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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
 
Data: 18 de juny de 2020 
Caràcter: ordinària 
Horari: de 19.00 a 01.10 h. 
Lloc: Sessió telemàtica 
 
Hi assisteixen 
 
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – 
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) 
 
Sr. Joan Mercader Carbó 
Sra. Sònia Viñolas Mollfulleda 
Sr. Sergio Ortín Lacoma 
Sra. Isabel Ortiz Vera 
Sr. Sergio Cardona Garro 
Sra. Cinzia Valbonesi Prieto 
Sr. Oliver Sánchez-Camacho García 
Sr. Ludwig Ivan Hasko 
 
GRUP DE JUNTS PER MALGRAT (JxM) 
 
Sra. Mª Carmen Ponsa Monge  
Sr. Miguel Àngel Ruiz 
Sr. Carles Jiménez Martínez 
 
GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD 
MUNICIPAL (ERC-AM) 
 
Sr. Ramir Roger Artigas 
Sra. Maria Ester Martínez Tarrés 
Sr. Joaquim Albert Roig 
 
GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER CATALUNYA – MALGRAT ENS MOU (JXCAT 
MEM) 
 
Sr. Jofre Serret Ballart 
Sra. Lurdes Borrell Arigós 
 
 
GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – ALTERNATIVA 
MUNICIPALISTA (CUP MALGRAT DE MAR – AMUNT) 
 
Sr. Enric Zaldo Aubanell 
 
Amb l’assistència del secretari Sr. Salvador Serra Tarrés, que dona fe de l’acte i de 
l’interventor, Sr. Ramon Boada i Oliveras. 
 



 

 

 
Oberta la sessió per la Presidència, i després de comprovar l'existència de quòrum 
d'assistència necessària perquè pugui ésser iniciada, es procedeix a conèixer dels 
assumptes inclosos en el següent, 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el passat 7 de maig de 2020. 
 

2. Disposicions, acords i resolucions d’especial interès pel Consistori. 
 

3. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit 2020/5, mitjançant 
concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit. 
 

4. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit 2020/6, mitjançant 
concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit. 

5. Ratificar el decret de l’alcaldia 1288/2020 de data 27 de maig de 2020, per la 
suspensió de l’ordenança fiscal reguladora de l’ocupació de la via pública amb 
taules i cadires. 

 

6. Modificació ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos 
de dret públic municipal. 

7. Aprovació bases reguladores per la concessió de subvencions a joves amb 
necessitat d’ajuda pel pagament del lloguer del seu habitatge principal. 
 

8. Aprovació de les bases reguladores específiques per a la concessió de 
Subvencions pel sector del Comerç Local per tal de pal·liar el efectes de la crisi 
sanitària del COVID-19. 
 

9. Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança de civisme i convivència 
ciutadana de Malgrat Mar. 

10. Moció del GPM ERC per exigir al govern espanyol el pagament immediat de les 
prestacions econòmiques a totes les persones treballadores afectades per un 
expedient de regulació temporal d’ocupació. 

11. Moció del GPM ERC per promocionar l’ús de la bicicleta. 

12. Moció del GPM ERC per declarar Malgrat de Mar municipi feminista.  

13. Moció del GPM Junts per Catalunya- Malgrat ens Mou, per la gestió del procés 
de reobertura escolar. 

14. Dació de compte dels decrets de l’alcaldia 901 a 1352/2020. 
 

15.  Precs i preguntes 

 
 
 



 

3 

 

 
 
 
Sr. Mercader. Abans de donar inici a la sessió, tots els grups municipals procedirem a 
fer una lectura d’un manifest en suport del Black lives matter i un compromís 
antiracista des de l’Ajuntament de Malgrat. Si vols començar, Enric. 

LECTURA DE SUPORT AL MOVIMENT BLM I COMPROMÍS ANTIRRACISTA 

El 25 de Maig de 2020, George Floyd, un ciutadà afroamericà, va ser assassinat 
per la policia de Minneapolis als Estats Units. Suposadament, se’l retenia per 
haver realitzat una compra amb un bitllet fals de 20 dòlars. La intervenció 
policial va ser tant violenta que va causar la mort per asfixia del ciutadà mentre 
cridava repetidament “I can’t breathe, please don’t kill me” (No puc respirar, si 
us plau no em matis). 

El cas de George Floyd no és únic, no és excepcional i no és cosa de 4 agents 
de policia. És la conseqüència d’un racisme institucional present en la societat 
global i alimentat pel discurs de l’odi dels principals líders polítics del món.  

És un exemple més que encara, a dia d’avui, el color de la pell, la procedència, la 
orientació, la cultura o la religió determinen que un ciutadà sigui considerat de 1ª, 2ª, 
3ª o no sigui, ni tant sols considerat ciutadà. És l’eterna lògica supremacista. 

El moviment Black Lives Matter (Les Vides Negres Importen) va néixer el 2013 als 
Estats Units arrel de l'absolució de l'exmilitar George Zimmerman en l'assassinat de 
l'adolescent afroamericà Trayvon Martin per un tret. Des d'aquell moment, les 
manifestacions i les reivindicacions de el moviment han estat latents en la societat 
nord-americana reclamant que es garanteixin els drets humans i la dignitat, al mateix 
temps que denuncien l'existència d'una violència estatal cap a la població negra. 

El focus del conflicte, però, no es troba tant sols als Estats Units, és arreu del món on 
dia a dia ens topem amb incontables mostres d’aquest racisme institucional. 
A Europa sempre hem estat còmplices amb passivitat dels milions de morts al 
mediterrani i del tracte inhumà que reben les persones migrades en camps de 
refugiats; persones, que han hagut de fugir de guerres en les que les armes que es 
disparen han estat comprades, en gran part, a països Europeus. Ens enriquim amb 
les seves guerres i tanquem la porta als supervivents. És l’eterna lògica colonialista. 

Aquesta mateixa setmana ha estat especialment dura per tots els 
que defensem la llibertat de totes les persones a Catalunya. Com bé sabem 
aquests dies s'han vist actuacions dels cossos policials a la Catalunya central o 
Banyoles que atempten directament contra aquesta llibertat, juntament amb 
atacs a col·lectius i a habitatges de joves migrants a municipis veïns 
com són Mataró o Premià. I el més trist que alguns d'ells no han obtingut cap 
condemna explícita per part dels polítics locals.  

És per aquest motiu que, com a càrrecs electes defensors de la llibertat, hem de 
condemnar contundentment aquests actes i explicar molt bé a tota la societat, 
fins a l'esgotament, que aquests atacs no són a "presumptes delinqüents", sinó 
que són el fruit de la llavor del discurs xenòfob de la ultradreta que 
malauradament comença a brotar amb més força...i ho fa no només a Estats 



 

 

Units i a Europa en general, sinó també al costat de casa. 

Des de l’ajuntament de Malgrat de Mar som conscients de les dificultats que viuen dia 
a dia les persones racialitzades arreu del mon, i som conscients que cal combatre el  
racisme des de tots els indrets i posicions. Per aquest motiu donem suport al 
moviment Black Lives Matter i reforcem el compromís de seguir treballant perquè el 
nostre municipi sigui punt de trobada de diferents cultures i terra d’acollida, combatent 
les lògiques supremacistes i colonialiestes que mantenen viva la discriminació racial al 
mon. 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
1.- provació de l’acta de la sessió anterior celebrada el passat 7 de maig de 2020. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la 
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200618&punto=1 
 

El Sr. Alcalde pregunta si algun membre del Ple de l’Ajuntament ha de formular alguna 

observació al contingut de l’acte de la sessió anterior, celebrada el 7 de maig de 2020, la  

còpia de les qual s’ha distribuït juntament amb la convocatòria. 

Sense cap altre observació, per assentiment dels disset membres assistents, es 

declara aprovada l’acte de la sessió anterior, celebrada el 7 de maig de 2020. 

 
2.- Disposicions, acords i resolucions d’especial interès pel Consistori. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la 
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200618&punto=2 

Sra. Valbonesi- Bona tarda a tothom. Espero i desitjo que tots els malgratencs i 
malgratenques estiguin bé. Passo a fer un recordatori de les coses que tenim 
engegades des d’inserció laboral en aquests mateixos moments. La formació online 
que tenim. De l’1 al 10 de juny hem portat a terme les preinscripcions als primers 
cursos que es realitzen online des de la regidoria, adaptant-nos sempre a la situació 
actual. Són cursos que estaven previstos realitzar aquest primer semestre de forma 
presencial però degut a la pandèmia del Covid-19 s’han adaptat d’una forma online. 
Portem a terme tres formacions: atenció al client amb manipulació d’aliments es va 
iniciar el passat dilluns 15 de juny i finalitza el 20 de juliol. Participen 15 alumnes i 
inclou continguts actualitzats amb mesures davant del Covid-19 així com orientació 
laboral per potenciar la posterior incorporació al mercat de treball actual. Cal dir que 
aquesta formació està subvencionada per la Diputació de Barcelona en una acció 
mancomunada amb l’Ajuntament de Calella, que va ser un recurs que es va demanar 
a Diputació que es diu accions integrals de dinamització del mercat de treball a Calella 
i Malgrat de Mar 2020. Vam tenir 22 preinscripcions i s’han formalitzat 15, tenint en 
compte els requisits necessaris per fer els cursos. Després està el curs d’iniciació a la 
llengua de signes catalans, que és de 30 h. Es va iniciar també dilluns 15 de juny i 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200618&punto=1
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200618&punto=2
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finalitza el 9 de juliol. Participen 15 alumnes, cal dir que és un dels cursos que ha 
tingut més èxit i que en breu segurament podrem apostar per una segona valoració de 
fer-lo. Als alumnes que superin el curs se’ls atorgarà el certificat del mòdul A, 
reconegut pel departament d’educació de la Generalitat de Catalunya. El curs el 
realitza l’associació Apso, per la formació del llenguatge de signes, mitjançant 
plataforma formativa i està subvencionat 100% per la regidoria d’inserció laboral. La 
inscripció dels alumnes es va fer tenint en compte l’ordre de preinscripció. Vam tenir 
88 preinscripcions i s’han formalitzat 15. Des de la regidoria, com he dit, estem 
treballant per realitzar una nova edició de la formació en el segon semestre de l’any. I 
per finalitzar el tema de formacions, està Actic que és el bàsic de 25 hores. Es va 
iniciar aquest dimarts 16 de juny i finalitza el 16 de juliol. Participen 17 alumnes. En els 
primers dies és veritat que vam tenir una baixa d’una persona que li va fallar 
l’ordinador, en aquest cas. L’hem cobert abans d’iniciar la segona sessió. Està 
realitzada per una empresa i està subvencionada al 75% per la Diputació de 
Barcelona. Es realitza mitjançant l’aula virtual amb plataforma. Altres serveis que 
s’estan duent a terme és des de l’1 de juny hem començat a fer entrevistes no 
presencials, podent sol·licitar les persones hores per entrevista per WhatsApp o correu 
electrònic. Fins el moment s’han realitzat 37 entrevistes. Fem una mitja de 12 
entrevistes setmanals. Actualment estem donant cita per entrevista a una setmana 
vista. Després, igualment s’han posat en marxa, com heu pogut veure a les xarxes 
socials, la sessió informativa del programa de garantia juvenil. Tenim previst realitzar 
el dimecres 1 de juliol una sessió online per Zoom amb el suport del programa referent 
d’ocupació juvenil del Consell Comarcal del Maresme i les preinscripcions es poden fer 
mitjançant la web municipal des de demà fins el 26 de . Després, coses a tenir en 
compte, properes incorporacions, mitjançant el programa treball als barris. Tenim 
previst incorporar el proper 1 de juliol un agent cívic del parc Francesc Macià. La 
selecció es realitzarà demà 19 de juny. I un cap de colla i dos peons jardiners 
forestals, que es preveu la selecció el proper divendres 25 de juny. Actualment, 
l’oficina de treball de l’Alt Maresme està gestionant les ofertes. I bé, com ja sabeu, està 
engegada la brigada jove. Ja s’ha tancat el període de presentació d’instàncies. Per fer 
un resum molt breu, s'han presentat 69 persones. Comparat amb l’any passat que van 
ser, si no recordo malament, 52. Ahir 17 de juny es va publicar a la web tal com i com 
marcaven les bases, els admesos i exclosos al procés de selecció. La selecció es 
faran els dies 22 i 23 de juny i es portarà a terme la selecció a l’escola d’adults seguint 
sempre les mesures de seguretat marcades per la mútua de l’Ajuntament. El dilluns 
s’han convocat els aspirants a informació i coordinació. S’han acreditat 29 joves i 
dimarts els aspirants a informació només, han acreditat ESO 28 joves. Es realitzarà 
una prova d’interessos i vinculada a la feina a realitzar i posteriorment una entrevista 
personal. La incorporació està prevista per l’1 de juliol en dos torns, un de tarda i l’altre 
de matí. Moltíssimes gràcies.  

Sr. Ortín- Bon vespre a totes i tots. Informar que del 6 al 31 de juliol es tornarà a oferir 
una nova programació de cursos i tallers del juliol jove, adreçats a joves entre 13 i 18 
anys. Aquest any, però, a causa de les circumstàncies especials de la Covid-19, hem 
hagut d’adaptar-nos a les indicacions del departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya i de la Direcció General de Joventut, de cara a l’adopció de tot un seguit de 
mesures de prevenció per tal d’evitar la propagació del virus. Entre les principals 
mesures adoptades, destacar la limitació del nombre de participants per activitat a un 
màxim de 10 joves. En aquells tallers on hi hagi una demanda superior a 10 
participants s’ha previst la creació d’un segon grup amb un màxim també de 10 
participants, l’obligatorietat de dur la mascareta dins de classe i fer-ne ús en el moment 



 

 

que no sigui possible el manteniment de la distància de seguretat d’1,5 metres, la 
creació de la figura responsable de prevenció i higiene, que haurà de fer un curs de 
formació al respecte. En aquest cas, la persona encarregada serà l’auxiliar tècnica de 
joventut que ja l’està realitzant, juntament amb un dels conserges del centre cívic. Les 
activitats que s’oferiran dintre del juliol jove d’enguany són el curs de monitors, el 
musical, el taller de música i vídeo per a Instagram, el taller de robòtica, el taller de 
programació, el taller de fotografia i el taller de dansa urbana. El període d’inscripcions 
es va obrir el passat dilluns dia 8. Restarà obert fins el 30 d’aquest mes. Informar que 
del 25 de juny al 9 de juliol tornen les aules d’estudi. Aquest cop, però, amb uns canvis 
degut a la Covid-19, complint amb tots els protocols sanitaris adoptats per 
l’administració. Finalment, informar també que el passat divendres dia 12, des dels 
diferents canals de comunicació de l’Ajuntament, es va informar de tot un seguit de 
novetats dins de la festa major de Sant Roc d’enguany, a conseqüència de 
l’emergència sanitària de la Covid-19. Davant la impossibilitat de garantir totes les 
mesures de seguretat necessàries en aquells actes multitudinaris com barraques i el 
correfoc, entre d’altres que ja de per si impliquen aglomeracions que poden suposar un 
risc seriós per la salut de les persones, des de les regidories de joventut i cultura hem 
optat per la reinvenció i definició dels actes, treballant en la línia d’oferir tot un conjunt 
d’activitats alternatives i de petit format on es garantiran totes les mesures d’higiene i 
de compliment del distanciament social establert. D’altres anys vindran que les 
circumstàncies faran possible recuperar tots aquells actes de festa major tal com 
sempre els havíem anat coneixent. Ara, però, toca prioritzar la salut de les persones i 
prendre totes les mesures sanitàries al nostre abast de cara a evitar futurs rebrots. 
Fruit de tot això, una de les modificacions pressupostàries que des de l’equip de 
Govern portem avui a Plenari són els 60.000 € del pressupost a Barraques que 
destinarem a ajudar el comerç local que està patint la crisi econòmica provocada per la 
pandèmia.  

Sra. Ortiz . El mecanisme de gestió tributària a fi de poder dur a terme el retorn als 
contribuents de les contribucions especials que es van avançar per les obres del 
passeig marítim de la segona fase. Informar que s’ha retornat l’import avançat i els 
interessos generats per la totalitat del temps que aquests cèntims han estat a les 
arques municipals. Aquesta mesura ha estat ben rebuda per part dels contribuents, 
especialment pel sector turístic hoteler. 

Sr. Serret- Bona tarda, gràcies Alcalde. En aquest cas, des de la regidoria d’acció 
social crec que és important esmentar que una de les accions que hem portat a terme 
ha estat precisament gràcies a la modificació pressupostària del darrer Plenari, 
transferint aquells 340.000 € del superàvit i que ens permet per emergència de la 
Covid, donar resposta a situacions de greu vulnerabilitat, s’està portant a terme tots 
aquells ajuts en base a primeres necessitats, aliments, compra de productes 
farmacèutics, i amb aquest augment importantíssim de l’entorn de 1000 persones cada 
mes que es distribueix aliments juntament amb Càrites i Creu Roja. I per altra banda 
també la regidoria d’habitatge, els decrets que anem signant en expedients per tal de 
poder donar suport amb aquell import de 600 € pel pagament del lloguer a les famílies 
que han patit ERTOS o bé es troben en situació d’una pèrdua de feina vinculat amb la 
Covid i amb situació actual. Per altra banda també, des de la regidoria de participació 
ciutadana, i miraré de ser molt breu i concís, voldria destacar que precisament un dels 
motius que ha portat que aquest Plenari s’hagi ajornat una setmana ha estat la creació 
de la comissió de recuperació econòmica i social que va tenir lloc, que va concloure 
les seves propostes el 3 de juny i va permetre aquesta valoració per part dels tècnics i 
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que per tant també avui incorporem mesures en aquest Plenari per ja fer-les efectives. 
Permeteu-me que expliqui en breu resum quines han estat aquestes accions. Crec que 
és important donar la veu i la rellevància malgrat que a través de la plataforma Malgrat 
Decideix es pot consultar el contingut de les 88 propostes, però sí que penso que 
aquest és un mitjà més que tenim, com administració, per donar a conèixer un procés 
de participació ciutadana. pel que fa en relació a les propostes, exposar que en l’àmbit 
de l’ocupació els agents que han participat en aquesta comissió han posat de manifest 
que és urgent i imprescindible la creació de llocs de treball i el foment d’ocupació. Així 
mateix hi ha diferents aportacions per tal de vetllar per afavorir el treball protegit i el 
sector de la població dels més vulnerables. En aquest mateix sentit, també es proposa 
a l’administració que tingui en compte el servei d‘orientació laboral de Càrites. Tal com 
ha explicat la regidora Valbonesi, ha comentat que la seva regidoria ha començat a 
gestionar de forma gratuïta i online, oferint tres formacions. Destacar que ja hi ha 
accions d’aquesta comissió que s’estan porten a terme, com he dit i altres que 
mitjançant aquest Plenari anirem desgranant que també es portaran a terme d’una 
forma directa. Aquesta mateixa regidoria d’inserció laboral que s’ha destacat el treball 
conjunt amb les diferents regidories i la gran implicació i necessitat que també veurem 
com es preveu incorporar nou personal, perquè és una regidoria en un moment que hi 
ha molt d'atur, aquest suport. En relació al comerç, les propostes es divideixen en la 
planificació, promoció i mesures econòmiques. En l’apartat de planificació es proposa 
l’elaboració d’un pla específic de reactivació de mercats de marxants i la redacció d’un 
pla i estratègies del comerç local. En l’apartat de promoció es recullen les idees com la 
creació de campanyes per incentivar el consum de productes locals, campanyes de 
promoció de comerç, de proximitat, la creació de vals d’intercanvi o la creació d’un 
mercat digital de venda en línia. Les mesures econòmiques que és per la reactivació 
del comerç, a més de baixar la pressió fiscal, seria amb programes de subvencions. 
També es proposa subvencionar la rebaixa del lloguer dels lloguers comercials. En 
aquest punt deixeu-me que destaqui, ja ho apuntava el regidor Ortín, hi haurà una 
modificació pressupostària de 60.000 € per donar també una aprovació a les bases 
reguladores de subvencions al comerç local per un import total de 80.000 € i que 
permetrà establir un ajut en forma de prestació econòmica de fins a 500 € per les 
activitats comercials i el servei que ja s’explicarà en el moment d’aquest punt. Dir 
també que en relació a la promoció del municipi, en aquesta comissió, a més de les 
millores en infraestructures del sector turístic i de l’espai públic en general, es proposa 
treballar la marca de Malgrat de Mar, promocionant-la amb mitjans i millorar la imatge 
com a destinació turística, així com també demanen una millora en les infraestructures 
i en l'entorn més proper. Vull destacar que precisament aquesta setmana ja han 
començat els canvis a les jardineres al carrer de mar, que permetran tenir un entorn 
molt més acollidor i facilitar que el comerç de proximitat tingui aquest entorn 
immillorable. I aquesta és la iniciativa que tenim també en els diferents punts del 
municipi, treballar perquè les infraestructures acompanyin el sector. En relació a 
l’àmbit general de turisme també es proposa l’objectiu de desestacionalitzar la 
temporada mitjançant, entre d’altres, consolidar el procés de modernització dels 
equipaments, a proposta del sector turístic, fa referència en especial a l’embelliment de 
l’entorn com dèiem. A resultes també del temporal Glòria una proposta concreta pel 
desenvolupament turístics l’obertura i promoció del canal de Kaysurf. I per últim també 
es proposa donar suport al sector turístic amb la implementació de diferents protocols 
que hauran de seguir tots els establiments turístics en relació a donar suport o 
seguretat en aquesta pandèmia. En quant a fiscalitat, les propostes són que 
l’administració rebaixi la pressió fiscal sobre les activitats de manera proporcional a 
l’impacte que hagi pogut ocasionar el Covid. Aquí la regidora Ortiz ja ha fet esment de 



