les mesures que encara queden de la LRSAL que limiten
l’autonomia local; garantir les aportacions previstes de les administracions
supramunicipals per a l’any 2020 i poder-les ampliar per les noves necessitats que
generarà la crisi; contractar persones sense les actuals limitacions, especialment per a
donar resposta als nous usuaris de serveis socials que tenim ja avui; redefinir els
programes destinats a actuacions municipals o els nous programes de finançament
europeu del període 2021-2027.
És a dir, cal que la normativa que ens afecta als ens locals ens empoderi, de manera
que puguem tenir al nostre abast les eines i la capacitat d’adaptació necessària per a
les exigències que haurem de fer front en els propers mesos i anys com a
conseqüència de la paràlisi del COVID-19.

De fet, la crisi del coronavirus és i serà el repte més gran que hem tingut en molts
anys. Ens posa a prova com a persones, però posa especialment a prova el nostre
esperit comunitari. La ciutadania dels pobles, els municipis i les ciutats de Catalunya
hem d’actuar conjuntament per a poder superar aquest repte. Estem convençuts que
ens en sortirem i, per això, mirant l’horitzó i entenent aquesta crisi també com una
oportunitat per a fer una societat més justa, pròspera i cohesionada, volem fer una
crida a les institucions supramunicipals: aquest futur l’hem de construir des de la
coresponsabilitat real i efectiva.
Els governs locals no som només uns receptors i executors de les polítiques europees,
estatals o nacionals. Volem ser escoltats, compartir els reptes i prendre decisions des
del diàleg i l’acord. El ens locals podem i volem ser corresponsables de les decisions
estructurals que s’han de prendre per a redreçar l’actual situació i afrontar el futur. La
nostra proximitat amb la ciutadania, també en aquesta situació que estem patint i vivint
actualment, ens fa tenir una especial coneixement i sensibilitat sobre quines són les
necessitats, els neguits i les aspiracions de les nostres comunitats locals. Volem
participar de la construcció d’aquest nou futur.
Finalment, volem mostrar el nostre suport i el nostre condol més sentit a les persones i
famílies que han perdut els seus éssers estimats; i el nostre ànim als qui s’han
contagiat pel COVID-19 i s’estan a casa o als hospitals.
Al mateix temps, volem agrair sincerament a totes les persones que treballen en
serveis essencials per a garantir que donem resposta com a societat en moments
difícils, especialment a totes i tots els professionals sanitaris i als equips d’emergència
que, de manera exemplar, treballen dia i nit, incansablement, per revertir aquesta
situació. L’esperit de tota aquesta gent és el que ha de conduir a mirar al futur amb
esperança. Ens en sortirem!”
Segon. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la corporació en la propera sessió
que se’n celebri.
Tercer. Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la web
municipal.
Quart. Notificar aquest resolució a les entitats municipalistes que han subscrit el
manifest, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat.”
Torn obert d’intervencions
Sr. Mercader. Per no allargar-me i llegir tot el manifest, perquè la gent sàpiga quin
manifest estem donant compte, he fet quatre línies de resum a quin ens vam adherir
l’Ajuntament de Malgrat de Mar el 24 de març. Aquest manifest el feia la Federació de
Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, on demanava l’adhesió
de tots els Ajuntaments de Catalunya, on es demanava un confinament més estricte
en aquells moments. També es demanava recursos econòmics per tal d’ajudar als
autònoms i les petites i mitjanes empreses. També es demanava una vegada a més la
derogació de l’Arsal, que l’Arsal és la llei de racionalització i sostenibilitat de les
administracions locals, la qual no permet que un Ajuntament que generi un superàvit,
destinar aquest superàvit al que l’Ajuntament o l’administració local vulgui, sinó que
està taxat només per inversions sostenibles. Per tant, no es poden destinar ni a
serveis socials ni a contractació de persones. Només es pot destinar, normalment, a
inversions de manteniment. I reivindicava una vegada més la derogació d’aquesta llei.
També ens afegíem al condol de les persones que havien perdut la vida a causa de la
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pandèmia del Covid. També es demanava actuar conjuntament l’administració local
amb el conjunt d’administracions supramunicipals, amb la Generalitat i l’Estat. I
finalment, feia un agraïment als serveis essencial que estaven a primera línia. Per tots
aquests motius, des de l’Ajuntament de Malgrat vam voler recolzar i sumar-nos en
aquest manifest.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de 30 d’abril de 2020.
L’Ajuntament en Ple es dona per assabentat de la resolució d’Alcaldia 2020/733
de data 24 de març de 2020.
6. Adhesió de l’Ajuntament de Malgrat de Mar al decàleg per a la recuperació
socioeconòmica del municipis de Catalunya, que presenta 55 mesures que
caminen en la línia de reactivar socialment i econòmicament els nostres
municipis després de la pandèmia de la COVID-19.
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=20200507&punto=6
Fets
Atesa la situació creada per la pandèmia del Covid-19, l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques(ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) han
elaborat un Decàleg per a la recuperació socioeconòmica del municipis de Catalunya,
que presenta 55 mesures que caminen en la línia de reactivar socialment i
econòmicament els nostres municipis després de la pandèmia de la COVID-19 i
demanen l’adhesió dels ens locals.
Torn obert d’intervencions
Sr. Serret: Gràcies Alcalde. Com a portaveu del Govern, explicar que avui portem a
votació aquest decàleg, en tant que també vam comunicar als portaveus d’aquest
Consistori dels diferents grups representats, que es podia aprovar de forma directa i
després donar compte al Plenari, però se’ns va demanar que ho retrasséssim al primer
Plenari telemàtic per donar coneixement a la ciutadania. El que aquest decàleg pretén,
intentaré resumir perquè és un document un tant llarg, hi ha 56 punts amb diferents
accions que s’ha elaborat des de l’Associació Catalana de Municipis conjuntament
amb la Federació de Municipis de Catalunya, per tal de fer front comú des de totes les
administracions locals perquè és precisament des dels municipis on tenim el primer
impacte i és on són més forts o hem ressonat més aquesta resposta a la pandèmia.
Les iniciatives solidàries també creatives i de voluntariat han anat al costat dels
servidors públics, tècnics i electes municipals per superar l’emergència sanitària,
atenent els contagis i vetllant especialment per les persones més vulnerables. Tot això
sense perdre de vista l’endemà, quan caldrà tornar a obrir, a aixecar la persona, els
comerços, autònoms, negocis, empreses, i quan caldrà protegir el teixit productiu
laboral i empresarial. Sortirem d’aquesta crisi si adoptem una visió valenta, decidida i
responsable. I serem capaços de minimitzar aquesta crisi sanitària i econòmica alhora
que ens preparem per a l’endemà. Aquestes passes les podrem fer si seguim com a
mínim uns mínims d’aquest decàleg. Nosaltres entenem que aquestes 55 mesures han
de ser com a mínim les necessàries que haurien de poder sumar i treballar tots els
Ajuntaments, totes les administracions locals. Només desgranaré, estem parlant d’uns

mínims. Evidentment la qüestió és treballar per poder aportar més però sí que ens
agradaria explicar el perquè avui el Govern proposa aquestes 55 accions que de forma
conjunta s’han treballat amb els 947 municipis que representen aquestes dues
federacions. Aquests decàlegs estan distribuïts en 10 punts. El primer, la prevenció, la
via més curta per sortir de la pandèmia. L’única manera que s’ha demostrat fins ara
per poder pal·liar ha estat la manera efectiva, tallant la multiplicació de la cadena de
transmissió mitjançant aquest confinament en el que evidentment hi hem contribuït tots
i totes. Però a partir d’aquí cal reforçar el sistema sanitari, tot i que ningú podia
preveure aquesta pandèmia d’aquesta magnitud. La crisi del Covid posa en evidència
els aspectes a enfortir, un sistema que compta amb la magnífica tasca i compromís
dels professionals sanitaris. En el pla de desconfinament hem de poder testar
gradualment a tota la població per assegurar que no hi hagi una revifada de la
pandèmica. Per això reclamem, com dèiem al principi, que es doti d’aquests recursos
a tots els serveis d’atenció primària. Cal dotar dels equipaments adequats de
prevenció i emergència a totes les persones vinculades amb els serveis essencials,
així com entre altres, reclamar la incorporació de les residències de gent gran de
manera permanent en el sistema preventiu de salut, millorant-ne el mecanisme
d’informació, protocol i recursos. I com exposava abans també, la transparència i
l’accés a la informació, que és un dret per la ciutadania i una obligació per les
institucions públiques. Un tercer punt que és el foment de la justícia social per garantir
que ningú quedi enrere. Treballarem per impulsar un pla de contingència social que
garanteixi en primer terme que les persones més vulnerables abans de la crisi tinguin
la garantia de l’empara de les administracions públiques, com també garantint l’accés
a l’habitatge, garantint un sistema que doni reforç al sistema envers la nostra gent
gran. I tanmateix aquesta crisi econòmica que generarà un nou tipus d’usuari i
usuàries de serveis socials i assistencials per l’augment de l’atur que cal preveure, en
aquest sentit cal que els ens locals, que els municipis, puguem disposar de recursos i
reforçar la plantilla de personal qualificat necessari per a l’àmbit social i la dinamització
econòmica del nostre municipi. També en un quart punt es demana que les
administracions locals que és la primera porta d’accés a la ciutadania, per tant, la
proximitat i el coneixement és el que tenim més proper, podem copsar aquesta
sensibilitat des dels ens locals en el que en una situació com la que ens trobem, són
valors imprescindibles per estar al costat de la ciutadania i per tant, hem de poder
dotar de recursos l’administració pública per donar resposta a aquestes situacions, no
només amb recursos econòmics sinó també per poder donar un suport per exemple a
nivell psicològic o assistencial. Cal que adaptem també els plans de mandat per
abordar la crisi social i econòmica. Els ens locals ens comprometem mitjançant aquest
decàleg a adaptar les nostres prioritats en aquesta nova realitat que haurem d’afrontar.
En aquest sentit, cal adaptar els plans de mandat de 2019-2023 posant en primer
terme les mesures socials i econòmiques que necessitarem per una societat que vol
ser cohesionada i inclusiva. Hem de prendre mesures de reactivació i promoció
econòmica a nivell local sempre en la base de la cohesió social. Ens comprometem a
reprogramar també les activitats culturals i festives en la mesura de lo possible.
Trobarem les eines, els espais i els recursos perquè els sigui fàcil la tornada a
l’activitat dels creadors i dels artistes. Un nou pressupost també adequat a les
necessitats actuals. Per tant, demanem que la Generalitat de Catalunya adopti també
els seus instruments tributaris per ajudar a les persones que més ho necessitin, tot
garantint una fiscalitat justa i progressiva. El nostre objectiu és que la crisi sanitària no
s’emporti per davant el teixit productiu de Malgrat de Mar i de Catalunya. També
demanem que si us plau s’aprovin els pressupostos de la Generalitat amb un ampli
consens, aprofitant la tramitació ja molt avançada al Parlament però que es presentin
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ja les modificacions que s’escaiguin per fer front a aquestes noves necessitats i que no
repercuteixi amb un retard que ara mateix podria ser molt perjudicial també per l’efecte
directe que patim els Ajuntaments. Per tant, també ens cal, en el setè punt, un
enfortiment de les eines de l’administració local i per això aquest decàleg demana que
els Ajuntaments puguem mobilitzar la totalitat del nostre superàvit que generin per
poder-lo destinar a polítiques socials i mesures econòmiques. S’ha de flexibilitzar la
regla de la despesa i derogar aquells aspectes de l’Arsal que encara limiten
l’autonomia local. També cal que garantim l’accés als serveis essencials com també
un pla de reactivació social i econòmica per tal d’evitar que la crisi destrueixi el nostre
teixit productiu. No ens podem permetre que cap autònom, petita i mitjana empresa
que estigués treballant abans de la crisi no torni a reiniciar la seva activitat. I per últim,
el que demana aquest decàleg, amb sis consideracions, és que fem de l’adversitat una
oportunitat. La pandèmia ha aconseguit el que semblava impossible, parar-ho tot,
gairebé tot, a nivell global. Hem de poder tenir perspectiva històrica i convertir aquesta
dramàtica crisi en una oportunitat per fer canvis que abans de la situació semblaven
impossibles i que situacions com la d’avui ens permeten fer un Ple telemàtic que a la
vegada també ens ha ajudat a minimitzar aquells impactes que estàvem patint i que
continuem patint de pol·lució, contaminació, i que ens ha permès reduir, demostrant
que moltes vegades els desplaçaments i aquelles contaminacions eren innecessàries.
Per tant fem d’aquesta situació un món d’oportunitats i acompanyat novament aquest
decàleg a tots els familiars de les víctimes com d’aquelles persones que han contret
aquesta malaltia i que estan lluitant per superar sanitàriament, a nivell de salut,
aquesta pandèmia.
Sr. Zaldo- Bé, l’Assemblea de la CUP vam fer una anàlisi crític d’aquest decàleg i hi
ha un seguit de consideracions que volem compartir en sessió Plenària. D’entrada
valorem positivament que tant l’Associació Catalana de Municipis com la Federació de
Municipis de Catalunya s’hagin posat a treballar i hagin posat sobre la taula què
passarà després d’aquesta, durant i després d’aquesta pandèmia i com gestionarem
aquesta crisi. Però considerem que aquest és un document de mínims. Ho deia el Sr.
Serret també. Creiem que simplement és una declaració d’intencions, que té molt bona
fe i molt bona intenció però que es queda curt en l’ambició. Crèiem que les propostes
que es plantegen no qüestionen el sistema actual, no qüestionen la privatització dels
serveis, la falta de recursos públics, el retorn a les competències municipals, o si més
no, no qüestionen de manera que sigui prioritàries. No es fa cap mena de crítica a la
gestió per part del Govern de l’estat i la Generalitat i per tant pensem que li falta una
base molt més crítica, a aquest decàleg. Es parla de prevenció, i és positiu que se’n
parli. La situació que evidencia com ha anat deteriorant-se la pandèmia és remarcable
en les zones on hi ha hagut més prevenció. Les retallades en sanitat posteriors al 2008
van en contra d’aquesta prevenció. Ens han portat a un escenari que actualment hem
de reconèixer que la sanitat catalana i de l’estat espanyol està amb una precarització
brutal i aquí cal dir que si s’haguessin fet unes polítiques d’enfortir la sanitat pública,
possiblement la situació seria una altra. Es parla també de reforçar el sistema sanitari,
coses que van totalment lligades. És molt bonic dir-ho, però cal ser conscient que
venim d’unes dècades en el que s’ha fet tot el contrari. Aquí a Malgrat no tenim cap
regidor del PP, permetin-me dir afortunadament, però m’agradaria saber quants
regidors del PP de Catalunya hauran votat a favor d’aquest decàleg després de la
famosa frase de Fernández Díaz de “les hemos destrozado el sistema sanitario”.
Doncs ara estem pagant aquestes conseqüències, no? No va només pel PP, perquè el
PSOE de moment no ha revertit la situació i permetin-me dir també que votar en contra
de retornar el 5% de sou als sanitaris com va fer ERC i JxCAT en l’anterior sessió

parlamentària del Govern de la Generalitat, tampoc ajuden a reforçar aquest sistema
sanitari. Per tant, paraules boniques però poc fons. Sobre les residències. Aquest
decàleg diu reclamem incorporar les residències de gent gran de manera permanent al
sistema preventiu de salut millorant els mecanismes d’informació, protocols i recursos.
Aquest punt és vital, és 100% necessari, però es queda curt en l’ambició. El que hauria
de reclamar aquest decàleg és que la Generalitat de Catalunya recuperi les inversions
que ha deixat de fer durant anys en les residències i ampliï partides pressupostàries
per tal de construir noves residències de gestió pública i vetllar perquè no acabin
privatitzades, que és el que ha passat a molts municipis de Catalunya. També es parla
en aquest document d’empoderar les administracions locals. I seria un bon pastís.
Seria un bon moment per parlar de la manca de competències d’aquestes
administracions locals i de la manca de recursos econòmics que tenim, unes
administracions que hem de ser la punta de llança dels serveis locals, de la política
social, i no se’ns està permetent. Per tant, es deixa passar una oportunitat de fer més
reclams en aquest sentit. Seria també un bon moment per encetar l’acció sobre el què
passarà en la distribució del treball. Actualment estem en una situació extrema de
desigualtat i d’impossibilitar de milers de persones de poder conciliar la complexitat
familiar amb unes jornades de treball que permetin una vida digna. I seria també un
bon moment per plantejar qui pagarà aquesta crisi. La CUP sempre hem dit que les
classes populars són les més afectades per qualsevol crisi i que cal reclamar que qui
més té, més pagui. No se’ns cauen els anells a l’hora de reivindicar que aquesta crisi
l’han de pagar els rics. No podem seguir-la pagant els de sempre. En definitiva,
pensem que el pla de treball que surti a Malgrat, que afortunadament sembla que
podem començar a treballar aviat amb aquesta comissió per la recuperació, el pla de
treball que surti d’aquí haurà de ser molt més ambiciós, molt més crític i evidentment,
amb més concreció. Per tant, considerem que és només una declaració d’intencions
amb una nul·la crítica al sistema, un sistema que és el que ens ha portat on estem i
considerem que signar aquest document és validar aquestes mancances. No
defensem que s’hi voti en contra, perquè com hem dit a l’inici, valorem la feina
d’aquestes dues associacions, però des de la CUP el vot serà d’abstenció perquè
creiem que s’ha perdut una oportunitat d’anar més enllà a nivell crític. Gràcies.
Sr. Roger- Gràcies Alcalde. Nosaltres focalitzem la qüestió al que és el nostre
municipi. Sí que ens preocupa el punt cinquè que abans esmentava el portaveu Serret,
que és el tema del pla de mandat. Evidentment aquesta situació que es deriva de la
pandèmia obliga, no només al nostre Ajuntament sinó a tots els Ajuntaments, a
replantejar allò que s’havia dissenyat al 2019 quan es van constituir els nous
Ajuntaments. Aquests plans tenen aquesta visió de tres i quatre anys que nosaltres,
tothom que hagi anat seguint els Plens, hem estat reclamant que vostès fessin públic
aquest pla de mandat, perquè creiem que és una manera que els ciutadans sàpiguen
realment quines són les voluntats del Govern per aquest període. Sabem, perquè
vostè ens ha comentat en alguna ocasió, que políticament aquest pla estava treballat,
però li faltaven aquestes fases de seguiment i avaluació que són imprescindibles
perquè un pla tingui cara i ulls. El prec que li trasllado és, aprofitant que s’haurà de
replantejar el que vostès políticament varen pensar o varen dissenyar, tinguin en
compte evidentment els grups que estem a l’oposició, perquè creiem que també hi
podem col·laborar en aquest replantejament i podrem aportar el que des del nostre
punt de vista pot necessitar aquesta nova situació, que hem d’afavorir tots aquells
sectors més vulnerables de la societat i segurament haurem de renunciar a
plantejaments que s’haurien derivat cap a urbanisme o altres qüestions. Per tant,
pensem que seria positiu que aquesta adaptació el nou pla de mandat que és
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imprescindible, es compti amb els grups de l’oposició, perquè serà un bon fer si així ho
decideixen.
Sr. Serret- per contestar les intervencions del Sr. Zaldo i el Sr. Roger. Sr. Zaldo,
comentar-li que des del principi de la nostra intervenció apuntava que era un decàleg
de 55 punts de mínims. Entenem que cada municipi ha d’adaptar les circumstàncies
en el seu territori i per tant el que fem és sumar-nos a un decàleg amb 55 punts que
pretenen donar una força a 947 municipis. És a dir, aprovar com a país, com a territori,
com a Catalunya, unes accions conjuntes amb un document que, com vostè sap, quan
ens arriba a les mans, quan ens arriba l’Ajuntament mitjançant dos entitats que
apleguen la representació de tots aquests municipis és perquè hi ha hagut tota una
feina de consens en una situació que evidentment cada grup polític pot tenir unes
visions i avui mateix amb el document que hem recolzat tot aquest Consistori a l’inici
hem demostrat una unitat davant d’una pandèmia generalitzada de país i de món i per
tant, aquest decàleg nosaltres l’entenem, evidentment podem compartir fins i tot
algunes de les apreciacions que fa vostè com a grup municipal, com a Govern que
formem part dos partits polítics amb posicions diverses pel que fa a les accions que
s’estan prenent a nivell de l’estat, Evidentment hi ha punts que potser redactaríem o
faríem d’una altra manera. Però evidentment, totes aquelles accions que siguin de fer
front comú al front d’una crisi mundial, perquè aquesta no és una crisi de Malgrat de
Mar, no és una crisi de Catalunya i prou sinó que és una crisi mundial en tots els
àmbits i sectors, ha de tenir el recolzament de les institucions i evidentment el que
tampoc podem fer és entrar en detall a analitzar amb un decàleg que el que pretén és
veure quines seran les accions futures, entrar a fer una crítica del que ha passat en el
passat. Per tant, jo no entraré a fer política d’aquest sentit. Dir-li que aquests són uns
punts pactats en consens per les dues associacions on hi ha representada la majoria
de partits polítics de Catalunya i per tant, a partir d’aquí, el vot evidentment és lliure, el
posicionament també, però dir-li que portarem el document tal qual i no farem cap
esmena perquè entenem que no ens toca a nosaltres. L’encapçalen dues entitats que
tenen tot el nostre reconeixement i en el que han fet una tasca. Estem
emplassadissims tots a treballar en aquesta comissió de treball que haurà d’assentar
els pilars i les bases de la recuperació econòmica, social i cultural del nostre municipi i
és allà on com a Ajuntament, com a municipi, com a ens però també on la ciutadania
podrà participar per poder desenvolupar. I això ho lligo per poder respondre al Sr.
Roger, que estic totalment d’acord amb ell, en el punt 5, que els ens locals ens
comprometem a adaptar les nostres prioritats en aquesta nova realitat, en aquest pla
de mandat. Per això he fet especial èmfasi en la lectura d’aquest punt en el que com
saben vam demanar suport tècnic de la Diputació per poder fer la presentació i tenir
els objectius avaluadors del pla d’acció municipal en el que, evidentment, va quedar
aturat aquest procediment, perquè veient la magnitud en el que s’estava pujant
aquesta crisi, el Govern va decidir que tindria un impacte immediat en la nostra acció
de Govern, però també a l’acció del pla de mandat municipal i que per tant, hauríem
d’incorporar noves accions i també prescindir-ne d’altres que eren prioritat el 2019
però que, evidentment, han de passar a un segon terme per poder reactivar aquesta
economia, aquest teixit social del nostre municipi. I evidentment, com no pot ser d’una
altra manera, s’ha de poder incorporar les peticions de la resta de grups del Consistori
com també d’aquest treball que es farà en aquesta comissió de treball amb tots els
agents.
Sr. Zaldo- Una aportació, simplement, al que comentava el Sr. Serret. Ha passat
l’efecte, a la situació en la que estem i en qualsevol situació i parlant de sanitat, és

evident que sí. El sistema sanitari català ha estat profundament maltractat. I encara no
està recuperat i tardarà a recuperar-se en especial també de les tisorades i les
retallades dels governs del Sr. Mas. I això és així. I crec que no fem cap favor a ningú
passant-hi de puntetes. Per tant, sempre que tinguem oportunitat, evidentment ho
vincularem, perquè creiem que del que va passar és on ens ha portat. Les retallades
en sanitat, educació, protecció social, ocupació i habitatge van fer perdre més de
4.400.000 € en les polítiques socials públiques. Doncs evidentment que s’han de
reivindicar, i que quan es faci un decàleg d’aquest tipus, es faci menció a perquè hem
arribat fins aquí i fer aquesta autocrítica. Simplement és el que reivindiquem. No
demanem que es faci cap mena d’al·legació ni que s’aportin modificacions, simplement
diem que toca signar aquest decàleg del qual considerem que no seria just a l’hora
d’assenyalar els motius que ens han portat fins aquí i per això simplement ens
abstindrem, res més.
Sr. Serret- Només per acabar, perquè ja he dit al principi que el que no faria és entrar
en polèmica política al front d’una acció que el que pretén és treballar de forma unitària
front el Covid- s’ha de saber d’on venim, això és cert, però considerem i reiterem que
aquest no és un espai per donar de manifesta aquesta situació, perquè sinó aquí
també hi hauríem d’incorporar el fet que tenim un pressuposto prorrogat de la
Generalitat des del 2017 que no ens permet una ampliació del CAP de Malgrat, primer
per un 155, és cert, abans ho apuntava el portaveu d’ERC, però també, com dic,
perquè malauradament els pressupostos continuen prorrogats des de l’any 2017 i
l’enlentiment d’aquesta aprovació que en gran mesura ve perquè el grup al que vostè
representa aquí a Malgrat, la CUP no aproven, doncs també fa que aquests ajuts dels
recursos econòmics que no només vénen de l’any 2010 sinó de temps anterior, on hi
havia un tripartit i va decidir, per exemple, que a Malgrat no hi haguessin urgències
nocturnes, doncs amb tot aquest historial, tota aquesta herència que tots portem al
damunt dels diferents partits polítics que representem, tenim la sanitat actual del
nostre país. Abans vostè feia referència i citava a un polític del PP en el que intentaven
carregar-se la sanitat catalana, en el que es demostra també que hem patit un seguit
de retallades, d’accions i d’atacs contra les competències del nostre territori per part
d’un govern del PP i per tant, no em sembla de rebut entrar en aquesta dinàmica en el
que ha de ser un decàleg d’intencions de futur per reactivar l’econòmica, el teixit
social, el teixit cultural i evidentment on demana que hi hagi un suport majoritari de
recursos econòmics, de recursos professionals en el sistema sanitari. I per això li he dit
que no entraria, no vull entrar més en aquest debat, perquè crec que la ciutadania el
que es mereix és que hi hagi un treball conjunt, no només del Consistori, sinó de tots
els ens locals del país, que és el que demana aquest decàleg per la recuperació
socioeconòmica dels municipis de Catalunya.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de 30 d’abril de 2020.
Vista la proposta de l’alcaldia, el Ple, amb el vot a favor del Sr. Jofre Serret
Ballart, Sra. Lurdes Borrell Arigós, Sr. Ramir Roger Artigas, Sra. Maria Ester
Martínez Tarrés, Sr. Joaquim Albert Roig, Sra. Mª Carmen Ponsa Monge, Sr.
Carles Jiménez Martínez, Sr. Miguel Àngel Ruiz, Sra. Sònia Viñolas Mollfulleda,
Sr. Ludwig Ivan Hasko, Sr. Sergio Ortín Lacoma, Sra. Isabel Ortiz Vera, Sra.
Cinzia Valbonesi Prieto, Sr. Sergio Cardona Garro, i Sr. Joan Mercader Carbó (15
vots a favor) i l’abstenció del Enric Zaldo Aubanell, acorda:
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Primer. L’adhesió de l’ajuntament de Malgrat de Mar al decàleg per a la recuperació
socioeconòmica del municipis de Catalunya, que presenta 55 mesures que caminen
en la línia de reactivar socialment i econòmicament els nostres municipis després de la
pandèmia de la COVID-19.
Segon. Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la web
municipal.
Tercer. Notificar aquest resolució a l’Associació Catalana
Comarques(ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).

de

Municipis

i

7.-Dació de compte de l’Informe morositat del 1r trimestre 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=20200507&punto=7
Vist l’informe emès per l’interventor municipal en data 2 d’abril de 2020, i que
literalment diu:
Primer.
El present informe s’emet en compliment de l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, segons el qual:
“Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei
per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure
necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals
s’estigui incomplint el termini.”
I, segons el punt 4 de l’esmentat article:
“Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local,
aquest informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri
d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats
autònomes que, d’acord amb els seus estatuts d’autonomia respectius, tinguin
atribuïda la tutela financera de les entitats locals. Aquests òrgans poden igualment
requerir la remissió dels informes esmentats
Segon. Terminis de pagament
De conformitat amb el que disposa l’article 3r de la Llei 15/2010, els terminis de
pagament estan establerts en 30 dies.
Tercer. Informació trimestral en relació als pagaments realitzats en el primer
trimestre de 2020.
D’acord amb els registres comptables de l’Ajuntament la informació relativa als
pagaments realitzats, durant el primer trimestre de 2020 és :