 

 

les diferents accions, entre d’altres aquests 90 dies d’ajornament de pagament 
d’impostos, el pagament a proveïdors de forma directa a menys de 20 dies com ja es 
feia, no cobrar la quota de la llar d’infants, el pagament de 5 subvencions pel foment 
de l’activitat econòmica, entre d’altres. També exposar en relació a l’economia que es 
proposa la millora de mesures organitzatives, l’elaboració d’un catàleg d’activitats en 
l’economia o l’estudio socioeconòmic per saber on som, la creació d’un fons municipal 
per la reactivació dels diferents sectors i els ajuts per autònoms i pimes. Pel que fa a 
l’àmbit sociocultural i atenció a les persones, relacionat amb educació es proposa 
impulsar el projecte Educació 360 amb l’objectiu d’aconseguir equitat educativa i la 
igualtat d’oportunitats, generar relacions entre escoles i altres sectors, treballar per 
compensar la pobresa infantil, garantir activitats de lleure durant l’estiu i incrementar 
les beques. En aquest punt ja està previst treballar en aquest projecte, de fet la 
regidoria d’educació ja ho està fent. I adherir-nos al projecte que la Diputació ha 
engegat pel que fa al projecte educatiu 360. També s’ha donat cobertura informàtica, 
com ha explicat la regidora Borrell, als diferents alumnes del municipi que tenien 
aquesta necessitat. En relació amb la cultura, el teixit associatiu i els barris, les 
propostes de la comissió es basen en aprofitar la tasca de les associacions culturals i 
juvenils per fer més accessible la cultura a la població, mantenir les inversions 
municipals en cultura, reactivar els actes culturals. Com podem veure ja s’està 
treballant i es va definint aquestes partides. Crec que la regidora de cultura també ho 
exposava i ho veurem en aquest mateix Plenari, que es mantenen actes i que es 
reformulen per tal de continuar garantint la cultura i donar aquest suport a les persones 
que viuen de la cultura. Per altra banda, la comissió ha elaborat en relació a serveis 
amb diferents propostes relacionades amb la detecció dels més vulnerables, la 
implementació de les targetes moneder, i ajuts a la mobilitat, la revisió i actualització 
de protocols, l’increment de serveis d’atenció domiciliària, entre d’altres. I respecte la 
gestió i distribució dels aliments, hi ha un gran allau de propostes relacionades per tal 
que els diferents sectors que puguin donar aquelles mermes que els sobrin com també 
col·laborar en aquest sentit, així sigui. I per concloure, sí que m’agradaria destacar pel 
seu valor estratègic la proposta de l’Associació de Comerciants de crear un espai 
plural representatiu intergeneracional que repensi el futur de Malgrat. Una taula 
multisectorial i planificada que dissenyi el Malgrat del futur. Disculpeu l’extensió però 
penso que era important donar la veu de les persones que han col·laborat en aquesta 
comissió des d’aquest punt, agraïm l’alt contingut d’aquestes gairebé 100 propostes. 
Sabem que els processos participatius no sempre tenen aquesta afluència i activitat i 
per tant, vol dir que tenim moltes ganes que Malgrat funcioni, es reactivi, i de 
col·laborar entre tots i tots aprofitant l’expertesa dels diferents sectors, dels diferents 
col·lectius. Agraeixo tota aquesta activitat que ara ens permet treballar en aquesta 
línia. Moltes gràcies.  

Sr. Mercader. - Per finalitzar aquest punt, avui s’ha publicat una bona notícia. Crec 
que és una bonia notícia per l’Ajuntament de Malgrat de Mar en relació a la proposta 
de resolució del contracte administratiu subscrit per l’Ajuntament de Malgrat de Mar 
amb l’empresa Rogasa, per l’execució de les obres incloses en el projecte de 
rehabilitació del passeig marítim, en el qual la comissió jurídica assessora de la 
Generalitat de Catalunya ha emès un dictamen preceptiu en el sentit d’informar 
favorablement a favor de l’Ajuntament de Malgrat de Mar. El dictamen considera que la 
causa de resolució contractual és l’establerta a la lletra H de l’aparat 1 de l’article 211 
en relació a l’article 242 de la mateixa norma. Per tant, la no acceptació del 
contractista dels preus fixats per l’administració, invocada per l’Ajuntament, i no pas la 
de l’article 211.1 apartat G com pretenia l’empresa adjudicatària. En conseqüència per 
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tant, no s’escau el pagament del 3% de l’obra pendent d’executar que estableix l’article 
213.4 de la llei de contractes del sector públic. Tampoc s’escau la indemnització 
reclamada per danys i perjudicis causats per la suspensió de les obres, atès que la 
suspensió no és imputable a l’administració sinó que és conseqüència de la resolució 
del contracte. Per tant, ens alegrem que la Comissió Jurídica assessora de la 
Generalitat hagi donat favorablement a l’Ajuntament de Malgrat i no pas a l’empresa 
constructora i donant el recolzament el 100% a l’administració local.  

3. - Modificació pressupostària 2020/5 mitjançant concessió de crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la 
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200618&punto=3 
 
Vista la memòria del regidor de l’àrea de serveis econòmics de data 8 de juny de 2020 
en la qual es posa de manifest la necessitat de tramitar un expedient de modificació 
pressupostària mitjançant la concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, 
finançat amb càrrec al romanent de tresoreria i amb baixes del pressupost de 
despeses.  

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 : 

 
Aplicació 

pressupostària
 Descripció  Crèdits inicials  Modificació 

 Crèdits 

defintius 

22.1521.48901 Ajuts accés habitatge de lloguer per a joves 10.000,00        5.000,00        15.000,00        

Suplement de crèdit 10.000,00        5.000,00        15.000,00        
 

 
Aplicació 

pressupostària
 Descripció  Crèdits inicials  Modificació 

 Crèdits 

defintius 

21.1532.61990 Urbanització plaça Pere III -                     75.000,00      75.000,00        

21.1532.61991 Urbanització plaça Fèlix Cardona -                     130.000,00   130.000,00      

11.9330.62200 Sala servidors CPD -                     70.000,00      70.000,00        

80.9330.62201 Construcció bloc nínxols -                     81.000,00      81.000,00        

40.3424.63200 Millores camp de futbol -                     70.000,00      70.000,00        

91.4312.63200 Millores mercat municipal -                     22.000,00      22.000,00        

21.1600.61900 Canalització aigues pluvials carrer Indústria -                     291.000,00   291.000,00      

21.1532.61992 Enjardinament avinguda Països Catalans -                     45.000,00      45.000,00        

90.1330.62301 Sistemes de control i regulació del trànsit -                     24.000,00      24.000,00        

90.1532.60900 Carril bici 30.000,00      30.000,00        

22.1520.63200 Adequació habitatge social -                     30.000,00      30.000,00        

Crèdit extraordinari -                     868.000,00   868.000,00      
 

 
Aplicació 

pressupostària
 Descripció  Crèdits inicials  Modificació 

 Crèdits 

defintius 

50.3260.48900 Ajuts mobilitat joves estudiants 5.000,00          5.000,00 -       -                     

22.1521.22799 Promoció de l'habitatge inclusiu 30.000,00        30.000,00 -     -                     

Baixes en despeses 35.000,00        35.000,00 -     -                     
 

 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200618&punto=3


 

 

Subconcepte 

pressupostàri
 Descripció 

 Previsions 

inicials 
 Modificació 

 Previsions 

definitives 

12.87000 Per a despeses generals. 4.872.048,72  838.000,00   5.710.048,72  

4.872.048,72  838.000,00   5.710.048,72  
 

 
En la memòria es qualifiquem com a inversions financerament sostenibles : 

Aplicació 

pressupostària
Descripció Crèdits inicials

21.1532.61990 Urbanització plaça Pere III 75.000,00        

21.1532.61991 Urbanització plaça Fèlix Cardona 130.000,00      

11.9330.62200 Sala servidors CPD 70.000,00        

80.9330.62201 Construcció bloc nínxols 81.000,00        

40.3424.63200 Millores camp de futbol 70.000,00        

91.4312.63200 Millores mercat municipal 22.000,00        

21.1600.61900 Canalització aigues pluvials carrer Indústria 291.000,00      

21.1532.61992 Enjardinament avinguda Països Catalans 45.000,00        

90.1330.62301 Sistemes de control i regulació del trànsit 24.000,00        

90.1532.60900 Carril bici 30.000,00        

838.000,00      
 

 
Vist l’informe emès per l’interventor de fons en 9 de juny 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. 
 

Obert el torn d’intervencions 

Sra. Ortiz- Portem a Plenari la tramitació d’una modificació pressupostària finançada 
amb la incorporació de crèdit del romanent líquid de tresoreria per una banda i per 
l’altra de transferència de crèdit de dues partides. Les que són de transferències entre 
partides són les següents: de l’assignació pressupostària ajuts de mobilitat a joves 
estudiants traspassem el seu saldo de 5000 € a la partida ajuts accés habitatge per 
lloguer per joves, deixant aquesta partida en 15.000 €. De l’aplicació pressupostària 
promoció de l’habitatge inclusiu s’han traspassat 30.000 € a la partida adequació 
d’habitatge social. Aquestes dues modificacions s’han fet atenent la petició del regidor 
d’habitatge i joventut que ha considerat més adient distribuir d’aquesta forma les 
partides, degut a les necessitats de la seva regidoria. Per una altra banda tenim una 
altra modificació pressupostària que és a càrrec del romanent de tresoreria i que són 
considerades com inversions financerament sostenibles per un import de 830.000 €: 

He de dir que aquí ens falten, quan nosaltres vam iniciar els pressupostos i les accions 
i obres a càrrec del romanent que faríem, havíem exposat unes obres de més 
envergadura, però degut a la situació econòmica que vivim, pensem que no és el 
moment de fer grans obres i hem decidit engegar aquestes obres més petites i 
d’aquesta manera reactivat l’activitat econòmica del municipi i del sector. Gràcies. 

Sr. Roger- Respecte aquesta cinquena modificació del pressupost que portem avui a 
aprovació, cal dir des d’ERC que n’esperàvem un altre contingut. Certament, com deia 
abans el portaveu del Govern en el segon punt, s’ha endarrerit el Ple esperant 
aquestes propostes que s’han fet per part del teixit associatiu del municipi, dels sectors 
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econòmics, i realment han estat aportacions valuoses però que el que se’ns havia 
explicat és que s’endarreria aquest Plenari per tal de tenir en compte totes aquestes 
propostes. I realment, doncs, estem aquí fent una modificació que el que fa és, com 
deia la regidora, decaure obres que vostès havien previst com a inversions a càrrec 
del superàvit en el pressupost d’aquest 2020 i incorporar tota una sèrie de projectes 
que en aquest cas ERC va proposar incloure en el pressupost d’inversions 2020 i que 
vostès van desestimar. I en aquest moment els veiem incorporades en aquesta 
modificació de pressupost. Parlem de la urbanització de la plaça Pere III, parlem de la 
urbanització de la plaça Fèlix Cardona i parlem també de millores en el terra del 
mercat municipal que recordem que pel desembre vam presentar com a propostes 
perquè s’incorporessin al pressupost i no van ser estimades. Respecte també a les 
modificacions que proposen, veiem una partida de 70.000 € amb millores al camp de 
futbol, millores que hem vist que a l’informe que es fa per part del departament 
corresponent, abarquen tan sols un canvia les portes dels vestidors. Entenem que les 
portes dels vestidors deuen estar destrossades, perquè 70.000 € per fer aquests 
canvis a les portes dels vestidors realment és una xifra considerable. També 
preguntant al regidor de serveis informàtics hi ha una partida de 70.000 € per la sala 
de servidors de l’Ajuntament. Aquest regidor és coneixedor d’aquest projecte, perquè 
és un projecte que la Diputació va redactar per tal de millorar les infraestructures i els 
equipaments de telecomunicacions de la casa consistorial d’aquest Ajuntament i a més 
a més d’aquests servidors que hi havia la necessita de canviar-los de lloc, el projecte 
contenia també la millora de tota la xarxa de cablejat i millorar les infraestructures, com 
a mínim la part elèctrica de l’edifici, que en algunes parts està obsoleta. Preguntar-li al 
regidor si aquestes altres parts del projecte es tenen contemplades fer si és així, és el 
que hauria de dir, que el PSC renuncia a aquest projecte que anys anteriors portava 
en programes electorals que era la construcció d’una nova casa consistorial. Entenem 
que si vostès es posen a fer aquest tipus de projectes en aquest Ajuntament actual vol 
dir que creuen que aquesta ha de ser la seu per bastants anys de la casa consistorial. 
Per continuar, també advertir, tal com fa en aquest cas l’informe d’intervenció que amb 
aquesta modificació hem ja incorporat despeses per valor de 5 milions d’euros, que 
hem estirat del romanent líquid de tresoreria que teníem per despeses generals, que 
era de 7 milions. Per tant, d’aquests 7 milions llargs ens en queden 2 milions en aquest 
cas, advertir que estem molt en mans del Govern central i de les decisions que prengui 
en el sentit de mesures fiscals i financeres per aquest pressupost del 2021 i també pel 
que fa al superàvit del 2020 que recordem que tan sols s’ha pronunciat pel 20% del 
que pot fer l’Ajuntament, en aquest cas amb aquells 3 milions llargs només tenim clar 
que podem gastar un 20% i això ens ho permet fer en polítiques socials, però advertir 
que aquesta tirada important del romanent líquid de tresoreria, si no hi ha 
modificacions de la normativa ens pot afectar la capacitat de finançament de cara a 
l’exercici de l’any que ve. Moltes gràcies.  

Sra. Ponsa- Bona tarda a tothom. Veiem aquesta modificació pressupostària que 
nosaltres compartim les paraules del Sr. Roger, esperàvem veure les propostes de la 
comissió de treball per la recuperació social i econòmica, precisament per això vam 
entendre que el Ple es posposava una setmana, però veiem que no hi ha propostes 
d’aquestes a la modificació que es presenta avui a Plenari. Pel que fa, a mi 
m’agradaria preguntar per la urbanització de les places. De la plaça Pere III, aquest 
projecte imagino que està fet o no, ho voldria preguntar, a veure en quin punt està i si 
es farà amb participació ciutadana i el consens dels veïns al com s’havia parlat en el 
Ple de pressupostos, si no recordo malament. També volia saber si el projecte de la 
plaça Fèlix Cardona està fet i si ja està feta també la memòria valorada i si s’havien 



 

 

recollit totes les aportacions que havien fet els veïns. Pel que fa a la construcció de 
nínxols, ja que cada X temps s’ha d’anar ampliant el cementiri i per tant, és un tema 
que sol sortir quan es fa una modificació pressupostària. Les millores del camp de 
futbol imagino que són les portes i evidentment sí eu nosaltres en el nostre mandat ja 
havíem començat a treballar-hi per canviar aquestes portes del camp de futbol que 
estaven molt malmeses. I el mercat municipal també fa falta el terra. De fet nosaltres 
també hi estàvem treballant. Pel que fa a la canalització de les aigües pluvials del final 
del carrer indústria és una obra molt necessària que els veïns han demanat 
reiteradament. Aquest projecte el vàrem encarregar nosaltres a la Diputació de 
Barcelona. També està molt bé que es pugui portar en aquesta modificació 
pressupostària i fer aquesta canalització. Pel que fa a l’enjardinament de l’avinguda 
Països Catalans, sí que m’agradaria saber en quin tram actuaran, si actuaran en tot el 
tram, si només una part. Això sí que m’agradaria que m’ho expliquessin. També 
m’agradaria saber del carril bici de l’avinguda Costa Brava, si està previst, pels 30.000 
€ que veig suposo que està previst fer-ho amb pintura. Des de JxM nosaltres pensem 
que estaria bé fer-ho amb el formigó colorejat. No sé si tenen previst fer-ho així. Ja 
hem vist que en el tram inicial de l’avinguda el formigó colorejat no perd color i per tant, 
ens agradaria saber si continuaran amb aquest model o només volen pintar aquest 
carril bici. Gràcies.  

Sr. Mercader. Passarem a contestar les diferents preguntes que ens han traslladat. Jo 
faré una primera contestació i que els regidors corresponents vagin contestant les 
preguntes més concretes. Jo m’alegro que moltes inversions que portem a la 
modificació del pressupost vostès hi estiguessin treballant, la llàstima és que no ho 
haguessin executat. Però bé, significa que en aquest sentit suposo que si portem 
endavant fer la plaça Pere III, que recordo que també va ser una moció del PSC en el 
seu dia a l’oposició i que es va votar en contra, però bueno, està bé que al final tots els 
partits polítics amb el temps estem d’acord que s’ha de fer aquesta plaça. O la plaça 
Fèlix Cardona, on comenta la Sra. Ponsa que hi va haver la participació ciutadana, 
entenc que aquesta participació ciutadana serà respectada i es tirarà endavant 
d’aquesta manera la plaça. M’alegro que moltes d’aquestes modificacions vostès hi 
estiguin d’acord. Per tant, espero que encara que no sigui la modificació 
pressupostària que vostès esperaven, veig i entenc que totes aquestes obres les 
veuen necessàries i que s’han de realitzar per tal de millorar els diversos sectors del 
nostre municipi. Estenc que si s’ha escoltat al Sr. Serret, ha detallat de forma breu 
però molt concisa que moltes d’aquelles propostes que van fer a la comissió de treball 
es porten avui a terme en el Plenari, no només en aquesta modificació sinó en els 
següents punts, com la subvenció a joves per mantenir l’habitatge, la subvenció de 
80.000 € al comerç+ local, la suspensió dels interessos per tal de pagar per exemple 
els impostos i taxes a finals d’any, com per exemple també la suspensió de la taxa 
d’ocupació de terrasses que ha estat molt ben rebuda pel sector. Per tant, potser 
esperaven un altre tipus de modificació però sí eu és cert que es va retrassar aquest 
Ple per incorporar el màxim de propostes que va fer la comissió i ja estan 
incorporades. Per tant, en aquest sentit no estem d’acord. Estem d’acord en aquests 
projectes fan falta, tant Govern com oposició, per tant, m quedo amb lo positiu de les 
seves intervencions. 

Sr. Cardona- En primer lloc, no sé si m’escolteu, perquè amb la intervenció del Sr. 
Roger se’ns ha quedat a la meitat i la intervenció de la Sra. Ponsa no l’hem pogut 
escoltar, però intentaré respondre. En primer lloc, el projecte de la sala de servidors. 
Aquest projecte sap que va en diverses fases. Té una primera fase d’adequació de la 
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sala de servidors. Té una segona fase d’adequació de la xarxa. I l’última fase 
d’adequació dels servidors. En aquest moment hem optat per començar amb la sala 
de servidors i això evidentment vol dir que seguirem apostant per la realització del 
projecte. Portem els 70.000 € perquè nosaltres havíem destinat una part del 
pressupost a aquest projecte però degut al Covid hem hagut de treure diners 
d’aquesta partida per invertir en dispositius per adequar-nos al teletreball. Espero 
haver pogut respondre a aquest punt. Del carril bici, si vol ho parlem ara o a la seva 
moció però en qualsevol cas li avanço. No, no és pintura, és obra i sanejament i la 
connexió d’alguns punts de la Costa Brava. Nosaltres tenim previst començar el 
manteniment de la xarxa interior del municipi, però hi ha trams com l’avinguda Costa 
Brava on fa falta aquesta obra, fa falta arreglar punts com per exemple el tram del 
carril bici que acaba en un arbre i aquesta modificació s’ha estimat en aquests diners, 
és el més gran en manteniment. Estem preparant el terreny per aquesta 
homogeniatització del carril bici.  

Sr. Mercader. Les portes crec que ja li ha contestat la seva companya d’oposició, la 
Sra. Ponsa. 

Sr. Serret- Per respondre, perquè sincerament crec que he fet una exposició i he anat 
argumentant els diferents motius pels quals avui havíem retrassat aquest Plenari 
precisament per incorporar propostes que s’han fet a la comissió. I em sap molt greu 
que es vulgui confondre a la ciutadania. Primer, perquè no totes aquestes propostes 
han de venir donades d’una modificació pressupostària exclusivament. Algunes d’elles 
sí i per tant, estan incorporades de la modificació, però d’altres no. Altres estan 
incorporades al Plenari, les veurem a continuació, com ja ha apuntat l’Alcalde i em sap 
greu que es vulgui confondre d’aquesta manera. Dir també que per part del Govern 
també ens hauria agradat portar avui una modificació pressupostària molt diferent, 
evidentment, perquè voldria dir que no estem en un context d’estat d’alarma, en un 
context de pandèmia mundial que ha desenvolupat en una crisi econòmica, una crisi 
social i una crisi cultural. I per tant ens ha obligat a repensar els objectius i les prioritats 
d’aquest Govern, les prioritats d’aquest municipi. I per tant, evidentment, s’ha d’anar 
veient, com també hi ha un canvi a les polítiques del nostre dia a dia, i una d’elles és 
precisament la modificació pressupostària que avui portem a terme. En aquesta 
comissió de recuperació econòmica, social i cultural es demanava que hi haguessin 
millores de l’entorn, de les infraestructures, i precisament tal com ha explicat la 
regidora d’hisenda, ha explicat que hi ha millores urbanístiques de petit format també 
per intentar impulsar l’activació econòmica d’aquells treballadors i treballadores que 
han de fer aquestes petites obres i per tant possibilitar també que moltes empreses de 
partit format puguin treballar pel nostre municipi i reactivar l’economia des d’aquest eix 
tan vertebrador que és l’economia de les petites i mitjanes empreses. Dit això, 
respondré a la Sra. Ponsa. Suposo que sabrà que en Junta de Govern del mes de 
desembre es va aprovar la memòria valorada de la plaça Fèlix Cardona. Vostès en són 
convidats a les Juntes de Govern, i en la que puguem reemprendre la normalitat 
podran continuar formant-ne part i podran continuar seguint d’aquesta transparència 
que des del Govern anem traslladant. Aquesta memòria valorada, com no podia ser 
d’una altra manera, contemplava les aportacions que s’havien fet en la participació 
ciutadana. I per tant, evidentment, hi haurà aquesta millora que els veïns reclamaven, 
igual que en aquells projectes que diu que estaven treballant, en el mercat municipal, 
ja ens hauria agradat, segurament també al regidor de mercat, trobar-se aquestes 
memòries valorades i aprovades perquè voldria dir que de facto haguéssim pogut 
començar-hi a treballar molt abans. Però evidentment és d’agrair que trobin bé 



 

 

aquestes millores, que les comparteixin i que per tant, com a Consistori, anem a l’una. 
I pel que fa als pluvials, és una reclamació que els veïns fan per la problemàtica que 
els comporta les inundacions i per tant, des del primer dia que treballem conjuntament 
amb ells, per millorar el seu dia a dia i les problemàtiques que produeix en el nostre 
municipi aquesta poca pendent que tenim, perquè no només hi ha problemàtiques en 
aquest sector, per tant, haurem de continuar treballant en aquesta línia. Gràcies.  

Sra. Viñolas- Bona tarda a tothom. El nou replanteig d’enjardinament que es farà a la 
zona de Països Catalans és perquè s’ha de fer una actuació a tots els arbres. En 
principi és la vorera del bulevard i el projecte seria fer un escocell corregut. Gràcies. 

Sr. Roger- En primer lloc dir que vostè comentava que les respostes sobre el tema de 
la despesa de 70.000 € en portes al camp de futbol no l’he pogut escoltar, perquè la 
connexió en aquell moment era deficient no he sentit ni una paraula de la intervenció 
de la Sra. Ponsa. Per tant, si m’ho volen respondre o sinó a posteriori ja sabré 
exactament a què es refereix aquests 70.000 €.  

Des de Localred s’han reiniciat els servidors. Seguirem amb aquest Ple 
telemàtic. Tenia la paraula el Sr. Roger. 

Sr. Roger- De veritat que és complicat. Demanem, per part d’ERC, disculpes a la gent 
que està intentant seguir aquest Ple i és complicat seguiré el debat. Per tant, intentaré 
ser breu. Deia que la demora d’aquesta sessió Plenària venia en bona part 
determinada per aquesta incorporació en aquesta modificació que havia de tenir gran 
vincle amb les propostes que s’havien de recollir, això és el que se’ns va explicar. I 
quan s’ha parlat per part del portaveu que s’intentava confondre a la ciutadania, si és 
per aquest motiu, que ho desconec, perquè és molt difícil seguir un debat en aquestes 
condicions, crec que tenim tot el dret a fer una valoració i en aquest cas, en aquest 
sentit. I com he explicat, hi ha una sèrie de mesures que es proposen en les que 
estem d’acord i en altres no. I el que farem serà abstenir-nos perquè no podem 
separar cada una de les propostes. 

Sra. Ponsa- Nosaltres des de JxM demanem que si torna a haver aquests talls se 
suspengui el Ple, perquè realment és molt difícil seguir el debat, des de l’inici hem patit 
talls de veu i com deia, és molt difícil seguir. I penso que no són maneres de tractar 
temes del poble que són molt importants, com la modificació pressupostària que es 
porta i d’altres que hi haurà durant el Plenari. Per tant, demanem que si torna a passar 
se suspengui el Plenari i es faci a la sala de Plens com han fet altres municipis, on el 
distanciament social que ens marquen es podria haver fet perfectament i no donaríem 
aquesta imatge que estem donant a tots els malgratencs i malgratenques que ens 
estan veient per YouTube o si ens estan escoltant per la ràdio, perquè realment es fa 
difícil. Responent a lo que vostès han dit, a veure, Sr. Mercader, vostè diu que perquè 
no vàrem fer aquests projectes que, alguns. En dos anys que vàrem estar a Govern 
vàrem fer mig poble i entre que comencem i fem projectes sabem que passa un temps. 
Per tant, no vàrem tenir temps de fer-los tots. Però sí que hem fet obres importants i 
per tant, aquestes obres s’han estat executant i han estat finalitzades. També no hi ha 
diners per tot el que s’ha de fer. Però nosaltres estem molt contents que aprofitin la 
feina que nosaltres ja vàrem iniciar i continuïn amb alguns d’aquests projectes que 
porten a modificació pressupostària. Contestant al Sr. Serret, a veure, no és que 
vulguem confondre a ningú, és que quan ha fet la seva intervenció s’ha tallat i jo no 
l’he escoltat bé, no he sentit lo que vostè havia fet, les seves aportacions i la comissió 
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de treball per la recuperació social i econòmica. Però vostè veu i es ratifica que aquest 
Plenari que estem fent avui la veritat és que deixa molt que desitjar. Només volia 
dirigir-me al Sr. Cardona, que m’ha dit que no era pintura però m’ha dit que era el tram 
gran del carril bici i que era el manteniment de la pintura. Per tant, no sé si hi ha hagut 
una confusió, un tall o bé, no ho sé. Per tant, si em pot respondre, simplement és 
això.He dit que per una banda és la modificació del que seria obra i connexió i 
sanejament de l’avinguda Costa Brava per una posterior modificació poder realitzar-ho.  

Sr. Mercader.- En principi la reclamació que fa vostè Sra. Ponsa de nivell de 
connectivitat li passarem aquesta queixa pública a Localred, que és la plataforma que 
fa que puguem fer aquest Ple telemàtic en les condicions més o menys òptimes. I si 
haguéssim pogut fer aquest Ple presencialment a la sala de Plens que té l’Ajuntament 
de Malgrat, que tots sabem la dimensió, amb les mesures de seguretat sanitàries no 
és possible. Si s’hagués pogut fer, s’hauria fet sense cap mena de problema. 
Igualment, aquesta queixa la traslladarem a Localred. 

Sra. Ponsa- Només comentar al Sr. Cardona que s’ha tallat i no l’he escoltat bé, a part 
que se sentia com un eco darrere, però que no passa res, que quan ens veiem ja m’ho 
explicarà. Sr. Mercader, faci aquesta queixa a Localred perquè realment tenim 
problemes, no s’escolta i es talla la veu, és important que sàpiga que el sistema que 
tenen no ens està funcionant correctament almenys a nosaltres.  

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, d’11 de juny de 2020. 

Vista la proposta de l’alcaldia, el Ple de l’Ajuntament, amb el vot a favor (SI) 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. Óliver Sánchez-

Camacho Garcia i Sr. Joan Mercader Carbó (10 vots a favor) i l’abstenció del Sr. 

Enric Zaldo Aubanell, 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 (7 abstencions), 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 

 Modificacions 

anterios 

 Modficació 

actual 

 Previsions

totals 

Impostos directes 9.168.000,00     -                     9.168.000,00     

Impostos indirectes 275.000,00        -                     275.000,00        

Taxes, preus públics i altres ingressos 4.595.350,00     -                     4.595.350,00     

Transferències corrents 4.938.525,00     293.168,88      5.231.693,88     

Ingressos patrimonials 168.150,00        -                     168.150,00        

Alienació d'inversions reals 400,00                -                     400,00                

Transferències de capital 26.650,00          97.729,00        124.379,00        

Actius financers 36.000,00          4.836.048,72  838.000,00  5.710.048,72     

Passius financers 967.750,00        -                     967.750,00        

Pressupost d'ingressos 20.175.825,00  5.226.946,60  838.000,00  26.240.771,60  
 



 

 

 
 

 Pressupost de despeses 
 

 Crèdits

inicials 

 Modificacions 

anterios 

 Modficació 

actual 

 Crèdits totals 

consignats 

Despeses de personal 9.646.800,00     276.293,58      9.923.093,58     

Despeses corrents en béns i serveis 8.523.875,00     795.859,84      35.000,00 -    9.284.734,84     

Despeses financeres 24.000,00          -                     24.000,00          

Transferències corrents 443.850,00        405.068,80      5.000,00       853.918,80        

Inversions reals 1.000.550,00     3.729.799,38  868.000,00  5.598.349,38     

Transferències de capital -                        19.925,00        19.925,00          

Actius financers 36.000,00          -                     36.000,00          

Passius financers 500.750,00        -                     500.750,00        

Pressupost de despeses 20.175.825,00  5.226.946,60  838.000,00  26.240.771,60  
 

 
 
 
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. 
 
4. - Expedient de modificació pressupostària 2020/06, mitjançant concessió de 
crèdit extraordinari i suplement de crèdit 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben 
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent: 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200618&punto=4 
 
Vista la memòria del regidors de l’àrea de comerç i de joventut de de data 9 de juny de 
2020 en la qual es posa de manifest la necessitat d’incrementar la dotació 
pressupostària destinada a subvencions d’empresa i comerç per a fer front a l’aturada 
econòmica, amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma decretat pel govern central, 
ha provocat efectes devastadors sobre l’economia local, que ha obligat a totes les 
Administracions Públiques a prendre mesures per tal de contrarestar aquests efectes. 
 
En la memòria es proposa la següent modificació : 

Aplicació 

pressupostària
 Descripció 

 Crèdits 

inicials 
 Modificació 

 Crèdits 

defintius 

91.4330.48900 Subvencions empresa comerç 35.000,00  60.000,00  95.000,00  

Suplement de crèdit 35.000,00  60.000,00  95.000,00  

Aplicació 

pressupostària
 Descripció 

 Crèdits 

inicials 
 Modificació 

 Crèdits 

defintius 

50.3380.22609 Festes populars joventut 85.000,00  60.000,00 - 25.000,00  

Baixes en despeses 85.000,00  60.000,00 - 25.000,00  
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200618&punto=4


 

17 

 

 
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 9 de juny 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. 
 
Obert el torn d’intervencions 

Sra. Ortiz- Doncs aquesta és una transferència de crèdit entre dues partides. Surten 
de la partida de festes un import de 60.000 € que serien els destinats a les actuacions 
de les barraques de la festa major, que degut a la pandèmia no es realitzaran, i passen 
a la partida de subvencions d’empreses i comerç. Aquesta és una de les modificacions 
que vostès comentaven que no havien vist a la modificació anterior i és per incloure-ho 
dins de la reactivació econòmica. 

Sra. Ponsa- Jo voldria fer una consulta i és si aquestes subvencions de comerç que 
es donaran inclouen a tots els comerciants del poble, que entenc que sí, i si també 
s’inclou el mercat no sedentari.  

Sr. Mercader.- Després hi ha el punt de les bases d’aquesta subvenció, però si de cas 
li contestem ara.  

Sr. Hasko.- En principio está pensado para el comercio local, lo que es el centro 
comercial de Malgrat centro y periferias. El mercado no sedentario no entra en la 
regidoría de comercio, por lo tanto no se ha tenido en cuenta para esta subvención.  

Sra. Ponsa- I els marxants que són de Malgrat, se’ls considera dins? 

Sr. Hasko- Si la actividad económica está dentro del municipio, podrían presentarse a 
la subvención y si al estudiar la subvención cumplen con los requisitos, supongo que le 
darán la subvención, si la actividad está dada de alta en el municipio.  

Sra. Ponsa- Jo parlava pels comerciants no sedentari de Malgrat, perquè sabem que 
hi ha bastantes famílies que viuen del mercat i estan empadronades a Malgrat.  

Sr. Mercader.- Recordar que normalment les subvencions que s’han anat aprovant en 
anys anteriors mai han tingut en compte els marxants del mercat setmana, se segueix 
amb la línia de subvencionar aquells que tenen un establiment donat d’alta al municipi. 
No és que abans hi fossin i ara no hi són, sinó que és una qüestió de seguir en la 
mateixa línia.  

Sra. Ponsa- Però sabem que ara estem en una situació absolutament excepcional i 
per tant, el fer aquesta modificació, per això ho preguntava.  



 

 

Sra. Ortiz- Yo quería responder a la Sra. Ponsa. Des del departamento de servicios 
económicos quiero que sepa que la tasa por ocupación de la vía púbica de los 
marchantes será abonada durante todo el tiempo que estos señores no la han podido 
ocupar por la situación de pandemia del Covid. Con esta medida ya pueden contar.  

Sra. Ponsa- Molt bé que prenguin aquesta mesura, és un benefici. No sé si ho faran 
per aquest mes o mes o mig o ho faran com la taxa d’ocupació de la via pública de 
taules i cadires que serà durant tot l’any però suposo que sobre la marxa ja anirem 
veient com va evolucionant aquesta disminució de la taxa del mercat.  

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, d’11 de juny de 2020. 

Vista la proposta de l’alcaldia, el Ple de l’Ajuntament, amb l’abstenció del Sr. 

Enric Zaldo Aubanell i el vot a favor (SI) 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. Òliver Sánchez-Camacho Garcia i Sr. Joan Mercader Carbó , 

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 (16 vots a favor), 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 

 Modificacions 

anterios 

 Modficació 

actual 

 Previsions

totals 

Impostos directes 9.168.000,00     -                     -                  9.168.000,00     

Impostos indirectes 275.000,00        -                     -                  275.000,00        

Taxes, preus públics i altres ingressos 4.595.350,00     -                     -                  4.595.350,00     

Transferències corrents 4.938.525,00     293.168,88      -                  5.231.693,88     

Ingressos patrimonials 168.150,00        -                     -                  168.150,00        

Alienació d'inversions reals 400,00                -                     -                  400,00                

Transferències de capital 26.650,00          97.729,00        -                  124.379,00        

Actius financers 36.000,00          5.674.048,72  -                  5.710.048,72     

Passius financers 967.750,00        -                     -                  967.750,00        

Pressupost d'ingressos 20.175.825,00  6.064.946,60  -                  26.240.771,60  
 

 

 Pressupost de despeses 
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 Crèdits

inicials 

 Modificacions 

anterios 

 Modficació 

actual 

 Crèdits totals 

consignats 

Despeses de personal 9.646.800,00     276.293,58      -                  9.923.093,58     

Despeses corrents en béns i serveis 8.523.875,00     760.859,84      60.000,00 -    9.224.734,84     

Despeses financeres 24.000,00          -                     -                  24.000,00          

Transferències corrents 443.850,00        410.068,80      60.000,00     913.918,80        

Inversions reals 1.000.550,00     4.597.799,38  -                  5.598.349,38     

Transferències de capital -                        19.925,00        -                  19.925,00          

Actius financers 36.000,00          -                     -                  36.000,00          

Passius financers 500.750,00        -                     -                  500.750,00        

Pressupost de despeses 20.175.825,00  6.064.946,60  -                  26.240.771,60  
 

 
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. 
 
5. - Ratificar el decret de l’alcaldia 1288/2020 de data 27 de maig de 2020, per la 
suspensió de l’ordenança fiscal reguladora de l’ocupació de la via pública amb 
taules i cadires. 
 
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=20200618&punto=5 
 
En data 27 de maig de 2020 l’Alcaldia-Presidència d’aquest Ajuntament va dictar la 
resolució 2020/1288, que literalment diu: 
 
Antecedents 
 
Amb motiu de la situació d’emergència sanitària provocada pel COVID-19, de la 
declaració de l’estat d’alarma feta pel RD 463/2020, de 4 de març i les seves 
successives prorrogues i de les mesures establertes per l’article 33 del RDL 8/2020, de 
17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacta econòmic i 
social del COVID-19, es fa necessari implementar les disposicions dirigides a 
l’establiment de mecanismes d’ajuda a la recuperació de l’activitat econòmica. 
 
Aquest ajuntament té establertes i regulades, via ordenança fiscal, una sèrie de taxes 
que recauen principalment en titulars d’activitats econòmiques dintre el municipi, 
activitats que s’han vist directament afectades per la declaració de l’estat d’alarma i 
conseqüent cessament d’activitats, cessament que en molts casos, sobre tot en 
activitats de publica concurrència i no considerades de primera necessitat, s’allargarà 
durant diversos mesos, amb l’impacte negatiu que això tindrà en la economia de 
moltes famílies. 
 
Al tractar-se d’una modificació d’ordenances fiscals tramitada en situació 
d’emergència, el preceptiu estudi econòmic assenyalat pel Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals és el mateix inclòs en l’expedient de modificació 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200618&punto=5


 

 

de les ordenances fiscals per l’exercici de 2020, segons acord adoptat pel ple 
municipal en sessió celebrada el 19 de desembre de 2019 
 
En data 27 de maig de 2020 s’ha emès informe favorable per part de l’interventor de 
l’Ajuntament. 
 
Fonaments de dret 
 
1. RD 463/2020, de 4 de març, pel que es declara l’estat d’alarma pera la gestió de la 

situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 
2. RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a 

l’impacta econòmic i social del COVID-19 
3. Llei 58/2002 de 17 de desembre, General Tributaria. 
4. RDL 2/2004 de 5 de març, Text Refós Llei Reguladora Hisendes Locals. 
5. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de regim local, art. 21.1.m. 
6. Ordenança Fiscal número 11 reguladora de la taxa per la utilització privativa o 

l’aprofitament especial del domini públic local.  

La competència per l’adopció de l’acord correspon a l’alcalde-president de 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar, d’acord amb el que disposa la lletra m) de l’apartat 1 
de l’article 21 de la Llei 7/1985 de dos d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, pel qual pot adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de 
catàstrofe o de infortunis públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i 
adequades donant compte al Ple.  
 
Primer. Afegir una disposició addicional a l’ordenança fiscal número 11 reguladora de 
la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, amb 
el següent redactat: 
 
S’estableix, exclusivament per a l’exercici de 2020, la suspensió de la tarifa 
corresponent a l’ocupació del domini públic local amb taules i cadires per a tots els 
contribuents, titulars d’activitats en establiments destinats a bars, cafeteries, 
restaurants, activitats amb degustació de productes i altres similars, que demanin 
llicencia d’ocupació de la via publica amb taules i cadires. 
 
Segon. Exposar al públic la present resolució mitjançant d’inserció d’edicte al Taulell 
d’Edictes de l’ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de major 
difusió de la província, durant un termini de 30 dies comptadors des de l’endemà de la 
publicació dels anuncis al BOP.  
 
Tercer. La disposició continguda a la present resolució entrarà en vigor l’endemà de la 
seva publicació al BOP.  
 
Quart. Elevar per a la seva ratificació al Ple Municipal la present Resolució en la 
propera sessió que es celebri. 
 

Obert torn intervencions 

Sra. Ortiz. Per poder prendre aquesta mesura, tècnicament, s’ha hagut de fer una 
modificació de l’ordenança fiscal, previ estudi econòmic i amb la conformitat per part 
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de l’Interventor de l’Ajuntament, s’ha fet una exposició addicional a l’ordenança fiscal 
que ja textualment ha citat abans el Sr. Secretari accidental. El que ara ens pertoca és 
ratificar aquest acord per Plenari. 

Sr. Roger. Només dir que des d’ERC donarem suport a aquesta modificació de 
l’ordenança i voldríem també saber si en algun moment s’ha estudiat una proposta que 
vam fer fa alguns mesos, a l’inici de l’estat d’alarma on es parla de negocis que potser 
no tenen a veure amb restauració, però sí que una de les propostes que fèiem és que 
aquells negocis que haguessin estat afectats per les mesures que no els permetin tenir 
obert, se’ls apliqués una disminució proporcional en la taxa d’escombraries. 
Demanaríem si s’ha contemplat.  

Sr. Mercader. Tot just la comissió de treball fa poc que van rebre aquestes més de 80 
propostes. Per tant, en aquest Ple portem les modificacions que hem pogut incloure, 
però és cert que lo més segur és que en el proper Ple de juliol hi hagi algun tipus més 
de subvenció o modificació. Per tant, encara no podem dir que haguem tancat les 
propostes o mesures per fer front al Covid. Per tant, demanem una mica més de temps 
en aquest sentit i ja es veurà properament quines s’han pogut tirar endavant i quines 
altres, a vegades potser modificar la taxa d’escombraries no serà aquesta mesura però 
sí que pot ser una mesura similar o que pot tenir un mateix impacte econòmic pels 
comerços, com poden ser altres tipus de subvencions, com per exemple la subvenció 
que portem avui a aprovació. Demanaria en aquest sentit per anar resolent totes les 
propostes que se’ns han fet arribar.  