Pagaments realitzats durant el trimestre dins termini legal
Pagaments fora termini

Període
mitjà de Nombre de
pagament pagaments
(dies)
14,,45
1.128
13

1.660.988,30
18.478,72

98,9%
1,1%

Pagaments totals 1r trimestre

14,,45

1.679.467,02

100,0%

Pagaments realitzats en el trimestre

1.141

Import total

%

Quart. Interessos de demora satisfets
S’informa que durant l’exercici no s’han satisfet interessos de demora per
incompliment de terminis de pagament.
Cinquè. Informació relativa a les factures pendents de pagament a la finalització
del trimestre :
D’acord amb els registres comptables les factures o documents justificatius pendents
de pagament a la finalització del trimestre són :
Factures o documents justificatius pendents de
pagament al final del trimestre
Pendent pagament al final del trimestre dins termini legal
Pendent pagament al final del trimestre foras termini legal
Pagaments totals 1r trimestre

Període
mitjà de Nombre de
pagament pagaments
(dies)
22,41
72
1
22,41

73

Import total

%

146.366,19
2.361,92

98,4%
1,6%

148.728,11

100,0%

Sisè. Relació de factures respecte a les quals hagin transcorregut més de tres
mesos sense haver reconegut la despesa.
De conformitat amb el que disposa l’article 5.4 de la Llei s’informa al Ple de la
Corporació que consta, d’acord amb el registre de factures, que no s’ha produït
demora en la tramitació del reconeixement d’obligacions, respecte als quals hagin
transcorregut mes de 3 mesos des de l’anotació en el registre de factures fins a la
seva aprovació.
Setè.
De conformitat amb el que disposa l’article 4.4 aquest informe s’ha de remetre als
òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit
territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus estatuts
d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals.
Intervencions
Sra. Ortiz- Gràcies. Pel que fa als pagaments realitzats en el primer trimestre del
2020, s’han efectuat 1141 pagaments. L’import total és d’1.679.467 €. Els pagaments
que estaven dintre de termini, han estat 1128, l’import és 1.660.988 € que representa
el 98,9%. Els pagaments que han estat fora de termini han estat 13 i el seu import és
18.478 €. El període mitjà de pagaments ha estat de 14,45 dies. També durant
l’exercici no s’han fet interessos de demora per l’incompliment de terminis de
pagament i la informació relativa a les factures a la finalització del trimestre és la
següent: 73 factures pendents., import 148.728 €. 72 factures estaven dintre del
termini legal i el seu import és 146.366 €. Tan sols una factura estava fora de termini
per un import de 2361 €. El període mitjà de pagament ha estat 22,41 dies. També
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informar que no s’ha produït demora en la tramitació de les obligacions respecte els
quals hagin transcorregut més de 3 mesos des de l’anotació al registre de factures fins
a la seva aprovació.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de 30 d’abril de 2020.
Vista la proposta de la regidoria de Serveis Econòmics, el Ple es dona per
assabentat de l’informe de morositat del 1r trimestre de 2020 i que s’ha donat per
reproduït literalment a la part expositiva.
8.-Dació de compte dels informes d’intervenció amb objeccions formulats durant
l’exercici 2019.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200507&punto=8
Vist l’informe emès per l’interventor municipal en data 23 d’abril de 2020, i que
literalment diu:
En compliment del que disposa l’article 218.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Fonaments de dret
Article 218. Informes sobre resolució de discrepàncies.
1. L'òrgan interventor elevarà un informe a Ple de totes les resolucions adoptades pel
president de l'entitat local contràries a les objeccions efectuades, així com un resum de
les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos. Aquest informe atendrà
únicament a aspectes i comeses pròpies de l'exercici de la funció fiscalitzadora, sense
incloure qüestions d'oportunitat o conveniència de les actuacions que fiscalitzi.
El contingut en aquest apartat constituirà un punt independent en l'ordre del dia de la
corresponent sessió plenària.
El president de la Corporació podrà presentar al Ple informe justificatiu de la seva
actuació.
2. Sense perjudici de l'anterior, quan hi hagi discrepàncies, el president de l'entitat
local podrà elevar la seva resolució a l'òrgan de control competent per raó de la
matèria de l'Administració que tingui atribuïda la tutela financera.
3. L'òrgan interventor de remetre anualment al Tribunal de Comptes totes les
resolucions i acords adoptats pel president de l'entitat local i pel Ple de la Corporació
contraris a les objeccions formulades, així com un resum de les principals anomalies
detectades en matèria d'ingressos . A la citada documentació haurà d'acompanyar, si
escau, els informes justificatius presentats per la corporació local.
Primer. Que les resolucions que han esta objecte d’informe amb objeccions són :
 C2302018000013 “Contractació personal temporal administratiu Serveis
socials”
Causa : Insuficiència o inadequació del crèdit.
 F2902019000003 “Reconeixement de crèdits treballs SAD octubre, novembre i
desembre 2018”
Causa : Falta expedient contractació/Omissió fiscalització prèvia.
 F2902019000001 “Reconeixement de crèdits àrea de cultura”
























Causa : Omissió fiscalització prèvia/Incompliment Bases Execució
B3202018000143 “Aprovació preus públics tallers centre cívic 1r trimestre
2019”
Causa :Cobrament preus públics sense aprovació prèvia.
B3202018000143 “Adjudicació contracte serveis talleristes centre cívic”
Causa : Omissió fiscalització prèvia/Adjudicació serveis amb efectes data
anterior a la data d’adjudicació.
L215201900003 “Reconeixement de crèdits àrea de cultura”
Causa : Omissió fiscalització prèvia/Contractació per la via de fet prescindint
procediment legalment establert.
F2102019000020 “Reconeixement crèdits SAD gener i febrer 2019”
Causa : Contracte extingit/Manca expedient contractació.
Es fa constar que la situació s’ha perllongant durant tot l’exercici 2019.
C2202019000012 “Contractació temporal conserge esports”
Causa : Insuficiència o inadequació del crèdit.
F2102019000024 “Reconeixement crèdits àrea de cultura”
Causa : Omissió fiscalització prèvia/Contractació per la via de fet prescindint
procediment legalment establert.
K1202019000039 “Atorgament ajut”
Causa : Despesa supera límits Reglament Serveis Socials.
K1202019000058 “Atorgament ajut”
Causa : Despesa supera límits Reglament Serveis Socials.
C2202019000018 – C2202019000019 “Contractació personal temporal”
Causa : Insuficiència o inadequació del crèdit.
C2202019000013 “Contractació personal temporal”
Causa : Insuficiència o inadequació del crèdit.
C2202019000023 “Contractació personal temporal”
Causa : Insuficiència o inadequació del crèdit.
C2202019000017 “Contractació personal temporal”
Causa : Insuficiència o inadequació del crèdit.
B3102018000009 “Aprovació preus contradictoris urbanització ps Marítim”
Causa : Omissió fiscalització prèvia/Aprovació preus contradictoris d’obres
parcialment executades.
B2202019000072 “Atorgament subvenció habitatge lloguer”
Causa : Incompliment article 13.2.e Llei 28/2003
B2202019000073 “Atorgament subvenció habitatge lloguer”
Causa : Incompliment article 13.2.e Llei 28/2003
B2202019000062 “Atorgament subvenció habitatge lloguer”
Causa : Incompliment article 13.2.e Llei 28/2003
B2202019000071“Atorgament subvenció habitatge lloguer”
Causa : Incompliment article 13.2.e Llei 28/2003
B2202019000063 “Atorgament subvenció habitatge lloguer”
Causa : Incompliment article 13.2.e Llei 28/2003
B2202019000065 “Atorgament subvenció habitatge lloguer”
Causa : Incompliment article 13.2.e Llei 28/2003
B2202019000060 “Atorgament subvenció habitatge lloguer”
Causa : Incompliment article 13.2.e Llei 28/2003
B2202019000056 “Atorgament subvenció habitatge lloguer”
Causa : Incompliment article 13.2.e Llei 28/2003
C2202019000016 “Contractació personal temporal”
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Causa : Insuficiència o inadequació del crèdit.
Segon. El RD 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern en les entitats del Sector Públic Local disposa en l’article 4.3 que l’òrgan
interventor disposarà d’un model de control eficaç i per això se l’hi hauran d’habilitar
els mitjans necessaris i suficients.
L’exercici adequat de les funcions pròpies de la Intervenció municipal està relacionat
directament amb el personal que s’adscrigui, amb un grau de formació i amb els
mitjans materials disponibles, trobant-se el control intern sobre despeses i ingressos
condicionat a l’assignació de majors recursos.
La funció de control i fiscalització interna de la gestió economico financera i
pressupostària i la de comptabilitat, tresoreria i recaptació són funcions públiques
necessàries en totes les Corporacions Locals, segons l’article 92 bis de Llei reguladora
de Bases de Règim Local, i per tant haurien de ser àrees prioritàries en l’assignació de
recursos humans i materials suficients i adequats, de manera que es permeti la
prestació de les esmentades funcions amb les suficients garanties.
Per tant, i tal i com disposa l’article 40.1 de la Llei Orgànica 2/1982, de 12 de maig, en
relació a la responsabilitat comptable que “No hi haurà lloc a l'exigència de
responsabilitat subsidiària quan es provi que el presumpte responsable no va poder
complir les obligacions, l'omissió de la qual és causa d'aquella, amb els mitjans
personals i materials que tingui a la seva disposició en el moment de produir-se els
fets.”
Torn obert d’intervencions
Sra. Ortiz- Gràcies Sr. Alcalde. En aquest punt es dona compte al Ple del total
d’informes que el departament d’Intervenció ha emès amb objeccions o discrepàncies
durant l’any 2019. La normativa així ho estableix. Des d’intervenció s’ha emès un
informe relacionant un total de 25 informes amb objeccions que representa un 4% del
total dels informes fets l’any 2019. Les causes d’aquestes objeccions són vàries i
diverses. Resumint, podríem citar insuficiència o inadequació de crèdit, falta
d’expedient de contracció, omissió fiscalització prèvia, incompliment de bases
d’execució, cobrament de preus públics sense aprovació prèvia, adjudicacions de
serveis amb data anterior a la data d’adjudicació, contractació per la via d’efecte
prescindint del procediment legal establert, contractació temporal de personal amb
insuficiència de crèdit. Despeses que superen els límits establerts a serveis socials,
omissió de fiscalització prèvia a aprovació de preus contradictoris a les obres del
passeig marítim i atorgament de subvencions sense justificació d’estar al corrent de
justificacions tributàries davant la Seguretat Social i Ajuntament entre d’altres. En el
seu moment, des del departament d’intervenció es va informar de les anomalies i
discrepàncies d’aquests informes, amb la qual cosa, queda exonerada tota
responsabilitat del mateix. L’òrgan interventor ha de remetre al Tribunal de comptes
totes les resolucions i acords adoptats pel President de la Corporació o Presidenta,
contrària a les objeccions, i aquest és el procediment que s'ha de fer anualment i es
dona compte al Plenari. Gràcies.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de 30 d’abril de 2020.
Vista la proposta de la regidoria de Serveis Econòmics, el Ple, es dona per
assabentada dels informes d’intervenció amb objeccions formulats durant
l’exercici 2019 i que s’ha donat per reproduït literalment a la part expositiva.

9 Modificació pressupostària 3/2020,
extraordinari i suplement de crèdit.
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Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200507&punto=9
Vista la memòria del regidor de l’àrea de serveis econòmics de data 5 de març de
2020 en la qual es posa de manifest :
Els efectes del temporal Glòria ocasionen unes despeses considerables, que a data
d’avui, per part dels serveis tècnics municipals, és quantifiquen en la necessitat
d’incrementar en 225.000 euros la aplicació destinada als treballs realitzes per altres
empreses.
Així mateix per part de les regidories de Cultura i Joventut es pretén regularitzar
diversos convenis que habitualment es signaven amb diverses entitats, per convertirlos en subvencions nominatives, donat que no estaven previstes inicialment en el
pressupost i que d’acord amb la normativa vigent han de figurar explícitament, cal que
es tramiti una modificació pressupostària per tal de recollir-los, d’acord amb el següent
detall :
 Consell Comarcal del Maresme. Mostra literària: 600,00 euros
 Conveni geganters de Malgrat de Mar: 15.600,00 euros
 Conveni coral Atzavara: 5.000,00 euros
 Conveni Colla de Castellers de l'Alt Maresme: 1.800,00 euros
 Conveni Associació musical Contrapunt Malgrat de Mar : 5.000,00 euros
 Conveni Agrupació Sardanista malgratenca la Barretina: 11.230,00 euros.
 Conveni SCiR la Barretina Vermella: 10.000,00 euros.
 Conveni colla diables Ratspenatsinfernals: 9.500,00 euros
En conseqüència cal tramitar un expedient de modificació pressupostària per
concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit d’acord amb el següent detall :
Aplicació

Descripció

80.1350.22799 Treballs realitzats per altres empreses temporal Glòria
Suplement de crèdit

215.000,00

RLT per a despeses generals.

Previsions
inicials
3.684.352,34

Total ingressos

3.684.352,34

Subconcepte
12.87000

Crèdits
inicials
215.000,00

Descripció

225.000,00

Crèdits
defintius
440.000,00

225.000,00

440.000,00

Modificació

225.000,00

Previsions
defintives
3.884.343,72

225.000,00

3.884.343,72

Modificació
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Aplicació
30.3340.46500
30.3340.48901
30.3340.48902
30.3340.48903
30.3340.48904
30.3340.48905
30.3340.48906
50.3340.48900

Descripció
Consell Comarcal del Maresme. Mostra literària
Conveni geganters de Malgrat de Mar
Conveni coral Atzavara
Conveni Colla de Castellers de l'Alt Maresme
Conveni Associació musical Contrapunt Malgrat de Mar
Conveni Agrupació Sardanista malgratenca la Barretina
Conveni SCiR la Barretina Vermella
Conveni colla diables Ratspenatsinfernals

Crèdit extraordinari

Aplicació

Descripció

600,00
15.600,00
5.000,00
1.800,00
5.000,00
11.230,00
10.000,00
9.500,00

Crèdits
defintius
600,00
15.600,00
5.000,00
1.800,00
5.000,00
11.230,00
10.000,00
9.500,00

58.730,00

58.730,00

Modificació

-

30.3340.48900 Transferències àrea cultura
50.3340.22699 Activitats infància i joventut
Baixes en despeses

Crèdits
inicials
-

Crèdits
inicials
71.500,00
38.900,00

-

49.230,00
9.500,00

Crèdits
defintius
22.270,00
29.400,00

110.400,00

-

58.730,00

51.670,00

Modificació

Considerant que les necessitats posades de manifest en la memòria són urgents no es
poden demorar fins a l’exercici següent, es proposa a l’Alcaldia la tramitació d’un
expedient de modificació pressupostària mitjançant crèdit extraordinari, d’acord amb el
següent detall :
Vist l’informe emès per l’interventor de fons en 5 de març de 2020.
Considerant que de conformitat amb l’article 8 de les bases d’execució del pressupost,
la competència per a l’aprovació de modificacions pressupostaries per concessió de
crèdit extraordinari correspon al Ple de la Corporació.
Torn obert d’intervencions
Sra. Ortiz-És una modificació pressupostària a càrrec del romanent de tresoreria per
325.000 €. Aquesta modificació es dona perquè són factures que s’havien de pagar de
tots els treballs realitzats després del temporal Glòria. Pel que fa a les altres
modificacions que consten, és un traspàs de transferències entre els convenis que
tenen pactades les associacions. Com han de ser nominatius, es fa transferència
nominativa a cada entitat. I una que també hi havia del capítol 2 que passa al capítol
amb transferència a les altres subvencions. Però això només són transferències entre
partides i no és cap mena de modificació pressupostària.
Sr. Zaldo- Gràcies Alcalde. Aprofito per dir que estic desconnectant la càmera molt
sovint per millorar el tema de la connexió, són temes tècnics, no és per res més.
Referent a la modificació, pel que fa al suplement de crèdit relatiu als treballs realitzats
a causa del temporal Glòria, cap qüestió. Per nosaltres endavant. I pel que fa a crèdit
extraordinari relatiu a les diferents entitats culturals i juvenils sí que hi ha algunes
coses que volem comentar. Al pla estratègic de subvencions, del que parlarem més
endavant, es donarà compte al punt 11, si no m’equivoco, s’especifica que les
concessions directes de subvencions a entitats han d’estar previstes nominativament
al pressupost general de l’Ajuntament. Això és un aspecte molt positiu pel que fa a
transparència, ja que actualment al pressupost apareixen dues partides generals
d’activitats una de cultura i una de joventut, i no s’acaba d’especificar quines despeses
es relacionen amb les activitats que fa directament l’Ajuntament i quines es relacionen
amb les activitats que fan les diferents entitats. Per tant, trobem positiu aquests
aclariments. El mes de setembre, el grup municipal d’ERC va portar a Plenari la
demanda de que es realitzés aquest pla estratègic que acabo de comentar i que

parlarem després i si s’hagués aprovat al mes de setembre, els pressupostos ja
haguessin estat d’aquesta manera, ja hagués sortit nominativament aquestes
subvencions directes i no caldria aquesta modificació pressupostària. Simplement
deixar-ho palès. A tot això, tot i que com he dit, ens sembla coherent la modificació, la
CUP defensem que les subvencions vagin lligades a projectes i el fet que hi hagi
aquestes concessions directes que s’hagin anat repetint any rere any no permet que
es puguin revisar aquests convenis i la valoració global, posant-ho en una balança,
ens porta a votar abstenció també en aquest punt. Gràcies.
Sr. Roger- Més que res una qüestió de xifres, novament. Lo que és la modificació
global del pressupost és correcte, però hem trobat a la memòria que va redactar la
regidora de serveis econòmics i després vostè va signar la proposta d’Alcaldia, pel que
fa els ingressos, el romanent líquid de tresoreria surt que hi ha una previsió inicial de
3.684.352,34 € i que modifiquem aquests 225.000 € i que com a resultat d’això són
3.884.343,72 €. Aquesta suma crec que no és correcte, perquè si sumem el que dona
són 3.909.352,34 €. Per tant, hi ha una diferència de 25.008,62 € que s’hauria, al meu
criteri, revisar.
Sr. Mercader. Heu comprovat si hi ha aquest error de càlcul?
Sr. Ortiz- Jo no tinc tot l’expedient aquí imprès, però el que jo tinc veig que té raó, la
suma, no suma. No sé si hi ha hagut una posterior rectificant-ho, ara no vull accedir al
BPM des d’aquí, però en el que diu té raó. És la suma que s’ha fet malament del total
de la modificació. Estan ben posades les quantitats però la suma està mal feta.
Prendrem nota i ho mirarem a veure.
Sr. Mercader- És esmenar l’error de càlcul, llavors.
Sr. Roger- La nostra votació serà favorable, evidentment, el que passa és que hem
vist aquesta errada parcial, que no afecta la modificació global que es fa, que sí que
està sumada correctament.
Sr. Mercader- Agraïm aquesta aportació per esmenar aquest error de càlcul.
Sr. Serret- Voldria fer una consulta al Sr. Zaldo, perquè mentre feia la seva intervenció
se li ha tallat, o a mi se m’ha tallat, no ho sé, i no m’ha quedat prou clar. Ha dit que no
es revisen o s’atorguen sense haver-hi cap control en les entitats? He entès això?
Perquè realment no m’ha quedat molt clar i el que sí que tinc clar és com es fa el
procediment mitjançant convenis. Si ho pot aclarir i llavors li faig la pregunta.
Sr. Zaldo- Entenc que és la part final de la intervenció. El que jo venia a dir és que
nosaltres considerem que les subvencions fora bo que anessin lligades a projectes i
això és el que defensem sempre. i que per tant, estaria bé fer una revisió dels
convenis per poder fer aquesta feina que nosaltres proposem. En cap cas dic que hi
hagi subvencions que es donin sense control ni res d’això. El que passa és que sí que
considerem que el fet de que ja apareguin plasmades en el pressupost no permet que
es puguin fer aquestes revisions de conveni, simplement això.
Sr. Serret- Només per aclarir. Precisament tot aquest canvi, suposo que en parlarem
després i la Sra. Borrell com a regidora de cultura també ho explicarà, tant pel que fa a
les bases de subvencions que avui portem a Plenari com pel Pla estratègic, en que es
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diferencien que hi ha d’haver-hi uns projectes al darrere i amb tots els criteris
necessaris, com també s’especifica a la capacitat de pressupost però també que
aquests convenis són revisables, entenent que després s’ha d’haver justificat aquest
projecte presentat, que s’hagi assolit i s’hagi arribat als objectius marcats pels quals
s’ha sol·licitat aquesta subvenció.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de 30 d’abril de 2020.
Vista la proposta de l’alcaldia, el Ple amb el vot a favor del Sr. Jofre Serret
Ballart, Sra. Lurdes Borrell Arigós, Sr. Ramir Roger Artigas, Sra. Maria Ester
Martínez Tarrés, Sr. Joaquim Albert Roig, Sra. Mª Carmen Ponsa Monge, Sr.
Carles Jiménez Martínez, Sr. Miguel Àngel Ruiz, Sra. Sònia Viñolas Mollfulleda,
Sr. Ludwig Ivan Hasko, Sr. Sergio Ortín Lacoma, Sra. Isabel Ortiz Vera, Sra.
Cinzia Valbonesi Prieto, Sr. Sergio Cardona Garro, i Sr. Joan Mercader Carbó (15
vots a favor) i l’abstenció del Enric Zaldo Aubanell, acorda:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit, mitjançant concessió
de crèdit extraordinari i suplement de crèdit que, resumit per capítols, es detalla a
continuació:
 Pressupost d’ingressos
Previsions
inicials
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



Modficacions
anteriors

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

293.168,88
97.729,00
4.271.048,72
-

20.175.825,00

4.661.946,60

Modificació
actual

225.000,00
225.000,00

Previsions
defintives
9.168.000,00
275.000,00
4.595.350,00
5.231.693,88
168.150,00
400,00
124.379,00
4.532.048,72
967.750,00
25.062.771,60

Pressupost de despeses
Crèdits
inicials
Despeses de personal
Despeses corrents en béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

Modficacions
anteriors

Modificació
actual

Crèdits
definitius

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

276.293,58
580.359,84
55.568,80
3.729.799,38
19.925,00
-

166.270,00
58.730,00
-

9.923.093,58
9.270.504,84
24.000,00
558.148,80
4.730.349,38
19.925,00
36.000,00
500.750,00

20.175.825,00

4.661.946,60

225.000,00

25.062.771,60

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

10. Ratificar el decret de l’alcaldia 705/2020 per comparèixer i oposar-se en
defensa de la corporació en el recurs ordinari 65/2020, interposat per ROGASA
SAU, contra l’acord plenari, de data 16 de desembre 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=20200507&punto=10
Vist el Decret de d’Alcaldia 2020/705, de data 13 de març de 2020, per comparèixer i
oposar-se al recurs ordinari 65/2020, interposat per ROGASA SAU contra l’acord
plenari de data 16 de desembre de 2020, desestimant el recurs de reposició interposat
per dita societat contra l’acord de la Junta de Govern Local, de 7 de novembre de
2019, que aprovà la modificació del contracte de les obres incloses en el projecte
d’ordenació i rehabilitació del passeig Marítim, entre la plaça de l’Àncora i l’avinguda
Colom, i que literalment diu:
“Antecedents
En data 19 de febrer de 2020 (RE 2761), s’ha rebut decret del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Barcelona, admetent a tràmit el recurs presentat per ROGASA
SAU contra l’acord plenari de data 16 de desembre de 2020, desestimant el recurs de
reposició interposat per dita societat contra l’acord de la Junta de Govern Local, de 7
de novembre de 2019, que aprovà la modificació del contracte de les obres incloses en
el projecte d’ordenació i rehabilitació del passeig Marítim, entre la plaça de l’Àncora i
l’avinguda Colom. (Procediment ordinari 65/2020).
Consideracions jurídiques
L’art. 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
disposa la competència del Ple, per la defensa de la corporació en matèries de
competència plenària.
Els arts. 48 a 50 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa disposa la tramesa de l’expedient administratiu complet a
l’òrgan judicial.
La Diputació de Barcelona presta assistència jurídica en la seva modalitat de defensa
judicial a les entitats locals de la província en els procediments en els quals aquestes
entitats en siguin part, segons regula el Reglament sobre l'assistència jurídica, tècnica i
econòmica de la Diputació.
Aquesta Alcaldia, Resolc:
Primer.- Comparèixer i oposar-se al recurs ordinari 65/2020, interposat per ROGASA
SAU contra l’acord plenari de data 16 de desembre de 2020, desestimant el recurs de
reposició interposat per dita societat contra l’acord de la Junta de Govern Local, de 7
de novembre de 2019, que aprovà la modificació del contracte de les obres incloses en
el projecte d’ordenació i rehabilitació del passeig Marítim, entre la plaça de l’Àncora i
l’avinguda Colom.
Segon.- Trametre al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, còpia de
l’expedient administratiu, complet, foliat i autentificat, acompanyat d’un índex, també
autentificat, dels documents que conté.
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Tercer.- Notificar la interposició d’aquest recurs a la UTE GEIPCO – MASTERPLAN
SL: i al Banc de Santander, com a possibles interessats en l’expedient administratiu,
que queden emplaçats per tal que puguin personar-se com a part demandada, en el
termini de nou dies
Quart.- Manifestar que no es té coneixement de l’existència de cap altre recurs
contenciós administratiu que es pogués acumular amb aquest, als efectes del que
disposen els articles 49 i 38 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.
Cinquè.- Conferir la representació de l’Ajuntament en el referit recurs al Procurador
dels Tribunals Sr. Francisco Manjarín Albert.
Sisè.- Sol·licitar, de conformitat amb el que disposa el Reglament sobre l'assistència
jurídica, tècnica i econòmica de la Diputació de Barcelona, l'assistència jurídica
consistent en la defensa judicial en l'esmentat recurs i designar com a Lletrat/da el que
nomeni la Diputació de Barcelona.
Setè. Donar compte al Ple de l’Ajuntament, a la primera sessió ordinària que es
celebri.”
Torn obert d’intervencions
Sr. Mercader- No hi ha novetat. Normalment, la majoria de tràmits administratius han
quedat suspesos i a nivell de tràmits jurídics la gran majoria també han quedat
suspesos, per tant, això farà que es ralentitzi una mica això. Però més que res això, no
tenim novetat. Teníem previst aquest punt que passés pel Ple de març però també
teníem un termini de 15 dies per tal d’oposar-nos i comparèixer davant d’això i per això
es va fer a través de decret d’Alcaldia, però igualment ho portem a ratificació plenària.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de 30 d’abril de 2020.
Vista la proposta de l’alcaldia, el Ple, amb el vot a favor del Sr. Jofre Serret
Ballart, Sra. Lurdes Borrell Arigós, Sra. Sònia Viñolas Mollfulleda, Sr. Ludwig
Ivan Hasko, Sr. Sergio Ortín Lacoma, Sra. Isabel Ortiz Vera, Sra. Cinzia Valbonesi
Prieto, Sr. Sergio Cardona Garro, Sr. Oliver Sánchez-Camacho García i Sr. Joan
Mercader Carbó (10 vots a favor) i les abstencions del Sr. Ramir Roger Artigas,
Sra. Maria Ester Martínez Tarrés, Sr. Joaquim Albert Roig, Sra. Mª Carmen Ponsa
Monge, Sr. Carles Jiménez Martínez, Sr. Miguel Àngel Ruiz, i Enric Zaldo
Aubanell (7 abstencions), acorda:
Únic. Ratificar resolució d’Alcaldia 2020/705, de data 13 de març de 2020, per
comparèixer i oposar-se al recurs ordinari 65/2020, interposat per ROGASA SAU
contra l’acord plenari de data 16 de desembre de 2020, desestimant el recurs de
reposició interposat per dita societat contra l’acord de la Junta de Govern Local, de 7
de novembre de 2019, que aprovà la modificació del contracte de les obres incloses en
el projecte d’ordenació i rehabilitació del passeig Marítim, entre la plaça de l’Àncora i
l’avinguda Colom.
11.-Dació de compte de l’aprovació Pla Estratègic de Subvencions, aprovat per
decret de l’alcaldia 756/2020.

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=20200507&punto=11
Vist el Decret de d’Alcaldia 2020/756, de data 25 de març de 2020, d’aprovació del Pla
Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Malgrat de Mar pel període 2020 –
2022, i que literalment diu:
“Fets
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix en el seu art.
8.1, l’obligació d eles administracions públiques de disposar d’Un Pla Estratègic de
subvencions.
A data d’avui la Corporació no disposa d’aquest instrument de planificació de l’activitat
de foment.
Legislació aplicable
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS), art. 8
R.D. 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, arts. 10 a 15.
Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern,
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
Vist l’informe de secretaria i intervenció, de data 25 de març de 2020, en els
fonaments jurídics del qual s’indica:
Primer.- L’art. 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, de
caràcter bàsic, estableix que “els òrgans de les Administracions Públiques o qualsevol
ens que proposin l’establiment de subvencions, amb caràcter previ, hauran de
concretar en un pla estratègic de subvencions els objectius i efectes que es pretenen
amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els costos
previsibles i les seves fons de finançament, supeditant-se en tot cas al compliment
dels objectius d’estabilitat pressupostària”
La jurisprudència del Tribunal Suprem ha remarcat que el mandat legal de l’art. 8.1
LGS constitueix un requisit essencial i previ a la regulació de la subvenció, que
s’identifica amb l’acompliment dels principis de transparència, eficàcia i eficiència que
han de regir la gestió de les subvencions (art. 8.3 LGS) i que requereix una
formalització o instrumentalització externa (STS 26.6.2012, 28.1.2013 i 16.4.2013)
Segon.- La secció 1ª del capítol 3er. Del RD. 887/2006, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei General de Subvencions, de caràcter bàsic, segons la DF 2ª de la
LGS, desenvolupa la regulació els Plans estratègics de subvencions i els configura
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com “un instrument de planificació de les polítiques públiques que tinguin per objecte
el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o promoció d’una finalitat
pública” (art. 10.1 RLGS).
D’acord amb l’art. 11.4 RLGS, amb caràcter general aquesta planificació haurà de
contenir previsions per a un període de vigència de tres anys, llevat que per l’especial
naturalesa del sector afectat sigui convenient establir un pla estratègic de durada
diferent.
Tercer.- L’art. 12.1.RLGS detalla el contingut que han de tenir els plans estratègics de
subvencions que es pot resumir en:
a) Objectius estratègics que descriuen l’impacte que es pretén assolir amb l’acció
programada.
b) Línies de subvenció en les que es concreta el pla d’acció, per les quals caldrà
assenyalar àrees de competència, objectius i efectes, fonts de finançament i
pla d’acció amb les línies bàsiques de les bases reguladores.
c) Règim de seguiment i avaluació continua
d) Resultat de les avaluacions dels plans anteriors
D’altra banda, l’apartat 2, assenyala els supòsits en què el contingut del pla estratègic
podrà reduir-se a la redacció d’una memòria que contingui objectius, cost i fonts de
finançament:
a) Les subvencions que es concedeixin de forma directa, d’acord amb l’art. 22.2
LGS.
b) Les subvencions que, de manera motivada, es determinin per part del titular del
Departament ministerial, en atenció a la seva escassa rellevància econòmica o
social com instrument d’intervenció pública.
Per últim, l’apartat 3er estableix que “els plans estratègics de subvencions tenen
caràcter programàtic; el seu contingut no crea drets ni obligacions, i que la seva
efectivitat quedarà condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de
subvenció, atenent, entre altres condicionants, a les disponibilitats pressupostàries de
cada exercici”
Quart. Quant al seguiment i control dels plans estratègics, cal subratllar quatre
aspectes:
a) Amb l’aprovació de cada nou pla estratègic, l’òrgan gestor haurà d’informar dels
resultats del pla anterior (art. 12.1.b) RLGS)
b) Per tal de que això sigui possible, cal identificar amb claredat els objectius a
assolir i els indicadors que els han de mesurar (art. 12.1.c) RGLS)
c) Els plans estratègics de subvencions seran objecte de control financer (art. 14
RLGS)
d) Quan els informes de control financer posin de manifest l’incompliment dels
objectius, podran ésser modificades, substituïdes o eliminades (art. 15 RLGS)
Ni la normativa específica en matèria de subvencions ni la legislació de règim local
estatal o autonòmica no atribueixen expressament a cap òrgan municipal la

competència per adoptar aquest acord, de manera que resulta d’aplicació la clàusula
residual de l’art. 21.1.s) LBRL en favor de la competència de l’alcaldia.
D’acord amb l’art. 8.1 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic, la
competència de l’òrgan és irrenunciable i s’ha d’exercir per aquell que la tingui
atribuïda com a pròpia, llevat de delegació o avocació.
Vist el Pla redactat amb participació de les Àrees municipals, regidories i els diferents
serveis gestors de subvencions.
RESOLC:
Primer.- Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Malgrat de Mar
pel període 2020 – 2022, que consta a l’expedient, que inclou també en forma d’annex,
les aplicacions de despesa i imports destinats a l’atorgament de subvencions del
pressupost municipal de 2020.
Segon.- L’efectivitat del Pla queda condicionada a la posada en pràctica de les línies
de subvenció, sempre limitada a les disponibilitats pressupostàries de cada exercici.
Tercer.- Publicar el Pla Estratègic de subvencions 2020 – 2022 amb el seu annex en
el portal de transparència municipal.
Quart. Comunicar aquest acord a totes les àrees municipals, regidories i els diferents
serveis gestors de les subvencions.
Cinquè.- Comunicar l’acord a totes les entitats i associacions inscrites en el Registre
d’Associacions i Entitats Ciutadanes de Malgrat de Mar, indicant l’enllaç del portal de
transparència on podran obtenir la informació completa del Pla.
Sisè.- Donar compte al Ple de la Corporació en la primera sessió ordinària que es
celebri.”
Torn obert d’intervencions
Sr. Mercader. Com comentàvem anteriorment, es du a Plenari aquesta dació de
compte del decret d’Alcaldia del Pla estratègic. Posar en valor que és la primera
vegada que l’Ajuntament de Malgrat aprova aquest document del pla estratègic de
subvencions de l’Ajuntament de Malgrat. El període que compren és des del 2020 al
2022, perquè entenem que el 2023 és una època electoral i per tant, l’Equip de Govern
que hi hagi en aquell moment que pugui fer lliurament del pla estratègic de
subvencions que cregui més convenient. Aquest pla estratègic és un instrument en el
qual es compleix amb els principis de transparència d’accés a la informació i de bon
govern. Aquest pla estratègic també està posat a disposicions generals, on es poden
veure també els beneficiaris i matèries en que s’establiran les subvencions. També el
conjunt de subvencions de concurrència competitiva en les diferents regidories i tal
com s’ha comentat anteriorment, amb els imports específics perquè es vegi on van
aquestes subvencions. I a més a més, aquest pla estratègic aquest pla estratègic
també incorpora el control i l’avaluació del pla. Aquest pla també és per tal de tirar
endavant els propers punts que seran les aprovacions de les bases de subvencions i
per tal d’aplicar les diverses subvencions a les diverses entitats del municipi.
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Sr. Roger- Gràcies Alcalde. Finalment hem endreçat una mica el tema de les
subvencions, que com bé diu, per primera vegada es fa i penso que és un pas
endavant que era necessari. Com bé ha dit abans el portaveu de la CUP, ERC al mes
de setembre vàrem fer aquesta proposta de que vostès elaboressin com a Govern
aquest pla estratègic, perquè enteníem que havia de ser previ a l’aprovació del
pressupost, perquè evidentment pel que sigui vostès van decidir que no era una
qüestió prioritària però celebrem que s’hi hagin posat i que això s’hagi pogut aprovar.
El que sí que ha passat és que aquest fet el que ha provocat és que hàgim hagut de
modificar el pressupost com hem fet anteriorment. Després, un cop vist, ho hem
valorat positivament. Hi ha dos qüestions que sí que voldria esmentar. La primera és
que el seguiment i el control pel que fa a control i avaluació és molt genèric. Aquí es
parla que el control es farà davant de la Junta de Govern Local amb un informe que
s’avaluarà l’execució d’aquest Pla i que es publicarà al portal de transparència. Ens
hagués agradat una mica més de concreció en aquest cas. Havíem vist alguns
exemples de PAMS en els que aquesta avaluació i seguiment es detallava més i es
parlava doncs per assistència en els Consells de participació, poder donar un valor
això. Alguns altres aspectes si es consolidaven noves entitats actives i diferents
indicadors que nosaltres en aquest cas hem trobat a faltar. També en aquest context hi
ha en el pla un annex que xifra les inversions o les subvencions que es faran durant
aquest exercici 2020 i que parla de les que són amb concurrència competitiva. El punt
8, que són les de l’accés a l’habitatge, hi ha dos partides pressupostàries en aquest
annex que serviran per fer front a aquestes subvencions, el que passa és que només
una d’aquestes partides la veiem reflectida en aquest pla estratègic, concretament la
22 1520 4008 48900 que dota de 6000 € i 6000 €, 12.000 € en total per les dues
accions que estan contemplades en aquest pla però en canvi la que fa referència a
aquesta partida 22 15 20 48901 no l’hem trobada en aquest pla estratègic. Per tant,
veure si és que es tracta d’una errada o què és el que realment ha passat.
Sr. Mercader. Per contestar, i així dono la paraula al Sr. Zaldo, l’annex que comentes,
el punt 8 d’accés a l’habitatge. Jo hi veig les dues partides, la que deies 22 15 20 48
900 i la 22 15 21 48 901, almenys aquí ho tinc correctament. I bé, celebrar que valori i
s’alegri que potser no ha sigut en el temps que vostès ho haguessin fet però que
finalment s’hagi pogut dur a terme aquest primer pla estratègic de subvencions, ens
alegrem que finalment s’hagi portat a terme, que finalment és el més important.
Sr. Zaldo- Gràcies Alcalde. Demano disculpes si en algun moment tinc problemes
tècnics, espero que se m’entengui.
Fem un recés de 10 minuts per intentar solucionar aquests petits problemes
tècnics.
Al haver-hi molts talls en Sr. Zaldo comença després del recés.
Sr. Mercader. Sembla que s’han resolt a nivell tècnic les diverses dificultats que hi
havia. Proposen per millorar la connectivitat, si mireu els missatges, us ho comentaran,
que és que el qui no hagi de parlar tingui la càmera i el mico aturat. I si de cas a l’hora
de parlar, demaneu la paraula i posarem el micro i la càmera.
Sr. Zaldo- Se m’escolta bé? Sembla que sí. Gràcies Alcalde. Tornaré a començar, tot i
que el que ja he dit intentaré no allargar-me tant. Simplement comentava a l’inici que
haguéssim valorat que en lloc d’aprovar-se per decret d’Alcaldia aquest pla estratègic

s’hagués portat a Ple i també haguéssim valorat que hi hagués hagut la intenció
d’acostar postures amb l’oposició en aquest tema. Tenim molt a recórrer, encara, en
aquest sentit, però crec que hagués estat molt positiu. Per nosaltres el pla que s’ha
aprovat i que està ja vigent ens sembla que té un conjunt d’incoherències i
mancances. Comentàvem que entenem aquest pla com un brindis al sol, el mateix
preàmbul així ho diu: és un instrument de gestió de caràcter programàtic sense rang
normatiu, sense incidència directa en els particulars i no crea d’aquesta forma cap dret
ni obligació. Els potencials beneficiaris no podran demanar cap tipus d’indemnització o
compensacions en el cas que el pla no es desenvolupi en la pràctica com en els seus
propis termes. Per tant, ho hem d’entendre com el que és, una declaració d’intencions
que es fa perquè la llei així ho obliga i que si no es compleix no passa res perquè no té
rang normatiu. És una llàstima que aquest tipus de plans no tinguin aquesta veracitat
legal. I la pregunta que fem al Govern és com vostès l’entenen. Des de la CUP creiem
que tot i que no tinguin rang normatiu s’ha de vetllar pel compliment del mateix i ha de
condicionar les accions que es duguin a terme. Comentava que trobem a faltar línies
de subvenció per regidories. Hi ha algunes regidories que considerem que fora bo que
tinguessin les seves línies de subvenció, com són gent gran, igualtat, LGTBI, barris,
medi ambient, participació ciutadana. I no hi consta. Es mantenen les que ja hi havia
en els anteriors exercicis. Creiem que seria positiu que aquestes noves regidories que
s’han creat per fer un canvi realment poguessin gestionar línies de subvenció.
Considerem que igualtat podria anar lligada a acció social però ens manca llavors que
les manques d’acció social especifiquin els col·lectius amb els quals treballa igualtat,
perquè no hi apareixen, en aquestes bases. De la mateixa manera no entenem per
què si la regidoria de barris és qui coordina les associacions de veïns i és qui té
contacte constant, perquè les subvencions d’aquestes associacions es gestionen a
través de cultura com es feia fins ara. Fora bo que fos barris qui ho gestionés, amb
unes línies pròpies. De fet, el Sr. Serret citava aquesta regidoria, citava aquest fet en el
Ple del setembre per justificar que hi havia noves regidories i que havien de treballar a
veure com s’acabava de gestionar tot plegat i aquest era un dels arguments que vostè
defensava per tal de no aprovar la moció d’ERC abans del pressupost. També
demanem que se’ns expliqui quin criteri s’utilitza a l’hora de decidir a quin registre han
d’estar inscrites les entitats que demanen subvencions, perquè veiem que cada
regidoria sembla que vagi per lliure. Per exemple, els col·lectius beneficiaris de
subvencions de joventut es diu que són les entitats inscrites al registre d’entitats
municipals. No fa cap menció a les inscrites a la Secretaria General de Joventut de la
Generalitat ni a cap òrgan superior, cosa que sí que passa amb les subvencions
d’esports, els col·lectius beneficiaris dels quals poden ser entitats municipals, també
del registre d’entitats català d’esports i esportistes que reuneixin els requisits. I un altre
exemple de diferenciació de criteris el trobem amb les subvencions de solidaritat i
cooperació a les quals es diu que són beneficiaries les entitats inscrites al registre de
la Generalitat com a organitzacions no governamentals pel desenvolupament, però no
es demana que tinguin seu al municipi. En canvi, sí que es demana que tinguin seu al
municipi les de salut comunitària. Agrairíem que se’ns expliqués quin criteri es fa servir
a l’hora de decidir a quins òrgans han d’estar registrats. Ja que s’elaborava aquest pla,
pensem que hagués sigut un bon moment per polir aquest tipus de qüestions i fer una
atenció més curosa d’aquest fet. Respecte l’article 12, i ja vaig acabant, subvencions a
l’àrea de les persones amb matèria d’acció social, a l’apartat d’objectius hi ha un
paràgraf que diu: donar suport a entitats, associacions, amb finalitat social, que
treballen amb col·lectius especialment vulnerables. Entenem que aquest etcètera és
poc rigorós. Considerem que col·lectius en especial risc n’hi ha molts i seria bo que
apareguessin tots. De fet, abans quan parlava que igualtat no vèiem que pogués anar
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englobat en social em referia a això, a que no apareix aquí cap menció als col·lectius
d’aquesta regidoria. L’article 19, respecte la modificació, diu el següent: atès el
caràcter programari del pla, una vegada realitzada l’avaluació de cadascun dels
programes que es desenvolupen, si es fes evident la ineficiència o l’existència de
factors a replantejar per tal d’assolir el compliment o millorar el resultat, es procedirà a
la seva modificació, supressió segons el cas. Per tant, és un pla que s’adapta a les
accions que es vagin desenvolupant i no al revés, no són les accions que vénen
marcades per aquest pla de subvencions. Al capítol 14, i amb això sí que ja acabo,
control i avaluació del pla, diu: el segon trimestre de cada any es presentarà davant la
Junta de Govern local un informe en que s’avaluarà l’execució del pla. Aquest informe
es publicarà al portal de transparència. I diu també: finalitzada la vigència del pla, la
regidoria de serveis interns i recursos econòmics haurà de presentar, davant la Junta
de Govern local, una memòria. Considerem que seria més democràtic i també més
transparent que aquest informe i aquesta memòria es presentessin al Ple i fora bo que
es donés espai a la ciutadania per poder-la esmenar o aportar les seves
consideracions, no només a la Junta de Govern local, en la qual l’oposició no hi té vot
ni té l’obligació de ser-hi. Finalment, i a mode de conclusió, s’evidencia que l’únic que
s’ha fet amb la redacció d’aquest pla és deixar per escrit el que ja es feia fins ara.
S’han agafat les diferents maneres de funcionar de cada regidoria i s’ha posat tot en
un document, sense una coherència global, que és justament el que al setembre van
dir que no volien fer, no volien fer aquest copiar i pegar i posar-ho tot en un mateix
document. Per tant, metafòricament, el que han fet és posar-ho tot en un mateix calaix
sense aprofitar per ordenar aquest calaix i a més a més, no han demanat consell ni
ajuda a ningú. Si em poden contestar les preguntes que els he fet, els ho agrairia.
Gràcies.
Sr. Mercader. No sé si el Sr. Roger vol parlar?
Sr. Roger- Gràcies Sr. Alcalde. Comprenc les dificultats de poder debatre les
qüestions però torno a insistir en aquesta qüestió de l’annex que hi ha en aquest pla
de subvencions, que és el punt que estem parlant. Insisteixo en que, com veurem
després a la línia especifica d’ajuts a accés l’habitatge, en aquí es parla de dues línies
de 6000 € cada una que correspondria a aquesta partida 2252048900 i que en canvi,
això són 12.000 €, i en el pla, en aquest annex primer, en el punt 8 dediquem 22.000 €
a l’accés, per tant, aquí hi ha 10.000 € que no sé si el regidor ens vol explicar que els
té a punt per un altre tipus de subvencions que no apareixen en aquest pla. És l’únic
dubte que tinc, si és que està prevista una altra línia. D’altra manera, com veurem
després quan toquem aquest punt, les xifres que hi ha al pla no quadren.
Sra. Ortiz- Gràcies. Jo voldria contestar al Sr. Zaldo, més que res el punt que ha dit
que no trobava les subvencions de barris a les subvencions d’igualtat i que es
portaven des de cultura. Jo només vull comentar que això nosaltres ho vam demanar a
l’hora de fer els pressupostos i com encara no s’havia fet aquest pla, el Sr. Interventor
va optar per deixar-les al mateix lloc i quan arribés el moment, separar-les per
comptes. Jo suposo que això ho podrà fer mitjançant una transferència a cada
subvenció posteriorment, però no és que no s’hagin tingut en compte sinó que ens
vam atendre al que ell ens va recomanar en el seu moment. i s’ha passat i es farà
quan es facin les subvencions, estan a cultura però no perquè les tramiti cultura ni les
faci cultura, les farà la pròpia regidora, però els cèntims, de moment, estan allà.

Sr. Ortín- Gràcies Alcalde. Jo volia contestar al Sr. Ramir per la interpel·lació que m’ha
fet i sobretot perquè ho vull explicar. És veritat això que diu, Sr. Ramir, hi ha aquestes
dues línies de subvenció dins de l’apartat 8, accés a l’habitatge. Segurament es tracti
d’un error el fet de que la línia de subvenció 22152148901 no aparegui explicada
juntament amb les altres subvencions, però jo li explico en què consisteix cadascuna
d’aquestes línies de subvenció. La primera, tal com diu vostè, la 22152048900 es
tracta de línia de subvenció de captació d’habitatge, la que precisament portem avui a
Ple. Aquesta línia està dotada amb 12.000 € que repartirem en 6000 per IBI i 6000 per
arranjaments. A l’altra línia, 22152148901 es tracta dels ajusts a accés a l’habitatge de
lloguer per a joves, que està dotat amb una quantitat de 10.000 €. Respecte aquests
ajuts, ja portem un temps treballant les bases, que estan pràcticament acabades i
enllestides i en breu es portarà aquesta subvenció a Ple. Tal com veurà vostè, són
12.000 € d’una banda i 10.000 € de l’altra que fan els 22.000 € que apareixen a
l’annex.
Sr. Roger- Gràcies Alcalde. Llavors, estava revisant el tema de joventut, en aquest pla
estratègic no es parla en concret d’aquests 10.000 € que sí que recordo que vostès
van pressupostar d’entrada en aquest pressupost del 2020, però entenc que aquí hi ha
hagut una descoordinació, perquè entenc que si això estava previst des de quan es va
planificar, a finals del 2019 el pressupost i no apareix aquesta línia de joventut, aquest
pla ha endreçat una mica les coses però és molt millorable i té mancances inclús de
coordinació.
Sr. Mercader. El Sr. Zaldo posava de manifest que es fes per decret d’Alcaldia i que la
normativa no era de caràcter reglamentari sinó més una intencionalitat. Clar, és la
normativa que hi ha actualment,. Si la normativa digués una altra cosa, ens
adaptaríem a la normativa que hi ha prevista. L’única normativa que hi ha prevista per
fer el pla estratègic i de la forma d’aprovació és aquesta, a través d’un decret
d’Alcaldia i per tant, ens hem hagut d’adaptar a això. Creiem que valorar el tema ser
democràtic o transparent, que es porti per Junta de Govern Local, democràtic és i a
més, quan s’han obert les Juntes de Govern local on poden anar-hi els representants
de tots els partits i a més a més després segurament ho elevarem al Ple per tal que es
pugui fer un debat de la resolució o del control o de l’avaluació d’aquest pla. Per tant,
democràtic ho és totalment i transparent, la millor demostració és la que avui aportem
aquí fent la ratificació del decret d’Alcaldia, que es podia haver aprovat per decret i en
el Plenari no dir-ne res o passar-ho per sobre. Nosaltres ho hem posat a Plenari per tal
que ho conegui la ciutadania. A més a més, també, entenc que sent un primer
document que abans no s’havia elaborat ni en els darrers anys, entenc que hi hagi
coses millorables. En prenem nota per tal que aquestes coses que siguin millorables
es puguin afegir en propers documents o modificacions, però el que nosaltres no farem
com a Govern és desmerèixer aquest primer pla estratègic de subvencions que hem
entomat i que en els primers mesos de Govern l’hem tirat endavant. Per tant, coses a
millorar segur que hi ha. Coses diferents segur que vostès també ho haguessin
realitzat, però la realitat és que el primer pla estratègic de subvencions es realitza en
aquest mandat i no en anteriors. Per tant, agafem totes aquestes millores i les tindrem
en compte les properes ocasions.
Sr. Zaldo- Gràcies sinceres per les respostes. La Sra. Ortiz m’ha aclarit el tem de la
regidoria de barris, per tant, entenc que les subvencions de les associacions de veïns
es gestionaran a través d’aquesta regidoria per molt que de moment constin dins de
cultura. Ho trobem positiu. Agraeixo Sr. Mercader que vostè comenti que aquestes
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aportacions que fem les tindran en compte. Així en farem el seguiment. I en la primera
reflexió, sí que és cert que el caràcter normatiu és el que és, i això no ho dicten vostès,
ve definit així, de totes maneres el que creiem que seria positiu és que vostès
tinguessin, fessin gala de defensar que tot i que no té caràcter normatiu, faran el
possible per tirar-lo endavant i que serà el full de ruta que seguiran, perquè veiem que
en altres plans que s’han anat aprovant en aquest Ajuntament, aprovats per vostès,
aprovats per nosaltres, moltes vegades no s’acaben de seguir i no acaben de tenir
coherència amb les accions. Però simplement això, per això preguntava quin és el
valor que vostès li donen que no té rang normatiu. Això em fa pensar quan vam fer la
consulta ciutadana per PP7, que no era vinculant i tot i així els quatre partits de llavors
del Govern van dir que tot i no ser vinculant, la votació que es fes a Plenari després
d’aquesta consulta seria en funció del que hagués sortit. Per tant, aquest manifest
d’intencions sempre és d’agrair. No gaire més a comentar. Entenc que les coses que
no m’han respost és perquè potser no tenen resposta, com la dels criteris que
simplement és el que jo comentava, que s’ha agrupat tot en un mateix document, no
s’ha fet aquesta revisió perquè és el primer pla, no entro a valorar-ho. És acceptable,
finalment, l’autocrítica, la valoració, i entenc que per properes ocasions fora bo revisarles. Entenem doncs, que tot i que sigui un pla que estigui aprovat per tres anys podrà
tenir algun tipus d’al·legació o algun tipus de proposta per tal de ser modificat. Res
més a comentar. Gràcies.
Sra. Ponsa- Bona tarda. Dir que sembla que tornem a tenir algun problema de
connexió, de tant en tant va marxant. Tornat al tema del pla estratègic, estic segura
que com l’han elaborat vostès aquest pla estratègic, l’han fet amb molt bona intenció,
evidentment, però dona la sensació que aquest pla estratègic no coincideix amb els
bases de subvencions, tal com han comentat els meus companys. I sí que ens hagués
agradat, potser no calia fer-ho per, aprovar-ho per decret, i si poder-ho haver treballat
tots conjuntament i també haver pogut fer totes les aportacions adients.
Sr. Mercader. Com hem dit, al final tècnicament se’ns va dir que per decret d’Alcaldia
era la manera d’aprovació jurídica i després ratificar-ho per Plenari. Per tant,
simplement hem seguit les recomanacions tècniques, no és una qüestió de voler o no
voler.
Sr. Roger-Gràcies, dues qüestions breus. El pla en el seu capítol tretzè permet la seva
modificació sense cap mena de problema. Per tant, demanem que es prengui nota des
de joventut que s’incloguin aquests 10.000 € d’aquesta línia d’habitatge per joves en
aquest pla estratègic. I també una altra qüestió que volíem comentar després quan
entréssim en les bases específiques però ja que ho tinc aquí també, comentar pel que
fa a matèria de cultura i patrimoni, es marquen uns objectius per les subvencions i hi
trobem a faltar l’àmbit de la música. Hi ha descrits en els objectius el foment de les arts
plàstiques, les escèniques, les audiovisuals, s’especifica la literatura i el patrimoni,
però no s’especifica la música i creiem que aquesta és una mancança que s’hauria de
subsanar i demanem també a la regidora de cultura que en el redactat inclogui la
música que també té la seva importància com a cultura.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de 30 d’abril de 2020.
Vista la proposta d’Alcaldia, el Ple es dona per assabentat de la resolució
d’alcaldia 2020/756, que s’ha donat per reproduïda literalment a la part
expositiva.