Sr. Roger.  Només dir, agrair la resposta i només era si en aquest sentit de mesures 
fiscals s’hi estava treballant per implementar-ne algunes que segurament ajudarien a 
altres sectors, que tenim el sector de la restauració i dels bars, que segurament és 
dels més afectats, però segurament es poden implementar altres mesures i des 
d’ERC. Tot el suport perquè es puguin implementar totes aquelles mesures possibles 
per ajudar a tots els sectors. Gràcies.  

 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, d’11 de juny de 2020. 

Vista la proposta de la regidoria de Serveis Econòmics, el Ple de l’Ajuntament, 

per unanimitat dels disset membres assistents, (Sr. Enric Zaldo Aubanell, 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. Òliver Sánchez-Camacho 

Garcia i Sr. Joan Mercader Carbó, 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), Acorda: 

Ratificar la resolució 2020/1288 que s’ha que s’ha donat per reproduïda literalment a la 
part expositiva. 
 
6. - Modificació de l'ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals. 
 
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=20200618&punto=6 
 
Antecedents 
 
Amb motiu de la situació d’emergència sanitària provocada pel COVID-19, de la 
declaració de l’estat d’alarma feta pel RD 463/2020, de 4 de març i les seves 
successives prorrogues i de les mesures establertes per l’article 33 del RDL 8/2020, de 
17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacta econòmic i 
social del COVID-19, es fa necessari implementar les disposicions dirigides a 
l’establiment de mecanismes d’ajuda a la recuperació econòmica del municipi, ja sigui 
de particulars o d’empreses. 
 
En aquest sentit l’Alcaldia mitjançant la resolució 2020/725, va modificar el calendari 
fiscal, aprovant una moratòria de 90 dies en el pagament dels preus públics i tributs 
municipals que tenien com a data de venciment el primer semestre de l’any 
 
Malgrat això, atenent a les diferents peticions que s’han rebut tant de particulars com 
d’associacions d’empresaris, i davant la difícil situació econòmica en que es troben 
gran part de la població malgratenca i del teixit empresarial del municipi, es creu 
convenient donar un pas més en el sentit de facilitar al màxim el compliment de les 
obligacions tributàries dels contribuents, oferint la possibilitat de fraccionar o ajornar el 
pagament dels deutes tributaris de cobrament periòdic i notificació col·lectiva sense 
interessos de demora. 
 
Consideracions tècniques i jurídiques 
 
L’article 10 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
reguladora d'Hisendes Locals. regula l’aplicació de recàrrecs i interessos de demora, i 
en aquest sentit estableix: 
 

En l’exacció dels tributs locals i dels restants ingressos de dret públic de les 
entitats locals, els recàrrecs i interessos de demora s’exigiran i determinaran en 
els mateixos casos, forma i quantia que en l’exacció dels tributs de l’Estat. 
 
Quan les ordenances fiscals així ho regulin, no s’exigirà interès de demora en 
els acords d’ajornament o fraccionament de pagament que haguessin estat 
sol·licitats en període voluntari, en les condicions i termes que prevegi 
l’ordenança, sempre que es refereixin a deutes de venciment periòdic i 
notificació col·lectiva i que el pagament total d’aquests es produeixi en el 
mateix exercici que el del seu meritament. 

 
Vist l’informe favorable emès el dia 5 de juny de 2020 per part de l’Interventor de 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar. 
 

Obert el torn d’intervencions 

Sra. Ortiz.- Aquest punt té relació amb el punt anterior, en el sentit que és una altra 
mesura que s’ha decidit prendre des de l’Equip de Govern amb la finalitat d’ajudar a la 
recuperació econòmica del municipi a nivell particular i també a nivell empresarial. 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200618&punto=6
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Com ja es va anunciar, l’Equip de Govern va decidir modificar el calendari fiscal 
aprovant una moratòria de 90 dies en el pagament dels preus públics i tributs 
municipals que tenia data de venciment dintre del primer semestre de l’any com a 
primera mesura econòmica. Posteriorment, parlant amb els ciutadans, empresaris, 
recollint informació al respecte i donada la difícil situació econòmica que vivim a causa 
de la pandèmia, aquest Equip ha volgut donar més i amb la intenció d’ajudar i facilitar 
als contribuents a complir amb la seva obligació tributària, creiem oportú oferir la 
possibilitat d’ajornar o fraccionar el pagament dels deutes tributaris sense interessos 
de demora. Les consideracions tècniques i jurídiques per prendre aquesta mesura són 
favorables, vist l’informe d’Intervenció.  

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, d’11 de juny de 2020. 

Vista la proposta de la regidoria de Serveis Econòmics, el Ple de l’Ajuntament, 

amb el vot a favor (SI) Sr. Enric Zaldo Aubanell, Sr. Jofre Serret Ballart, Sra. 

Lurdes Borrell Arigós, Sr. Ludwig Ivan Hasko, Sr. Sergio Ortín Lacoma, Sra. 

Isabel Ortiz Vera, Sra. Cinzia Valbonesi Prieto, Sr. Sergio Cardona Garro, Sr. 

Òliver Sánchez-Camacho Garcia i Sr. Joan Mercader Carbó, 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( 16 

vots a favor), i l’abstenció del Sra. Sònia Viñolas Mollfulleda (per desconnexió en 

el tràmit de votació), acorda: 

 
Primer. Aprovar la modificació de l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipal, afegint la següent disposició transitòria: 
 
Disposició transitòria primera 
 
Amb vigència exclusiva per a l’exercici 2020 no s’exigiran interessos de demora en les 
sol·licituds d’ajornament i/o fraccionaments dels deutes tributaris de venciment periòdic 
i notificació col·lectiva corresponents a l’any 2020 sempre que el fraccionament i/o 
ajornament se sol·liciti dins del període pagament en voluntària, els terminis o 
fraccions siguin iguals o superiors a un mes i la liquidació total del deute es realitzi 
abans del 16 de desembre de 2020. 
 
Segon. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al Butlletí Oficial de la 
Província i en un dels diaris de major difusió de la província l’anterior acord provisional 
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació 
de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Tercer. En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al “Butlletí Oficial de la 
Província” l’acord elevat a definitiu que entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació. 
 
7. - Aprovació bases reguladores per la concessió de subvencions a joves amb 
necessitat d’ajuda pel pagament del lloguer del seu habitatge principal. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la 
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent: 

 
 



 

 

VideoActa 
 
Vist l’informe de l’Auxiliar tècnic de Joventut i del Cap d’Àrea que en la seva part 
essencial diu: 
 
Antecedents 
Les regidories d’Habitatge i Joventut són conscients de la dificultat del jovent per fer 

front al pagament del lloguer del seu habitatge. Aquesta dificultat ve donada 

principalment per la situació de vulnerabilitat que pateix aquest col·lectiu, ja recollida 

dins del Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge (PAMH) de Malgrat de Mar i 

actualment aguditzada com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19 i. 

Per intentar garantir la pròpia funció social de l’habitatge, recollida per la Constitució 

Espanyola (1978) i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (2006), aquesta regidoria vol 

endegar unes subvencions per a joves amb necessitat d’ajuda pel pagament del 

lloguer del seu habitatge habitual. 

 
Consideracions  
L’objecte d’aquestes bases és garantir als i les joves del municipi el manteniment del 
seu habitatge principal. 
Els requisits, entre d’altres, són haver nascuts entre els anys 1985 i 2002 ambdós 
inclosos, i amb estar empadronats en el municipi durant els tres anys immediatament 
anteriors a la sol·licitud.  
 
L’aprovació de les bases, si més no pel que fa referència a l’import, estarà 
condicionada a l’aprovació definitiva de la modificació pressupostària, que es portarà al 
ple de juny. 

 
Normativa aplicable 
Les subvencions que regulen aquestes bases es regeixen per: 

- La llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

- El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

general de subvencions. 

- La llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local. 

- El Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 

les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

- El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei reguladora d’hisendes locals. 

- El 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. 

- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals. 

 
Conclusions 
 
Per tot això exposat s’INFORMA DE MANERA FAVORABLE l’aprovació de les 
“BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A JOVES 
AMB NECESSITAT D’AJUDA PEL PAGAMENT DEL LLOGUER DEL SEU 
HABITATGE PRINCIPAL” 
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Obert el torn d’intervencions 

Sr. Ortín- Enguany des de la regidoria d’habitatge portem a Ple l’aprovació d’aquestes 
bases reguladores per a la concessió de subvencions a joves amb necessitat d’ajudes 
pel pagament del lloguer del seu habitatge principal. Abans de començar a explicar en 
què constituiran aquests ajuts, voldria fer tres consideracions prèvies. La primera, el 
motiu que aquests ajuts es portin avui a Ple des de la regidoria d’habitatge és 
principalment perquè la partida econòmica dels mateixos està englobada dins del 
pressupost d’aquesta regidoria. La segona, que aquests ajuts són resultat d’un treball 
conjunt entre la regidoria d’habitatge i la de joventut. La tercera, que aquests ajuts 
inicialment es van concebre amb la finalitat d’afavorir l’emancipació juvenil dels i les 
joves del municipi i d’aquí que el nom de la partida, tal i com surt reflectida dins del 
pressupost 2020 sigui ajuts accés habitatge per a joves. Arran de la crisi social i 
econòmica derivada de la Covid-19, tant des de la regidoria d’habitatge com des de la 
de joventut, ens vam plantejar fer un reorientament d’aquestes subvencions, tot 
adaptant-les a la nova situació de crisi i per tant, substituint aquesta primera funció 
emancipadora per la funció de manteniment, conservació de l’habitatge de lloguer. Val 
a dir, però, que aquesta situació de vulnerabilitat que el jovent a grans trets continua 
patint a nivell habitacional, no és no nova, donat que els joves tradicionalment han 
estat un col·lectiu que a part de tenir-ho més difícil per poder-se emancipar, han tingut 
dificultats per fer front a uns preus de lloguer de mercat a hores d’ara encara molt 
elevats, tal com es recull dins del programa municipal d’habitatge. Amb aquestes 
bases que portem avui a Ple penso modestament que estem fent un pas innovador i 
amb el pas del temps qui sap, potser fins i tot important, sempre que, això sí, segueixi 
havent-hi una continuïtat amb allò que respecta el foment de les polítiques juvenils en 
matèria d’habitatge. De cara a seguir fomentant la nostra mesura com Ajuntament, el 
garantiment de la funció social dins del municipi, tal com recullen la constitució 
espanyola del 1978 i l’estatut d’autonomia de Catalunya del 2006 i la qual, 
malauradament, continua encara sense ser una realitat davant d’aquells que el 
consideren com un mitjà més a través del qual continuar especulant i enriquint-se. De 
cara a la posada en marxa d’aquests ajuts s’ha considerat reforçar la partida dotada 
amb 10.000 € amb el traspàs dels 5000 € de la partida ajuts mobilitat joves estudiants, 
donat que la mobilitat dels estudiants s’ha vist reduïda a causa de l’estat d’alarma 
decretat amb motiu de la pandèmia i per tant, la partida ja no serà executada dins 
d’aquest curs acadèmic. Així doncs, aquestes subvencions tenen com objecte 
subvencionar el 40% del preu de lloguer fins un màxim de 300 € mensuals durant sis 
mesos. Els ajuts es pagaran en dues fraccions i el preu màxim de lloguer no podrà 
superar en cap cas els 750 € mensuals. Eles presents bases, tanmateix, recullen un 
topall de renda segons ingressos bruts de la unitat familiar calculats segons salari 
mínim interprofessional i multiplicat per 1,5 en cas que hi hagi un únic membre, per 2 
en cas de 2 membres, per 2,5 en cas de 3 membres, per 3 en cas de 4 membres i per 
4 en cas de 5 o més membres. I tot això després multiplicat per 14 pagues. D’altra 
banda, s’estableix que el règim de concessió de les mateixes es farà per concurrència 
competitiva, tal com recull el pla estratègic de subvencions 2020-2022 dins del seu 
article 7. Aquesta circumstància ha fet necessària la priorització de determinats casos 
segons el següent barem de puntuació: famílies monoparentals, formada 
exclusivament per un sol dels progenitors amb fills/es a càrrec o que disposi del carnet 
monoparental, 3 punts. Famílies nombroses que disposin del carnet de família 
nombrosa emès per la Generalitat de Catalunya, 3 punts. Persones discapacitades, les 



 

 

que acreditin que tenen un grau de discapacitat igual o superior al 33% segons la llei 
de garantia de les persones amb discapacitat i les normes de desplegament, 3 punts. 
Persones en situació d’atur que dins de l’any en curs o l’anterior a la convocatòria han 
estat en situació legal d’atur un mínim de 6 mesos i/o que en els darrers mesos hagin 
vist reduïts els seus ingressos a conseqüència de la crisi sanitària de la Covid-19, 3 
punts. Persones amb càrregues, la que ha tingut cònjuge o parella i fills en convivència 
però que per crisi familiar viu sola i satisfà pensions familiars, 3 punts. Persones que 
han obtingut l’habitatge a través de la borsa de lloguer social de l’oficina local 
d’habitatge amb data de vigència a partir de l’1 de gener de l’any de la convocatòria, 3 
punts. Persones extutelades, joves que acreditin que han estat un mínim d’un any sota 
tutela en els darrers tres anys, 4 punts. Persones víctimes de la violència de gènere en 
els darrers 3 anys, 4 punts. Persones provinents de desnonaments, que han perdut 
l’habitatge habitual i permanent de lloguer o compra per no poder atendre els 
pagaments, 5 punts. El nivell d’ingressos de la unitat de convivència segons la 
declaració de la renda de l’any anterior seria de 3 a 6 punts. Així doncs, demanem el 
seu vot favorable cap a aquestes bases que pretenen garantir als i les joves del 
municipi el manteniment del seu habitatge principal en uns moments de crisi social i 
econòmica tan complicats com els que estem vivint actualment a conseqüència de la 
crisi sanitària de la Covid-19. 

Sr. Zaldo- Gràcies Sr. Ortín per l’exposició de la moció. Nosaltres evidentment veiem 
amb bons ulls aquesta modificació, aquest traspàs d’una partida que ja no es realitzarà 
i el nostre vot serà favorable. Acompanyar la reflexió que vostè ha fet amb el tema que 
el jovent ja no només necessita suport econòmic per emancipar-se i tenir la seva 
primera vivenda sinó per mantenir-la, per un cop emancipats mantenir aquesta vivenda 
i aquesta reflexió que compartim i evidentment el vot serà favorable. Gràcies.  

 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, d’11 de juny de 2020. 

Vista la proposta de la regidoria d’Habitatge, el Ple de l’Ajuntament, per 

unanimitat dels disset membres assistents, (Sr. Enric Zaldo Aubanell, 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. Òliver Sánchez-Camacho Garcia i 

Sr. Joan Mercader Carbó, 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), Acorda: 

 
Primer.- Aprovar les “BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS A JOVES AMB NECESSITAT D’AJUDA PEL PAGAMENT DEL 
LLOGUER DEL SEU HABITATGE PRINCIPAL” 
 
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 
l’aplicació del pressupost de l’exercici 2020 a la partida 22.1521.48901 “Ajuts accés 
habitatge de lloguer per a joves” amb un import de 15.000€ (quinze mil euros) 
destinats a la concessió dels mateixos. 
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L’aprovació de les bases, si més no pel que fa referència a l’import, estarà 
condicionada a l’aprovació definitiva de la modificació pressupostària, que es portarà al 
ple de juny. 
 
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.- Comunicar aquests acords a les Àrees de Qualitat de Vida i Serveis 
Econòmics. 
 
8. - Aprovació de les Bases Reguladores Especifiques per a la concessió de 
Subvencions pel sector del Comerç Local per tal de pal·liar el efectes de la crisi 
sanitària del 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=20200618&punto=8 
 
Antecedents 

 
El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Malgrat de Mar per a l’exercici 
2020 estableix 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, a persones físiques i entitats públiques o privades que fomentin o 
realitzin activitats d'utilitat pública o interès social. 

 
D’altra banda, són també necessàries unes bases especifiques que regulin cada una 
de les subvencions que l’Ajuntament atorga. 

 
Ens trobem en un context social actual, on el Govern Central s’ha vist avocat a prendre 
mesures sanitàries extraordinàries, que han obligat a aturar tota activitat econòmica 
degut a l’aparició de la pandèmia del COVID-19, per tal de preservar la salut del conjunt 
de la ciutadania. 
 
Aquesta aturada econòmica ha provocat efectes devastadors sobre l’economia local, 
que ha obligat a totes les Administracions Públiques a prendre mesures per tal de 
pal·liar aquests efectes. Tant el Govern Central com la Generalitat de Catalunya, 
competents en matèria de foment de l'ocupació i teixit productiu i comercial, han 
començat a impulsar un conjunt de mesures, de caràcter urgent i prioritari, amb 
l'objectiu de pal·liar les inevitables conseqüències de la parada econòmica que les 
mesures preventives de confinament, decretades per l'estat d'alarma, han ocasionat al 
teixit econòmic de país. 
 
En aquesta línia argumental, l'Ajuntament de Malgrat de Mar, com a administració més 
propera a la ciutadania, ha posat en marxa un conjunt de mesures locals per 
esmorteir, en la mesura del possible, l'impacte directe d'aquesta crisi i preveure serveis 
d'acompanyament per tal de pal·liar els efectes de la mateixa, que probablement 
s'allargarà en el temps. 
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200618&punto=8


 

 

És interès d’aquesta regidoria contribuir a millorar la situació actual del sector i, entre 
d’altres mesures, té voluntat d’aprovar l’atorgament de subvencions per a contrarestar 
els efectes econòmics negatius que la implementació de l’estat d’alarma per part del 
Govern Central, a través del Reial Decret 463/2020 de 14 de març per tal de gestionar 
la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i les diferents ordres i disposicions que el 
regulen, ha tingut sobre aquelles activitats comercials i de serveis de Malgrat de Mar 
que s’han vist obligades a suspendre la seva activitat econòmica habitual. 

 
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 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. 
 

Obert el torn d’intervencions 

Sr. Hasko- Desde la regidoría de promoción presentamos al Pleno las bases de 
subvención al comercio para su aprobación inicial. Desde comienzo del año teníamos 
a punto las bases para este año en curso, unas bases que cumplirían con los objetivos 
que tiene la regidoría en cuanto a la dinamización del comercio en Malgrat pero a raíz 
de la crisis que ha provocado la Covid-19 la situación y las necesidades han cambiado 
y era prioridad de la regidoría elaborar unas subvenciones para ayudar al sector, el 
cual se ha visto afectado por la obligatoriedad de cerrar o reducir su actividad 
económica con la finalidad de frenar la expansión de la pandemia y preservar la salud 
de la ciudadanía. Desde el comienzo del estado de alarma se ha comenzado a 
trabajar en la elaboración con el objetivo que desde el Ayuntamiento, como 
administración más cercana a la ciudadanía, ayudar a contrarrestar en la medida de lo 
posible, los efectos de la implementación del estado de alarma por parte del gobierno 
central a través del real decreto 463/2020 del 14 de marzo, ha repercutido en la 
actividad el comercio local de Malgrat. El importe total destinado a las subvenciones es 
de 80.000 € y siendo la cantidad a otorgar determinada a través de la suma de gastos 
subvencionables, como seguridad social o mutualidad, los gastos de alquiler o 
hipoteca del local comercial y siendo el importe final el 50% de estos gastos, hasta un 
máximo de 500 €. Se realizará el pago 15 días de una vez aprobada la solicitud. 
Siendo el interés de esta regidoría contribuir a mejorar la situación actual del sector, 
con la aprobación de estas subvenciones estamos dando también respuesta a unas 
propuestas realizadas en la comisión de trabajo para la recuperación de Malgrat. Por 
lo tanto, proponemos al Pleno la aprobación de estas subvenciones y así ayudarlos a 
contrarrestar las consecuencias de la Covid-19. 
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Sra. Martínez- En l’actual context social on l’emergència sanitària ha obligat a aturar 
tota l’activitat econòmica, estem amb vostè, tal com diu, que tota la nostra economia 
local s‘ha vist greument afectada. També estem al costat del senyor regidor quan diu 
que l’Ajuntament és l’òrgan administratiu més proper a la ciutadania i per tant, pensem, 
més coneixedor de les necessitats dels seus. Compartim també la necessitat de la 
proposta que ens fan i que té com a voluntat contrarestar els efectes econòmics 
negatius de la implementació de l’estat d’alarma. Aplaudim també l’augment econòmic 
d’aquesta partida fins a 80.000 € i estem convençuts que des de la regidoria de 
comerç es té la ferma voluntat de que tots aquests diners es reparteixin amb el comerç 
del nostre municipi, però creiem que les bases que han redactat i amb molta 
probabilitat, i encara que amplies, no serviran per aquest fet. Tot i que en les bases al 
seu punt 11, expliquen la compatibilitat amb altres subvencions si no tenen la mateixa 
finalitat, un dels requisits per accedir-hi és no haver rebut subvencions o ajuts que 
financin la mateixa actuació. Les despeses subvencionables són la seguretat social, la 
mutualitat i les despeses de lloguer o hipoteca. Molts dels nostres comerciants s’han 
adherit a les ajudes promogudes pel Govern en estat d’alarma, han reduït rebuts 
d’autònoms o s’han donat de baixa temporalment de l’activitat. I han assolit ajudes 
complementàries. Per tant, deixem fora a un volum important de persones segons 
aquest criteri. Un altre dels requisits és no haver rebut subvenció del comerç i 
restauració d’aquest Ajuntament durant l’exercici 2019. La subvenció de l’any passat 
estava dirigida a l’obertura de nous negocis. I nosaltres els hi volem preguntar, aquests 
nous negocis no estan patint les conseqüències d’aquest estat d’alarma com la resta 
de comerços del nostre municipi? Si l’objecte de la subvenció és contrarestar aquests 
efectes econòmics més negatius, no entenem com deixa fora justament els comerços 
que van obrir l’any passat que segurament no estan consolidats i pateixen tant o més 
que la resta de comerç local. Per altre cantó, escoltar fa un moment al Sr. Alcalde dir 
que normalment els paradistes no s’han tingut en compte, en la subvenció de comerç 
sap greu, perquè aquests no són moments normals, com ha dit també la Sra. Ponsa, 
són uns moments extraordinaris i reitero, quan fas una subvenció has de tenir molt clar 
quins objectius tens. Els objectius anteriors era l’obertura d’establiments i per tant no 
pertocava als paradistes del mercat ambulant, però en aquests moments l’objectiu és 
pal·liar els efectes negatius econòmics que ha portat aquest estat d’alarma. I aquests 
efectes són per tots els comerciants del poble, tinguin local o tinguin parada ambulant, 
si són conciutadans nostres. Segurament el problema crec que rau en la falta de 
treball transversal de la regidoria que el senyor regidor ha expressat que no era la 
seva competència. Ja podem anar fent taules de participació per donar veu, si després 
no es fa un treball en equip. És necessari treballar en equip i més en aquests 
moments. Aquests moments, Sr. Mercader, no són normals. Per un altre cantó, i 
malgrat recolzar l’augment de la partida, també ens preocupa des d’ERC d’on s’han 
tret aquests diners. Ha estat de joventut, com abans hem fet a la modificació de crèdit. 
Sabem que són moments complicats i que s’ha d’estirar d’on sigui, però el jovent 
també és un col·lectiu que té necessitats. I hem de reflexionar com ajudem al comerç i 
la restauració. I encara que la subvenció directa sempre és benvinguda, creiem que la 
dinamització del poble amb actes culturals i pel jovent provoca una sinergia que afecta 
també al nostre comerç de forma positiva. Parlàvem d’allò fa un moment, de la 
transversalitat de les regidories. Per tant, desitgem que malgrat la dràstica reducció del 
pressupost de joventut, sigui a través del pressupost de cultura que es continuïn 
promocionant actes de petit format que ajudin a revitalitzar espais i dinamitzar el poble. 
Moltes gràcies. 