12.- Aprovació inicial de les Bases Generals de Subvencions 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=20200507&punto=12
Antecedents
Les bases generals reguladores de les subvencions atorgables per l’Ajuntament de
Malgrat de Mar per a l’exercici 2020 estableixen el conjunt de condicions i el
procediment a seguir per a la sol·licitud, concessió, justificació i cobrament de les
subvencions que atorgui l'Ajuntament de Malgrat de Mar, per aquests exercici.
Decret 756/2020, de 25 de març, d’aprovació del Pla Estratègic de les Subvencions
atorgades per l’Ajuntament, en el període 2020-2022.
Legislació
.- Articles considerats bàsics de la Llei 38/2003, general de subvencions i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006 (RDGS), de 21 de
juliol.
.- Articles 239 a 241 de la refosa de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
(D. Legislatiu 2/2003).
.- Articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, relatius a subvencions i en
concret l’article 124 relatiu a les bases per l’atorgament que disposa que: les bases
s’han de sotmetre a informació pública com a mínim per un termini de vint dies hàbils
en el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de la Corporació. Una
referència d’aquests anuncis s’ha d’inserir en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Torn obert d’intervencions
Sra. Ortiz- Gràcies Sr. Alcalde. Bé, les subvencions són una part molt important a
l’ens local, des del moment que donen resposta a les demandes socials i econòmiques
tant d’entitats com de ciutadans i és per això que l’Ajuntament dota consignacions
pressupostàries a fi que les associacions puguin realitzar les seves activitats. El nostre
municipi és un municipi dinàmic i l’Ajuntament té l’obligació de mantenir el caliu
d’aquest dinamisme veïnal ajudant a consolidar-lo. Les bases reguladores de les
subvencions que atorga l’Ajuntament pretenen garantir les necessitats econòmiques
de les associacions municipals, tal i com marca el pla estratègic de subvencions.
Aquestes bases complexin el marc normatiu. L’objecte és definir el conjunt de
condicions i els procediments a seguir a l’hora de sol·licitar-les, justificar-les i cobrarles. I la finalitat és la regulació de l’atorgament de subvencions per part de
l’Ajuntament. Avui portem al Plenari l’aprovació inicial de les bases generals de les
subvencions que l’Ajuntament atorga l’any 2020 i aquestes bases quedaran, com ha
dit el Sr. Secretari, exposades al públic durant 20 dies hàbils, al BOP i al taulell
d’edictes. Dins aquest període, la ciutadania o qui ho estimi necessari, podrà presentar
al·legacions i suggeriments. I també es comunicarà a totes les àrees de l’Ajuntament
per tal que preparin les bases específiques de cadascuna de les línies que s’han
definit al pla estratègic de subvencions i que posteriorment s’informi als possibles
interessats. Gràcies.
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Sr. Zaldo- Gràcies Alcalde. Abans de res, després d’aquest punt hi ha tot un seguit
d’aprovació de bases i no sabem per què no es porten avui les bases relatives a
joventut ni a solidaritat i cooperació. Si ens poden dir el motiu. Referent a aquest punt
en concret, sobre el punt vuitè, obligacions dels beneficiaris, a l’apartat I diu: incorporar
aspectes per la inclusió de la perspectiva de gènere en el disseny, execució i avaluació
el projecte o activitat que fomenta la concessió de les subvencions. Em sembla molt
positiu aquest apartat. Ens sembla que aquesta obligatorietat és pertinent i demanem,
en conseqüència, que l’Ajuntament vetlli perquè les entitats tinguin les eines per dur-ho
a terme. Per comunicació no sexista, sobre llenguatge inclusiu, perquè si es demana
com a obligació, que reitero que ho aplaudim, seria bo que hi hagués aquesta
contrapartida per part de l’Ajuntament. El punt 22.3, respecte transparència, es diu que
els beneficiaris de subvencions de més de 10.000 € tenen l’obligació de comunicar la
informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a fi
de fer-les públiques. Ens preguntem per què només els superiors a 10.000 €. El punt
31, sobre prescripció, dicta que les infraccions i les sancions prescriuen al cap de
quatre anys i demanem que es comenti aquesta decisió, perquè aquesta durada. I
demanar que si hi ha alguna al·legació a aquestes bases generals, de qualsevol
ciutadà, de qualsevol entitat, de qualsevol grup, que sigui treballada i tinguda en
compte pel Govern i que no passi com en el Ple extraordinari de febrer, on la regidora
d’hisenda va dir, referint-se a les al·legacions que havia presentat un veí, i cito
textualment: “Que no ens torni a presentar al·legacions perquè això ens produeix un
cost econòmic i no poc considerable, fer Plens extraordinaris i a més a més interromp
una mica la feina dels funcionaris”. Considerem que tothom té dret a fer al·legacions
dins dels terminis legals que es permeten i animem a la ciutadania a revisar-les i a ferles. Gràcies.
Sra. Ortiz- jo voldria dir, referent, per al·lusions, perquè m’ha anomenat el Sr. Zaldo, el
que vostè acaba de dir, crec que ja ha donat molt de si, però bueno, si vol ho tornem a
repetir. Va ser la segona al·legació que va fer aquest senyor i ja ho vam explicar al Ple.
Jo l’únic que vaig dir és que convocar un Ple extraordinari per aquest tema tenia
l’opinió que vaig manifestar i la torno a tenir. No vull dir que una persona o una entitat
o que qualsevol pugui presentar una al·legació, però si ja se sap que no va enlloc
perquè ja se li va contestar la primera vegada, no li veia el sentit de la segona. I va
donar la coincidència que això va provocar un Ple i això va provocar un cost. I també
manifestar la meva opinió, tinc tot el dret de fer-ho. Jo ho sento, és que la realitat és
aquesta. També se pot dir lo que un sent o un pensa. Això no vol dir que no es puguin
presentar i si el desig d’aquesta persona és continuar presentant-les també ho haurem
d’acceptar. Gràcies.
Sr. Zaldo- Només dir Sra. Ortiz que vostè té el dret a dir el que vostè consideri,
evidentment, igual que jo tinc el dret a considerar que el va dir i el que manté és una
falta de respecte cap a un ciutadà que ha presentat al·legacions, una, dos, o vint
vegades, sobre el mateix tema, tant és, és un tema que li preocupa i li sembla
interessant.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de 30 d’abril de 2020.
Vista la proposta de l’alcaldia, el Ple, amb el vot a favor del Sr. Jofre Serret
Ballart, Sra. Lurdes Borrell Arigós, Sr. Ramir Roger Artigas, Sra. Maria Ester
Martínez Tarrés, Sr. Joaquim Albert Roig, Sra. Sònia Viñolas Mollfulleda, Sr.
Ludwig Ivan Hasko, Sr. Sergio Ortín Lacoma, Sra. Isabel Ortiz Vera, Sra. Cinzia

Valbonesi Prieto, Sr. Sergio Cardona Garro, Sr. Oliver Sánchez-Camacho García i
Sr. Joan Mercader Carbó (13 vots a favor) i les abstencions del Sra. Mª Carmen
Ponsa Monge, Sr. Carles Jiménez Martínez, Sr. Miguel Àngel Ruiz, i Enric Zaldo
Aubanell (4 abstencions), acorda:
Primer. Aprovar inicialment les bases generals reguladores de les subvencions
atorgables per l’Ajuntament de Malgrat de Mar per a l’exercici 2020.
Segon. Exposar l’expedient al públic durant un període de vint dies hàbils en el BOPB,
en el DOGC, web municipal i en el taulell d’edictes, als efectes de possibles
presentacions d’al·legacions i suggeriments. Aquest període d’exposició al públic es
comptarà des de l’endemà de la publicació en el BOPB
Tercer. Comunicar els presents acords i trametre còpia de les esmentades bases a les
Àrees municipals, per tal que preparin les diferents Bases específiques per cadascuna
de les línies de concurrència competitiva definides en el Pla Estratègic de Subvencions
2020-2022. I perquè informin als beneficiaris de subvencions d’exercicis anteriors, que
puguin resultar afectades.
Quart. Determinar que si no es presenta cap al·legació, reclamació o suggeriment,
dins del període d’exposició pública, les Bases de referència esdevindran aprovades
definitivament, sense necessitat de nou acord exprés.
13.- Aprovació inicial de les Bases específiques de subvencions en l’àmbit de
l’Àrea de Serveis Personals, 2020: Acció Social, Esports, Educació, Cultura i
Salut Comunitària.
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=20200507&punto=13
Es proposa l’aprovació pel plenari de les següents bases especifiques de subvencions
per a l’exercici 2020:
- Bases per a la concessió de subvencions en l’àmbit de l’Àrea de Serveis
Personals:
a) Acció Social: foment al desenvolupament de projectes i/o activitats que
s’adrecin a l’atenció de les persones i/o grups de persones del municipi que
presentin algun tipus de necessitat d’àmbit social i/o sanitària.
b) Esports: suport i foment a la pràctica de l’esport en totes les seves
vessants.
c) Educació: suport a les activitats i/o projectes de promoció d’una oferta
educativa complementària als centres escolars.
d) Cultura: promoció d’activitats socioculturals d’interès públic
e) Salut Comunitària: activitats de sensibilització, promoció i prevenció de la
salut.
Legislació aplicable
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
- Reglament de desenvolupament, aprovat pel RD. 887/2006, de 21 de juliol.
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- Articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de
Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
- Bases reguladores de les subvencions atorgables per l’Ajuntament de Malgrat de Mar
per a l’exercici 2020.
- Arts. 30 i ss. de les Bases d’execució del pressupost municipal 2020.
El Pla Estratègic de Subvencions, preveu les següents aplicacions pressupostàries:
70.2310.48900 .....despesa màxima 6.000 €.
40.3410.48900 .....despesa màxima 45.000 €.
76.3260.48900 .....despesa màxima 8.500 €.
30.3340.48900 .....despesa màxima 17.770 €.
96.3210.48900 .....despesa màxima 900 €.
Dites línies de subvenció persegueixen els següents objectius:
a) Donar suport i fomentar el desenvolupament de projectes i/o activitats que s’adrecin
a l'atenció de les persones i/o grups de persones del municipi que presenten algun
tipus de necessitat d'àmbit social, i/o sanitàries, sempre que estiguin relacionades amb
les funcions pròpies dels serveis socials bàsics segons estableixen els articles 7 i 17
de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.
b) Donar suport i fomentar la pràctica de l’esport en totes les seves vessants, les
activitats esportives d’entitats i clubs federats donant suport a la competició d’aquests i
reconeixent a aquelles que destaquin en les seves modalitats respectives, i sobretot
amb la finalitat de promocionar l’esport femení en qualsevol de les seves disciplines.
c) Recolzar les activitats i/o projectes de promoció d’una oferta educativa de suport i
complementària als centres escolars. Activitats diversificades de l’àmbit de la millora
de l’èxit educatiu, que fonamentin l'adquisició de valors que millorin la convivència i la
tolerància i l’equitat en l’accés. Activitats de reforç educatiu, musical i/o cultural
complementaria.
d) Promoure activitats socioculturals d'interès públic per a la població, que
complementin i ampliïn les ofertes de la iniciativa pública i siguin un element de
dinamització i enriquiment de la vida comunitària i de desenvolupament i consolidació
de les entitats, grups i col·lectius de l'àmbit de la cultura de Malgrat de Mar.
e) Sensibilitzar, Promoure i prevenir en l’àmbit de la salut, donant suport i fomentar el
desenvolupament de projectes i/o activitats d’aquest àmbit i que vagi adreçada a la
ciutadania en general, i especialment vinculades a col·lectius que poden estar o patir
risc d’exclusió, a col·lectius amb malalties cròniques, psicològiques o mentals.
La concurrència competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de
conformitat amb l’art. 9 de les bases generals de subvencions de l’Ajuntament de
Malgrat de Mar i allò previst a l’article 22 de la llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions. Aquest darrer precepte preveu que, excepcionalment,
sempre que ho contemplin les bases reguladores, l’òrgan competent procedirà al
prorrateig, entre els beneficiaris, de l’import global màxim destinat a les subvencions.
Les presents bases reguladores, juntament amb les previsions d’aplicació supletòria
contingudes a les Bases generals, s’ajusten a allò previst a l’art. 17.3 de la Llei
38/2003.
Les bases han de ser objecte d’informació pública, de conformitat amb l’art. 124.2 del
ROAS, per un mínim de 20 dies i s’han de publicar al BOPB i al tauler d’anuncis de la
corporació. Una referència d’aquest anunci s’ha d’inserir al DOGC.

D’acord amb els arts. 20.8 i 23 de la Llei 38/2003 i l’art. 11 de les bases generals de
l’Ajuntament de Malgrat de Mar, per donar compliment al principi de publicitat que ha
de regir el procés, la convocatòria ha de ser objecte, de la corresponent publicitat via la
BDNS, a la que s’haurà d’enviar les dades estructurades de la convocatòria, el text
complet i l’extracte de la mateixa que serà publicat al BOPB.
Informe del secretari general, de 27.04.2020
Torn obert d’intervencions
Sr. Serret- Gràcies Alcalde. Fa una mica difícil seguir el debat així, però intentarem ser
breus i concisos per tal de que pugui anar sobre la marxa. Avui presentem també les
bases reguladores específiques de les subvencions als àmbits de l’àrea de serveis
personals. En primer lloc, faré referència a acció social i salut comunitària i passaré la
paraula a la resta de regidors. Però sí que el preàmbul, com estan dins la mateixa
àrea, explicar que la finalitat d’aquestes bases específiques és complementar la
regulació establerta en les bases generals de subvencions de l’Ajuntament de Malgrat
de Mar, des de les regidories que formen part de l’àrea de serveis personals, acció
social, esports, educació, cultura i salut comunitària. En aquestes bases es recull el
requisit específic per sol·licitar les subvencions que estiguin relacionades amb les
línies i àmbits de treball de les matèries que acabo d’esmentar dins també de
l’aplicació pressupostària i del compliment dels criteris establerts en aquestes mateixes
bases. Les entitats sol·licitants d’aquestes subvenció hauran de complir, a més
d’aquestes bases específiques, les bases generals de subvenció de l’Ajuntament i en
la línia també del pla estratègic que abans hem esmentat. I una vegada aprovades
aquestes bases, també s’obre la convocatòria de presentació de sol·licituds de
subvenció en els àmbits que acabo d’esmentar i per això era molt important poder
incloure aquesta aprovació en aquest Plenari, com de la mateixa manera ho era tenir
ja aprovat prèviament el pla estratègic. L’objecte de les subvencions pel que fa a
matèria d’acció social, el que pretén l’Ajuntament és atorgar subvencions amb la
finalitat de donar suport i foment al desenvolupament de projectes i activitats que
s’adrecin a l’atenció de les persones o grups del municipi que presenten algun tipus de
necessitat d’àmbit social i sanitàries sempre que estiguin relacionades amb les
funcions pròpies dels serveis socials bàsics segons estableix l’article 7 i 17 de la llei
12/2007 d’11 d’octubre de serveis socials. La regidoria d’acció social i ciutadania
estableix com a línies de subvencions prioritàries aquelles que s’ajustin als àmbits
d’actuació indicats que potenciïn activitats o programes o projectes orientats als
col·lectius en risc d’exclusió social i residencial i/o en una situació de protecció que
permetin la millora de la qualitat de vida en l’àmbit personal i social i de salut física i
psicològica. També les que tinguin accions complementàries als programes d’acció
dels serveis socials bàsics municipals o bé que responguin a les funcions de
prevenció, sensibilització, aprenentatge, suport, que doni també resposta als
col·lectius que he esmentat i d’altres en l’àmbit recollit de la cartera de serveis socials
bàsics. Pel que fa a l’àmbit de salut, el que pretén la regidoria de salut és que
l’Ajuntament de Malgrat de Mar atorgui subvencions a aquelles activitats que des
d’aquest àmbit, sigui alimentació, vida saludable, malalties físiques, psíquiques o
similars o bé d’àmbit pel que fa a la millora de la salut pel que fa a hàbits saludables,
vagi també amb la finalitat de sensibilitzar, promoció i prevenció de la salut donant
suport a fomentar el desenvolupament de projectes i activitats d’aquest àmbit i que
vagi adreçada a la ciutadania en general i especialment vinculades que poden estar o
patir risc d’exclusió, a col·lectius amb malalties cròniques, psicologies o mentals. Totes
elles, aquesta regidoria establirà com a línies de subvenció prioritàries aquelles que
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s’ajustin als àmbits d’actuació que acabo d’indicar i que potenciïn activitats o
programes o projectes orientats a col·lectius amb malalties cròniques mentals o en risc
d’exclusió que permetin la millora de la qualitat de vida en l’àmbit personal, social i de
salut física o psicològica, activitats que formen part d’un programa anual o bé
d’activitats concretes o puntuals adreçades a la ciutadania per afavorir una vida
saludable, així com activitats que fomentin la prevenció de malalties i donin a conèixer
hàbits saludables a diferents col·lectius del nostre municipi.
Sra. Borrell- Pel que fa a les subvencions en l’àmbit de cultura, l’objecte de les
subvencions que atorga l’Ajuntament són amb la finalitat de promoure activitats
socioculturals d’interès per a la població, que complementin i ampliïn les ofertes
d’iniciativa pública i siguin un element de dinamització i enriquiment de la vida
comunitària i de desenvolupament i consolidació de les entitats, grups i col·lectius de
l’àmbit de la cultura de Malgrat. Els àmbits d’actuació preferents són els de projectes
que s'han d’emmarcar en algun d’aquests camps que detallo. En primer lloc, la
recuperació, el manteniment i la difusió de la cultura popular i tradicional catalana,
costums, tradició i història. També amb la creació, promoció i difusió en àmbits de les
arts plàstiques, escèniques, audiovisuals, de literatura, de patrimoni. En aquí també hi
és especificat l’àmbit de la música, com ens feia veure el Sr. Roger que no hi era a les
bases generals, però aquí sí, amb difusió cultural, artístic, de teatre o música, danses
populars, literatura, intercanvis culturals, patrimoni local, cinema i altres esdeveniments
culturals. I per acabar, també amb el foment a la participació de les activitats culturals
com eix vertebrador de la ciutadania, afavorint la convivència i la inclusió social.
També en aquest moment detallo les subvencions en matèria d’educació que
s’atorgaran subvencions a les AMPA dels centres educatius del municipi, amb la
finalitat de recolzar les activitats i projectes de promoció en una oferta educativa de
suport i complementària als centres escolars. Activitats diversificades de l’àmbit de la
millora de l’èxit educatiu que fomentin l’adquisició de valors i que millorin la
convivència i la tolerància i l’equitat en l’accés. Activitats de reforç educatiu, musical i
cultural. Les línies de subvenció prioritàries seran els que s’ajustin en aquest àmbit
assenyalat i s’orientin a la comunitat educativa, al municipi i tindre en compte tots els
programes d’actuació dels centres educatius. Gràcies.
Sr. Hasko- Gracias Alcalde. Dentro de labores específicas del ámbito de las personas,
están las deportivas, que la finalidad de las subvenciones deportivas es continuar
colaborando, ayudando y apoyando a las entidades deportivas de Malgrat de Mar
mediante, para ayuda en su actividad y funcionamiento y sobretodo continuar
fomentando las diferentes modalidades del deporte que orece Malgrat. Este año las
subvenciones incorporaran un reconocimiento y soporte específico a aquellas
entidades que incorporen las categorías femeninas o que decidan comenzar con estas
categorías, en forma de reconocimiento a esta modalidad y así lograr una buena
integración también del municipio en esta actividad. No son las subvenciones que
hubiéramos querido diseñar para este año, porque teníamos otras diseñadas, pero por
el motivo de la crisis sanitaria hemos tenido que modificarlas y adaptarlas a las
necesidades actuales. Gracias.
Sr. Roger- Gràcies Alcalde. En aquest cas, incidir en una qüestió que ja s’ha plantejat
anteriorment, trobem a faltar en l’àmbit d’aquestes subvencions en matèria social que
no hi hagi cap específica de la regidoria d’igualtat que faci referència a la projecció
d’actuacions que puguin fer visibles col·lectius com LGTBI i que puguin donar suport a
les dones que pateixen maltractament, entre d’altres. Trobem a faltar això i també dir

que aquesta despesa que està prevista amb salut comunitària de 900 € creiem que
allò que comentàvem abans, amb el tema de revisar els plans, és evident que la salut,
a partir de tota aquesta situació pandèmica que estem vivint, haurà de prendre una
rellevància que en aquests moments que es plantegen aquestes subvencions no tenia.
Per tant, crec que això és tot el que havia de dir en referència a aquestes subvencions
de serveis socials.
Sr. Zaldo- Primer de tot dir que en el punt anterior no se m’ha respost a cap de les
preguntes que he fet. Demanava per què no tenim avui a Ple les subvencions, les
bases relatives a joventut, solidaritat i cooperació i respecte el perquè de ficar a quatre
anys la prescripció de les infraccions i sancions i per què només les subvencions de
10.000 € se’ls demana que facin públiques les retribucions. Sé que són del punt
anterior, però si tenen a bé contestar-les ho agrairé. Respecte a aquest punt, reiterar el
que he comentat fa uns punts, que les referents a acció social no hi consten barems
de puntuació que tinguin en compte projectes o entitats que treballin en l’entorn de
gènere ni dels col·lectius LGTBI, per tant, tenim una regidoria d’igualtat que no està
sota cap paraigües de subvencions. Respecte les d’esports, agraïm aquesta
autocrítica que ha fet el Sr. Hasko, que tenien altres línies preparades i que finalment
no han sigut possibles, per la situació que hi ha. Nosaltres proposem que es doni
puntuació a les entitats que tinguin protocols d’actuació contra la violència.
Lamentablement, moltes vegades va lligada a l’esport i no hauria de ser així. I que es
puntuï també el fet de tenir projecte pedagògic i d’igualtat, el mateix demanem a
cultura, respecte el projecte pedagògic i d’igualtat i proposem també que es doni
puntuació per formacions i titulacions. Res més, gràcies.
Sr. Ortín- Gràcies Alcalde. Per al·lusions al tema de joventut que comenta el Sr.
Zaldo, comentar-li, tal com haurà vist en el pla estratègic de subvencions, hi consten
dues línies. Una primera línia que seria la 50326048900 que fa referència als ajuts la
mobilitat per a joves estudiants, que és una línia dotada amb 5000 €. L’altra línia que
apareix, la 50337148900 fa referència a les transferències de l’àrea de joventut. En lo
que respecta a la primera línia d’ajuts a la mobilitat per joves estudiants, veient el
context actual, veient que la pròpia posada en marxa de l’estat d’alarma ha provocat la
interrupció o una mica l’adaptació del curs acadèmic i veient tota la problemàtica que
ja s’està començant a iniciar en relació amb aquells sectors més vulnerables, aquelles
persones que han de mantenir un habitatge de lloguer, per dir alguna cosa, hem cregut
necessari, almenys aquest any, destinar aquests 5000 € d’aquesta partida a la partida
d’ajuts a accés a l’habitatge de lloguer per a joves. Veient el context, hem cregut
prioritari reforçar aquesta partida de lloguer per a joves i esperem que les
circumstàncies facin possible que l’any vinent es pugui atorgar els ajusts a la mobilitat.
En lo que fa referència a la transferència de l’àrea de joventut, que està dotada amb
4500 €, d’aquesta línia és d’on surt després la subvenció per Escoltes, subvenció que
s’acostuma a donar sempre cap al mes de setembre. I aquest bàsicament és el motiu
pel qual no apareixen les dues línies de subvenció avui a Ple.
Sr. Serret- Només voldria aclarir que les bases de subvencions d’acció social sempre
han contemplat totes les activitats, projectes que vagin relacionats amb igualtat de
condicions sigui la que sigui aquesta igualtat. Entenem que sempre ha estat així, de fet
la regidoria Igualtat ja fa tres anys que existeix, no és una novetat d’aquest mandat, i
s’han donat subvencions en l’àmbit d’aquesta matèria des de l’àrea de serveis a la
persona. Enguany, aquesta regidoria no la porta el mateix regidor que serveis socials,
però està englobat dintre d’aquesta àrea de serveis a la persona. El que sí que hem
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entès sempre el Govern és que la igualtat ha de ser present en tot i de fet, així ha estat
que el pla d’igualtat aprovat a l’anterior mandat, tant l’extern com l’intern, contemplava
unes condicions de no discriminació i això és el que precisament s’intenten contemplar
des de l’àrea de serveis a la persona inclosa la igualtat a banda en tots i cadascun dels
àmbits i és un criteri indispensable. Per tant, no ho acabo d’entendre, perquè sí que al
pla estratègic se’n feia referència, l’incís a que acció social desplegui uns requisits i
que no haurien de coexistir només en aquesta àrea sinó que és una condició
indispensable recollida en el pla d’igualtat del nostre Consistori, perquè les actuacions
que fa una administració pública han d’anar de facto tenint molt clar aquestes accions i
evidentment aquelles entitats que promocionin la igualtat, des de la regidoria d’igualtat
es faran aquestes transferències i s’atorgaran aquestes línies de subvencions quan es
demani des de la regidoria d’igualtat, com s’ha fet sempre, per altra banda.
Sr. Zaldo- Gràcies als regidors que m’han respost pels aclariments, tot i així, Sr.
Serret, seria positiu que hi haguessin barems de puntuació referents als col·lectius
d’igualtat. Seguim sense saber per què no hi ha les bases de solidaritat i cooperació,
quan puguin ens ho fan saber.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de 30 d’abril de 2020.
Vista la proposta de l’Àrea de Serveis Socials, el Ple, amb el vot a favor del Sr.
Jofre Serret Ballart, Sra. Lurdes Borrell Arigós, Sr. Ramir Roger Artigas, Sra.
Maria Ester Martínez Tarrés, Sr. Joaquim Albert Roig, Sra. Sònia Viñolas
Mollfulleda, Sr. Ludwig Ivan Hasko, Sr. Sergio Ortín Lacoma, Sra. Isabel Ortiz
Vera, Sra. Cinzia Valbonesi Prieto, Sr. Sergio Cardona Garro, Sr. Oliver SánchezCamacho García i Sr. Joan Mercader Carbó (13 vots a favor) i les abstencions del
Sra. Mª Carmen Ponsa Monge, Sr. Carles Jiménez Martínez, Sr. Miguel Àngel
Ruiz, i Enric Zaldo Aubanell (4 abstencions), acorda:
Primer.- Aprovar les bases reguladores per a l’atorgament de les subvencions en
l’àmbit de l’Àrea de Serveis Personals, que tot seguit s’indiquen, els textos íntegres de
les quals figuren com annex a la proposta:
a) Acció Social: foment al desenvolupament de projectes i/o activitats que
s’adrecin a l’atenció de les persones i/o grups de persones del municipi
que presentin algun tipus de necessitat d’àmbit social i/o sanitària.
b) Esports: suport i foment a la pràctica de l’esport en totes les seves
vessants.
c) Educació: suport a les activitats i/o projectes de promoció d’una oferta
educativa complementària als centres escolars.
d) Cultura: promoció d’activitats socioculturals d’interès públic
e) Salut Comunitària: activitats de sensibilització, promoció i prevenció de
la salut.
Segon.- Aprovar la convocatòria d’aquestes subvencions pels imports màxims que
consten a les respectives bases i pel termini que en elles s’indica
Tercer.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions amb càrrec a
les aplicacions del pressupost de l’exercici en la forma següent:
70.2310.48900 .....despesa màxima 6.000 €.

40.3410.48900 .....despesa màxima 45.000 €.
76.3260.48900 .....despesa màxima 8.500 €.
30.3340.48900 .....despesa màxima 17.770 €.
96.3210.48900 .....despesa màxima 900 €.
Quart. Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases
Reguladores, de conformitat amb allò que estableix l’article 124.2 del ROAS i les
respectives convocatòries d’acord amb l’article 23 de la Llei 38/2003 i l’art. 11 de les
bases generals de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.
Cinquè.- Notificar aquests acords a les Àrees de Serveis a la Persona i Serveis
Econòmics.
14.- Aprovació inicial de les Bases específiques de subvencions de l’Àrea de
Qualitat de Vida, 2020: a) per al pagament de l’IBI als propietaris d’habitatges
llogats a través de la borsa de mediació social i b) per a arranjaments dels
habitatges adscrits a la borsa de lloguer social.
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=20200507&punto=14
El Pla d’Actuació Municipal d’Habitatge (PAMH), aprovat pel Ple, en sessió d’11 d’abril
de 2019, determina dos grans objectius d’actuació, el segon dels quals és incentivar
l’oferta d’habitatge assequible. En aquest marc, el pressupost de l’Ajuntament per al
2020 inclou una aplicació pressupostària anomenada 22.1520.48900 Subvenció
captació habitatge destinada a les polítiques d’habitatge, dotada amb 12.000 euros.
Aquestes subvencions s’emmarquen en la línia d’actuació 2.1. Mobilització del parc
vacant del PAMH i tenen com a finalitat incentivar l’aportació d’habitatge privat a la
borsa de lloguer que gestiona l’Ajuntament de Malgrat de Mar per tal de poder
disposar d’habitatge social.
L’objectiu d’aquestes subvencions és establir mesures addicionals de foment i de
suport al Programa de Mediació per al Lloguer Social, per incentivar el creixement de
l’oferta de pisos a preu assequible en la Borsa de Mediació de Lloguer Social de
Malgrat de Mar, i fomentar, d’aquesta manera, la sensibilització dels propietaris
d’habitatges buits en la necessitat de mobilitzar-los i posar-los a disposició d’un servei
bàsic i necessari i amb una finalitat solidària per un preu de lloguer inferior al del
mercat.
El context actual de crisi econòmica i social està tenint importants conseqüències en el
benestar de les persones i l’activitat econòmica, posant en perill l’accés a l’habitatge i
el seu manteniment.
A Malgrat de Mar, la Borsa no pot donar resposta a la demanda d’habitatge interna del
municipi, amb una escassa oferta que no s’ajusta a les necessitats existents i molt
menys encara pel que fa al parc de lloguer assequible. L’Ajuntament vol promoure la
mobilització del parc desocupat i rendibilitzar el parc de lloguer existent a través de
mesures de foment i d’incentivació.
Legislació aplicable
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
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- Reglament de desenvolupament, aprovat pel RD. 887/2006, de 21 de juliol.
- Articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de
Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
- Bases reguladores de les subvencions atorgables per l’Ajuntament de Malgrat de Mar
pel 2020.
- Arts. 30 i ss. de les Bases d’execució del pressupost municipal 2020
- Art. 14 de la Llei 8/2007, que regula els plans d’habitatge.
L’art. 14 de la llei 8/2007, regula els plans locals d’habitatge, al que els correspon
determinar les propostes i els compromisos municipals en política d’habitatge, establint
objectius, programes i estratègies d’actuació, contemplant, entre d’altres objectius, els
ajuts adreçats a grups de població amb dificultats d'allotjament especials per a lluitar
contra l'exclusió social i línies d'actuació vinculades a la qualitat del parc construït i a la
rehabilitació, la utilització i l'ocupació del parc d'habitatges,
El Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge de Malgrat de Mar, aprovat pel Ple, en
sessió d’11 d’abril de 2019, identifica la línia d’actuació 2.1 Mobilització del parc vacant
de PAMH per incentivar l’oferta d’habitatge assequible i l’aportació d’habitatge privat a
la borsa de lloguer que gestiona l’Ajuntament.
El Pla Estratègic de Subvencions, preveu la següent aplicació pressupostària:
22.1520.48900 Subvencions captació d’habitatge: 12.000 €, que inclou subvencions
per arranjament dels habitatges adscrits a la borsa de lloguer social, despesa màxima
6.000 € i subvencions propietaris d’habitatges llogats a través borsa de mediació
social, despesa màxima 6.000 €.
Les dues línies de subvenció persegueixen els següents objectius:
- La concessió de subvencions, en la quantitat màxima de 1.000 €, per a dur a
terme en els habitatges destinats a lloguer social, actuacions tendents a
millorar l’habitabilitat, l’eficiència energètica o l’estat de conservació.
- La concessió de subvencions sobre l’impost de béns immobles dels habitatges
llogats a través de la Borsa de Mediació pel Lloguer Social, gestionada per
l’Ajuntament de Malgrat de Mar.
La concurrència competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de
conformitat amb l’art. 9 de les bases generals de subvencions de l’Ajuntament de
Malgrat de Mar i allò previst a l’article 22 de la llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions. Aquest darrer precepte preveu que, excepcionalment,
sempre ho contemplin les bases reguladores, l’òrgan competent procedirà al
prorrateig, entre els beneficiaris, de l’import global màxim destinat a les subvencions.
El procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases
serà el de concurrència competitiva, tal i com estableix l’art. 7 del Pla Estratègic de
Subvencions 2020-2022.
Les presents bases reguladores, juntament amb les previsions d’aplicació supletòria
contingudes a les Bases generals, s’ajusten a allò previst a l’art. 17.3 de la Llei
38/2003.
Les bases han de ser objecte d’informació pública, de conformitat amb l’art. 124.2 del
ROAS, per un mínim de 20 dies i s’han de publicar al BOPB i al tauler d’anuncis de la
corporació. Una referència d’aquest anunci s’ha d’inserir al DOGC.

D’acord amb els arts. 20.8 i 23 de la Llei 38/2003 i l’art. 11 de les bases generals de
l’Ajuntament de Malgrat de Mar, per donar compliment al principi de publicitat que ha
de regir el procés, la convocatòria ha de ser objecte, de la corresponent publicitat via la
BDNS, a la que s’haurà d’enviar les dades estructurades de la convocatòria, el text
complet i l’extracte de la mateixa que serà publicat al BOPB.
Torn obert d’intervencions
Sr. Ortín- Gràcies Alcalde. Enguany tornem a portar a Ple les subvencions per la
recaptació d’habitatge dins de la borsa de lloguer. El context social i econòmic
especialment difícils que estem vivint actualment, que estan vivint actualment molts
dels nostres conciutadans i conciutadanes arran de la crisi sanitària de la Covid-19 ens
dona un motiu més per continuar treballant de cara al reforçament d’aquest tan
necessari instrument de recaptació d’habitatge de lloguer social a escala local com és
la borsa de mediació. Sempre seguint la màxima de reforçar l’oferta de lloguer
assequible dins del nostre municipi, des de la regidoria d’habitatge hem cregut
necessari introduir algunes modificacions respecte les del 2019 en allò que fa
referència als criteris de concessió d’aquestes subvencions. En allò que fa referència
primerament al procediment de concessió respecte anys anteriors, indicar que hem
hagut de substituir el procediment de concurrència no competitiva, que s’anava
utilitzant fins el moment d’acord amb l’ordre cronològic de presentació de sol·licituds,
pel de concurrència competitiva, basant-se en la comparació de les sol·licituds
presentades i puntuant en funció de tot un seguit de criteris per tal de poder establir un
ordre de prelació, tal com estableix l’article 7 del pal estratègic de subvencions 20202022 del qual acabem de donar compte ara fa un moment. Aquests criteris establerts
en les dues línies de la subvenció, IBI i arranjaments, van en la mateixa direcció
d’incentivar una major puntuació cap a aquelles sol·licituds amb un preu de contracte
de lloguer dins de la forquilla dels 300 € o menys fins els 450 € tot donant preferència
a les de menys valor. En allò que respecta la línia d’arranjaments, es mantenen els
mateixos criteris de concessió cap a les actuacions efectuades en l’habitatge, per
millora de l’habitabilitat, l’eficiència energètica o l’estat de conservació del propi
habitatge. Com a novetat, hem inclòs que sigui també subvencionable les actuacions
efectuades dintre de la comunitat per millorar-ne l’habitabilitat en la part proporcional
del coeficient de l’habitatge. La quantitat total màxima del que han estat dotades
ambdues línies és de 6000 € cadascuna. Donat l’alt grau d’execució que van tenir
totes dues línies l’any 2019 i de manera molt especial la d’arranjaments, amb prop d’un
98% executat, s’ha cregut adient fer una repartició equitativa de l’import total de 12.000
€. Un cop més, des de la regidoria d’habitatge, ens agradaria comptar amb els que vot
favorable de cara a continuar treballant en la línia de reforçament del servei de borsa
de mediació pel lloguer social, donada la insuficiència del parc d’habitatge públic atesa
la demanda creixent d’habitatges de lloguer a preus assequibles i l’evolució a l’alça del
preu de les rendes de lloguer. Gràcies.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de 30 d’abril de 2020.
Vista la proposta de la regidoria d’Habitatge, el Ple amb el vot a favor del Sr.
Enric Zaldo Aubanell, Sr. Jofre Serret Ballart, Sra. Lurdes Borrell Arigós, Sr.
Ramir Roger Artigas, Sra. Maria Ester Martínez Tarrés, Sr. Joaquim Albert Roig,
Sra. Mª Carmen Ponsa Monge, Sr. Carles Jiménez Martínez, Sr. Miguel Àngel
Ruiz, Sra. Sònia Viñolas Mollfulleda, Sr. Ludwig Ivan Hasko, Sr. Sergio Ortín
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Lacoma, Sra. Isabel Ortiz Vera, Sra. Cinzia Valbonesi Prieto, Sr. Sergio Cardona
Garro, Sr. Oliver Sánchez-Camacho García i Sr. Joan Mercader Carbó (17 vots a
favor), acorda:
Primer.- Aprovar les bases reguladores per a l’atorgament de les línies de subvenció
que tot seguit s’indiquen, els textos íntegres de les quals figuren com annex a la
proposta:
- Subvencions per arranjaments dels d’habitatges adscrits a la borsa de lloguer
social de Malgrat de Mar per a l’exercici 2020.
-

Subvencions per al pagament de l’IBI per als propietaris d’habitatges llogats a
través de la borsa de mediació social per a l’exercici 2020.

Segon.- Aprovar la convocatòria d’aquestes subvencions pels imports màxims que
consten a les respectives bases i pel termini que en elles s’indica.
Tercer.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions amb càrrec a
les aplicacions del pressupost de l’exercici, en la forma següent:
- Subvencions per arranjaments dels d’habitatges adscrits a la borsa de lloguer
social de malgrat de mar per a l’exercici 2020: Aplicació pressupostària 22 1520
48900, despesa màxima 6.000 €
- Subvencions per al pagament de l’IBI per als propietaris d’habitatges llogats a
través de la borsa de mediació social per a l’exercici 2020: Aplicació
pressupostària 22 1520 48900, despesa màxima 6.000 €
Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases
Reguladores, de conformitat amb allò que estableix l’article 124.2 del ROAS i les
respectives convocatòries d’acord amb l’article 23 de la Llei 38/2003 i l’art. 11 de les
bases generals de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.
Cinquè.- Notificar aquests acords a les Àrees de Qualitat de Vida i Serveis Econòmics.
15.- Aprovació inicial de les Bases específiques per a l’atorgament d’ajuts a
persones amb escassa capacitat econòmica 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=20200507&punto=15
Antecedents
Des de la promulgació de la vigent Constitució Espanyola, les entitats locals han
adquirit un protagonisme singular dins de l’organització de l’Estat. Aquestes entitats,
sobretot els Ajuntaments i els seus organismes i empreses dependents han assumit el
rol d’administració propera a la ciutadania i són les que vetllen per la satisfacció de les
necessitats més immediates dels seus veïns.
Evidentment, entre les necessitats més imperioses de les persones es troben les de
caire social i econòmic, que condicionen el seu nivell de vida i la seva possibilitat
d’accés als drets fonamentals que estableix la Constitució. És per això que
l’Ajuntament ha d’incidir en aquestes circumstàncies econòmiques i socials per a
garantir als seus veïns l’accés als seus drets fonamentals, així com per a fomentar la
igualtat, la justícia i l’equitativa distribució de la renda.

La situació actual fa recomanable la protecció de certes propietats, com l’habitatge
habitual, que no té una finalitat especulativa, sinó un ús familiar. Així doncs, aquestes
bases atorguen ajudes als veïns de Malgrat de Mar que siguin propietaris d’immobles
que siguin utilitzats com a residència efectiva.
Legislació aplicable
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
- Reglament de desenvolupament, aprovat pel RD. 887/2006, de 21 de juliol.
- Articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals
de Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
- Bases reguladores de les subvencions atorgables per l’Ajuntament de Malgrat
de Mar per a l’exercici 2020.
- Arts. 30 i ss. de les Bases d’execució del pressupost municipal 2020.
- Art. 14 de la Llei 8/2007, que regula els plans d’habitatge
Consideracions tècniques i jurídiques
El Pla Estratègic de Subvencions, preveu la següent aplicació pressupostària:
70.2310.48008 Subvencions per IBI: 25.000 €. L’import de l’ajut serà equivalent
al 60% de la quota líquida del rebut de l’IBI corresponent a l’habitatge habitual
amb el límit de 300 €
La concurrència competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de
conformitat amb l’art. 9 de les bases generals de subvencions de l’Ajuntament de
Malgrat de Mar i allò previst a l’article 22 de la llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions. Aquest darrer precepte preveu que, excepcionalment,
sempre que ho contemplin les bases reguladores, l’òrgan competent procedirà al
prorrateig, entre els beneficiaris, de l’import global màxim destinat a les subvencions.
Les presents bases reguladores, juntament amb les previsions d’aplicació supletòria
contingudes a les Bases generals, s’ajusten a allò previst a l’art. 17.3 de la Llei
38/2003.
Les bases han de ser objecte d’informació pública, de conformitat amb l’art. 124.2 del
ROAS, per un mínim de 20 dies i s’han de publicar al BOPB i al tauler d’anuncis de la
corporació. Una referència d’aquest anunci s’ha d’inserir al DOGC.
D’acord amb els arts. 20.8 i 23 de la Llei 38/2003 i l’art. 11 de les bases generals de
l’Ajuntament de Malgrat de Mar, per donar compliment al principi de publicitat que ha
de regir el procés, la convocatòria ha de ser objecte, de la corresponent publicitat via la
BDNS, a la que s’haurà d’enviar les dades estructurades de la convocatòria, el text
complet i l’extracte de la mateixa que serà publicat al BOPB..
Torn obert d’intervencions
Sra. Ortiz- Gràcies Sr. Alcalde. Des de la regidoria de serveis econòmics portem avui
a Plenari les bases per a la subvenció de l’IBI destinada a les persones d’escassa
capacitat econòmica. La subvenció té per objecte la protecció de l’habitatge habitual,
que no té finalitats especulatives, sinó ús familiar, i regular els criteris de concessió
d’ajuts a les persones. Va dirigides a persones en situació econòmica vulnerable i amb
càrregues familiars. L’ajut per família o unitat familiar serà d’un equivalent màxim del
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60% de la quota liquida del rebut de l’IBI de l’habitatge, amb un límit màxim de 300 €.
Els beneficiaris seran persones que estiguin empadronades al municipi des de l’1 de
gener del 2020, és a dir, el domicili que figura a l’IBI. Que el subjecte passiu que
demana la subvenció no sigui posseïdor de cap altre bé immoble exceptuant un traster
o una plaça d’aparcament. Que es trobi al corrent de les obligacions tributàries amb
l’Ajuntament i resta d’administracions. Que el conjunt d’interessos per part de les
persones que convisquin a l’habitatge no superi l’esglaonat següent: una persona a
l’habitatge, el salari mínim interprofessional multiplicat per ½. Dos persones a
l’habitatge, el salari mínim interprofessional multiplicat per 2. Tres persones, el salari
mínim interprofessional multiplicat per 2,5. Quatre persones, el salari mínim
interprofessional multiplicat per 3. I cinc persones o més, el salari mínim
interprofessional multiplicat per quatre. Finalment, voldria dir que estic contenta de
portar aquestes bases per la subvenció de l’IBI al Plenari. Són unes bases que vaig
treballar molt a l’altre mandat i que per raons que són obvies, arrel de la moció de
censura, aquesta subvenció anava inclosa al pressupost i va quedar relegada. Avui
per nosaltres especialment per l’Equip de Govern i per mi especialment, estic molt
contenta i és un orgull portar-les perquè és una iniciativa que crec que en els moments
que estem passant pot ajudar a moltíssimes persones. Moltíssimes persones que no
necessàriament hagin de ser usuàries de serveis socials, moltíssimes persones que
probablement siguin pensionistes, que estiguin amb una o dues persones dintre d’un
habitatge i les seves pensions siguin minses i crec que si fem una bona difusió, i d’això
ja me n’encarregaré des de la regidoria i a través dels mitjans, penso que podem
donar, no és una solució per la vida, però sí és una ajuda que en aquests moments pot
ser molt beneficiosa per moltes famílies i moltes persones. Espero que la subvenció
tingui tant d’èxit com la il·lusió amb la que s’ha preparat i que puguin beneficiar-se el
màxim de persones possibles dintre del municipi com sigui necessari. Moltes gràcies.
Sr. Roger- Només refermar aquesta qüestió que la mateixa regidora exposava.
Recordem que aquesta línia de subvencions es va implementar ja fa molts anys i que
en aquells moments bona part de la dotació que tenia no es va poder atorgar perquè
segurament una de les qüestions que més va fallar va ser la seva publicitació. Per tant,
l’encoratjo a que vostè en faci una bona difusió i també, com no, facin de manera
perquè els tràmits siguin el més senzills de fer, perquè a vegades ens trobem que la
gent desisteix de segons quins tràmits per masses complicacions, i entenem que si
aquests dos factors ex compleixen, podem ajudar, com deia vostè, a moltes persones
del municipi que segurament en tindran necessitat.
Sra. Ortiz- Agrair-li al Sr. Ramir Roger que li sembli correcte i li demanaria que, de la
mateixa manera que nosaltres farem difusió des del Govern, que ell faci el mateix i
mentre més sumen, més benefici per a la població. Moltes gràcies.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de 30 d’abril de 2020.
Vista la proposta de la regidoria de Serveis Econòmics, el Ple amb el vot a favor
del Sr. Enric Zaldo Aubanell, Sr. Jofre Serret Ballart, Sra. Lurdes Borrell Arigós,
Sr. Ramir Roger Artigas, Sra. Maria Ester Martínez Tarrés, Sr. Joaquim Albert
Roig, Sra. Mª Carmen Ponsa Monge, Sr. Carles Jiménez Martínez, Sr. Miguel
Àngel Ruiz, Sra. Sònia Viñolas Mollfulleda, Sr. Ludwig Ivan Hasko, Sr. Sergio
Ortín Lacoma, Sra. Isabel Ortiz Vera, Sra. Cinzia Valbonesi Prieto, Sr. Sergio
Cardona Garro, Sr. Oliver Sánchez-Camacho García i Sr. Joan Mercader Carbó
(17 vots a favor), acorda:

Primer. Aprovar les bases reguladores per a l’atorgament dels ajuts que tot seguit
s’indiquen, el text íntegre de les quals figuren com annex a la proposta:
- Atorgament d’ajuts a persones amb escassa capacitat econòmica
Segon. Aprovar la convocatòria d’aquestes subvencions pels imports màxims que
consten a les respectives bases i pel termini que en elles s’indica
Tercer. Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions amb càrrec a les
aplicacions del pressupost de l’exercici en la forma següent:
-

Subvencions per a l’IBI. Aplicació pressupostària 70.2310.48008 Despesa
màxima 25.000 €

Quart. Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases
Reguladores, de conformitat amb allò que estableix l’article 124.2 del ROAS i les
respectives convocatòries d’acord amb l’article 23 de la Llei 38/2003 i l’art. 11 de les
bases generals de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.
Cinquè. Notificar aquests acords a l’Àrea de Serveis Econòmics.
16. Convalidar la resolució mitjançant la qual s’aprova l’expedient de modificació de
crèdit, mitjançant concessió de crèdit extraordinari (ajuts urgents extraordinaris
COVID 19).
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=20200507&punto=16
Vistes les memòries de les regidories d’Acció Social i Serveis Econòmics de data 27
d’abril de 2020.
Vist l’informe emès per l’interventor de fons en 27 d’abril de 2020.
Vista la resolució d’alcaldia 2020/917 de data 27 d’abril de 2020.
Considerant que de conformitat amb l’article 8 de les bases d’execució del pressupost,
la competència per a l’aprovació de modificacions pressupostaries per concessió de
crèdit extraordinari correspon al Ple de la Corporació.
Torn obert intervencions
Sra. Ortiz- Gràcies Sr. Alcalde. Aquesta modificació pressupostària forma part del
20% del superàvit que el Govern permet als Ajuntaments destinar a totes les
necessitats que han sortit amb la situació del Covid. Anirà destinada a despeses
necessàries, urgents, a despeses sobretot socials, que desgraciadament són molt
necessàries. La primera fase que fem és una aportació de 340.000 € del superàvit per
pal·liar totes les necessitats que s’estan presentant en el municipi. Dir que encara
tenim un marge fins els 670.000 € per destinar a aquestes situacions però aquest
Govern treballa i treballarà per no deixar ningú enrere i encara que sobrepassem
aquest límit, farem mans i mànigues perquè ningú passi necessitats al nostre municipi.
Moltes gràcies.
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Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de 30 d’abril de 2020.
Vista la proposta de la regidoria de Serveis Econòmics, el Ple amb el vot a favor
del Sr. Enric Zaldo Aubanell, Sr. Jofre Serret Ballart, Sra. Lurdes Borrell Arigós,
Sr. Ramir Roger Artigas, Sra. Maria Ester Martínez Tarrés, Sr. Joaquim Albert
Roig, Sra. Mª Carmen Ponsa Monge, Sr. Carles Jiménez Martínez, Sr. Miguel
Àngel Ruiz, Sra. Sònia Viñolas Mollfulleda, Sr. Ludwig Ivan Hasko, Sr. Sergio
Ortín Lacoma, Sra. Isabel Ortiz Vera, Sra. Cinzia Valbonesi Prieto, Sr. Sergio
Cardona Garro, Sr. Oliver Sánchez-Camacho García i Sr. Joan Mercader Carbó
(17 vots a favor), acorda:
Primer. Convalidar la resolució 2020/917 mitjançant la qual s’aprovava l’expedient de
modificació de crèdit, mitjançant concessió de crèdit extraordinari, es detalla a
continuació:


Pressupost d’ingressos
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



Previsions
inicials
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

Modificacions
anteriors
293.168,88
97.729,00
4.496.048,72
-

Modificació
actual

20.175.825,00

4.886.946,60

340.000,00
Modificació
actual

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

Modificacions
anteriors
276.293,58
746.629,84
114.298,80
3.729.799,38
19.925,00
-

20.175.825,00

4.886.946,60

340.000,00

Previsions
definitives
9.168.000,00
275.000,00
4.595.350,00
5.231.693,88
168.150,00
400,00
124.379,00
4.872.048,72
967.750,00
25.402.771,60

Pressupost de despeses
Crèdits inicials
Despeses de personal
Despeses corrents en béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

340.000,00

340.000,00

Crèdits defintius
9.923.093,58
9.270.504,84
24.000,00
898.148,80
4.730.349,38
19.925,00
36.000,00
500.750,00
25.402.771,60

Segon. De conformitat amb el que disposa l’article 177.2, en relació a l’article 169 del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text Refós de la Llei Reguladora d eles
Hisendes Locals, publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, per un
termini de 15 dies hàbils, durant els quals s’admetran reclamacions i suggeriments
davant el Ple, el qual disposarà d’un mes per resoldre-les. En cas que no es presentin
reclamacions, l’expedient s’entendrà definitivament aprovat.
17. Ratificació del decret de l’alcaldia 923/2020 aprovant les bases reguladores de la
convocatòria d’ajuts urgents extraordinaris per garantir ingressos suficients per a les
persones i famílies en situació de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de
l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19.

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=20200507&punto=17
En data 14 de març de 2020, a rel de la situació de crisi sanitària generada per la
pandèmia de COVID-19, a través del Reial Decret 463/2020, l’Estat Espanyol declara
l’estat d’alarma i les mesures de confinament de la població. Aquesta situació
comporta el cessament pràcticament total de l’activitat econòmica i genera una situació
sobtada de dificultat en la cobertura de les necessitats més bàsiques (alimentació,
habitatge, subministraments, farmàcia) en moltes famílies, sobretot en aquelles més
vulnerables.
El tancament de les empreses no essencials, els expedients ERTO que afecten a
moltes persones en situació laboral activa, la reducció dels ingressos o la pèrdua
d’aquests, la incertesa en la tramitació de prestacions i ajuts estatals i autonòmics
bàsics, les males perspectives en la temporada turística per aquest any, entre d’altres,
fan preveure un increment important del nombre d’unitats familiars que no podran fer
front a despeses bàsiques de subsistència per la manca d’ingressos.
La situació afecta i afectarà especialment a persones i famílies que ja tenien una
situació de vulnerabilitat social i econòmica abans de la declaració de l’estat d’alarma.
Persones que ja tenien una situació d’ingressos insuficients, algunes amb dificultats
d’inserció laboral, persones en situacions irregulars, sense dret a prestacions socials
bàsiques, amb una precarietat econòmica important i menors a càrrec, i també
aquelles que es trobin en situacions precàries pel que respecta al règim de tinença del
seu habitatge.
La situació d’aquestes famílies o unitats de convivència que ja era de vulnerabilitat i
exclusió abans de la crisi sanitària es veu ara agreujada per la manca d’oportunitats i
opcions de millora en el context social i econòmic actual.
L’Ajuntament de Malgrat per pal·liar aquesta situació, entre d’altres mesures, ha decidit
crear un ajut urgent extraordinari.
L’ajut urgent i extraordinari és un nou ajut econòmic a fons perdut de 600€ per a
persones o unitats familiars empadronades a Malgrat de Mar que visquin en règim de
lloguer i que acreditin una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos com a
conseqüència dels efectes del coronavirus.
L’objecte d’aquest ajut bases és garantir ingressos suficients per assegurar la
cobertura de les necessitats bàsiques, ja siguin aquestes d’urgència o d’inserció, per a
les persones i unitats familiars que viuen en règim de lloguer i es troben en situació de
vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel
COVID-19.
La dotació pressupostària màxima d’aquest ajut és de 238.000 euros. Els ajuts es
pagaran amb càrrec a la partida 70.2310.48912 “Ajuts extraordinaris COVID” del
pressupost municipal del 2020 i compten amb crèdit suficient.
En data 28 d’abril de 2020 s’aprova el Decret d’Alcaldia 2020/923, amb els següents
acords:
Primer. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria d’ajuts urgents
extraordinaris per garantir ingressos suficients per a les persones i famílies en situació
de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel
COVID-19.
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Segon. Aprovar el termini de presentació de sol·licituds des de l’endemà de la
publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOP fins al 31 d’octubre de 2020 o fins
l’exhauriment de la dotació pressupostària.
Tercer. Imputar la despesa d’aquest ajut a l’aplicació pressupostària 70.2310.48912
“Ajuts extraordinaris COVID” del Pressupost General pel 2020 amb una despesa total
màxima de 238.000 euros.
Quart. Publicar els presents acords i les bases al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
Cinquè. Notificar els presents acords a l’Àrea de Serveis Econòmics.
Torn obert d’intervencions
Sr. Serret- Gràcies Alcalde. Seguint aquesta línia de les transferències econòmiques
que acaba d’exposar la regidora Ortiz, aquests 340.000 € d’ajudes urgents en matèria
de vulnerabilitat a resultes de la situació generada per la pandèmia del Covid, a través
del Reial Decret de l’estat espanyol que va declarar l’estat d’alarma i les mesures de
confinament de la població. Aquesta situació, com s’ha exposat ja vàries vegades,
comporta el cessament pràcticament total de l’activitat econòmica i genera una situació
sobtada de la dificultat de la cobertura de les necessitats bàsiques, alimentació,
habitatge, subministraments, compra de productes farmacèutics, a moltes famílies,
sobretot en aquelles més vulnerables, les que ja tenien aquesta situació de
vulnerabilitat, com les que han estat empeses a aquesta situació a resultes dels
expedients ERTO que afecten a moltes famílies en situació laboral activa, la reducció
dels ingressos o la pèrdua d’aquests que tenien una incertesa en la tramitació de
prestacions i ajuts estatals i autonòmics bàsics, les males perspectives en la
temporada turística en el nostre municipi, que precisament és un dels sectors als que
més afectarà aquesta situació, entre d’altres. I fan preveure un increment important del
nombre d’unitats familiars que no podran fer front a aquestes despeses bàsiques de
subsistència per la manca d’ingressos. Aquesta situació que afecta i afectarà
especialment a les persones i famílies que ja tenien una situació de vulnerabilitat social
i econòmica abans de la declaració de l’estat d’alarma, persones que ja tenien una
situació d’ingressos insuficients, algunes amb dificultats d’inserció laboral, persones en
situació d’irregularitat sense dret a prestacions socials bàsiques, amb una precarietat
econòmica important i amb menors a càrrec. I també aquelles que es trobin en
situacions precàries pel que fa al règim de tinença del seu habitatge. En aquí hi ha
hagut un treball molt important i que vull posar de relleu de les regidories d’igualtat i
serveis socials, que des del primer moment han fet un acotament exhaustiu de la
situació en que es troben les famílies del nostre municipi, que van posar de relleu per
la part tècnica la petició de que hi hagués una ajuda urgent, un suport econòmic urgent
a aquestes famílies i per això es va fer aquesta transferència mitjançant decret
d’Alcaldia, perquè eles partides de serveis socials, pel que fa a aquestes matèries
esmentades algunes d’elles ja estaven exhaurides i calia una ràpida actuació. Per això
s’han destinat 102.000 € ja d’entrada a aquestes partides, que parlàvem d’aquests
340.000 €. I per altra banda, 238.000 €, que és el que fa esment aquest decret i que el
regidor d’habitatge acabarà de complementar, però que ens permetrà poder fer uns
ajuts urgents i extraordinaris en dos pagaments a fons perdut, amb un total de 500 €
per família i que ens permetrà ajudar a sortir d’aquesta situació tan bruscament
inesperada vinculada al Covid, d’aquest ajut a 390 famílies, destinat a lloguer de
l’habitatge. Per tant, garantir també que puguin continuar tenint un habitatge digne en