 

 

Sr. Zaldo- Les preguntes que tenia per fer són molt similars a les que ha fet la regidora 
Martínez, per tant, en relació a la incompatibilitat de les subvencions, si serà possible 
que gent autònoma que hagi rebut subvencions de l’estat o la Generalitat es puguin 
adherir o no, entenc que ja ens ho resoldran. I aprofito per dir que la CUP vam 
proposar a través d’aquesta comissió de treball una mesura que era la creació de vals 
d’intercanvi per reactivar i incentivar el comerç local. Proposàvem que s destinés una 
partida pressupostària per la creació d’aquests vals de diferents valors que es podien 
intercanviar per productes a comerços locals. Es distribuirien a totes les famílies de 
Malgrat i amb un reforç especial a aquelles famílies amb una vulnerabilitat, en funció 
de les seves possibilitats econòmiques. D’aquesta manera crèiem que era una bona 
mesura per incentivar el comerç i que hi hagués una destinació d’ingressos de capital 
de l’Ajuntament a suplir aquesta reactivació. Ens agradaria que tinguessin en compte 
aquesta mesura que de fet ha estat la que ha tingut més suporta Malgrat Decideix, 
juntament amb altres també, però que ha tingut suport i que esperem que pugui anar 
de la mà d’aquestes subvencions, de les quals, fem una lectura molt similar a la que 
han fet des d’ERC. 

Sra. Ponsa-  Des de JxM estem en la mateixa línia que els nostres companys. De fet, 
aquesta incompatibilitat que es reflexa en el punt 11 de les bases creiem que s’hauria 
de modificar, més que res perquè realment les persones que estan en un ERTE, TALL 
DE VEU 2.33.32 ploure en aquesta subvenció i poder-ne gaudir. Pensem que són 
moments excepcionals i per tant, s’han de fer mesures TALL DE VEU 2.33.47 hem de 
tenir cintura ampla i abarcar a tots aquests comerciants locals que realment han 
necessitat d’aquestes ajudes, han fet ERTES per poder subsistir i poder continuar amb 
el seu negoci. Per tant, estem a favor de que el comerç local s’incentivi, es posin tots 
els mitjans que hi hagi possibles perquè nosaltres volem persanes i no tancades, però 
sí que en aquest moment que és excepcional, hauria de mirar una mica més enllà i fer 
aquesta modificació perquè es poguessin acollir totes les persones que han rebut una 
subvenció o que durant aquest període també l’han rebuda. Gràcies.  

Sr. Mercader. Sr. Hasko, si vol contestar, i també Sr. Ortín, ha demanat la paraula. 

Sr. Hasko-Gracias Alcalde. Las bases, hemos estado trabajando un par de meses en 
estas bases, buscando la que mejor se adecuaba al sector, esperando subvenciones 
supramunicipales. Hemos podido realizar estas con el dinero, gracias a la modificación 
presupuestaria que hemos tenido. El dinero que hay en el Ayuntamiento es limitado, 
no es ilimitado, es lo que hemos podido realizar. El tema de compatibilidad viene dado 
por ley, no lo fijamos nosotros. El que haya recibido una ayuda por autónomo o ayudas 
supramunicipales habrá recibido una ayuda mucho más superior a la que el 
Ayuntamiento puede dar, por lo tanto no creo que haya problema en ese sentido. Hay 
comercios que no han podido pedir estas ayudas y no han recibido nada. El tema es 
ayudar a esas personas que no han recibido ninguna ayuda por el hecho que sea. Y el 
tema de que las subvenciones del año anterior, creemos que no se pueden ser 
beneficiarias. Los que han recibido las subvenciones de años anteriores, las 
acabamos de pagar en el mes de marzo o abril, han recibido 2500 € cada comercio 
que es muy superior a lo que puedan percibir los que puedan ser beneficiarios de la 
subvención actual. En el caso de no acabar con esta cantidad de subvención, las 
revisaremos y podemos brindar otro tipo de ayuda al comercio, también. No es el 
último que creamos podamos dar, esperemos que podamos dar más. También 
esperemos que el estado y la Generalitat saquen otras ayudas que no se acaben en 
olas dos o tres horas de haberlas sacado a público sino que puedan llegar a más 
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comercios de toda Catalunya. Y el tema de los vales, Sr. Zaldo, le puedo asegurar que 
este regidor lo ha presentado en el Equipo de Gobierno, lo ha presentado en la 
regidoría. Se está valorando. El tema de los vales es que importe necesitamos, porque 
en la población de Malgrat tenemos un promedio de 7000 familias, un promedio de 50 
€ por familia nos iremos a 350.000 o 400.000 €. Tampoco tenemos, los recursos son 
limitados, ya lo hemos comentado. Y también como haremos el reparto. Usted dice la 
gente más vulnerable, darles un vale. La idea es beneficiar a todo el conjunto, a la red 
del comercio local. Como podemos asegurar que todo el comercio será beneficiado 
con estos vales que no se centralizan en un comercio de alimentación o ropa sino que 
llegue a todos los comercios? Le pregunto a usted, la idea es poner a cada vale el 
nombre de un comercio? Como sabe qué familia puede ir a comprar a ese comercio o 
prefiere ir a comprar a otro? Que necesidad tiene la familia, compara vestimenta, 
zapatos, a alimentación, productos para la escuela cuando comiencen los comercios? 
No es fácil implementar el vale. Es fácil dar la idea y si usted tiene una solución, la 
regidoría está abierta a escucharlo y que se pueda colaborar con nosotros. Si 
encuentra una forma mejor de llevarlo delante. Luego, Sra. Ponsa, le escuché cortado, 
supongo que era el tema de compatibilidad, de subvenciones anteriores, por lo que 
pude escuchar. Y le repito, esta regidoría hará lo que pueda. Estamos planificando 
juntamente con los comerciantes, se ha hecho una base de datos con los que no son 
asociados para implicarlos en la gestión de dinamización de comercio, realizar 
actividades. Estamos esperando a la normativa para que tipo de actividades pueden 
hacer, actualmente tiene que ser sentados, un control de aforo, un control de 
participantes. Hay actividades que estamos planificando que no se podrán llevar a 
cabo de tal manera que estaban planeadas, habrá que modificar todo y estamos 
trabajando. No hemos pedido la modificación presupuestaria para no tener que usar el 
dinero que tenemos para actividades de comercio y turismo para poder ofrecer otras 
actividades y seguir dinamizando el sector. Estamos a su costado, creemos que el 
trabajo lo estamos haciendo bien. Podría ser mejor, claro que sí, siempre se puede 
mejorar, pero es a lo que llegamos. Estas subvenciones son une esfuerzo de los 
técnicos que han estado trabajando durante el estado de alarma para buscar una 
solución y una ayuda para el sector. Hemos creído que son las mejores en este 
momento. Nos podemos equivocar? Nos podemos equivocar. Rectificaremos si es 
necesario? Rectificaremos. Pero siempre trabajando al costado del sector. Gracias.  

Sr. Ortín. Per al·lusions, vull respondre a la Sra. Martínez. M’ha semblat com que 
vostè plantejava el fet que 60.000 € que han sortit de la partida de barraques i han 
anat a parar a la de comerç. M’ha semblat que vostè no estava molt d’acord amb 
aquest plantejament. Torno a repetir, nosaltres des de la regidoria de joventut hem 
estat fins l’últim moment estudiant la possibilitat de realitzar les barraques enguany. 
Però clar, hem vist que amb aquesta situació, abans de deixar-nos endur per aquest 
desig que hi hagi barraques sí o sí, hem volgut prioritzar tot el tema sanitari i veiem 
que amb la implicació que té muntar unes barraques, en aquesta circumstància, hauria 
estat un risc però super important de cara a la salut de les persones. Per tant, al final, 
com vostès saben, aquest any no es podrà realitzar les barraques. Tenim aquesta 
situació, no podem realitzar les barraques. I hi ha una regidoria que manifesta que vol, 
que s’ha demanat més recursos per tal de tirar endavant les seves subvencions al 
comerç. Home, jo veient la situació que no puc realitzar una activitat meva i que a més 
a més per sort dins la regidoria de joventut disposem d’altres partides amb lo qual 
estan assegurades les activitats alternatives de petit format que fem a l’estiu i si més 
endavant les circumstàncies ens permeten fer un altre tipus d’activitats, no sabem com 
anirà tot, però no estic parlant únicament d’activitats de petit format i tampoc d’unes 



 

 

barraques, que seria una gran activitat, un terme mitjà, jo li asseguro que 
econòmicament ho podem fer. Per tant, el seu neguit que s’han desplaçat 60.000 € a 
comerç no ho vegi negatiu que m’ha semblat entendre quan ho deia perquè jo, com a 
membre d’aquest Equip de Govern, em sento també molt satisfet de que ja que jo no 
puc realitzar una activitat, que un company pugui destinar aquests diners que jo no 
utilitzaré a unes subvencions per ajudar al comerç local- jo la veritat ho trobo bé i no hi 
veig el problema. Gràcies.  

Sr. Mercader. Això és un exemple de treball transversal entre regidories. Aquesta 
modificació i concretant, que em recordi que estem vivint moments excepcionals, li 
asseguro que des del Govern tenim molt clar que estem vivint moments excepcionals, 
no només pel Covid sinó també pel temporal Glòria i que després d’haver aprovat un 
pressupost, la feina de readaptar aquest pressupost, modificar-lo i també de deixar a 
aparcats grans projectes com podia ser el Verge de Montserrat o la segona fase de la 
pista polivalent, que teníem previst amb el superàvit, i readaptar tot aquest pressupost, 
li asseguro que hi ha molt treball, molta feina i molt treball tranversal per prioritzar les 
tasques. Tots som molt conscients que estem en una situació excepcional i bueno, 
corroborar el que deia el Sr. Ortín, els 60.000 € simplement anaven destinats a 
barraques. La resta d’activitats que es feien durant l’any de joventut se seguiran fent 
adaptades a les mesures de seguretat i un exemple, per exemple, les aules d’estudi i 
el juliol jove, que són les activitats de joventut més properes que es realitzaran més 
adaptades.  

Sr. Zaldo.  D’entrada, agrair al regidor de comerç que ens digui que estan treballant en 
aquest tema i que estan valorant la proposta i li surten tot un seguit d’incògnites que 
estarem encantats de treballar conjuntament i li garanteixo que si des de la regidoria 
decideixen tirar endavant aquesta proposta dels vals, des de l’Assemblea de la CUP i 
jo mateix com a portaveu estarem per treballar-la conjuntament amb vostès. 
Evidentment, amb la proposta no hi ha prou per saber com la CUP desenvoluparia 
aquesta mesura, però en podem parlar, quan sigui el moment. Ara jo li respondré les 
preguntes que vostè té però d’entrada valorar que estiguin analitzant-la i estiguin 
tenint-la en compte. Igual que valorar també que vostè Sr. Hasko és un dels pocs 
regidors fa aquesta lectura de volíem fer tal cosa però la situació ens porta a fer tal 
altra. Crec que això hauria de ser la prèvia de qualsevol intervenció perquè realment 
estem vivint una situació extraordinària i tots aquells plans que es volien fer a inici 
s’han de modificar. En el cas concret, jo el que li puc dir és que quan la CUP 
proposava aquesta moció pensava, aquesta proposta, pensava fer-la de la mà dels 
comerços locals i que siguin els mateixos comerços els que s’adhereixin o no a 
aquesta proposta dels vals. A partir d’aquí, l’Ajuntament repartir vals per tipologia, no 
per comerç, sinó vals grocs per llibres, vals verds per fruita, etc. I informar a la població 
de quins són els establiments on poden anar a gastar aquests vals. De la mateixa 
manera que fem una crida als comerços, donaríem informació a les famílies per tal que 
ens fessin arribar les sol·licituds d’aquests vals, que no arribessin a casa de famílies 
que no saben d’on ve, que hi hagués una campanya d’informació per la qual les 
famílies poguessin sol·licitar aquests vals, poguessin compartir la seva realitat i es 
pogués fer un treball transversal, com deia el Sr. Mercader, amb diferents àrees, per 
poder fer arribar els vals més necessaris a les famílies que més els requereixen. Es 
tracta d’una feina complexa, difícil que li dono tota la raó que és difícil i nosaltres no 
volem fer la proposta i ja està i que vostès la tirin endavant. Volem que es tiri endavant 
perquè creiem que és una realitat que pot funcionar molt bé. Sabem que és una 
mesura molt socialista i per aquest motiu estem disposades a treballar-la de la mà de 
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vostès, perquè creiem que pot ser una realitat molt bona per Malgrat. Per tant, seguim 
parlant i en uns mesos, en unes setmanes, podem començar a veure la llum d’aquesta 
proposta. 

Sra. Martínez. Sr. Ortín, en cap cas he volgut dir que havíem de fer les barraques, ni 
molt menys, la situació és la que tenim i no era el meu desig, aquest. Ara bé, quan una 
partida de joventut que es podrien fer moltes altres coses també pel jovent, fins i tot 
aquesta d’habitatge que ha fet avui que és una solució molt adequada, podria tenir 
més increment de diners. Sabem que no hi ha diners per tot i que s’han d’estirar d’un 
cantó a l’altre per poder tenir i cobrir aquestes necessitats en aquests moments que 
estem vivint, però en cap cas volia dir jo que volgués fer les barraques aquest estiu ni 
molt menys. S’ha de prioritzar la salut per damunt de tot. Al Sr. Hasko, crec que podria 
treballar el fet d’aquesta incompatibilitat que marca la llei per buscar la manera que 
tots puguin, fins i tot gent que ha cobrat subvencions, pugui tenir part d’aquesta 
subvenció del comerç de Malgrat. 80.000 € són molts. A més, s’ha reduït a 500 € per 
subvenció, per tant, dona per molts comerços. Per tant, voldria que aquests diners, el 
meu desig, Sr. Hasko, tan sols és que aquests diners acabin dinant-se al 100%, el 
meu desig i suposo que el seu. Per tant, per això li deia lo de les bases. No més. 
Diners limitats ja ho sé. I mai és suficient. Una subvenció de 500 € no ajuda a mantenir 
un negoci obert, és una petita ajuda, és un gra de sorra, no és més. Un comerç, per 
mantenir-se obert, necessita molt més. I necessita allò que dèiem de la dinamització 
del carrer d’alguna manera. Són moments que és difícil arribar-hi, però és pensar i 
planificar. Moltes gràcies.  

Sr. Hasko. En primer lugar, sr. Zaldo, le agradezco sus palabras y también le invito, 
cuando quiera venir por la regidoría, montamos el proyecto y si es posible lo tiraremos 
adelante con la ayuda de los comerciantes. A la Sra. Martínez, también aprovecho a 
contestarle a la Sra. Ponsa sobre el tema de dejarlo sobre la mesa y restructurar las 
subvenciones por lo que representa a la compatibilidad, entendemos la preocupación, 
también la hemos tenido nosotros. Son las subvenciones que hemos podido planificar, 
lo que ha generado esta pandemia. Y si las alargamos, nos vamos a setiembre u 
octubre. La idea es actuar cuanto antes. No sé si un comercio puede llegar a octubre. 
No son los 500 €, igual es muy poco lo que le pueda ayudar, pero si lo puede ayudar y 
logramos que no cierre, por eso mi afán de llegar cuanto antes a darles la subvención. 
Si ahora nos ponemos a modificarla, nos vamos al próximo Pleno, se aprueban, nos 
vamos a setiembre u octubre, la subvención llegará para noviembre o navidad. No sé 
si habrá tantos comercios que la puedan solicitar en Malgrat, si habrá un comercio que 
esté abierto o habrán cerrado todos las persianas. Gracias.  

Sra. Ponsa. Només comentar que el Sr. Hasko ha dit que els 500 € s’haurien de 
repartir abans del mes d’octubre, espero que sigui així i si realment sobren diners 
d’aquests 500 € que es repartiran als comerços, que segurament es sobraran, es torni 
a fer una redistribució d’aquests diners per ajudar a tots aquests comerços que s’han 
vist afectats per la crisi del Covid. Simplement animar-lo a que lo que hi hagi de 
sobrant, ho redistribueixi de nou en els comerços, perquè així com diu ell i com he 
comentat jo, no hi hagi tantes persianes tancades i es puguin mantenir, ajudar a 
mantenir que continuïn treballant. Gràcies. 

Sr. Hasko. Sí, Sra. Ponsa, en las bases lo pone, no sé si lo habrá leído o no, pero las 
ayudas se empezarán a dar a partir de 15 días aprobada la solicitud, es decir, que 
prácticamente estamos a mediados de junio, 20 días de aprobación en el BOE, a partir 



 

 

de 15 días nos vamos a finales de julio o agosto estarán aprobadas y los comercios 
empezarán a recibir la subvención, no nos tendremos que esperar a octubre como le 
había dicho. Gracias. 

Sra. Ponsa. Sí que les havia llegit però comptabilitat tots els temps, arribem a finals 
d’agost, principis de setembre, entenem que setembre estiguin donades aquestes 
subvencions i si es pot redistribuir el sobrant, estaria molt bé i segur que els 
comerciants de Malgrat ho acollirien molt positivament. Gràcies, Sr. Hasko per la seva 
aportació.  

Sra. Ortiz. Després d’escoltar totes les intervencions, volia donar un suport al meu 
company d’Equip de Govern i partit, el Sr. Hasko, amb aquesta iniciativa que ha tingut 
els 80.000 € amb aquesta bona iniciativa per la subvenció dels comerços i també 
donar les gràcies al Sr. Ortín per la seva generositat. I a part de tot això, generositat 
política, entre companys, vull dir, que és molt d’agrair. Però voldria fer una reflexió jo 
tinc la sensació com que es diu, es pensa o s’expressa com si nosaltres no 
estiguéssim fent tot el que es pot fer o com si poguéssim fer més. Jo els vull dir que 
tenim un pressupost que ja va ajustat. Portem ajudes que s’han arribat a fer d’una 
manera, 90.000 € en taules i cadires, 80.000 € en comerços, hem perdonat els 
interessos de demora, hem fet una moratòria dels pagaments, hem pagat la llar 
d’infants, estem sufragant les despeses del Glòria que són, de moment no sé si estan 
quantificades, no vull dir cap quantitat que després sigui mentida. Tenim totes 
aquestes partides que estan minvant ingressos del nostre pressupost. Sort en tenim 
que vam tenir aquell superàvit de 3.300.000 € del qual el 20% l’hem de destinar a 
despesa social. Jo l’únic que vull dir a tota l’oposició és que valori l’esforç econòmic i la 
feina que està fent aquest Equip de Govern que veritablement els puc dir que no és 
petita. Moltes gràcies. 

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, d’11 de juny de 2020. 

Vista la proposta de la regidoria de Comerç, el Ple de l’Ajuntament, per 

unanimitat dels disset membres assistents, (Sr. Enric Zaldo Aubanell, 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. Òliver Sánchez-Camacho Garcia i 

Sr. Joan Mercader Carbó, 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), Acorda: 

 

Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores específiques de la concessió de 
subvencions pel sector del comerç local per l'exercici 2020 de l'Ajuntament de Malgrat 
de Mar, i que consten com annexes en aquest expedient. 

 
Segon. Exposar l’expedient al públic durant un període de 20 dies en el BOP, en el 
DOGC, web municipal i en el taulell d’edictes, als efectes de possibles presentacions 
d’al·legacions i suggeriments. 
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Tercer. Comunicar els presents acords i trametre còpia de les esmentades bases als 
departaments afectats per tal les facin arribar a cada una de les entitats i associacions 
que puguin resultar afectades. 

 
Quart. Determinar que si no es presenta cap al·legació, reclamació o suggeriment 
esdevindrà l’aprovació definitiva de les bases, sense necessitat de nou acord exprés, 
entrant en vigor al cap de quinze dies de la publicació de la seva aprovació. 
 
9. - Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança de civisme i convivència 
ciutadana de Malgrat 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=20200618&punto=9 
 
Considerant els antecedents següents: 
 
Mitjançant Reial decret 463/2020, de 14 de març es va declarar l’estat d’alarma per a 
la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, que preveia 
mesures de contenció en tots els àmbits. Mitjançant aquest Decret entre d’altres 
condicionants s’establien unes restriccions de mobilitat a l’espai públic per part dels 
ciutadans i es prohibia entre d’altres, l’ús de les platges i el bany. I aquestsefectes són 
per tots els comerciants del poble. Tinguin local o tinguin parada ambulant, si són 
conciutadans nostrs. Segurament el problema crec que cau en la falta de treball 
transversal de la regidoria, que el senyor regidor ha expressat que no era la seva 
competència. Ja podem anar fent taules de particpació si després no es fa un treball 
en equip. És necessari treballar en equip i més en aquests moments. Aquests 
moments que, Sr. Mercader, no són normals. Per un altre cantó, i malgrat recolzar 
l’augment de la partida, també ens preocupa des d’ERC d’on s’han tret aquests diners. 
Ha estat de juventut, com abans hem fet en la modifciació de crèdit. Sabem que són 
moments complicat si que s’ha d’estiar d’on sigui, pero el jovent també és un colectiu 
que té necessitats.  
 
A mesura que s’ha anat avançant en la desescalada, s’ha obert la possibilitat d’ús de 
les platges.  
En un primer moment, en fase 0 s’ha permès el bany per fer esport federat individual i 
en fase I la natació en les franges horàries establertes. No s’ha permès el bany al 
marge de l’esport. 
 
El passat 1 de juny de 2020 Malgrat de Mar ha entrat a la fase II, com a integrant de la 
regió sanitària de Girona i per tant, d’acord amb el pla de transició cap a una nova 
normalitat de 28 d’abril de 2020 aprovat pel Ministeri de Sanitat del govern d’Espanya, 
es permet de nou l’ús de la platja per tots els usuaris respectant unes mesures de 
seguretat i de distanciament social. 
 
Abans de l’aparició de la crisis del COVID-19, l’Ajuntament estava treballant en la 
modificació de l’ordenança de civisme i la de tinença d’animals que prohibeixen que 
els gossos vagin a la platja des del 1 d’abril fins el 31 d’octubre, per tal de possibilitar-
ne l’accés en un lloc prèviament delimitat, atès que es considera compatible l’ús dels 
usuaris amb la utilització per part dels animals donats els més de 5 km lineals que 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200618&punto=9


 

 

tenim de platja des del terme del municipi veí de Santa Susana fins a la 
desembocadura de la Tordera. 
 
Amb la delimitació d’aquest espai per als gossos, s’evitaria que els gossos accedissin 
a zones de la platja que tenen una especial protecció mediambiental i així es podria 
protegir més convenientment la zona de la desembocadura, que és d’especial interès 
per la nidificació de les aus. 
 
L’Ordenança de civisme i convivència ciutadana està en vigor des del 23-10-2008; 
posteriorment ha estat objecte d’esmenes en virtut de l’aprovació per una banda de 
l’ordenança municipal reguladora de recollida de residus de Malgrat de Mar, que es va 
aprovar el 9-11-2009 i per altra part, per una modificació de la pròpia ordenança que 
es va aprovar el 4-4-2013, pel que feia a l’article relatiu a les platges. 
 
Així mateix, part del seu contingut s’ha vist actualitzat per altra normativa tant 
autonòmica com local, com la llei de seguretat ciutadana 4/2015, i l'ordenança 
reguladora de la utilització dels espais d’ús públic amb terrasses, vetlladors, mobiliari 
auxiliar i altres elements al terme de Malgrat de Mar, passant-se determinades 
infraccions a denunciar per aquesta altra normativa més específica. 
 
A dia d’avui, i després de més de deu anys de funcionament, cal fer una revisió de la 
mateixa en varis punts, que són millorables, sobretot pel que fa a la graduació de les 
sancions, tipificació de les infracció i aplicació de sancionadors en el cas de menors 
d’edat. Cal també destipificar alguna infracció e incloure’n alguna que no està prevista. 
A això s’ha d’afegir que en l’actualitat, es vol habilitar una part de la platja per a gossos 
circumstància que amb la legislació actual està prohibit durant l’època de bany. 
En conseqüència l’ordenança actual ha de ésser modificada per la implementació 
d’aquests ítems dins del seu articulat. 
 
Actualment Malgrat de Mar, es troba en la fase 2 de la desescalada del Pla de 
transició a la nova normalitat. Ens trobem en estat d’alarma, amb força restriccions als 
nostres drets i llibertats com a conseqüència de la pandèmia que mica en mica anirem 
recuperant en funció de l’evolució de la malaltia i dels possibles nous rebrots que hi 
pugui haver en el futur. 
El govern de l’estat està treballant per aprovar un real decret llei que fixarà noves 
regles i mesures a nivell de seguretat i salut un cop s’aixequi l’estat d’alarma, a partir 
del 21 de juny d’enguany. 
 
La normativa estatal que s’està aprovant des del 13 de març fins a dia d’avui i la que 
s’aprovarà més endavant és força prolífica i afecta i modifica la legislació estatal, 
autonòmica i té també incidència en la normativa local. 
 
Per aquest motiu, no es considera convenient modificar l’ordenança de civisme de la 
forma àmplia que es volia en un principi, ja que les circumstàncies poden fer que 
s’hagi de fer una nova modificació en un futur no molt llunyà. 
 
Ara bé, el Ple de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, de data 24 d’octubre de 2019 va 
aprovar el Pla d’usos de la platja per la temporada 2020, que es validarà per a Direcció 
General d'Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en el que es preveia un espai de 1200 m2 
a la Platja de la Conca, destinat a platja per a gossos, en un espai de 60 x 20 m2, 
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limitat amb tanques, amb una passera de fusta d’accés, un rètol, un dispensador de 
bosses i una dutxa per gossos. 
 
Aquesta possibilitat, d’habilitar una platja per a gossos contravé a dia d’avui l’article 
39.2 punt 3 de l’ordenança de civisme actual que fa referència a la prohibició dels 
gossos d’anar a les platges en èpoques d’afluència de banyistes (entre l'1 d'abril i el 31 
d'octubre). Així mateix l’ordenança de tinença d’animals també prohibeix que els 
gossos vagin a la platja. És per aquest motiu que cal per una modificació d’aquest 
article de l’ordenança de civisme i convivència ciutadana. 
 
Mitjançant D2019LLIB002934 de data 19 de novembre de 2019 es va crear la comissió 
d’estudi per l’aprovació de la modificació de l’ordenança de civisme i convivència 
ciutadana de Malgrat Mar i en data 29 de gener de 2020, la Comissió d'Estudi ha 
acabat els treballs de redacció de la modificació de l’article esmentat de l’ordenança. 
 
D'acord amb els articles 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
de règim local, l'aprovació de les ordenances municipals correspon al Ple de la 
corporació amb caràcter indelegable. 
 
En virtut d'allò establert a l'art. 63 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya, 
el procediment d'aprovació d'ordenances comprèn: 
 
a) L'aprovació inicial pel Ple: 
b) Una fase d'informació pública mitjançant un anunci al BOP i al DOGC, a un dels 

mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la corporació, pel 
termini mínim de trenta dies per la formulació de reclamacions i al·legacions; 

c) Les al·legacions presentades es trametran a la Comissió d'Estudi la qual proposarà 
l'estimació o desestimació total o parcial i formularà la proposta d'aprovació de 
l'ordenança. 

d) El Ple resoldrà les al·legacions que es presentin resolent-les de forma motivada. Si 
no es presenta cap reclamació, l'acord d'aprovació inicial esdevé definitiu. 

e) Un cop aprovada definitivament l'Ordenança, s'ha de notificar l'acord i trametre 
còpia íntegra i fefaent a l'Administració de l'Estat i a la de la Generalitat de 
Catalunya. 

f) Publicació de l'Ordenança o reglament. 
 
Segons l'art. 65.3 del Decret 179/1995, les ordenances i reglaments s'aproven per 
majoria simple, com a regla general amb excepció de les que formen part dels plans 
urbanístics, les fiscals i el reglament orgànic de la corporació; per tant serà suficient 
majoria simple per l'aprovació d’aquest reglament.” 
 

Obert el torn d’intervencions 

Sr. Mercader. Aquesta modificació és una modificació puntual de l’ordenança de 
civisme.t al i com vam explicar ja a la Junta de Portaveus, no és una modificació 
substancial de l’ordenança de civisme. Creiem que per fer una modificació substancial 
de l’ordenança de civisme ara hauríem d’esperar a aquesta nova normalitat per tal de 
que moltes qüestions a nivell de matèria de civisme hi haurà canvis, com pot ser la 
distància de seguretat, l’ús de mascareta o altres mesures, i també hi ha moltes 



 

 

qüestions a nivell de legislació que s’aniran incorporant. Tanmateix, per què portem 
aquesta modificació puntal? Perquè va destinada a una qüestió molt concreta que és 
poder accedir als gossos, a l’espai destinat a gossos durant la te porada d’estiu. 
Aquesta és una modificació que regula aquesta ordenança. És imprescindible poder 
fer aquesta modificació per poder aquest estiu dur a terme l’espai per gossos. Sóc 
conscient i conec que l’anterior Govern ja havia demanat a costes, dins del pla d’usos 
de les platges, per la temporada anterior, que hi hagués un espai per gossos i per fer 
aquest espai per gossos hagués fet falta la modificació que portem avui a Plenari. 
Recordar que una de les propostes de la comissió de treball econòmica i social pel 
Covid, del sector hoteler, era fer una platja per gossos. Per tant, portem a terme 
aquesta modificació ara i no abans, perquè els terminis administratius pel Covid 
estaven suspesos, per tant, s’hagués aprovat però hagués quedat suspès, per tant, en 
el primer Plenari que hem tingut l’ocasió ho hem portat per tirar-ho endavant i espero 
que com era un projecte que ja a l’anterior mandat vostès havien, tenien la intenció de 
realitzar-ho, espero que hi hagi unanimitat en aquest punt. 

Sr. Roger. Aquest expedient per modificar l’ordenança de civisme es va iniciar amb un 
decret del 19/11/2019. Es va constituir la comissió per mitjà d’aquest decret i es van 
nomenar els membres. En aquest cas, nomenava president al regidor de seguretat 
ciutadana, el Sr. Cardona. Hem revisat les actes, hem vist que s’han fet tres reunions 
d’aquesta comissió d’estudi, que és imprescindible per poder tirar endavant una 
modificació d’ordenança, sigui aquesta o qualsevol altre, i hem vist que aquesta 
comissió s’ha reunit en tres ocasions. La primera el 28/11/2019, la segona el 
12/12/2019 i la tercera segons consta, el 29/01/2020. Jo volia interpel·lar, en aquest 
cas, al regidor Cardona, com a president, si les dates reflexades a aquestes actes són 
correctes. 

Sr. Cardona. Sí, a priori recordo que sí, que a principi eren aquestes. Després ens 
vam trobar pel temporal Glòria i quan anàvem a reiniciar el tema de la comissió de 
treball vam encadenar amb el tema de Covid i hem estat més parats, però ara recordo 
així de cap que es tracta d’aquestes dades. 

Sr. Roger. En tot cas, hauran de revisar aquesta darrera acta, perquè si aquesta 
comissió es va reunir el 29/01/2020 no s’entén que es parli ja de la necessitat de 
modificar aquest petit article a conseqüència del Covid. Si es va fer el 29 de gener, 
entenem que això no és possible. O la data és errònia o el contingut d’aquesta acta de 
reunió no és correcte. Ja avanço que el nostre vot serà favorable, perquè és una 
modificació puntual i en aquest cas volem fer un prec en aquest cas al Govern, perquè 
entenem que és una ordenança important i hem vist que la creació d’aquesta comissió, 
el darrer tram de l’any passat, no es va comptar amb els grups municipals de 
l’oposició. Jo els vull fer unes preguntes i penso que si vostès consideren que no tenim 
res a aportar en una ordenança que és important, que té per objecte establir un clima 
de civisme i de convivència social pacífica, de respecte mutu, que fomenti relacions 
solidàries, tolerància i respecte entre els vilatans i les vilatanes. Vostès creuen que no 
mereixen les aportacions que podem fer des d’altres grups i que evidentment el lloc 
adequat on es poden vehicular és a través d’aquesta comissió, perquè sinó llavors 
entrem en la dinàmica d’haver de fer al·legacions i allargar terminis i creiem eu si se’ns 
convida a participar en aquestes comissions a més a més de poder fer aportacions 
que en algun dels casos poden ser recollides en benefici del redactat de l’ordenança i 
de tots els malgratencs i malgratenques, doncs creiem que quan es reprengui el treball 
d’aquesta comissió, se’ls fa el prec que comptin amb l’oposició per poder modificar 
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aquesta ordenança de manera més amplia tal com manifesten que és la seva voluntat. 
Per tant, votarem a favor perquè si no ho fem així, no seria possible establir o 
implementar aquesta platja per gossos, si no es modifica aquest articulat de 
l’ordenança. Ens ha sabut greu saber que s’havia creat aquesta comissió sense 
comptar amb la participació de l’oposició. 

Sr. Mercader. Per contestar al Sr. Roger, aquesta comissió es va crear a nivell tècnic i 
amb el regidor de Govern pertinent, la resta de Govern tampoc hi estava participant. 
Més que res per detectar quines coses s’havien de modificar o actualitzar. En veure, 
com ha explicat el Sr. Cardona, que entre el temporal Glòria i el Covid, que canviarien 
moltes d’aquestes mesures, va ser quan a part d’aquesta modificació que volíem fer 
de l’espai per gossos, de fer una modificació global està clar que l’ordenança de 
civisme és de les més importants que tenim al municipi i que el tema del civisme és 
una qüestió que crec que tots els partits polítics hi volem treballar i que creiem que 
s’ha de millorar bastant a nivell del municipi de Malgrat, teníem la previsió de si es feia 
una modificació més gran que l’oposició participés de passar a quines coses, ho 
teníem fins i tot gairebé preparat, quin articulat crèiem des del Govern que s’havia de 
canviar o actualitzar, per tal que estudiessin aquests canvis, que aportessin la seva 
visió, perquè l’ideal seria que quan portem aquesta modificació més general a nivell 
d’ordenança de civisme s’aprovi per unanimitat de tots els grups, perquè creiem que 
és una problemàtica global que ha de millorar en molts sentits el tema del civisme. 
Però un cop dit tot això, ho hem passat en aquest Ple i en aquest format perquè 
simplement es modifica un article molt concret pel tema de que puguin accedir els 
gossos a la platja. Si no hi hagués aquesta urgència per la temporada d’estiu, no 
portaríem la modificació i la portaríem de forma global. Recollim el prec però tanmateix 
ho teníem en compte si es feia una modificació molt més important de comptar amb 
tots els partits polítics. 

Sr. Roger.  Breument, manifestar que està bé que es consideri així i en tot cas en el 
moment que es tingui aquest esborrany preparat, el volen fer arribar per tal de poder-hi 
començar a treballar, hi estem disposats. 

Sr. Zaldo. Molt breument perquè precisament vostè Sr. Mercader ha comentat crec 
que dos vegades que demanaven que tots els grups hi votessin a favor, com la CUP 
no ho farà, breument comentar el motiu. Hem observat la modificació, no posarem pals 
a les rodes perquè entenem aquesta valoració i més o menys emergència en que es 
realitzi la modificació, no posem pals a les rodes però el vot de la CUP serà abstenció. 
I entomem la proposta final que ha fet per treballar conjuntament. 

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, d’11 de juny de 2020. 

Vista la proposta de l’alcaldia, el Ple de l’Ajuntament, amb l’abstenció del Sr. 

Enric Zaldo Aubanell i el vot a favor (SI) 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. Òliver Sánchez-Camacho Garcia i Sr. Joan Mercader Carbó , 

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 (16 vots a favor), Acorda: 



 

 

 
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança de civisme i convivència 
ciutadana de Malgrat Mar. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública aquest expedient i el text del reglament, 
mitjançant la inserció d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la 
Generalitat, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, en el tauler d'anuncis de la 
corporació, i a la pàgina web municipal, durant un termini de 30 dies, per a la 
formulació de reclamacions, suggeriments i al·legacions. El termini d'informació pública 
començarà a comptar des de l'endemà de la darrera de les publicacions esmentades. 
 
Tercer. Determinar que si no es presenta cap al·legació, reclamació o suggeriment 
durant el termini d'informació pública, esdevindrà definitiva l'aprovació d'aquest 
reglament sense necessitat d'acord exprés, i entrarà en vigor quinze dies després de 
la publicació íntegra de l'esmentada ordenança en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Quart. Trametre a l'Administració de l'Estat (Sots-Delegació del Govern a Barcelona) i 
Generalitat de Catalunya (Departament d’empresa i coneixement) còpia íntegra i 
fefaent de l'ordenança definitivament aprovada en paper i en suport digital, juntament 
amb l'acord o declaració de l'aprovació definitiva. 
 
Cinquè. Publicar íntegrament el Reglament en el Butlletí Oficial de la Província un cop 
sigui aquest aprovat definitivament. 
 
Sisè. Comunicar la resolució als membres de la Comissió d'Estudi. 
 
Setè. Facultar tan àmpliament com sigui necessari en dret al Sr. Alcalde per a la 
tramitació i execució d'aquests acords. 
 
10. - Moció del GPM ERC per exigir al govern espanyol el pagament immediat de 
les prestacions econòmiques a totes les persones treballadores afectades per 
un expedient de regulació temporal d’ocupació. 
 
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=20200618&punto=10 
 

L’emergència sanitària del coronavirus ha provocat una sacsejada sobtada i crua al 
conjunt de la ciutadania. Innegablement, un dels efectes negatius més durs ha estat 
la suspensió temporal de l’activitat laboral en molts sectors econòmics, fet que ha 
provocat, alhora, que milers de persones s’hagin vist afectades per expedients de 
regulació temporal d’ocupació (ERTO). 
 
Les dades mostren una realitat desoladora. Segons el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies informa que, fins el dia 24 de maig, s’han presentat a Catalunya 
97.531 expedients de regulació temporal d’ocupació que afecten un total de 718.801 
persones treballadores. Els ERTO per força major representen el 93,5% dels 
presentats, i afecten el 84,6% de les persones treballadores. 

 
Des de l’inici d’aquesta crisi, el govern de l’estat espanyol, liderat pel PSOE, ha 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200618&punto=10
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acumulat un seguit d’errors, ineficiències i retards injustificats en la tramitació de les 
prestacions vinculades als ERTO. Avui, especialment, es constaten un munt 
d’incidències, com per exemple que no han computat els fills per determinar la 
prestació. En comptes de respondre amb diligència i al costat de les persones 
treballadores, l’estat espanyol està deixant desateses milers de persones que han 
vist caure els seus ingressos de forma fulminant, i provocant que s’accentuï la 
vulnerabilitat de les seves vides. El govern de l’estat espanyol està atacant la dignitat 
de totes les persones afectades per aquesta aturada de la seva activitat laboral, per 
causes alienes a la seva voluntat. Lluny de reaccionar de forma eficient, el govern 
espanyol ha agreujat la incertesa que pateixen bona part d’aquestes persones 
treballadores, mancades sovint d’informació i desemparades envers qualsevol suport 
per clarificar les situacions personals relatives a les prestacions dels ERTO, fet que 
lamentem. Denunciem, per tant, la deixadesa i irresponsabilitat que està mostrant el 
govern de l’estat espanyol, i exigim el pagament immediat de totes les prestacions 
reconegudes en concepte d’ERTO a totes les persones afectades. 
 
El govern espanyol ha retallat el 55% dels fons destinats a Catalunya per 
implementar les polítiques actives d’ocupació, el que representa una retallada de més 
de 215 milions d’euros. Això comportarà, evidentment, que la Generalitat de 
Catalunya tindrà serioses dificultats extraordinàries per recuperar el nostre teixit 
productiu en la situació posterior a l’emergència sanitària. L’Estat va retallar aquests 
diners que suposadament havien de servir per fer front al pagament de les 
prestacions i, malauradament, constatem que aquesta finalitat no s’està veient 
satisfeta. 