aquesta situació tan complicada i permetre que puguin mantenir una certa normalitat
mentre duri aquest confinament.
Sr. Ortín- Gràcies Alcalde. Arran de la declaració d’estat d’alarma, el passat 14 de
març, moltes persones i famílies del nostre municipi han estat objecte d’una reducció
dràstica i involuntària dels seus ingressos, a conseqüència dels efectes econòmics de
la crisi sanitària de la Covid-19. La pèrdua de la feina, la no incorporació als seus llocs
de treball de treballadors i treballadores fixes discontinus, les afectacions per ERTO i
d’altres situacions de caràcter laboral portant a una situació de vulnerabilitat
econòmica de cara a fer front de les necessitats bàsiques. Aquests ajuts urgents
extraordinaris que avui portem a Ple i que són resultat d’un treball conjunt entre les
regidories d’acció social i habitatge tenen l’objectiu de garantir el cobriment de les
necessitats bàsiques a totes aquelles persones que hagin vist reduïts els seus
ingressos de manera dràstica i involuntària i siguin titulars d’un contracte de lloguer al
municipi. Aquests ajuts extraordinaris dotats d’una quantia total màxima de 238.000 €
busquen fer d’aixopluc sobre un col·lectiu sempre vulnerable en matèria d’habitatge
com són totes aquelles persones o famílies que viuen en règim de lloguer i dins de les
quals, de manera cada cop més recorrent, s’estan donant situacions de dificultat de
cara a fer front al pagament del lloguer i dels subministres. Precisament el pagament
del lloguer està sent una de les grans preocupacions de molts malgratencs i
malgratenques, que han vist reduïts els seus ingressos a conseqüències dels efectes
d’aquesta crisi, si atenem al nombre de trucades que hem anat atenent diàriament
d’ençà de l’inici de l’estat d’alarma. D’altra banda, i segons dades facilitades per
entitats com Creu Roja, a Malgrat, després dels aliments, la segona necessitat més
bàsica sobre la qual s’estan rebent més peticions d’ajuda és actualment aquella que té
a veure amb l’habitatge, i concretament amb les ajudes al lloguer. Aquests ajuts a fons
perdut de fins a 600 € responen per tant a una situació d’emergència social derivada
de la crisi sanitària de la Covid-19 i busquen assegurar la cobertura de necessitats
bàsiques d’uns 380 beneficiaris entre persones soles i unitats familiars. Mentre
s’acaben d’aplicar totes les mesures aprovades pel Govern de l’estat en matèria
d’habitatge dins del Reial Decret llei 11/2020 de 31 de març i especialment aquelles
que tenen a veure amb la moratòria del deute del lloguer. Esperem poder comptar amb
el seu suport donada la situació d’emergència social que ja estan començant a patir
moltes persones i famílies de Malgrat. Gràcies.
Sr. Zaldo- Gràcies Alcalde. Molt breument., votarem a favor d’aquest punt, però sí que
ens agradaria saber si es farà alguna mena de seguiment de les subvencions donades
a les persones que en siguin beneficiàries. Gràcies.
Sr. Serret- Com he esmentat al principi, aquest és un subvencions que es farà amb
dos pagaments, precisament per fer aquest seguiment, per tal que no sigui un ingrés
total i que el primer mes pugui desaparèixer, sinó que hi pugui haver un control per tal
d’assegurar-nos que aquesta subvenció va destinada a aquestes necessitats
bàsiques, com hem esmentat el regidor Ortín i jo mateix, pel que fa no només a
despeses de lloguer sinó també amb la resta, però concretament en aquestes que
estem parlant ara mateix, pel que fa a les despeses de lloguer, tenir aquest control per
part de l’àrea de serveis socials i també de l’habitatge, que són les parts tècniques que
faran aquest seguiment i acompanyament d’aquesta situació.
Sr. Roger- Només una qüestió. Així com en el punt anterior la regidora comentava que
aquests 340.000 € que hem aprovat es treien d’aquest 20% de superàvit que autoritza
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fins al moment el Govern, entenc que aquests 238.000 € els hem estirat del romanent
de tresoreria?
Sr. Serret- No, aquests 238.000 € formen part de l’àrea de serveis socials i estan
destinats exclusivament a l’acció urgent i immediata de situacions de vulnerabilitat
afectades pel Covid. Evidentment hi ha un suport molt important de la regidoria
d’habitatge perquè entenem que qui té la informació més directe de les situacions de
mancances d’habitatges són aquestes dues regidories, l’elaboració per això d’aquests
ajuts s’han elaborat mitjançant la part tècnica d’acció social i la part tècnica
d’habitatge. Però la partida econòmica està vinculada als ajuts d’emergència que ens
permet fer-ne ús aquest reial decret que he esmentat de l’estat espanyol relacionat
amb el Covid i per tant, surt d’aquesta transferència econòmica dels 340.000 €. Se’n
destinen 238.000 € en temes d’habitatge i 102.000 € d’entrada que s’ha hagut
d’injectar a les partides bàsiques de serveis socials. Però tot forma part de la
transferència del superàvit per pal·liar les mesures amb caràcter de serveis socials.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de 30 d’abril de 2020.
Vista la proposta de la regidoria d’Acció Social, el Ple, amb el vot a favor del Sr.
Enric Zaldo Aubanell, Sr. Jofre Serret Ballart, Sra. Lurdes Borrell Arigós, Sr.
Ramir Roger Artigas, Sra. Maria Ester Martínez Tarrés, Sr. Joaquim Albert Roig,
Sra. Mª Carmen Ponsa Monge, Sr. Carles Jiménez Martínez, Sr. Miguel Àngel
Ruiz, Sra. Sònia Viñolas Mollfulleda, Sr. Ludwig Ivan Hasko, Sr. Sergio Ortín
Lacoma, Sra. Isabel Ortiz Vera, Sra. Cinzia Valbonesi Prieto, Sr. Sergio Cardona
Garro, Sr. Oliver Sánchez-Camacho García i Sr. Joan Mercader Carbó (17 vots a
favor), acorda:
Únic. Ratificar el decret de l’alcaldia 923/2020 aprovant les bases reguladores de la
convocatòria d’ajuts urgents extraordinaris per garantir ingressos suficients per a les
persones i famílies en situació de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de
l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19.
18. Moció del GPM ERC, CUP, JxM, JxC i PSC per demanar la flexibilització de
les regles fiscals amb la finalitat d’augmentar la capacitat pressupostària del
mon local.
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=20200507&punto=18
Els ajuntaments, com a institució més pròxima a la ciutadania, són agents clau en la
gestió i coordinació de les mesures que se’n deriven d’aquesta emergència sanitària
produïda pel covid19. Des del primer dia, hem estat al peu del canó, per cobrir totes
les necessitats de la ciutadania i seguir prestant els serveis basics. Sempre, en tot
moment, al costat del govern de la Generalitat.
També serem, però, els que patirem de nou aquesta crisi econòmica d’una forma
més directa per la manca d’autonomia local, de capacitat de decidir on hem de
destinar més recursos, a causa dels canvis normatius derivats de la crisi del 2008.

Arran d’aquella crisi, l’Estat Espanyol va modificar l’article 135 de la Constitució,
posant com a prioritat absoluta el pagament del deute, per davant de qualsevol altra
necessitat. I d’aquesta acció se’n deriva la llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), que limita la
capacitat d’actuació dels ajuntaments.
Si bé les regles fiscals recollides en aquesta llei podien tenir un cert sentit quan els
ajuntaments presentaven situacions de desequilibri en els seus comptes, ho va
deixar de tenir en el moment que van ser capaços de generar superàvits i en canvi
continuaven existint necessitats urgents per atendre. A partir del 2015 és el moment
en què la gran majoria d'ajuntaments aconsegueixen generar superàvits que
s’acaben convertint en estructurals, ja que en gran part s'expliquen per majors
ingressos tributaris vinculats a procediments cadastrals, poc sensibles al cicle
econòmic.
D'acord amb l'actual normativa d'estabilitat pressupostària, quan un ajuntament
liquida el seu pressupost en situació de superàvit es veu obligat a destinar la major
part a reduir el nivell d'endeutament, segons estableix l'article 32 -Destinació del
superàvit pressupostari- de la LOEPSF. Tan sols una petita part queda disponible
per a executar inversions financerament sostenibles, d'acord amb el que disposa la
disposició addicional sisena -Regles especials per a la distribució del superàvit
pressupostari-. L'import restant s'acumula en el romanent de tresoreria, sent a la
pràctica impossible la seva reinversió ja que això suposaria el incompliment de la
regla de la despesa.
Si bé aquesta regla de despesa es va crear amb l’objectiu que les administracions
generessin estalvi durant les èpoques de creixement, el cert és que ha impossibilitat,
per exemple, incrementar el pressupost dels serveis socials quan la recuperació
econòmica encara no havia arribat al conjunt de les famílies.
Per tots aquests motius, cal una modificació de la llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, per permetre que els ajuntaments puguin
disposar lliurement dels seus estalvis i també que se’ls permeti generar dèficit en
exercicis pressupostaris en què s'hagin donat situacions extraordinàries, com és el
cas d’aquesta emergència sanitària, però també per poder donar resposta a altres
situacions d’urgència com una catàstrofe natural.
És més necessari que mai reorientar la política d'austeritat recollida en l'actual
Llei d’Estabilitat pressupostària, més encara davant l'anunci de la Comissió Europea
d'activar la clàusula de salvaguarda, que en la pràctica suposa la congelació de les
regles fiscals amb l'objectiu d'incrementar la despesa pública. Aquesta decisió ha de
tenir la corresponent transposició a la normativa estatal, evitant que es converteixi
simplement en un major marge de dèficit a distribuir per l'Estat i subjecte a les
actuals directrius pressupostàries. L’actual normativa és excessivament rígida per
donar resposta a un nou escenari de recessió econòmica, particularment en el cas
de la seva aplicació a l'administració local.
La mesura recollida al decret 8/2020 que permet destinar a despesa social un 20%
del superàvit 2019, amb un màxim de 300 milions d’euros per al conjunt de
municipis de tot l’Estat, resulta clarament insuficient si considerem que només l’any
2019 els ajuntaments van obtenir un superàvit total de 4.000 milions d’euros, i que
els estalvis acumulats en forma de romanents disponibles ascendeixen a uns 17.000
milions d’euros, segons dades del propi Ministeri d’Hisenda.
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Torn obert d’intervencions
Sr. Roger- Gràcies Alcalde. Tot i que aquesta qüestió ha estat inclosa en alguns dels
punts anteriors, sobretot en els manifestos als quals ens hem adherit, creiem que val la
pena aprofundir en alguna qüestió més de la que es planteja amb el fet de poder
disposar del superàvit, sinó que creiem que la situació que ens espera d’immediat i en
un mitjà termini serà molt complexa i caldran més recursos per poder atendre totes les
necessitats que es preveuen. Per situar una mica el context, des de 2012 que s’està
obligant per part de l’Estat a unes polítiques d’austeritat amb la despesa i això ha fet
que sobretot a partir de l’any 2015 els Ajuntaments, de manera bastant general, hagin
generat uns superàvits que s’han convertit en estructurals. A mode d’exemple i perquè
ens entenguem, el nostre Ajuntament, per posar el cas més proper que tenim, ha
arribat a generar durant l’exercici del 2019 més de 3.300.000 € i acumula un romanent
de tots els exercicis que comentàvem de més de 7 milions d’euros. Entenem que
aquesta mesura de permetre un 20% de despesa d’aquest superàvit, com deia abans
la regidora d’hisenda, ens porta a una xifra de gairebé 700.000 € que segurament per
parar aquests primers cops que poden sorgir de manera molt immediata en el temps,
ens seran molt útils, però crec que s’ha d’anar molt més enllà i per tant, aquesta moció
el que pretén és que els Ajuntaments puguin disposar lliurement del que de manera
obligada però també de manera complidora i com hem fet nosaltres a l’Ajuntament de
Malgrat, hem anat complint any rere any aquestes regles que se’ns han marcat des de
l’Estat i creiem que ara és el moment de poder disposar d’aquests recursos que tenim i
que necessitem com administració més propera per ajudar als nostres veïns i veïnes.
Per tant, aquí el que s’acorda en el cas que s’aprovi aquesta moció és que
demanéssim al Congrés dels Diputats i al Senat aquesta modificació urgent de la llei
orgànica de 2012 d’estabilitat pressupostària per permetre que els Ajuntaments puguin
generar inclús dèficit en exercicis pressupostaris en que s’hagin donat situacions
extraordinàries com pot ser el que estem en aquests moments patint, aquesta situació
derivada de la pandèmia i en el cas de Malgrat, evidentment, reforçar aquesta
necessitat a nivell municipal pel primer temporal que vàrem tenir, el primer mes, amb
el temporal Glòria. Per tant, doble conseqüència que necessitarem aquests recursos
per poder fer front. També que aquesta regla de la limitació en la despesa que ens
obliga a no poder gastar es permeti que aquests Ajuntaments que estem sanejats, en
puguem disposar. També que puguem anar més enllà i poder disposar, com deia,
d’aquest romanent, que en el nostre cas, si és necessari arribar fins als 7 milions
d’euros, si els tenim estalviats no és de justícia que en aquests moments els tinguem
als bancs dipositats sinó que en puguem fer ús perquè la situació ho requereix. I que
aquests Ajuntaments que s’han vist obligats a elaborar plans econòmics financers, no
és el nostre cas, però crec que hem de ser solidaris i aquests Ajuntaments que es
trobin en aquesta situació, també tinguin aquesta disposició de poder trencar la regla
de la despesa de manera excepcional. I també en el cinquè dels acords el que
demanem és que mentre aquests canvis no es materialitzin, aquests canvis
estructurals, que a través d’una reforma d’urgència de la llei d’hisendes locals,
conjuntament amb les entitats municipalistes que sabem que tant a nivell d’Associació
Catalana com a nivell de Federació de municipis, estan treballant en aquesta línia, els
Ajuntaments puguin disposar d’una major autonomia de cara a l’exercici 2021 per tal
de que les ordenances fiscals es puguin dissenyar amb una estructura impositiva que
es puguin establir unes bonificacions vinculades a les capacitats econòmiques i als
reptes de transició ecologia als quals haurem de fer front. I per últim, el sisè dels
acords és que es traslladin aquests acords a la Mesa del Congrés i a la Mesa del

Senat, que serien els que en darrer cas han de fer efectiva aquesta modificació de
normes perquè això sigui possible.
Sr. Serret- Gràcies Alcalde. Com ha apuntat el regidor portaveu, el Sr. Roger, en
aquesta moció precisament s’hi apunten molts dels punts aprovats en el decàleg
anteriorment, en aquella petició que fèiem per part del Govern aprovar com a municipi.
No podem estar més d’acord en aquestes peticions i si ens permet el portaveu d’ERC,
els grups del Govern voldríem també encapçalar aquesta moció, en la línia que
defensa allò que demanàvem anteriorment en aquells punts i que va en fer front comú
en una sol·licitud que compartim totes les administracions locals, que ens ha de
permetre sobretot a aquells Ajuntaments com el nostre que tenim un superàvit, poderlos destinar en una situació de crisi com la que estem vivint en aquests moments, com
hem viscut doblement com ha apuntat vostè pel temporal Glòria i que evidentment
permetre aquesta flexibilitat pressupostària amb un superàvit com el que tenim i a més
a més poder eliminar la llei Arsal, que no té cap sentit, i que en el 2012 va caure
damunt de les administracions locals de la manera que va caure i castigant a aquells
Ajuntaments que havien fet la feina ben feta i que tenien un superàvit o una tresoreria
més que bona, demanar d’una vegada que ens permetin gastar aquest superàvit en
aquestes necessitats més directes de la nostra ciutadania per recuperar l’economia i
recuperar també pel que fa l’àmbit cultural i social.
Sr. Mercader. Si ERC no té cap inconvenient, els partits que formem el Govern,
JxCAT Malgrat es Mou i el PSC, voldríem encapçalar també aquesta moció.
Sr. Roger- No, no, al contrari, cap inconvenient, totes les facilitats, agrair-ho i deixar
oberta la porta per si els dos grups que ens acompanyen a l’oposició, la CUP i
JxMalgrat tenen el mateix plantejament, per nosaltres seria bo que tots els grups que
formem part d’aquest Ple la reforcéssim.
Sra. Ortiz- Sí, jo he estat escoltant amb molta atenció, tant la intervenció del Sr. Ramir
Roger com la intervenció del Sr. Serret i només volia fer alguna reflexió, perquè
sempre quan es parla de l’Ajuntament, del romanent que hi ha, del superàvit, jo no puc
estar més d’acord que un Ajuntament hauria de poder decidir, no tinc coneixements al
100% si seria bo, a veure, fer servir tot el superàvit o potser ja és una bona manera
que la llei d’hisendes locals que destinés una part per despeses de l’Ajuntament i l’altra
per inversions sostenibles, això és una cosa que s’hauria de debatre, però no és aquí
on volia anar. El que jo volia és que d’acord, nosaltres podem dir que ara tenim un
romanent de tresoreria o tenir estalvis és una cosa que sempre se’ns ha criticat
moltíssim. Sobretot temps anteriors i ara hem vist com per exemple hem tingut el
temporal Glòria i gràcies a que tenim aquest romanent de tresoreria, ràpidament hem
anat i hem pogut sufragar totes les necessitats que han sortit, perquè tenim un
romanent de tresoreria i un superàvit hem pogut nosaltres avançar-nos amb aquest
20% per ajudar a totes les persones que ho necessiten davant d’aquesta pandèmia
Covid. Aleshores, el que jo vull, a veure si sé explicar-me, que sempre se’ns retreu que
nosaltres des del Govern socialista hem intentat estalviar i tenir uns estalvis i tenir un
romanent, però que ara s’ha demostrat que en un moment determinat com aquest ha
sigut molt i molt necessari. Per tant, el que jo vull fer des d’aquí és una defensa de tota
la gestió econòmica que s’ha fet anys enrere. I a més dir una altra cosa, que aquests 7
milions d’euros, jo vull que s’entengui, que ja estan gastats, aquests 7 milions. Penseu
que vam passar una modificació pressupostària de 700.000 € fa poc, avui en passem
dos. Aneu restant. I a més a més nosaltres teníem el compromís de fer alguna inversió
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sostenible important en un futur i no oblidem que nosaltres a l’Ajuntament hem de tenir
tresoreria suficient per fer front a tots els pagaments de les factures dintre del termini
legal i per respondre a totes les necessitats que hi hagi al pressupost. Per tant, jo vull
posar en valor l’esforç que s’ha fet sempre a l’Ajuntament i que ara tot i que tenim un
romanent important de tresoreria, també tenim per dir-ho entre cometes, les nostres
obligacions mitjanament hipotecades. Dit això, completament d’acord amb que es
pugui des dels Ajuntaments decidir amb una mica més de marge del superàvit per
destinar ajudes socials i a totes les ajudes que faci falta. Però que també és important
que hi hagi una part pautada per inversions sostenibles. Així es contindrà sempre el
deute amb les entitats bancàries.
Sr. Zaldo- Simplement acceptar l’oferiment que ens fa el portaveu d’ERC, anàvem a
votar a favor de la moció, per tant, ens sembla bé també encapçalar-la. Gràcies.
Sra. Ponsa- Sí, nosaltres també anem en la mateixa línia, per tant també
l’encapçalarem juntament amb els altres grups. I bé, només dir a la Sra. Ortiz que
penso que qualsevol Equip de Govern que estigui a un Ajuntament vetlla perquè hi
hagi diners. I evidentment, quan estàvem nosaltres, ja vetllàvem perquè aquests diners
hi fossin. I sempre que hi hagi un superàvit, i més en la situació que estem ara, hi ha
unes prioritats i s’han de destinar a uns fets unes ajudes com és ara, i deixar les
inversions pel futur, perquè les inversions es poden fer en qualsevol moment i ara
mateix, amb aquest fet excepcional, el que hem de fer és posar-nos a treballar i ajudar
a les famílies que realment ho necessiten.
Sr. Roger- Agrair a la CUP i, no estava massa pendent, no sé si des de JxMalgrat
també encapçalarien aquesta moció. Sense voler en cap cas entrar a discutir cap
mena de detall, jo crec que a l’exposició general feta anteriorment he volgut donar a
entendre que aquesta llei de sostenibilitat financera des de 2012 amb una gran
quantitat generalment, a molts Ajuntaments el que ha fet ha estat anar generant cada
any uns superàvits que s’han anat acumulant. Jo no vull entrar en el detall de si el PSC
de Malgrat o si ERC de qualsevol municipi o JxCAT de qualsevol altre municipi han
gestionat, la gestió que s’ha fet, en bona part obligada per aquestes regles que
precisament estem demanant els partits de manera general, als municipis de l’estat,
demanen que es trenquin d’una vegada perquè el que estan fent és que l’administració
que pot i té recursos per poder atendre aquesta ciutadania que té més a prop i que té
aquestes necessitats, que tingui aquests diners, evidentment, hi ha d’haver, com
sempre s’ha fet en aquest Ajuntament, un roc a la faixa per pagar les factures i per fer
el que s’hagi de fer, però si en aquests moments si s’ha d’assumir uns costos per
ajudar a les persones que vindran i que segurament creixerà en gran nombre les que
s’hauran d’atendre, aquests recursos els hem de dedicar a atendre això, si realment
diem que som gent progressista i gent que creu en les polítiques socials.
Sr. Mercader. Jo crec que al final els fets són els que prevalen i avui per exemple s’ha
aprovat destinar més de 200.000 € a qui més ho necessita. Per tant, aquí es demostra
amb fets el que es prioritza. I també fer la reflexió que hi ha inversions que generen
treball, que generen obres, que generen finalment un cercle que també va bé, no
només com hem dit anteriorment ajudes socials a nivell assitencialistes sinó de
provocar aquesta riquesa, com ha dit el Sr. Serret anteriorment, per tal que les
persones puguin tirar endavant.

Vista la moció del GPM ERC (que la resta de grups demanen també encapçalar),
el Ple, amb el vot a favor del Sr. Enric Zaldo Aubanell, Sr. Jofre Serret Ballart,
Sra. Lurdes Borrell Arigós, Sr. Ramir Roger Artigas, Sra. Maria Ester Martínez
Tarrés, Sr. Joaquim Albert Roig, Sra. Mª Carmen Ponsa Monge, Sr. Carles
Jiménez Martínez, Sr. Miguel Àngel Ruiz, Sra. Sònia Viñolas Mollfulleda, Sr.
Ludwig Ivan Hasko, Sr. Sergio Ortín Lacoma, Sra. Isabel Ortiz Vera, Sra. Cinzia
Valbonesi Prieto, Sr. Sergio Cardona Garro, Sr. Oliver Sánchez-Camacho García i
Sr. Joan Mercader Carbó (17 vots a favor), acorda:
Primer. Demanar, al Congrés dels Diputats i al Senat, la modificació urgent de la llei
Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per permetre
que els ajuntaments puguin generar dèficit en exercicis pressupostaris en què
s'hagin donat situacions extraordinàries
Segon. Fer efectiva l’eliminació de la regla de limitació de la despesa per als
ajuntaments que presentin una situació de superàvit o equilibri pressupostari i un
nivell d’endeutament inferior al 110% sobre els ingressos corrents.
Tercer. Realitzar les modificacions necessàries de la llei 2/2012 per tal que els
ajuntaments que presentin una situació de superàvit o equilibri pressupostari puguin
disposar de tots els seus romanents sense condicions, i no s'hagin de destinar els
superàvits a reduir deute.
Quart. Que durant els anys 2020 i 2021 se suspengui l’aplicació de tots els plans
econòmic-financers vigents i s’eximeixi de l’aprovació de noves mesures correctives
derivades de l’incompliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, regla de la
despesa i sostenibilitat financera, recollides als articles 21 i 22 de la LOEPSF, així
com de les mesures coercitives recollides als articles 25 i 26 de la mateixa llei.
Cinquè. Mentre no es materialitzin els canvis estructurals necessaris al nostre país
per bastir també la pròpia legislació al món local, que es treballi una reforma
d’urgència de la Llei d’Hisendes Locals, conjuntament amb les entitats
municipalistes, per tal que en l’elaboració de les ordenances fiscals 2021 els
ajuntaments disposin de major autonomia a l’hora de dissenyar l’estructura dels
seus impostos i puguin establir noves bonificacions vinculades a la capacitat
econòmica i als reptes de transició ecològica.
Sisè. Traslladar aquests acords a la mesa del Congrés dels Diputats, i a la mesa del
Senat, i a les entitats municipalistes.
19. Moció del GPM ERC per garantir el dret a l’empadronament
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=20200507&punto=19
L'empadronament és l'acte de registrar-se a l'Ajuntament de residència habitual i
que determina que aquella persona és considerada veïna d'aquella població. Per
part de la ciutadania, el padró és una obligació i un dret. Per la seva banda,
l’administració té l’obligació de garantir-ne el seu exercici. Cal tenir en compte que
amb la inscripció padronal s’assoleix la condició política de ciutadà de Catalunya (L
2/2003, de 28 d’abril) i aquesta, per tant, és la porta d’entrada a diversos drets
considerats bàsics.
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De l’empadronament depenen l’obtenció de drets i serveis com l’accés al sistema
sanitari, al sistema educatiu o la possibilitat de regularitzar la condició
administrativa. És per aquest motiu que facilitar la inscripció al padró esdevé una
peça clau per evitar condicions de vulnerabilitat de les persones que resideixen al
municipi.
L’article 59.2 del Reial decret 1690/1986, de l’11 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de població i demarcació de les entitats locals, no obliga a acreditar el
títol de propietat sobre l’habitatge o de contracte de lloguer, com a requisits per a la
inscripció en el domicili que es declara com a habitual. Al contrari, aquests títols
només són uns documents que l’Ajuntament pot sol·licitar per verificar que el veí
resideix efectivament al domicili que vol fer constar al padró, i pot ser substituït per
altres documents acreditatius o per una actuació de comprovació del mateix
Ajuntament.
Atès que l'article 15 de la Llei de Bases de Règim Local diu "tot espanyol o
estranger que visqui en territori espanyol haurà de ser empadronat al municipi al
que resideix habitualment"; i que així mateix l'article 54 del Reglament estatal de
Població i Demarcació diu textualment "Toda persona que viva en España está
obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio que resida habitualmente", així
com també la resolució del Ministeri de Presidència, de 21 de juliol de 1997,
d'instruccions tècniques als ajuntaments sobre actualització del padró d'habitants.
Atès que al nostre municipi hi resideix un considerable nombre de persones
immigrades, que han estat ateses normalment en les oficines d'atenció ciutadana
en l'exercici d'un dret recollit i regulat per llei.
Atès que no empadronar part dels veïns residents als municipis suposaria negar la
realitat.
Atès que els ajuntaments necessitem conèixer amb la major exactitud possible
quina és la realitat social i demogràfica de la població a la que s'ha d'atendre.
I entenent en aquest sentit que les persones sense domicili fix o sense llar que
resideixin al nostra municipi han de ser inscrites al padró municipal si així ho
sol·liciten, ja que, malgrat no ser posseïdors d’un títol de propietat, un contracte de
lloguer d’habitatge o l’autorització del titular, poden acreditar la seva residència a
través d’altres procediments o actuacions administratives, segons estableix la
Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència del Instituto Nacional de
Estadística y de la “Dirección General de Coordinación de Competencias” sobre
gestió del padró municipal.
Torn intervencions
Sr. Roig- Gràcies Alcalde. Avui, des del grup municipal d’ERC portem al Ple una
moció per debatre un tema que és molt important, un tema que ERC està treballant i
vetllant en molts Ajuntaments perquè es pugui tirar endavant. Nosaltres és important,
però amb la situació de pandèmia que vivim potser cobra un plus d’importància i estem
parlant de l’empadronament, perquè és una cosa que va lligada molt directament amb
els drets bàsics de les persones.
Sr. Serret- Breument, perquè aquest no és un Plenari normal, portem més de quatre
hores i mitja de Ple. Dir que el posicionament nostre serà a favor. Aquesta moció en
que demana és tot allò que ja com Ajuntament estem fent i per tant, no podríem votar
en contra de quelcom que ja estiguem fent, en tant que com han apuntat ja en els
diferents arguments exposats a la moció, per llei vénen dictaminats d’aquesta manera i
s’ha anat seguint mitjançant serveis socials, policia i padró totes les accions que són