 

La Generalitat de Catalunya, i també específicament el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, ha estat exigint a la Ministra Yolanda Díaz el pagament d’aquestes 
prestacions, i ha posat a la seva disposició, de forma excepcional, els professionals, 
la infraestructura tecnològica, l’atenció telefònica i suport general en la tramitació dels 
expedients, però malauradament res ha fet canviar la realitat, que és que moltes 
persones encara no han cobrat la seva prestació econòmica. 

 
Ni tan sols s’ha materialitzat l’anunci fet el passat 1 d’abril per part del Ministeri de 
Treball i Economia Social, pel qual es comunicava que s’havia arribat un acord amb 
les entitats bancàries que, de forma excepcional, es comprometien a avançar a la 
seva clientela el pagament de les prestacions de desocupació. 
 
Des de la proximitat amb els nostres veïns i veïnes, i, per tant, amb coneixement 
directe de les difícils realitats que estan vivint molts d’ells, els electes locals sentim la 
màxima preocupació envers aquesta injusta i injustificada situació. És evident que, en 
poques setmanes, els serveis assistencials municipals, en general, i altres serveis 
concrets, com ara els bancs d’aliments, han vist augmentar les seves demandes per 
part de persones que estan vivint una situació dificilíssima des del punt de vista 
personal i econòmic. 

 
És en aquest sentit, doncs, que ens veiem obligades a adoptar un posicionament 
ferm de denúncia de la situació i, alhora, de solidaritat envers les persones afectades 
per un ERTO i que no han cobrat les prestacions que els pertoca. 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, d’11 de juny de 2020. 



 

 

Vista la moció presentada pel GPM d’ERC, el Ple de l’Ajuntament, pels vots a 

favor (SI) 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 (9 vots a favor) i els vots en contra (NO) de la 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. Òliver 

Sánchez-Camacho Garcia i Sr. Joan Mercader Carbó (8 vots en contra), Acorda: 

 
Primer. Exigir al govern espanyol que desencalli els tràmits per tal que totes les 
persones treballadores afectades per un ERTO cobrin les prestacions econòmiques 
de forma immediata, així com que es resolguin totes les incidències i reclamacions. 

 
Segon. Demanar al govern espanyol que exigeixi a tots els bancs que avancin el 
pagament dels ERTO que encara no han pagat. 

 
Tercer. Fer arribar aquest acord a la Ministra de Treball del govern espanyol. 

Obert el torn d’intervencions 

Sr. Zaldo. Molt breument, quan ERC va presentar aquesta moció a la Junta de 
Portaveus i després a la Comissió Informativa, dèiem que tant de bo quan arribéssim a 
Ple no calgués portar-la a votació perquè ja s’hauria resolt i veiem que no, i és aquesta 
lentitud la que està fent anar enrere a tantes i tantes famílies que es troben en una 
situació de vulnerabilitat extrema i que no hi ha la resposta que tocaria per part del 
govern pertinent. Per tant, des de la CUP vot a favor evidentment. 

Sra. Valbonesi. Per part del PSC volia fer una reflexió, una mica extensa, però no 
estaria de més argumentar la moció i la nostra postura davant d’aquesta explicació 
que ens ha donat. Jo crec que estaria bé poder transaccionar les mocions, però 
sincerament la nostra postura sobre aquesta moció ho ha fet impossible. Passo a llegir 
o argumentar el posicionament sobre el pagament dels ERTOS per part del govern 
espanyol, per part del PSC. Comencen vostès dient que el govern ha retallat un 55% 
per fer front al pagament de prestacions. Això és erroni, no és veritat. No estaria de 
més saber o dir que qui paga les prestacions és l’estat. A la Generalitat li correspon a 
través dels seus pressupostos tenir assignada una partida per emergències socials. 
Per cert, crec que inexistent en els pressupostos aprovats per la Generalitat enguany. 
Des de l’inici de la crisi fins el passat 25 de maig s’havien reconegut a Catalunya 
718.468 prestacions a persones afectades per ERTOS. Les direccions provincials de 
Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona segueixen rebent a dia d’avui sol·licituds 
col·lectives i notificacions de l’autoritat laboral. Només en el mes de maig, s’han 
reconegut 148.363 noves prestacions per ERTOS. El govern espanyol ha estat 
totalment compromès amb la protecció de les persones de Catalunya, al igual que a tot 
l’estat. Va pagar el dia 2 de maig a Catalunya la prestació a gairebé 800.000 persones 
per un import de 733.500.000 €. Les xifres més altes de tota la història. Aquesta 
resposta massiva a un impacte sense precedents al mercat laboral ha estat possible 
gràcies a l’aposta decidida per no deixar a ningú enrere, ni a persones ni empreses, 
dedicant a aquesta finalitat tots els recursos personals i econòmics al seu abast, amb 
estreta col·laboració amb altres administracions, com en el cas de la simplificació dels 
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tràmits presencials per evitar l’afluència a les oficines d’ocupació de centenars de 
milers de persones confinades a les seves llars per preservar la seva salut i a la de la 
seva comunitat. En unes condicions específicament difícils, amb LES oficines 
tancades i les persones treballant des de casa, incloent dies festius, amb la plataforma 
de teletreball habilitada, el SEPE va reconèixer en el mes d’abril a Catalunya 8 
vegades més prestacions que el mes d’abril del 2019. En aquesta situació dramàtica i 
singular, la seguretat social ha funcionat. S’ha fet visible i s’ha pogut veure, 
evidentment. L’estat com a galant de la dignitat de les persones afectades per aquesta 
crisi sense precedents, que en un 98% ja han vist reconeguda la seva prestació. 
Després de la defensa de la vida i la salut, estar assegurar el manteniment i el dret a 
unes condicions de vida totalment dignes i la tasca continua per fer efectiu aquest dret. 
També per aquest 2% de persones que encara no han pogut cobrar la seva prestació, 
en la gran majoria dels casos, simplement per errors administratius en la sol·licitud 
col·lectiva presentada per les seves empreses. No ho hem d’oblidar, presentades per 
les seves empreses. Mereixen tot el nostre esforç i implicació i poden estar segures i 
segurs que la tenen. Més de 3,4 milions de prestacions van ser aprovades pel servei 
públic d’ocupació estatal, el SEPE. El SEPE ha reconegut més del 98% de totes les 
prestacions dels expedients de regulació temporal d’ocupació, els anomenats ERTOS, 
presentats des de l’inici de la pandèmia fins a dia d’avui, i ja estan abonats als 
treballadors i treballadores afectades. A Catalunya havien cobrat el passat mes 
570.000 treballadors i treballadores afectats per un ERTO. El ritme de reconeixement 
actual al SEPE ha recuperat la normalitat, pràcticament no hi ha prestacions pendents 
de reconèixer més enllà de les que s’estan esmentant per errors detectats a les seves 
dades i les que han entrat diàriament de noves i que s’estan reconeixent. Els errors 
detectats, per especificar una mica més, són aliens al propi SEPE i es tracta 
habitualment de fallades en els números de document d’identificació dels treballadors 
o en altres dades personals de la informació facilitada per les empreses relativa als 
mateixos treballadors i treballadores incloses als ERTOS. Cal recordar que això a 
vegades no es fa, que els tràmits de petició d’ERTOS ho fan les pròpies empreses. No 
els treballadors. I per tant, són les empreses les que faciliten les dades fiscals i 
laborals del treballador, com pot ser en el tema dels fills. Quan faciliten la informació 
dels fills del treballador. A més, gràcies a l’acord assolit amb les entitats financeres, les 
prestacions pendents estan sent abonades aquest mateix mes, atès que el 
reconeixement és diari. En aquest sentit, el secretari d’organització de CCOO de 
Catalunya va confirmar que els bancs estan efectuant realment l’avanç de les nòmines 
endarrerides. Amb aquesta iniciativa, les persones que la prestació pendent hagi estat 
reconeguda pel SEPE no han hagut d’esperar fins al dia 10 de juny per cobrar la 
prestació. Com es venia fent històricament en el SEPE i es realitza una actualització 
diària amb les entitats bancàries. Aquest conveni, també signat amb les entitats 
financeres i publicat aquest mateix mes al BOE, se suma a l’acord ja assumit a l’abril 
per avançar a principis de mes el pagament habitual de la prestació. Per últim, l’acord 
social aconseguit amb els agents socials suposa la pròrroga dels ERTOS fins al 30 de 
juny. A partir d’aquesta data, la comissió que s’ha creat gràcies a la iniciativa del 
govern de l’estat, adoptarà les mesures necessàries en cada moment. En conclusió, el 
manteniment de l’ocupació crec que ha quedat massa clar que és una prioritat del 
govern en aquesta crisi sanitària que ha sigut també econòmica. I com no, queda 
palès com es demostra en les condicions que les empreses han d’acceptar per poder 
aplicar un ERTO. Aquelles empreses que s’hagin acollit a un ERTO per força major i 
puguin tornar a l’activitat, s’han de comprometre a mantenir els llocs de treball dels 
seus treballadors durant sis mesos. A més, hauran de ser un exemple de 
responsabilitat i transparència fiscal. Aquelles que estiguin domiciliades a paradisos 



 

 

fiscals no podran sol·licitar la pròrroga dels ERTOS. L’acord social recull que totes 
aquelles empreses que prorroguin els ERTOS no podran repartir dividends així, el 
govern socialista defensa continuar amb els ERTOS com a instrument per a la 
reconstrucció, ampliar la cobertura per desocupació i aprofundir en el treball a 
distància i la corresponsabilització són els desafiaments immediats, sempre en el marc 
del diàleg social i en connexió permanent amb Europa. A diferència de la crisi del 
2008, estem apostant com mai abans per destinar recursos públics per la protecció 
laboral davant d’una crisi socioeconòmica sense precedents per la seva magnitud i 
incidència directa cap als treballadors i treballadors i evidentment cap a les seves 
famílies. Les polítiques d’austeritat i retallades ens condemnarien a una generació 
perduda. En una crisi tan greu com aquesta que afecta de manera tan directa a tots els 
àmbits de la vida i de l’activitat, les persones esperen de les administracions que 
treballin conjuntament, de manera àgil i eficaç. De fet, crec recordar, el mateix 
Conseller Homrani va anunciar a una entrevista a TV3, concretament el dia 20 d’abril, 
que ajudaria als afectats per ERTOS mentre esperessin cobrar. A data d’avui, ha 
quedat en una declaració d’intencions, res més. Per lo tant, des del PSC entenem que 
aquesta moció d’ERC no és una moció responsable. Traslladar missatges de 
desconfiança, d’alarma i de culpa en aquests moments no creiem que sigui el camí 
que s’ha de seguir. És més, si li sóc sincera, en aquesta moció pensava que retallaria 
la moció com van fer companys seus de Terrassa o de Castellbisbal, per falta 
d’argumentari real o més bé polític. Creiem que la resposta ha de ser conjunta, 
coordinada, des del compliment de les nostres obligacions i del nostre deure. És 
totalment lícit que presentin les mocions i vostès tenen la seva manera de veure les 
coses i nosaltres la nostra. Vostès tenen la seva ideologia i nosaltres evidentment la 
nostra. La podem compartir en algun moment? Potser, o potser no. El que jo faig un 
prec, informem, no desinformem. Per tant, el vot del PSC serà en contra. 

Sr. Albert- Una gran explicació del funcionament d’un ERTE per la Sra. Valbonesi, 
me’l sé de memòria, perquè jo estic dins d’un ERTE actualment. La meva empresa va 
presentar un expedient i ja li dic jo que la meva empresa sap de fa cinc anys que jo 
tinc una nena de 5 anys, i inclús companys meus que saben de fa 12 anys que tenen 
nens. I ja li dic jo que la informació la van passar bé. Això són errors que a l’hora de 
tramitar la paperassa, no error de l’empresa a l’hora de passar la paperassa. Això ho 
sé de primera mà. Tot i això, bueno, nosaltres tampoc qüestionem la determinació amb 
que el govern va plantejar tots els ERTOS, el contrari, creiem que es va fer ràpid, es 
va fer bé, l’únic problema és l’execució. Dos mesos després hi ha veïns i veïnes de 
Malgrat que han estat dos mesos sense ingressar ni un sol euro. I les factures els hi ha 
seguit arribant. I són dos mesos sense cap ingrés. Demanem una mica d’empatia amb 
aquests veïns, no estar tan alineats potser amb un govern que està a 600 km, per molt 
que sigui del mateix color, sinó estar al costat dels malgratencs que no han cobrat 
durant aquests dos mesos. Com a càrrecs electes de l’Ajuntament de Malgrat crec que 
és la posició que hauríem de tenir, estar al costat d’aquesta gent.  

Sr. Zaldo.  Molt breument. A nosaltres com a CUP no ens cauen els anells, no ens 
han caigut mai per reconèixer quan un govern amb el que tenim diferències 
ideològiques o que no ens representa actua correctament i reconeixem, ho hem fet 
vàries vegades, que el govern central durant aquesta situació excepcional i la que 
vindrà, ha estat prenent certes mesures que són d’aplaudir i mesures que han estat a 
l’alçada de les necessitats socials que reclamava l’estat. Per tant, evidentment, ho hem 
aplaudit i ho seguirem fent. Ara bé, no deixarem de subratllar quan hi ah errades i 
actuacions que no s’ajusten a les necessitats reals. I en aquest cas, la deficiència en el 
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pagament d’ERTOS i atur, que n’hem viscut properes, perquè estic convençut que 
totes tenim conegudes que han patit alguna situació durant aquest temps similar, són 
errades que no ens podem permetre en una situació com aquesta. I per tant, s’han de 
denunciar. I una cosa no treu l’altra. Per molt que nosaltres sapiguem que és molt 
propi del PSOE això de donar una de cal i una de arena, el que no farem és avalar que 
com s’està esforçant molt i tirant endavant polítiques molt correctes, hi ha d’altres que 
les podem passar per alt. No ho farem. Fins que no hi hagi la cobertura completa que 
fa falta o que quedi una sola persona sense cobrar l’ERTO, nosaltres seguirem 
denunciant i recolzant aquest tipus de pressions perquè evidentment fa falta pressió 
des de l’oposició i d’altres governs per tal que aquells que han de vetllar per totes les 
habitants d’un país tiri endavant les polítiques que ha de tirar. Per tant, ens Sembla 
totalment desmesurada la reacció. Voten en contra? Evidentment. Avalin el seu parit 
del govern central, però també una mica d’autocrítica en reconèixer que hi ha 
actuacions que es podrien haver fet molt i molt millor. Gràcies.  

Sr. Serret. Jo voldria fer el posicionament de JxCAT- Malgrat ens Mou. Per una banda 
hem de dir que felicitem que hi hagi una moció d’aquestes característiques. 
Malauradament preferiríem, com exposava el portaveu de la CUP, que no hagués 
hagut d’estar presentada, igual que també el partit d’ERC que ha manifestat en 
diferents moments que si calia retirar-la perquè no ens trobaríem en la situació que 
encara ens torbem, doncs voldria dir que hem fet un pas més. Dit això, dir que el 
nostre grup donarà suport a aquesta moció, evidentment. Som molt coneixedors de la 
situació que vivim actualment, que vivim com a municipi, que vivim com a país. A 
Malgrat al mes de juny hi havia 958 persones afectades amb un ERTO, 958 persones. 
Per tant, gairebé un miler de persones que han estat o estan en aquesta situació i en 
algunes d’elles, perquè no són les 958 persones les que no estan cobrant, n’hi ha que 
per sort ja tenen aquests ingresso del 70% del sou, però que pateixen una situació 
molt greu, que han tingut i tenen el suport del Govern del municipi, del Govern a nivell 
d’acció social i habitatge, com hem explicat, amb aquestes mesures imminents i que 
estem treballant al 300% per poder continuar ajudant en el seu dia a dia i per subsistir 
en aquests moments i com dèiem abans, amb totes les mesures, intentar regularitzar 
de nou la situació perquè les famílies quedin el menys afectades possible. Dit això, 
com deia, donarem el nostre suport, però igual que el portaveu de la CUP feia esment 
que agraïm quan la feina està ben feta, també hem de llençar una punta cap al grup 
d’ERC per tal de demanar que facin pressió al seu partit, que és qui va permetre la 
investidura del govern actual a l’estat espanyol. També és qui ha anat permetent la 
situació, s’anés allargant l’estat d’alarma i han ajudat a manllevar aquells interessos, 
totes aquelles delegacions de competència que tenim com a govern de la Generalitat, 
que per cert compartim i que per tant, ha afectat també en aquesta situació des de 
JxCAT al Congrés una de les condicions que posàvem per poder mantenir l’estat 
d’alarma era la delegació total de competència i el pagament immediat dels ERTOS, a 
la sisena pròrroga de l’estat d’alarma, on JxCAT hi va votar en contra i ERC no. Amb 
això vull dir que tots tenim mecanismes, els nostres partits que formen part al Congrés, 
tenen mecanismes per poder fer mesures de pressió. Està molt bé fer mocions, 
nosaltres la recolzarem, però evidentment també traslladarem com faran vostès als 
seus partits, de fer pressió allà on toca i on tenim les competències i la paella pel 
mànec, com van tenir vostès de poder pressió perquè aquests ERTOS fossin pagats 
de forma ràpida i efectiva com demanava JxCAT al Congrés dels Diputats.  

Sr. Mercader. Simplement, eh, recolzar el que ha comentat la Sra. Valbonesi. Dir-li al 
Sr. Roig que votem el que votem en aquesta moció, nosaltres des del Govern 



 

 

municipal estem demostrant dia a dia que estem al costat dels malgratencs i 
malgratenques i el que trobem una exageració és a nivell expositiu eu pintin un govern 
de l’estat gairebé diabòlic però que siguin tan contradictoris que vostès han permès 
que hi hagi aquest govern de l’estat. Per tant, demanaria una mica que s’aclareixin. No 
sé si a nivell de Congrés de Diputats de l’estat espanyol tenen la mateixa versió o visió 
que aquí al Parlament de Catalunya o són dos ERC diferents, però sí que demanaria 
una mica de coherència en aquest sentit. Recalcar el que ha comentat la Sra. 
Valbonesi que votarem en contra d’aquesta moció, però això no significa que no 
estiguem dia a dia al costat dels malgratencs i malgratenques i així ho demostrem amb 
la gestió municipal que és el que ens demanen els ciutadans i ciutadanes del nostre 
municipi. 

Sr. Roger.  Només comentar que el tema d’aquesta moció era el tema dels ERTOS i 
que han estat molt hàbils, tant el portaveu Serret com vostè en vincular això a altres 
qüestions que tenen a veure amb la qüestió sanitària i amb qüestions d’allargament de 
terminis d’estat d’alarma i també amb qüestions que desvien del que realment és el 
fons d’aquesta moció que potser no els ha agradat la part expositiva, però la realitat 
demostra que hi ha avui encara moltes persones que no han cobrat aquests ERTOS i 
per tant, com hem anticipat, el nostre desig i voluntat hagués estat tant de bo no haver 
hagut de tractar aquesta moció i que s’hagués retirat abans d’aquest Ple però la 
situació és que hi ha molts veïns i veïnes que encara no han cobrat i que això és el 
que realment ens preocupa i per això l’hem presentat i portada a votació.  

Sr. Mercader. Suposo que és la postura que comentava el Sr. Albert Roig, entenc. No 
sé si vol corroborar el que ha dit el Sr. Roger o vol aportar alguna cosa més.  

Sr. Albert- Corroboro el que ha dit el Sr. Roger i dir això, que vostè ho pinta com si 
nosaltres diguéssim que el govern del PSOE és lo més dolent que hi ha en tot el 
panorama polític espanyol i no és així. Repeteixo que la determinació i la rapidesa 
amb la que van actuar al principi la compatim. Ha sigut a l’hora de sorgir aquests 
errors en tramitar aquests expedients que fa que fem crítica. I el que volem és que se 
solucioni tot això, entenent sempre la complexitat del moment. Però repeteixo, són dos 
mesos on la gent deixa de corbar la nòmina i es passa malament. 

11. - Moció del GPM ERC per promocionar l’ús de la bicicleta. 
 
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=20200618&punto=11 
 
"La pandèmia del coronavirus redueix les emissions de CO2 al Maresme al voltant 
del 30%, és el títol d’un article escrit per Joan Bonet, Tècnic en Canvi Climàtic del 
CCM, publicat pel Consell Comarcal del Maresme. Aquestes dades es deuen a una 
reducció dràstica de la mobilitat local, reducció del consum d’energia elèctrica, 
reducció del consum, i una reducció dràstica de la mobilitat aèria. En concret, pel que 
fa a la mobilitat local, la principal empresa d'emmagatzematge i distribució de 
productes petrolífers a Espanya (CLH), ha calculat una baixada del consum del 
voltant del 70%. Sabem que el 28% de les emissions de CO2 a Catalunya procedeixen 
del transport. AI Maresme aquesta xifra s'eleva al 30 % al no tenir en el seu territori 
grans emissors com podrien ser cimenteres, refineries a indústria pesada. Si tenim en 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200618&punto=11
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compte que aquesta situació de reducció de la mobilitat durarà 3 mesos 
aproximadament (2 mesos de confinament + 2 mesos de recuperació progressiva), 
podem calcular que la reducció de les emissions és d’un 21% en aquest període i serà 
d’entre un 4-5% del total en còmput anual. 