necessàries per les diferents situacions que vénen determinades en aquesta moció.
Per tant, el nostre vot serà favorable.
Sra. Ortiz- Només volia dir que nosaltres també votarem a favor i jo com a regidora dir
el mateix que ha dit el Sr. Serret, que tots els requeriments d’aquesta moció es
compleixen a l’Ajuntament, per lo tant, no tindria sentit votar-la en contra.
Sr. Roig- Gràcies per estar-hi a favor. Creiem que és un tema molt important i només
dir que no quedi en una simple anècdota, aquesta moció que sembla que s’aprovarà
amb 17 vots a favor, que no quedi en anècdota, sinó que realment es vetlli perquè
totes aquestes persones que demanen un empadronament el puguin portar a terme.
És un tema molt humanitari, són gent que el seu dia a dia moltes vegades és molt
complicat, per tant, posem-li fàcil. Molt bé que l’Ajuntament ho estigui fent, només
faltaria, però volem anar un pas més enllà i que l’Ajuntament posi totes les facilitats
possibles a aquestes persones perquè com dic, el seu dia a dia és molt complicat i a
vegades se’ls pot fer un moment si se’ls omple de paperassa os i el seguiment que es
fa simplement és un protocol que faci la policia d’anar a revisar si aquella persona viu
allà o no. Simplement això, que hi estiguem a sobre i posem totes les facilitats perquè
aquesta gent pugui empadronar-se amb la màxima facilitat possible.
Sr. Serret- Sr. Albert, només m’agradaria que quedés molt clar que això s’està fent
així, ningú posa dificultats. Ho dic perquè amb l’aportació que està fent sembla que
l’Ajuntament posem dificultats, l’Ajuntament fa el procediment amb l’acompanyament
en tant que són usuaris la majoria de serveis socials, no només amb l’empadronament,
sinó amb tot el que comporta la petició d’empadronar-se. Moltes de les vegades fins i
tot aquesta gestió d’empadronament s’està fent des dels mateixos serveis socials
d’aquest Ajuntament amb l’acompanyament, com he apuntat abans, de la policia local.
Vull deixar-ho molt clar, perquè s’estan fent afirmacions que em saben greu de sentir
en tant que no és així i que s’està actuant tècnicament ajudant i seguint els protocols
establerts per les diferents administracions, tant la local com la supramunicipal, que
són els que marquen aquest procediment. Per això hem insistit des del principi que
votarem a favor de quelcom que ja s’està executant i s’està fent.
Sr. Roig- No sé si he dit, sincerament, no sé si he dit que l’Ajuntament ficava
dificultats, jo crec que no. Jo només dic que es fiquin totes les facilitats, ja està. No he
dit pas que posi dificultats, l’Ajuntament.
Vista la moció del GPM ERC, el Ple, amb el vot a favor del Sr. Enric Zaldo
Aubanell, Sr. Jofre Serret Ballart, Sra. Lurdes Borrell Arigós, Sr. Ramir Roger
Artigas, Sra. Maria Ester Martínez Tarrés, Sr. Joaquim Albert Roig, Sra. Mª
Carmen Ponsa Monge, Sr. Carles Jiménez Martínez, Sr. Miguel Àngel Ruiz, Sra.
Sònia Viñolas Mollfulleda, Sr. Ludwig Ivan Hasko, Sr. Sergio Ortín Lacoma, Sra.
Isabel Ortiz Vera, Sra. Cinzia Valbonesi Prieto, Sr. Sergio Cardona Garro, Sr.
Oliver Sánchez-Camacho García i Sr. Joan Mercader Carbó (17 vots a favor),
acorda:

1. Que l'Ajuntament de Malgrat de Mar no alterarà l'empadronament de
persones immigrades, encara que no acreditin el permís de residència, entre
d'altres coses, perquè això seria contrari a la legislació vigent i al deure
d'atendre tots els éssers humans.
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2. Eliminar l’obligatorietat dels requisits de tenir un títol de propietat o contracte
de lloguer de l’immoble, documents que no són obligatoris per a la tramitació
del padró, tal i com regula el Reial decret 1690/1986.

3. Incloure els diferents títols, documents, gestions i actuacions administratives
que permeten acreditar domicili o residència al municipi en la tramitació de
l’empadronament:
Persones sense domicili fix o sense sostre. Els serveis socials de
l’Ajuntament, emetran un informe que acrediti aquesta situació i se li
assignarà una adreça a efectes de comunicació, tal i comproveu la
normativa legal vigent (Reconeixement de Domicili).
Persones en situació d’ocupació. Per a la comprovació de la veracitat de les
dades relatives a la residència quan no hi hagi un títol que n'avali l'ocupació,
l’informe Parlament 2017 de la Sindicatura de Greuges recorda que el gestor
municipal pot:
a) acceptar altres documents (p. ex. factures de subministraments)
b) demanar un informe a la policia local o
c) fer-hi inspeccions a partir de les quals, si es confirma que el veí hi viu,
l'haurà de donar d'alta en el padró.
4. Acordar que l’empadronament sense domicili fix tingui el mateix valor i
reconeixement que l’empadronament amb domicili fix.

5. Acordar que la caducitat del padró sigui la mateixa per a tothom sense
discriminació.

6. Comunicar aquests acords al Síndic de Greuges, a les entitats de Malgrat de Mar
de Mar afectades, al Departament de Benestar i família de la Generalitat de
Catalunya i al Govern de l’Estat.
20. Dació de compte dels decrets de l’alcaldia 390 a 900/2020.
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=20200507&punto=20
Torn intervencions
Sr. Roger- Gràcies Alcalde. Destacar que donem compte de més de 500 decrets i per
tant, ha estat difícil poder fer un seguiment. Jo havia volgut extreure dos que penso
que valen la pena. El primer fa referència a una qüestió que feia temps que es
perseguia, que és la qüestió de que es poguessin notificar els vehicles que utilitzen un
sistema bimodal de motor. Hi ha hagut algun entrebanc perquè com sabem, la
delegació la tenim feta a la Diputació i aquest gest que s’ha fet de voler deixar clar i de
manera preferent que aquests vehicles tinguin bonificació jo el vull posar en relleu,
perquè no ha estat segurament una qüestió fàcil. Ja venia una mica treballada de
l’anterior mandat i ara veig que s’ha acabat de resoldre. Sí que els vull fer el prec que
veig que en total hi ha hagut un total de 49 vehicles que se n’han beneficiat i crec que
sincerament fer una bona difusió abans de la propera aprovació de les ordenances

fiscals crec que hi ha d’haver bastants més de 49 vehicles al municipi, per tant, que
se’n faci difusió per tal de que tot aquell propietari d’aquest tipus de vehicle es pugui
acollir a aquesta bonificació. Això d’una banda. I després hem vist un altre decret, el
585, que fa referència a una discrepància en el pla del 2019 pel que fa a l’empresa
d’aigües de Malgrat, que recordem que l’any executa vinculat al contracte de
concessió que té amb l’Ajuntament, executa una sèrie d’obres que com deia que per
concessió li toca fer, i en aquest cas veiem que tota aquesta discrepància de preus es
va requerir a aquesta empresa d’aigües per tal que presentés una sèrie de
justificacions i evidentment, com deia, la dificultat d’aquests gairebé dos mesos de
confinament, de poder fer un seguiment de totes aquestes qüestions, pràcticament ens
obliga avui a interessar-nos una mica per quina és l’evolució d’aquest tema que s’ha
requerit a aquesta empresa.
Sr. Mercader- Pel que fa referència a aquest segon tema del requeriment de
l’empresa d’aigües d’aquest pla de manteniment, la veritat és que mai crec recordar
que s’havia fet aquest requeriment a l’empresa d’aigües, és un tema que el nou
Govern s’ha trobat sobre la taula, ja que el pla de manteniment que estava, que es va
executar, o que estava previst executar, incloïa el carrer Llibertat i Sant Elm i es veu
que hi van haver vàries dificultats amb aquest tema. A nivell tècnic, un cop han
presentat això a l’empresa d’aigües, han fet aquest requeriment. Sé que durant aquest
temps ells han tornat a presentar documentació per justificar això i que ara estava en
estudi per part dels tècnics per tornar a donar una resposta. Per tant, és una qüestió
que ens hem trobat sobre la taula i que hi estem fent el seguiment oportú.
21. 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=20200507&punto=21
Torn intervencions
Sra. Martínez- Gràcies Sr. Alcalde. Tinc un parell de preguntes. La pregunta pel
regidor de comerç. Les subvencions actuals que s’atorguen per obrir nous negocis són
ineficaces en aquesta situació que estem vivint i en canvi cal un pla d’actuació global
més enllà de les pròpies subvencions econòmiques, que tingui com a fi reactivar el
comerç a la nostra població. En aquest sentit, li voldria preguntar què tenen planificat
fer. Si hi ha un pla, a curt termini, després de 8 setmanes de confinament. Avui les
patronals de foments i PIMEC comerç deien que aproximadament un 20% del comerç
ja no tornarà a obrir les seves portes després del confinament. Per tant, la pregunta és
aquesta, quin pla tenen pensat. Si hi ha una previsió també per si aquesta situació
s’allarga en el temps i quina dotació econòmica està prevista. Lligat al tema del
comerç, una segona pregunta. És sobre el tema de restauració, sobre el fet de no
cobrament de taxes per l’ocupació de la via pública a les terrasses, que ha sigut de
calaix, si s’han plantejat la possibilitat d’allà on sigui compatible, fer una ampliació de
forma excepcional dels espais concedits, per tal de recuperar part de l’aforament
exterior dels establiments.
La campanya de recollida de material informàtic per la Sra. Borrell. Celebrem que la
regidoria d’educació s’aliniés amb el que proclamava ERC i engegués la campanya de
recollida de material per garantir la connectivitat de l’alumnat que no tenia aquesta
possibilitat, complementant així l’acció que s’engegava a través del Departament i dels
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propis centres. Tot i que considerem que es va engegar tard, en aquest sentit voldríem
saber de quins mitjans tècnics i econòmics s’ha dotat la iniciativa, a banda de la
publicació de la web oficial. Quin resultat ha tingut a dia d’avui i si l’Ajuntament ha
finançat connectivitat en alguns alumnes o ha mediat amb alguna companyia per ferho. També per la Sra. Borrell, referent al casal d’estiu i tal com ella ha comentat al
principi d’aquest Ple, entenem la dificultat per poder concretar a dies vista, però ens
consta que a la darrera Junta de Portaveus van plantejar que tenien diferents opcions i
voldria conèixer quines són aquestes opcions i saber com estan evolucionant. I per
acabar, respecte a la Sra. Borrell també, respecte als dos centres escolars de titularitat
municipal, volem saber si han engegat o està previst en curt, executar plans de
manteniment per tal de tenir-los a punt en cas de començar al setembre, com així es
preveu, el curs presencial. Si s'ha estudiat possibles mesures per garantir el
distanciament en els diferents espais així com l’increment de mesures higièniques, tal i
com s’està fent actualment en els centres de treball. Més que res la pregunta és per si
hi ha una planificació també en vistes al setembre. Moltes gràcies.
Sr. Roig- Sí. Jo tinc una super pregunta que és una multipregunta, suposo que hauran
d’intervenir-hi diferents regidors i una ja focalitzada també a la regidora Borrell.
Començo amb la de la regidora Borrell, que és molt directe. És saber per la festa major
de Sant Roc, a veure si s’havia pres ja alguna decisió i en què s’estava treballant.
Llavors l’altre pregunta, jo li dirigiria al Sr. Sánchez Camacho, però si altres regidors
també han d’intervenir, que ho facin. És parlant també del Glòria, amb tot l’estat de les
platges com van quedar, i les canyes, també els accessos a la mateixa platja que
estan malmesos, com per exemple encara hi ha un tancat a l’alçada del Planamar al
passeig Marítim, l’avinguda dels Pins està plena de sorra, quasi hi ha mig pam de la
sorra de la platja, que dificulta si vols passar amb bicicleta o amb patins, inclús al
caminar. I de cara a la temporada de bany, quina gestió s’estava fent perquè les
platges estiguessin preparades perquè la gent pugui anar-se a banyar amb tota
normalitat. Això pel cantó del Glòria i després en clau Covid, també quines mesures es
prendran perquè la gent pugui banyar-se a les platges de Malgrat amb tota seguretat.
Gràcies.
Sr. Roger- Una última, també relacionada amb les subvencions que des de
l’Ajuntament es van demanar arrel del temporal Glòria. Vam demanar subvencions a
Diputació, a l’estat i també a la Generalitat i pel que sabíem prèviament, la previsió era
que a finals d’abril, primers de maig, tinguéssim notícia d’alguna contesta o d’algun
retorn de les demandes de subvencions que s’havien fet. Preguntar com està aquesta
qüestió.
Sr. Mercader- Per començar, tot just he vist fa una estona que havien entrat per
registre que ens havien acceptat, crec, les subvencions de Diputació en que havien
acceptat els 6000 € de serveis extraordinaris de la policia local i que ens havien
acceptat 160.000 € de la neteja de platges. Llavors, estem a l’espera de les altres
sol·licituds de subvencions. Això ho he vist ara fa mitja hora, que ho havien entrat per
registre aquest matí. Quan tinguem més informació us ho comentem, però aquesta és
la més recent que tenim.
Sr. Hasko- Gracias Alcalde. Quería dar gracias a la Sra. Martínez por sus preguntas,
porque también me servirá para informar al sector, ya que hemos trabajado con ellos
últimamente esta semana y más o menos saben el rumbo que vamos a tomar. Las
subvenciones que teníamos programadas para este año desde el departamento de

promoción económica y comercio hemos decidido no llevarlas a cabo. Estaban
preparadas para llevarla a este Pleno, pero por la situación del Covid, hemos decidido
que no cuadran con la realidad actual, que no veíamos claro y no veíamos justo
subvencionar una apertura nueva de comercio con la situación del comercio actual.
Estamos planificando unas nuevas subvenciones que pueda ayudar al comercio actual
de Malgrat, a la totalidad de los comercios, no solo a una parte sino a todos. Pero es
muy difícil porque es mucha la incertidumbre que hay a día de hoy, no se sabe lo que
puede venir mañana y esto es como un tsunami, ha venido una primera ola, lo que
hemos tenido que hacer es salvar vidas, que es prácticamente lo que ha llevado al
cierre de toda actividad económica, y día a día vamos resurgiendo. No consideramos
des de la regidoría y desde el Gobierno dar una ayuda al sector, porque creemos que
no es el momento. Están saliendo subvenciones supramunicipales que depende de la
subvención que nosotros saquemos para el comercio puede ser que no sea
compatible con otra y que puedan perder la oportunidad de recibir más cantidad
económica que la que podamos aportar. Por lo tanto, lo principal es ser cautelosos, ir
con calma, estudiar todas las subvenciones que están saliendo de todas las entidades
supramunicipales y estudiar una subvención que colabore, que ayude, que
complemente las ayudas supramunicipales que están saliendo a día de hoy. Un
Ayuntamiento no puede salvar una empresa, es lógico que no tenemos los
mecanismos económicos para salvar una empresa, tenemos que ayudarlos. Y a día de
hoy lo principal es ayudarlos en el tema de planificación de la reapertura, de
preocuparse de que tengan todos los servicios de sanidad, de seguridad para el
cliente y para ellos mismos, especialmente. Por lo tanto, estamos trabajando, estamos
estudiando día a día cual puede ser la que mejor encuadra en la situación y lo único
que podemos pedir es calma. Esto no es una carrera para ver qué Ayuntamiento saca
una mejor subvención que otro o cual es el primero que la saca para beneficiar un
sector sino que tenemos que planificar una ayuda que sea complementaria y que
realmente sea efectiva. Sea lo que sea económicamente lo que podamos aportar. A
día de hoy no tenemos una cantidad económica que podamos ofrecer a esta ayuda al
sector. Se está estudiando, lo hemos comentado con la asociación de comerciantes y
pido calma, porque en realidad no sabemos cuánto puede durar, si durara estos dos
meses, ya el lunes parece que no podemos pasar a la fase uno sino que tenemos que
mantenernos en la fase cero. Está todo agarrado con pinzas. Por lo tanto, no nos
podemos permitir sacar una ayuda a día de hoy sin saber realmente cual va a ser la
catástrofe que va a llegar al sector. Es verdad que muchos sectores, muchos
porcentajes del sector probablemente se van a perder por el camino, pero hay que
tratar de trabajar para que esto no suceda y si sucede, tratar de volver de nuevo a
reactivar la economía del comercio y del sector. En cuanto a la tasa de restauración y
la tasa de terraza. Se está trabajando en la posibilidad de que aquellas terrazas que
puedan ampliarse o ver la posibilidad de ampliar terraza a las que no tiene posibilidad
también. Se está trabajando in situ con los técnicos que están visitando los locales
para ver qué posibilidades hay. Está sobre la mesa de qué mejor manera se puede
hacer, porque no solo es el permiso para ampliar una terraza sino que también al
ampliar la terraza tenemos que velar por la seguridad del peatón, la seguridad del
cliente que vaya a la terraza. Se está trabajando y si se pretende dar esta autorización
de ampliación de terraza. Todo depende de la cantidad de gente que lo solicite y en
qué zona se puede o no se puede.
Sra. Borrell- Bona nit. Per respondre a les preguntes de la regidora Martínez sobre el
material informàtic a les escoles. Vam iniciar aquesta campanya de recollida de
material informàtic que ERC també havia sol·licitat i ho va fer després de veure les
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peticions i les mancances que el Departament ens demanava que cobríssim. Com ja
he explicat altres vegades, el Departament és qui té competències en totes aquestes
qüestions i nosaltres ens vam posar al seu costat per ajudar en el que fes falta per
estar al costat de l’escola i de les famílies i d’aquells nens que necessitaven aquest
suport. Aquesta campanya de recollida de material informàtic, com he dit al principi,
ens ha possibilitat poder cobrir totes les necessitats que els centres educatius ens han
dit i aquesta setmana només queda demà, però segur que la setmana vinent es farà
arribar aquest material a les famílies. Vull dir també que no ha estat fins aquesta
setmana, fins ahir, avui mateix, que els centres educatius d’aquí, les escoles que
tenien equipaments informàtics propis, no ha estat fins aquesta setmana que el
Departament i l’empresa que ha contractat per fer-ho, ha fet arribar els ordinadors a
les llars que ho requerien. Pel que fa a la connectivitat, també hi hem estat treballant.
Tenim també la connexió per portar a aquestes famílies. Recordar que no ha estat un
procés gens fàcil, que és molt difícil poder contactar i tenir les dades de totes les
escoles, perquè a vegades és complicat poder arribar a les famílies, si ja tenen alguna
mancança. Per tant, hi hem estat a sobre i estem a sobre perquè es pugui solucionar
el més aviat possible. Sabem que no és una solució per ara, per aquest trimestre,
segurament aquesta situació es pot allargar i per això també hem de tenir en compte
que segurament al setembre, i com també em preguntava a una altra qüestió, la
situació a les escoles canviarà molt respecte al que coneixíem. En aquest sentit, estem
valorant altres maneres de fer arribar la connexió, de tenir WIFI i estem treballant en
un projecte que quan estigui més avançat, explicarem per què pot ser beneficiós per la
població. La següent pregunta era sobre les escoles, si teníem algun pla ja previst de
cara al setembre. Jo crec que el setembre encara ens queda bastant llunyà, tot just
avui hem tingut les instruccions de com s’han de fer les preinscripcions als centres
educatius. Aquestes preinscripcions s’havien de fer al mes de març. Estem al maig i
encara no s’han fet i començaran a fer-se previsiblement la setmana vinent de forma
telemàtica i després de forma presencial. Quan s’hagi d’anar a l’escola, s’haurà de fer
amb totes les mesures de seguretat, amb tots els sistemes de protecció que el
Departament també marca, que ha fet arribar a les escoles i a nosaltres mateixos i des
de l’Ajuntament també amb els serveis de manteniment i de neteja es farà allò que
calgui. Hem demanat la informació dels espais que cal netejar a les escoles. I per tant,
de cara al setembre, ja veurem quines són les necessitats, com ha de ser les aules,
que s’hi ha de fer i farem el que calgui. Pel que fa al casal d’estiu, com he dit al
principi, encara hi ha molts interrogants, no sabem com podrà ser. Treballem perquè
es pugui portar a terme. No només el casal d’estiu sinó també altres projectes
d’activitats en el lleure. I en aquest sentit, estem en el mateix, no podem concretar
perquè encara hi ha moltes qüestions que depèn de com vagi l’evolució d’aquesta
pandèmia haurem de fer d’una manera o una altra. En qualsevol cas, el que intentem
és poder ajudar a suplir les mancances que puguin haver tingut o tinguin els escolars a
causa d’aquests mesos de no poder assistir a l’escola. Mancances no només
educatives sinó també emocionals. En aquest sentit, treballem per millorar aquestes
situacions. Crec que pel que fa a educació que m’havien fet. L’altra pregunta era sobre
la festa major. També m’ha semblat dir-ho al principi. Ens estem replantejant molts
dels actes, no podran ser molts de la mateixa manera i estem treballant en això. Els
actes possiblement hauran de ser de menys afluència, hi haurà festa major, no podem
deixar de tenir festa major de Sant Roc, però serà una festa major diferent a la que
estem acostumats. Però tot i així, intentarem que hi hagi activitats per tot el públic,
perquè es pugui celebrar aquesta festa major el mes d’agost.

Sr. Sánchez Camacho- Deia que a la super pregunta jo no tinc una super resposta.
No sé si he anotat bé tot, perquè a vegades aquí hi ha una mica d’eco a la sala i
queden difuminades algunes paraules, mitges frases. Jo pel que he entès de la
pregunta, era una gestió global de la platja, tant preparació de la temporada de bany,
tant la preparació amb el tema de la situació de pandèmia. Jo vull recordar, crec que
s'ha dit, que venim d’un temporal extraordinari, molt extraordinari diria jo, on només les
platges, però si em centro en les platges, aquestes van quedar tocades. No cal que jo
recordi les imatges que tots tenim a la retina. Per tant, crec que aquestes imatges
parlaven per si soles. Va ser tan extraordinari que de fet amb les persones que
parlaves, tècnics de l’Ajuntament de Malgrat i altres Ajuntaments del litoral, no havien
vist mai tanta matèria orgànica, a part d’altra que no era orgànica, no l’havien vist mai.
Per tant, la gestió d’aquests residus va ser complexa. Ens havíem de refer d’un
temporal que ens havia portat una matèria orgànica i inorgànica brutal. La gestió d’això
no va ser fàcil. La vam anar fent per etapes, per combinar vàries qüestions, com per
exemple una bona organització, sota el meu punt de vista, d’aquella jornada de
voluntariat solidari, i també posteriorment amb el complement del voluntariat de les
escoles. Per tant, una acció que crec que per part de la casa, de l’Ajuntament, va ser
ben organitzada i ben dirigida pels responsables tècnics. I de mica en mica vam anar
gestionant aquest gran volum de residus. Les canyes, troncs i altre tipo de material. No
només això, un cop fet aquest primer repàs, evidentment, ens trobem amb que les
platges tenen una certa complexitat. Esborranys com el del sector de l’Astillero, per
exemple. No ens vam acabar de respondre d’aquest temporal, hi ha un altre petit
temporal que ens aporta més matèria orgànica, més canyes, no tant com el Gloria,
però un cop ja quasi teníem sectors que estaven pràcticament nets, tenim aquesta
aportació. Dit sigui de pas, aquestes aportacions a nivell ambiental no són dolentes,
ans el contrari. Per tant, no hem acabat de netejar el Gloria i hi ha una altra mini
aportació i ara ens entra tot el tema de la pandèmia. Sr. Albert, vostè sap, igual o més
que jo, que això del Covid supera al Glòria en 10 vegades. Tot queda aturat, perquè és
una situació totalment nova, ningú sap com reaccionar, com a mínim en els primers
moments. Ens hem d’anar adaptant ràpidament perquè les coses canvien no en 24
hores, en 10 o en 12. Per tant, aquesta adaptació de serveis de l’administració en el
seu global ha estat i segueix sent, no tant ara, però ha estat molt complexa. Com
sempre he dit, lo primer que havíem d’assegurar és la salut de les persones, dels
treballadors, perquè sense salut no hi ha feina. Per tant, màxima prioritat aquesta i
després fent i un equilibri per mantenir els serveis a la ciutadania. Què vull dir amb
això? En quin horitzó es treballa? Dintre d’una, entre cometes, normalitat, es treballa
en un horitzó d’un mateix calendari per la temporada de bany, per la temporada
turística. Ara bé, el reguitzell de notícies que ens trobem aquests dies, de si la sorra és
segura, si no és segura, si l’aigua és segura, si no, si es transmet més per aquí o per
allà, fa que a dia d’avui jo amb tota la humilitat, no pugui dir, ciutadans de Malgrat, tal
dia tots a banyar-se que la seguretat i la salut és completament al 100% i no passa
res. No, vostè sap Sr. Albert que ara mateix qui marca les pautes sanitàries és el
ministeri de sanitat i això va canviant. No sabem si dilluns passarem a la fase 1. Per
tant, no ens faci córrer, sí que estem planificant, perquè planifiquem dia a dia, mirem
els escenaris, hem de treballar amb alguns escenaris, però possiblement sigui
canviant. No sé si canviarà el 100%, el 75 o el 50. Per tant, nosaltres treballem amb
una planificació com he dit abans, entre cometes, normal, dintre de l’anormalitat i la
situació que tenim. I fent aquests equilibris, perquè hem de prioritzar. Lo primer són les
persones. Per tant, treballem amb aquest horitzó. Jo imagino que la pregunta, i si
m’equivoco em rectifica sense cap mena de problema, ve per les notícies d’ahir o
abans-d’ahir, de municipis com Lloret que diu que farà platges segons el sector d’edat.
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A veure, cada poble i cada platja és una casuística completament diferent. La
distribució de les platges de Lloret, la situació, el que hi ha a tocar de la platja
urbanísticament no té res a veure o molt poc, als quilòmetres i les platges que té
Malgrat. Hem de pensar també en si fem una cosa i li diem al ciutadà, m’ho invento,
vostè només pot anar a aquella platja. S’ha de controlar. S’ha de tenir un mínim
control. Per tant, s’ha d’obrir el ventall i analitzar-ho tot. No perquè surti una notícia de
que a Lloret, a Motril o no sé quin poble farà allò amb la seva platja, l’Ajuntament de
Malgrat ha de sortir demà i apuntar-se al carro. Això seria una gestió poc acurada.
S’han de posar sobre la taula tots els ets i uts, sobretot el tema sanitari, evidentment.
Com estarem quan la temporada de bany es pugui iniciar? No ho sé. Segurament lo
més sensat és que continuem mantenint els mesures de protecció individual, tipus
mascareta, no estic dient que ens obliguin a anar amb mascareta a la platja, els dos
metres, aquest distanciament social. Per tant, no correm ara a inventar un sistema i
sortir demà a tots els diaris de tirada nacional dient que les platges de Malgrat tindran
un sistema únic i que no el supera ningú. Demanaria una mica més de tranquil·litat, de
seriositat, d’analitzar bé les coses i intentar prendre aquella decisió que pensem que
sigui la menys dolenta possible o la millor possible, perquè després el ciutadà quan
vagi a la platja, tingui una seguretat i nosaltres una certesa de que podem fer complir
allò que hem dit que pensem que és lo millor pel ciutadà i les platges del municipi. Pe
tant, jo recalco que no cal córrer, primer caminem i després correm. Acabo aquí la
intervenció, no sé si m’he deixat alguna cosa, perquè com he dit abans, hi ha una mica
d’eco de vegades i queda una mica difuminada alguna paraula. Si hi ha alguna cosa
que no he contestat, m’ho reformuleu i no tinc cap inconvenient en donar-vos les
explicacions oportunes.
Sra. Martínez- Moltes gràcies Sr. Alcalde. Sr. Hasko, en cap cas, com ha dit vostè
com a regidor ni nosaltres com Ajuntament hem de salvar cap empresa, però sí que
hem de donar, hem de fer una mica la catifa perquè aquest comerç local no caigui en
picat. Paciència i vostè estic amb vostè. No estic tampoc exigint que hi hagi unes
subvencions econòmiques per sobre de les subvencions que es poden donar, però sí
que per exemple la regidoria de comerç té una partida de diners per activitat que
espero que conservi i es pugui destinar, pugui augmentar i pugui destinar a fer tota
una sèrie d’activitats que s’hauran de començar a planificar amb el temps de com i
quan, si és possible, ja sabem que les coses poden canviar, ja sabem que el
desconfinament potser no serà tal com s’ha previst, naturalment que no sabem com
serà, com el Sr. Oliver acaba de dir, el que passarà, però sí que hem de començar a
tenir coses clares per si es poden fer, tenir-ho preparat. Que no sigui a l’últim moment
que ens trobem sense poder reaccionar. Per tant, estic amb vostè, amb paciència i
calma, però també dir-li que quan alguna cosa és morta, és molt difícil ressuscitar-la.
És millor començar a treballar abans. Aprofiti l’empenta de l’associació de comerciants.
A Malgrat tenim una associació de comerciants potent, amb ganes de treballar, aprofiti
la seva empenta. Jo sé que estan en contacte i me n’alegro, però intenti planificar.
Assumeixi la paciència i la calma. Respecte al tema de taules i terrasses, naturalment,
m’alegra saber que tindran en compte aquelles possibilitats de poder ampliar
terrasses, naturalment amb mesures de seguretat i distància social. Gràcies, això és
tot pel Sr. Hasko. Per la Sra. Lurdes, manifestar-li que estar al costat del Departament
d’ensenyament, ho va dir en el seu moment vostè, avui ho ha tornat a repetir, però el
seu company, el Sr. Serret, fa una estona, a una de les seves intervencions, ha dit una
cosa molt important, que els Ajuntaments som aquella administració local que de
vegades hem de fer aquest pas endavant. I potser en aquests moments, esperant al
Departament d’ensenyament, poder s’havia d’haver actuat amb més diligència. Res a

dir, se m’ha entretallat la seva explicació, però entenc que si anem tard és degut a que
hi ha una empresa de neteja dels ordinadors, suposo, no l’he senti bé, em sap greu. I
el tema dels casals, ja sé, torno a reiterar, que no sabem el que passarà, si podrà
haver-hi casals, si haurà d’haver-hi un distanciament i com haurà de ser. No sabem
com seran les coses, com també li he dit al regidor de comerç, el que no podem és
esperar al dia 10 i després decidir. Hem de planificar, pensar que en el moment que
puguem fer les coses estiguem preparats per actuar, i això és el que jo li estava
intentant demanar, que m’expliqués quins projectes tenien en mans per ajudar aquest
casal d’estiu per aquests nens que han estat confinats i que poder tindran aquestes
necessitats de contacte social, entre cometes, perquè segurament hi haurà un
distanciament, tant si ens agrada com si no ens agrada. Moltes gràcies.
Sr. Roig- En resposta al Sr. Sánchez Camacho, lo de la super pregunta no era perquè
fos molt bona, sinó perquè era una pregunta extensa i hi havia diferents temes que
potser havien de tocar diferents persones. I també era una pregunta redundant, perquè
vulguis o no, ens la trobem molt sovint pel carrer aquests dies que podem començar a
sortir a passejar amb els nens. Molta gent ens ho diu, que què passa amb la platja i de
cara a l’estiu si estarà arreglada o no. Això per un cantó, pel tema Glòria, que per cert,
cap crítica al tema Glòria. Som plenament conscients de lo complicat de gestionar la
destrossa que va fer i més a les platges, cap problema. El que sí que no entenem tant
és l’altra pregunta que s’havia fet que no s’ha respost, que és el tema dels accessos.
Hi ha un pas soterrani, el que està davant del Planamar, que es va inundar amb el
Glòria i segueix tancat. Ara l’aigua s’ha secat sola. Del Glòria al Covid van haver-hi dos
mesos, quasi, i en aquells dos mesos no es va fer res per obrir aquell pas soterrani.
L’avinguda dels Pins el mateix, hi ha mig pam de sorra de platja que no es pot ni anar
en patinet, jo si vaig amb la nena, aquests dies que podem començar a sortir, no pot
anar amb patinet, i això creiem que és un tema que no és complicat arreglar, és
dedicar-hi el temps i m’agradaria saber el perquè no s’arreglen aquests dos punts. I
per lo del Covid a les platges, el mateix que ha dit l’Ester, no és donar pressa, és no
parar. Sin prisa però sin pausa. És anar pensant a veure què hem de fer per quan
arribi realment, ho tinguem preparant. És simplement un exercici d’anàlisi de la situació
constant i visió de cap on volem anar. I per la Sra. Borrell, m’alegra i ens alegra al grup
municipal que es vagi amb la mentalitat de seguir fent la festa major, com ella molt bé
ha apuntat al principi. La festa major i les festes serveixen per afavorir la convivència i
també per socialitzar-nos. I m’alegra molt això, que el pla sigui adaptat a la conjuntura
actual, però que hi hagi festa major i que hi hagi actes. A tot això també m’agradaria
afegir un prec, podríem dir-li, que és que clar, festa major, un tant per cent molt elevat
és consum cultural. I és programació cultural. El món cultural actualment és dels més
afectats pel Covid. Van ser els primers en rebre, perquè sales de teatre, concerts,
biblioteques, van tenir que tancar molt ràpidament, i diuen que seran els que obriran
més tard. Teatres, cinemes, concerts de molta afluència, com tenim a Malgrat per festa
major, també, o com podria ser el murmuris, també es pot veure afectat. És un sector
que seran els últims en sortir i van ser els primers en entrar. També tenen un factor
estacional, aquest sector, que és l’estiu. L’estiu treballen potser el 70% del que
treballen tot l’any. I clar, això ja se’ls hi envà a norris. És important mantenir la
programació, no suspendre eres, i jo us animo a que l’Ajuntament segueixi el manifest
de cultura en lluita, que és el manifest més important d’entitats culturals, on es reclama
que les institucions com Ajuntaments i Governs, siguin conscients de tota aquesta
problemàtica i s’animin a no retallar els pressupostos de festa i cultura, que no
suspenguin cap acta sinó que es facin en un altre moment i que segueixin donant
suport. Moltes famílies viuen d’això i és un sector que quedarà trinxadíssim. I també
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que es tingui en compte, i sobretot aquest manifest de cultura en lluita, que a la seva
web podeu llegir el manifest i inclús a nivell personal si us voleu adherir, us podríeu
adherir. Gràcies.
Sr. Mercader- Demano per part de tots mirar el màxim de concreció per tal d’agilitzar
aquesta part final del Plenari.
Sr. Hasko- Gracias Alcalde. Yo le quería decir a la Sra. Ester que entiendo su
preocupación, yo también la tengo. Los técnicos también la tienen. El Gobierno
también la tiene. Desde el minuto cero está la regidoría trabajando, no solo en ayudas
sino planificando el ayer, el hoy y el mañana. Todas las actividades que teníamos
programadas estos meses lamentablemente se han tenido que cancelar. Eso no
quiere decir que no se reprogramen o se transformen para más adelante, cuando
podamos disfrutar de salir a la calle y haber un aforo bastante significativo. Recordarle
que se está conformando la comisión de trabajo, donde el sector estará representado
y los partidos políticos también. Quiero agradecerle que haya hecho aportaciones para
este comité de trabajo, que no se ha trasladado y confiamos en que nos dé un margen
de confianza, que trabajemos hombro a hombro para recuperar el sector y que
trataremos de salir adelante. Solo quería decir esto.
Sra. Borrell- Només per acabar de respondre les preguntes. Plantejava la regidora
Martínez i recordava que els Ajuntaments som l’administració més propera al ciutadà i
per tant, correspon donar una solució més immediata. Estic totalment d’acord amb
això. Podem anar un pas endavant, en aquest cas em referia al Departament, un pas
endavant, però no podem anar per sobre, no podem passar per sobre del que és
competència d’ells i en les seves gestions. Per tant, nosaltres hem anat treballant i
continuem fent amb tot el que ens és possible. Pel que fa al casal, insistia en saber
com o quines altres activitats teníem planejades. Bé, jo crec que ara no és el moment
de concretar-ho, però molt per sobre. Durant tot l’any es fan una sèrie de trobades
durant tot el curs lectiu amb nois derivats dels centres escolars que necessiten un
suport educatiu, un suport educatiu i emocional, i estem treballant per poder continuar
oferint aquest servei. No serà de la mateixa manera, però sí amb aquesta finalitat,
aquesta filosofia. Quan anem concretant, i una tinguem més clar què és el que es pot
fer, us ho comunicarem i ho explicarem allà on calgui. I per acabar, per la festa major,
totalment d’acord que no hem de suspendre activitats culturals, hem de donar suport al
món de la cultura, no pot ser d’altra manera i menys des de la regidoria de cultura.
Però també hem de recordar que a més de totes aquestes actuacions que podem
contractar per la festa major, que hem d’estar i estem, al costat de les entitats i
associacions culturals del municipi, que també estan tenint dificultats per fer les seves
programacions, que han hagut d’estar aturades, i per tant, estem amb elles, parlant i
valorant per fer diferents accions en el moment que no estiguem en aquest estat
d’alarma, sigui per la festa major, sigui a partir del setembre. Tenim molt clar que la
cultura és molt important per aquesta convivència i socialització i no deixarem de
treballar-hi.
Sr. Zaldo- Gràcies Alcalde. Cinc hores i pico de Ple, ja. Si haguéssim pogut fer el Ple
d’abril no s’hagués allargat tant i lamento que jo l’allargaré una mica més. Abans de fer
les preguntes, m’agradaria fer un prec, dirigit a totes les regidores i regidors del
Consistori, en especial als que tenim una jornada laboral assignada, i per tant, una
compensació econòmica fixe mensual, que són els 10 regidors de Govern i els 3
portaveus de l’oposició. Aquests gairebé dos mesos d’estat d’alarma han comportat

una reestructuració laboral a la majoria de llocs de treball del país. Des de l’inici de
l’estat d’alarma, l’atur a Catalunya s’ha incrementat en 72.596 persones. S’han destruït
més de 130.000 llocs de treball i es calcula que hi ha més de 704.000 treballadors
afectats per un ERTO, el 78% dels quals a la província de Barcelona. El teletreball, tot
i que té moltes mancances, sobretot a nivell de drets laborals, ha contribuït a que hi
hagi un gran nombre de treballadores que afortunadament poden mantenir el 100% de
la seva jornada i per tant també, dels seus sous. Però hi ha milers de persones que
han vist reduïda la seva jornada laboral i per tant, la seva percepció econòmica també.
Crec que és un tema sobre el que els càrrecs electes no podem passar de puntetes.
Hem de reconèixer que ens trobem en una posició privilegiada perquè tenim aquest
privilegi que no té el 90% de la població del país, que per molt que la nostra jornada
laboral es pugui veure afectada per situacions com la que estem vivint, al final de mes
rebrem sempre la mateixa compensació econòmica, tant si estem 90 hores com si en
fem dues. I això és un privilegi. I cal que la ciutadania ho sàpiga. I cal que nosaltres
reflexionem sobre si mereixem aquest privilegi. No entraré a valorar la feina que fa
cada regidor i regidora durant aquest temps, però em sento en la necessitat de fer una
crida a la moral i l’ètica de cadascuna de vostès. Vull demanar que reflexionin sobre
aquesta posició privilegiada que tenim i que personalment penso que no hauríem de
tenir, i vull proposar-los que si algú considera, lliurement, que aquest període d’alarma,
ha comportat una reducció significativa en les seves tasques com a regidor o regidora,
contempli l’opció ètica de retornar la part proporcional que consideri a l’Ajuntament o
bé fer donatius a l’entitat o associació que creguin convenient. Penso que si volem una
societat justa cal revisar els privilegis, sobretot els de la classe política. No demano
que em responguin aquest prec, simplement volia fer-ne constància i que el tinguin en
compte. Dit això, tinc algunes preguntes, per la regidora d’educació. Sense entrar
massa més, respecte el casal d’estiu, que hi ha molta preocupació en aquest aspecte,
la licitació s’ha fet? Perquè havia de ser casal externalitzar i no sé si tenim, si els
terminis es poden complir si a dia d’avui no s’ha fet la licitació per tal que el casal
comenci al juliol. I bé han decidit fer casal municipal, la qual cosa ens alegraria molt.
Un altre tema, que no se m’ha contestat abans, quan està previst, ja no publicar les
subvencions de solidaritat, sinó organitzar un consell de solidaritat, per la regidora de
l’àrea competent. Pel regidor de joventut, si està previst fer contractacions de brigades
joves, aquest estiu, com cada any. I a banda d’aquestes preguntes que són de
l’assemblea de la CUP, vam posar, com he dit al principi, a disposició, un formulari
perquè la ciutadania ens fes arribar les seves qüestions i aquí les trasllado. Una
persona afectada per un ERTO pregunta si està previst fer moratòries en relació a l’IBI
per les persones afectades. Més que res, ho proposa o ho sol·licita i demana a través
de quin mitjà pot oferir-ho o pot informar-se. El professorat de centres educatius de
Malgrat ens adrecen la pregunta per educació demanant si de cara al setembre
l’Ajuntament té un pal de contingència per si el Departament no arriba a tot o torna a
anar tard pel que fa a la connectivitat pels alumnes que hagin d’estudiar des de casa.
Es veu que hi ha una manca d’informació respecte la durada de les targetes WIFI que
s’han fet arribar. Demanen també quines desinfeccions s’han fet, agrupant tot un
seguit de preguntes, en general se’ns demana quina és la situació actual respecte
aquesta fase zero, quines coses han canviat, de desinfecció, control, vigilància, si hi ha
hagut denúncies. I es fa un prec demanant fulls informatius per l’ús de les mascaretes.
Tenia un prec final, però crec que és millor que em contestin aquestes preguntes
ràpidament, intentaré no entrar en debat respecte les seves respostes i llavors acabaré
amb el prec final. Gràcies.
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Sr. Mercader- Per respondre ràpidament, perquè hi ha alguna pregunta reiterada, que
me la van fer quan es va fer l’Alcalde respon, que la va fer el Sr. Màrquez de la brigada
jove. Torno a reiterar la resposta, perquè no ha canviat en una setmana. Vam dir que
el calendari escolar sembla que s’allarga. La brigada jove anava destinada sobretot a
persones que quan acabaven de fer els seus estudis o la selectivitat era quan
s’incorporaven al món laboral i com aquest calendari escolar també sembla que
s’allarga i la selectivitat es farà més tard, estem intentant adaptar-nos en aquest nou
calendari per tal de tirar endavant aquesta brigada jove amb les circumstàncies
actuals. Des del Govern hi ha aquesta intenció, de donar aquesta normalment primera
oportunitat laboral jove, i més en aquestes circumstàncies, que potser molts joves
tenen la seva primera oportunitat laboral en el sector turístic i que es pot veure
mermada amb la temporada actual. La intenció del Govern és tirar-ho endavant però
adaptant-nos a la situació actual.
Sra. Ortiz- Breument. Com ha fet al·lusió a una pregunta sobre el pagament de l’IBI
fraccionat, jo li volia comentar que nosaltres, com vostè sap, ja hem fraccionat els
impostos, però quan acabi aquesta moratòria, ja ens plantejarem si la podem allargar o
no. De tota manera puc traslladar-li que la voluntat d’aquest Equip de Govern és que
qualsevol persona que es trobi davant d’una dificultat a l’hora de pagar un impost a
l’Ajuntament, que no dubti en adreçar-se al departament de serveis econòmics i
demanar-ho. Se li farà la moratòria i se l’ajudarà en tot el que es pugui.
Sra. Borrell- Per respondre la pregunta del casal, entenc que és una qüestió que
preocupa molt i afecta moltes famílies i molts joves. Continuem amb el procés de licitar
el casal, hi estem treballant però són tràmits administratius que s’han de seguir, no sé
si s’havia sentit el principi, deia que el casal hi estem treballant pel que fa a la licitació i
perquè pugui tirar endavant el mes de juliol. I es podrà fer en el moment que ho
tinguem tot enllestit i es farà de manera d’urgència si cal perquè pugui començar, però
sempre tenint en compte aquestes mesures de seguretat que s’hauran de prendre. I
pel que fa al pla de contingència d’educació, per les escoles al setembre, he apuntat
abans que estem treballant en un projecte per poder tenir un WIFI, un sistema per fer
arribar aquesta connectivitat a les famílies i a diferents zones de la població. Hi estem
treballant i sobretot pensant no en aquest curs sinó de cara al setembre.
Sr. Mercader- El tema del consell de solidaritat, la regidora hi està treballant i en breu
es constituirà i es tirarà endavant. I el que feia constar abans, que s’havia allargat molt
aquest Ple perquè no s’havia fet al mes d’abril sap de sobres que a nivell de teletreball
hem donat prioritat als treballadors de l’Ajuntament i un cop s’ha pogut fer de forma
eficaç, tots els treballadors de l’Ajuntament, ha sigut quan els polítics ens hem sumat.
Aquesta ha sigut la nostra prioritat i s’ha pogut realitzar tan bon punt hem pogut tenir
les eines informàtiques i tècniques suficients per poder realitzar un Ple telemàtic
ordinari. També podia ser un Ple telemàtic, com altres municipis, extraordinari, però
hem optat per fer un Ple ordinari amb 21 punts de gestió i amb els precs i preguntes
pertinents que un Ple extraordinari no estaria permès. Creiem que poder celebrar
aquest primer Ple i que sigui ordinari i que es puguin fer tots els precs i preguntes
encara és molt millor.
Sr. Zaldo- Moltes gràcies Alcalde. Gràcies per les respostes a les regidores i regidors.
M’agradaria acabar amb lectura d’una espècie de manifest que ha fet un equip de
periodistes sota el nom de “cuellilargo”, que realitzen un treball molt crític i
s’autodefineixen com col·lectiu de periodistes contra el poder, vegà, anticapitalista i

fora del sistema. El manifest està a les xarxes en format vídeo i crec que és
interessant poder-lo fer arribar a la resta del Plenari i la ciutadania en general. No el
llegiré complet però sí que vull destacar alguns aspectes que es comenten. Es titula
No queremos volver a la normalidad. Ens diuen que tot això acabarà aviat i podrem
tornar a la normalitat, però quina normalitat? La de destruir violentament entorns
naturals? La de petar boscos, oceans i platges de plàstic? La d’estar vivint sempre al
límit del nostre propi col·lapse? Aquella normalitat d’anar cada dia aglutinats al metro.
De deixar-nos la vida per arribar a finals de mes i patir si tenim un imprevist. La d’haver
d’estar sempre a punt per a la feina. La d’anar amunt i avall amb una rutina que ni tan
sols sabem si té sentit. Aquella normalitat de no preguntar-nos com estem cada dia.
De viure entre la multitud i sentir-nos soles. De fer coses per inèrcia, d’anar sempre
cansades, de no passar més temps amb les nostres filles, mares i àvies. Aquella
normalitat en que els jugadors de futbol són més importants que les infermeres, en la
que els tertulians són més importants que els pagesos. La normalitat de no saber què
volem fer amb la nostra vida. Aquella normalitat en la que es desnona persones i es
rescaten bancs. En que les presons són focus de repressió, tortures i mort. La
normalitat en la que milers de persones són escopides. La que veu com una nosa a les
nostres àvies i avis perquè ja no són productives. La normalitat que prioritza el benefici
de les empreses a la vida de les persones. En la que uns volen sempre més i altres
tenen sempre menys. La de viure per pagar deutes. La que discrimina i persegueix per
norma a les persones racialitzades. La que milions de refugiades viuen en el limbo
entre un país al que no poden tornar i un país que no els deixa entrar. La normalitat de
la violència, de les tanques i murs entre països. La normalitat de guerres interminables
per decisió i benefici dels de dalt en les que moren els de sempre. En la que els estats
gasten muntanyes de diners en merda militar. La normalitat que els lloguers pugin
cada dia més i milers de famílies siguin expulsades de casa seva. En la que la
gentrificació i el turisme destrueixen els nostres barris, boscos i platges. En la que la
policia pega i multa a qui reclama drets bàsics tot i que també ho està fent aquests
dies. La normalitat de ser violents i invasius amb la resta d’animals. La que destrueix
ecosistemes, la vida salvatge, incendia boscos, calenta mars i contamina l’aire. La
normalitat egoista i sense sentit que ens porta cap al precipici, un precipici en qui el
primer de caure sempre és el qui té menys. Una normalitat que tornarà a deixar milions
de persones vulnerables per la següent pandèmia o la següent crisi. La normalitat
d’oblidar que totes les persones som immensament fràgils. La de consumir cada dia
més recursos dels que el planeta pot regenerar. Aquella normalitat, en definitiva, de
viure extingint tot el que ens fa viure. No, no volem tornar a una normalitat que
perpetua el patiment i el fa cíclic. Volem una normalitat d’aturar-nos, de xarxes de
suport i solidaritat, de repensar com ens relacionem entre nosaltres, amb la resta
d’animals i amb la naturalesa. Una normalitat de cuidar-nos més i competit menys. De
viure més tranquil·les, més humils i amb més temps per les nostres àvies, mares i
amigues, i també per a nosaltres. Una normalitat que posi radicalment la vida al centre.
No volem tornar a la normalitat perquè la normalitat era el problema. Gràcies.
Sra. Ponsa- Bona nit. Ja portem més de cinc hores i mitja, però seré breu i faré tres
preguntes-prec. Les faig seguides. S’ha previst traslladar la capital del bàsquet a l’any
2021? Totes les activitats que s’havien de fer durant aquest any, Malgrat som el
municipi capital del bàsquet femení, doncs no s’estan podent dur a terme i m’agradaria
saber si s’ha demanat a la Federació que poguéssim ser la capitalitat del bàsquet l’any
2021 per poder fer aquest esdeveniment tal i com s’havia previst fer inicialment. L’altra
pregunta que vull fer és si les mascaretes que s’estan repartint als infants de Malgrat,
a banda de les que han fet les cosidores voluntàries, a les quals aprofito per agrair la
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feina que estan fent, les que s’han repartit i s’estan repartint encara, s’han comprat a
empreses de Malgrat o a empreses de fora? I l’últim és si s’ha fet algun pla de neteja i
desinfecció de tot el mobiliari urbà durant el confinament sabem que el Covid s’agafa a
les manetes dels contenidors i sí que vaig veure per xarxes que havien fet una neteja i
desinfecció fa cosa d’un mes i mig. No sé si tenen un pla de neteja i desinfecció
perquè es faci molt més sovint la neteja del mobiliari dels contenidors. I per últim, hem
rebut queixes de que el poble en general està bastant brut i bé, ara en els moments
que estem, pensem que és quan s’ha de posar més èmfasi en netejar totes les zones
del poble. Res més, bona nit i ja em contestarà qui m’hagi de contestar.
Sr. Mercader- La informació que tinc. Lo de la capitalitat del bàsquet femení de
traslladar-ho a l’any que ve, ho van fer des de la regidoria d’esports farà ja un parell de
setmanes, demanant-ho a la Federació de bàsquet i estem a l’espera de la resposta.
Per tant, sí que ho hem demanat ja fa un parell de setmanes i un cop tinguem
resposta, ho anunciarem. Pel que fa a les mascaretes, ho hem comprat a empreses de
Malgrat i també a empreses de fora. Pel tema de la desinfecció, és cert que es va
publicar que es feien desinfeccions a les zones on hi havia més trànsit de gent i també
al mobiliari urbà i constantment a les zones de contenidors. Per tant, s’està fent
aquesta desinfecció, no només quan es va publicar sinó que es fa de forma regular.
Quan es va publicar era quan començàvem a fer aquesta desinfecció. No sé si la Sra.
Viñolas vol afegir alguna cosa, jo només fer la reflexió que potser Malgrat es veu més
brut en aquest sentit. Nosaltres des del primer moment vam prioritzar la salut dels
treballadors i treballadores i això també inclou als serveis de neteja extern i la brigada
municipal. I també han estat dins d’aquests serveis mínims essencials i això significa
que han treballat en diversos torns i que han estat dins d’un pla de contingència. Per
aquest motiu el municipi pot tenir aquest aspecte, però creiem que si havíem de
prioritzar entre l’aspecte del municipi i la salut dels treballadors, tenim molt clar de
prioritzar la salut dels treballadors i properament, mentre es vagin reincorporant, serà
quan ens posem al dia del manteniment del municipi.
Sr. Sánchez Camacho- Per la desinfecció i neteja de contenidors, com a responsable,
això s’ha vingut fent, evidentment, des de l’àrea de medi ambient era una prioritat des
del primer dia. De fet, pels diferents mitjans de comunicació de l’Ajuntament i per altres
xarxes a nivell personal polítiques, les fotos han estat publicades. Tanmateix, perquè
tinguin un coneixement, els hi donaré unes dades per les properes setmanes, tant la
que estem com les properes, només les dades i només de desinfecció. Aquesta
setmana del 4 de maig es va fer desinfecció el dimarts i es farà demà divendres. Es
farà una desinfecció de 102 àrees, que són totes les existents. La setmana de l’11 de
maig es farà desinfecció, parlo de contenidors, dimarts i divendres, també de les 102
àrees existents. I la setmana del 18 de maig també dimarts i divendres de les 102
àrees. Com poden veure, l’àrea de medi ambient té un treball realitzat prèviament i en
futur on va calendaritzant les actuacions que fan i en aquest cas les dades del que
s’ha previst en les properes setmanes pel tema de neteja de contenidors.
Sra. Ponsa- Ho trobo perfecte, Sr. Sánchez Camacho. Felicitar a la tècnica de medi
ambient perquè realment està fent una molt bona feina amb tota la previsió i
planificació que fa amb el que és totes les neteges d’aquestes àrees, i més ara que és
tan important portar-ho a terme. I si em permet l’Alcalde, m’havia deixat una pregunta.
Suposo que tindran previst també fer alguna rebaixa a la taxa d’escombraries perquè
ara mateix no s’està portant a terme el servei al 100%, sobretot pel que fa al sector
d’hostaleria, ja que està tancat. No sé si preveuen fer una reducció de la taxa

d’escombraries, tant dels locals comercials que estan tancats com del sector serveis,
que evidentment encara no han pogut obrir les seves portes. Gràcies.
Sr.Mercader- Com s’ha dit anteriorment, a partir de la setmana que ve està previst
constituir i començar a treballar a la taula, la comissió de treball de les mesures
econòmiques, socials i culturals i creiem que aquest punt pot ser de debat i una
proposta més per tal de tenir-ho en compte en aquesta comissió de treball.
El Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari estenc aquesta acta
Joan Mercader Carbó
Alcalde

Joan Carles Nonell Sendrós
Secretari general
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