 
El progressiu desconfinament ha de servir per fer evident que la bicicleta és un mitjà de 
transport ideal per poder desplaçar-se no només pel casc urbà, sinó també per 
desplaçaments de curt radi, siguin per anar a treballar als polígons industrials, fer 
gestions i compres diverses, escolars, Ileure, ... Les vies ciclables temporals són una 
solució senzilla i adequada per permetre als ciclistes desplaçar-se amb seguretat, 
creant nous carrils per a bicicletes i ampliant les vies ciclables existents. Cal promoure 
l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport entre els ciclistes no habituals, no .només 
pel beneficis en la salut de les persones, si no també per ser una mobilitat 
completament ecològica, sense emissions contaminants. 
 
És per l’anteriorment exposat, i per tal d’oferir les condicions més atractives i segures per als 

usuaris, que el Grup Municipal d’Esquerra Republicana-AM de Malgrat de Mar. 

Obert el torn d’intervencions 

Sr. Roger. Començar dient que en aquests acords que s’acaben de llegir hem 
constatat que hi falta el vuitè acord que parla d'instal·lació d’aparcaments segurs a 
prop de l’estació del ferrocarril, centres escolars públics, equipaments esportius 
municipals i tots aquells que la planificació requerida anteriorment determini. A 
banda, aquesta moció es va presentar fa uns dies als altres grups i hem rebut dues 
esmenes, dues aportacions, dos punts que proposa JxCAT que com els hi hem 
traslladat, s’accepten des del grup d’ERC i no sé si el portaveu de JxCAT vol 
explicar-los. Jo ho preferiria, sinó, ho tinc anotat per llegir-los. 

Sr. Serret.  Com deia el portaveu del grup d’ERC, des de JxCAT- Malgrat ens Mou 
hem fet una transacció o una aportació en aquests acords de la moció que 
demanàvem que fossin acceptats i ha estat així. Per tant, com recullen les nostres 
aportacions, rebrà, ja ho dic per avançat, el vot a favor en aquesta moció. I llegeixo 
els acords per tal que el secretari en prengui nota i també els hi farem arribar per tal 
que en tingui constància per escrit. Aquests acords diuen:  

Primer. Adherir-se a l'Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025 (ECB2025) -impulsada 
pel Departament de Territori i Sostenibilitat en col·laboració amb altres departaments- 
per desenvolupar els acords d'aquesta moció d'acord amb les eines de planificació, 
promoció i formació que s'hi estableixen a l'estratègia de País, amb l'objectiu d'unir 
forces en pro d'una Catalunya pedalable i pedalada.  

Segon. Donar suport i afegir-se al treball elaborat pel Consell Comarcal i pel Consorci 
de Promoció Turística del Maresme, endegat en els darrers anys i les conclusions i 
accions del qual impliquen al conjunt dels municipis de la comarca en benefici d’una 
mobilitat en bicicleta més estratègica pel territori. 

Per tant, quedarien afegits als acords d'aquesta moció amb tots els que ja ha llegit 
vostè i el que el portaveu d’ERC ha afegit, que faltava. 

Sr. Roger. Aquesta moció, com deia anteriorment, han pogut tots els grups veure-la i 
valorar-la. Per tant, coneixen tota la part que és introductòria i els acords que ara 
hem completat amb aquesta transacció de JxCAT. Per què en aquest moment 



 

 

presentar aquesta moció? Doncs perquè com ha quedat demostrat, el fet de les 
diferents fases de tornada després del confinament estan demostrant que la gent ha 
pres en certs aspectes una consciència diferent del que és la contaminació i del que 
és la cura del medi ambient. Per tant, aquest mitjà de transport que és la bicicleta, 
aporta diferents solucions i diferents virtuts en aquestes problemàtiques que tenim i 
podem dir que entre aquestes virtuts hi ha que és un vehicle que és pràctic, que està 
demostrat que en trajectes inferiors als 8 km és molt competitiva en quant al temps 
que s’empra per arribar als llocs respecte altres mitjans i també davant del vehicle 
privat. És un vehicle saludable i per tant, és una forma pràctica, econòmica i 
sostenible d’augmentar l’activitat física i millorar la salut a totes les edats. És també 
una manera de millorar l’estat d’ànim. Els usuaris de la bicicleta presumeixen de la 
felicitat o de la millora d’estat d’ànim que els proporciona circular amb aquest vehicle. 
I també és un vehicle que és un motor econòmic, perquè genera retorns econòmics 
positius tant dinamitzant el sector productiu de fabricació com els serveis que hi van 
associats, com poden ser els components i la reparació, també el cicloturisme i 
l’esport i la reducció de les externalitats de la mobilitat. Com dèiem, és un vehicle que 
és positiu ambientalment. Són una part de vehicles de transport privat que com hem 
vist són una part molt important de les emissions de gasos amb efecte hivernacle, de 
partícules i òxids de nitrogen que fan que la qualitat de l’aire de les nostres viles no 
sigui saludable, amb el conseqüent impacte que això té sobre el canvi climàtic. És un 
vehicle que ocupa poc espai, comparat amb vehicles privats i públics. I és un vehicle 
que no fa soroll i que per tant, les seves emissions de soroll són mínimes. I per això, 
per aquestes virtuts i perquè creiem que totes aquestes propostes estan 
perfectament alineades, com deia el portaveu de JxCAT, amb el que ha disposat el 
pla dissenyat des de la Generalitat d’estratègia catalana de la bicicleta 2025 i també 
està perfectament alineat amb les propostes actuals i actuacions que s’han generat 
des del Consell Comarcal del Maresme per tota la comarca i en especial, perquè no 
dir-ho, dels municipis del nostre entorn, on en els acords esmentem i nosaltres 
proposem que es treballi de manera conjunta propostes per fer viables serveis com 
poden ser de bicicleta elèctrica compartida, com poden ser també millorar i fer més 
segurs aparcaments de bicicletes en llocs estratègics com poden ser l’estació de 
ferrocarrils i altres. I també està perfectament alineat en el pla de mobilitat del qual 
ens hem dotat recentment a Malgrat de Mar i que hem vist que prioritza en primer 
lloc als vianants però que també té en una consideració important el fet que dintre de 
la referència en mobilitat hi hagi els ciclistes per davant del transport públic, les 
mercaderies i dels cotxes i motos. Aquest pla de mobilitat contempla accions que 
segurament avui mateix amb aquests 31.000 € de la modificació de pressupost 
serveixen per millorar la xarxa ciclable del municipi, que és un dels acords que 
proposem. També s’hi contempla el fet de fer campanyes per promoure la bicicleta i 
la zona 30. També s’hi contemplen campanyes per la mobilitat sostenible. Per tant, 
entenem que tots aquests acords van alineats amb aquestes disposicions dels plans 
de mobilitat local, del Consell Comarcal i també de l’estratègia catalana que proposa 
la Generalitat i per això demanem que sigui tinguda en compte i aprovada per aquest 
Plenari.  

Sr. Cardona. En primer lloc, agrair aquesta moció. És una bona moció i hi votarem a 
favor. Sí que m’agradaria aportar alguna sèrie de consideracions, intentaré ser àgil. 
En primer lloc, la regidoria és bastant sensible amb aquesta conseqüència positiva a 
nivell mediambiental que ha suposat el confinament. Arrel de les tendències 
creixents de l’ús de la bicicleta i el plantejament que teníem previst a nivell de 
mobilitat, al començament del confinament es va començar a elaborar un manual 
derivat del pla de mobilitat que servirà per seguir els criteris a l’hora d'homogeneïtzar 
el carril bici del municipi. Una de les propostes de l’estudi de mobilitat. I és que és un 
manual, amb la normativa actualitzada i que pretén donar una ?¿ 3.53.10 que en 
potencií l’ús. Aquest manual que des de ja, si em permeteu, agraeixo l’enorme 
feinada que estan fent els tècnics que l’estan elaborant, també recull altres elements, 
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com una àmplia oferta d'aparcaments per bicis segurs i així com reforçar una altra de 
les conclusions d’aquest pla de mobilitat com és el gran potencial que té la bicicleta 
en front del vehicle privat No és un mitjà de transport marginal i prengui més 
protagonisme. Com he dit, el criteri que tenim de cara a la xarxa ciclable és 
començar per arreglar la part del municipi,, un criteri que va en consonància amb el 
que diu el director de mobilitat de l’ACM i que també és el responsable de coordinar 
l’estudi i documentació de les mesures a prendre en l’àmbit de mobilitat després de 
la pandèmia. I a la pregunta de quins camins haurà de seguir aquest 2020, deia que 
sobretot s’haurà de fomentar la mobilitat, en aquesta línia, avui portem les 
modificacions, per començar a preparar el terreny, i també recordar que són acords, 
idees interessants. Per acabar, ràpidament, em sorgeixen un parell de preguntes, 
que espero que me les puguin respondre o potser després per escrit. 

Sr. Roger.  Espero haver entès la intervenció del regidor, perquè realment el so és 
una mica dificultós entendre tots els matisos i en primer lloc agrair aquest suport a la 
moció. Evidentment som conscients que hi ha uns costos al darrere importants però 
també crec que és el moment que tots tinguem la mentalitat que a vegades aquestes 
inversions que són costoses d’inici, al final a un termini inclús en aquest cas no 
massa llarg, són molt beneficioses per la salut i crec que pel medi ambient i crec que 
això hem de donar-li una prioritat per davant d’altres conceptes que fins ara poden 
haver passat al davant d’aquests. He entès, si no m’equivoco, que tenia interès amb 
el tema d’incorporar en alguna d’aquests treballar amb Blanes, precisament, quan 
nosaltres inicialment vàrem redactar aquesta moció, vàrem incloure Blanes i la 
reflexió va ser la deixem o no? Pel fet de que com vostès saben el fet de que hi hagi 
diverses administracions com poden ser Diputacions que en aquest cas són 
diferents, a vegades fa que hi hagi processos i tràmits que s’allarguin i que no hauria 
de ser així, però tenim proves fefaents i recents del que passa quan hi ha moltes 
administracions implicades i la reflexió nostra al final va ser ells, la incorporació de 
Blanes seria important per fer més sostenible el servei, per tant, a vostès com a 
Govern els correspon valorar aquesta incorporació i si és així, tot el suport i total i la 
col·laboració que puguem aportar.  

Sr. Cardona.  Gràcies per la clarificació d’aquests punts.  

 Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, d’11 de juny de 2020. 

El portaveu del GPM de JxCat proposa afegir dos nous punts, a fi de 

complementar la moció presentada. 

Vista la moció presentada per ERC amb l’afegit proposat pel GPM JxCat, el Ple 

de l’Ajuntament, per unanimitat dels disset membres assistents, (Sr. Enric Zaldo 

Aubanell, 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. Òliver Sánchez-

Camacho Garcia i Sr. Joan Mercader Carbó, 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), Acorda: 

 
Primer. Adherir-se a l'Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025 (ECB2025) -impulsada 

pel Departament de Territori i Sostenibilitat en col·laboració amb altres departaments- 

per desenvolupar els acords d'aquesta moció d'acord amb les eines de planificació, 



 

 

promoció i formació que s'hi estableixen a l'estratègia de País, amb l'objectiu d'unir 

forces en pro d'una Catalunya pedalable i pedalada.  

Segon. Donar suport i afegir-se al treball elaborat pel Consell Comarcal i pel Consorci 
de Promoció Turística del Maresme, endegat en els darrers anys i les conclusions i 
accions del qual impliquen al conjunt dels municipis de la comarca en benefici d’una 
mobilitat en bicicleta més estratègica pel territori. 
 

Tercer. Desenvolupar la xarxa de vies ciclables de manera que permetin 
desplaçaments segurs i en els que les bicicletes tinguin una prioritat real. 

 
Quart. Iniciar converses amb els Ajuntaments més propers (Palafolls, Tordera, Santa 
Susanna, Pineda, Calella) per conjuntament planificar i treballar en el 
desenvolupament de vies ciclables temporals per la circulació cap al lloc de treball (per 
exemple als P.I de Palafolls o zona comercial de Santa Susanna) i altres de 
permanents per la connectivitat interurbana entre els municipis veïns. 

 
Cinquè. Iniciar un estudi de viabilitat d’un servei de bicicleta elèctrica compartida que 

contempli els municipis de Palafolls, Tordera, Santa Susanna, Pineda i Calella. 
 

Sisè. Reforçar la seguretat dels escolars en bicicleta mitjançat desenvolupament de 

vies ciclables temporals. 

Setè. lmplementar sessions de formació d’1 a 2 hores gratuïtes, amb un Instructor 
experimental, per a usuaris, individualment a en petit grup, per aprendre a muntar 
amb seguretat, seguretat viaria, manteniment bàsic de la bicicleta, ús correcte del 
canvi de marxes i altres coneixements que es considerin oportuns per part de 
l’instructor/a. 
 
Vuitè. Dotar el municipi d’un circuit de seguretat vial permanent per impartir classes als 
alumnes de les escoles i altres col·lectius interessats que ho demandin (associacions 
veïnals o clubs ciclistes, per exemple) 
 
Novè. Fer tot el possible per garantir que els usuaris de bicicletes I altres vehicles de 
mobilitat personal motoritzats (scooters i patins elèctrics) puguin circular de manera 
segura, assegurant la convivència I la seguretat viaria dels vianants, ciclistes i altres 
vehicles de mobilitat personal motoritzats i automòbils. 

 
Desè. Instal·lació d’aparcaments segurs a prop de l’estació del ferrocarril, centres 
escolars públics, equipaments esportius municipals, i tou aquells que la planificació 
requerida anteriorment determini. 

 
Onzè. Dotar pressupostàriament els recursos per a dur a terme una campanya 
d’informació orientada a les bones pràctiques de manteniment de bicicletes, patins 
elèctrics, scooters, etc I a la millora de la seguretat dels usuaris d’aquests. 

 
Dotzè. Publicitar aquests acords al mitjans de comunicació de l’ Ajuntament de 
Malgrat de Mar de manera que puguin ser coneguts per la població. 
 
12. - Moció del GPM ERC per declarar Malgrat de Mar municipi feminista. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la 
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent: 
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http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200618&punto=12 
 
 
La Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes en la Vida Local es defineix 
textualment com “una carta perquè els governs locals i regionals es comprometin a 
utilitzar les seves facultats i les dels seus associats a favor d’una igualtat més gran” 
(Consell de Municipis i Regions d'Europa i el seu Comitè d'Electes Locals i Regionals, 
2005). 
 
La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, 
recull en la seva exposició de motius que: 
 

 La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en 
diversos textos internacionals sobre drets humans, entre els quals destaca la 
Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona 
(CEDAW), aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el desembre 
de 1979 i ratificada per Espanya el 1983. En aquest mateix àmbit és procedent 
evocar els avenços introduïts per conferències mundials monogràfiques, com la de 
Nairobi de 1985 i Pequín (Beijing) de 1995. 

 

 La igualtat és, així mateix, un principi fonamental a la Unió Europea. Des de 
l’entrada en vigor del Tractat d’Amsterdam, l’1 de maig de 1999, la igualtat entre 
dones i homes i l’eliminació de les desigualtats entre les unes i els altres són un 
objectiu que s’ha d’integrar en totes les polítiques i accions de la Unió i dels seus 
membres. 

 

 L’article 14 de la Constitució espanyola proclama el dret a la igualtat i a la no-
discriminació per raó de sexe. Per la seva banda, l’article 9.2 consagra l’obligació 
dels poders públics de promoure les condicions perquè la igualtat de l’individu i 
dels grups en què s’integra siguin reals i efectives. 

 

 
L’Estatut de Catalunya recull al Títol I, article 19.1. que “totes les dones tenen dret al 
lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal, i a viure amb dignitat, 
seguretat i autonomia, lliures d’explotació, maltractaments i de tota mena de 
discriminació”. 
 
La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, recull en el seu 
preàmbul que “el dret fonamental de la igualtat de dones i homes constitueix un valor 
cabdal per a la democràcia i és una necessitat essencial en una societat democràtica 
moderna que vol erradicar el sistema patriarcal androcèntric i sexista”. 
 
L’article 18.1 de la mateixa llei remarca que “les polítiques i les actuacions dels poders 
públics han de fer visibles i reconèixer els grups i entitats de defensa dels drets de les 
dones, donar-los suport i impulsar-ne la participació en el disseny, l’elaboració, el 
desenvolupament i l’avaluació de les polítiques públiques”. 
 
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200618&punto=12


 

 

Els feminismes es conceben com a factor de justícia social i per a l’erradicació de tota 
mena de discriminació, també com a ingredient necessari per a la democratització real 
de la societat i per al benestar de tota la població: homes, dones, infants, jovent i gent 
gran. 
 
Quan el feminisme ha donat fonament a les lluites de les dones a favor de 
l’emancipació i les fites aconseguides són un llegat de les dones que ens han precedit, 
ens trobem amb l’auge de l’extrema dreta i les retallades que amenacen els drets de 
les dones i impedeixen plantejar-ne nous escenaris. 
 
Des del món municipal no podem mirar cap a una altra banda, és més important que 
mai que fem palès el nostre compromís amb el feminisme, -com a motor de canvi que 
ens ha de permetre el ple exercici dels drets de les dones en tots els àmbits de la 
vida,- i que destinem energies i recursos per incorporar la perspectiva feminista en 
totes les nostres accions per tal de derrocar les desigualtats patriarcals en tots els 
àmbits i des de les seves arrels. 
 
Hi ha molts motius que evidencien la situació de discriminació que pateixen les dones: 
 
- El desequilibri en igualtat d’oportunitats laborals i professionals, entre homes i dones. 
 
- L’empobriment de gènere i discriminació econòmica que pateixen les dones, i que 
arriba fins a situacions de pobresa extrema en el cas de moltes dones grans amb 
pensions mínimes i insuficients. 
 
- La bretxa salarial existent i les discriminacions directes o indirectes de gènere a 
l’accés a la feina i/o als processos de selecció i promoció laboral. 
 
- El desequilibri de gènere en el repartiment de les baixes per maternitat i paternitat i/o 
la cura de persones grans i/o dependents. 
 
- La manca de reconeixement econòmic i social de la feina de cures. Per l’urgent i 
imprescindible redistribució de tasques amb els homes i l'arranjament de papers de les 
dones, moltes migrants, a les quals s'externalitza aquest treball en moltes ocasions. 
 
- Els costos i accés a l’escola bressol de 0 a 3 anys. 
 
- La violència masclista que es manifesta amb diverses formes i amb cada vegada 
més cruesa. 
 
Els governs locals poden utilitzar les seves competències per cooperar a favor d’una 
igualtat més gran. El feminisme és una oportunitat perquè tots i totes, homes i dones, 
comencem a viure d’una altra forma les nostres ciutats i la convivència que s’hi 
produeix, i exercim la igualtat de manera efectiva en tots els aspectes de la vida. 
 
Essent conscients del deure de les administracions i dels/les representants polítiques, 
en la seva funció d’agent impulsor de la consciència en matèria de drets i contra les 
discriminacions masclistes. 
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Obert torn intervencions 

Sra. Martínez.- Sr. Alcalde, si ens dona permís, voldríem llegir el decàleg de punts 
feministes.  

Sr. Mercader.- Sí, sí, endavant. 

Elaborat per les alcaldesses del Baix Llobregat, el Centre d’Estudis Comarcals i 
Consell de les dones del Consell Comarcal del Baix Llobregat i fet públic el 23 de març 
de 2018 en el marc de la presentació del 5è Congrés de dones del Baix Llobregat  

1. Declarar-se municipi feminista a través d’una moció o declaració institucional 
aprovada en el ple i acompanyar aquesta declaració de polítiques públiques que li 
donin sentit i contingut i d’un impuls dels valors feministes que impregnin el conjunt del 
teixit social i econòmic de la ciutat i les actuacions ambientals. Crear un registre de 
bones pràctiques en matèria de polítiques d’igualtat.  

2. Prioritzar la transversalitat de les polítiques feministes i avançar en el pressupost 
municipal, des d’una perspectiva de gènere, com un potent instrument per a la 
realització de polítiques públiques d’equitat.  

3. Impulsar un Pacte Local Contra les Violències Masclistes que esdevingui un nou 
marc per superar els actuals protocols i convertir-se en una eina eficaç que articuli el 
treball de tots els agents implicats en la lluita contra el masclisme en totes les seves 
manifestacions (micromasclismes, violència virtual o digital, etc).  

4. Treballar per una ciutat segura i lliure d’agressions sexuals a través d’una revisió 
urbanística i de l’impuls de mesures a l’espai públic. “Als carrers volem ser lliures, no 
valentes”. Definir protocols clars d’actuació en casos de situacions d’assetjament 
sexual en tots els àmbits i vetllar pel seu compliment. Actuar també a nivell preventiu.  

5. Incorporar la variable de gènere en les polítiques dels departaments de Recursos 
Humans i treballar per la total supressió de la bretxa salarial. Incorporar també la visió 
de gènere en els procediments de contractació pública i garantir que aquestes 
recaiguin en empreses o entitats que acreditin unes condicions laborals i salarials 
dignes. Incorporar la perspectiva de gènere en els temaris i plecs i en els plans de 
formació del personal de l’Ajuntament.  

6. La ciutat coeducadora. Promoure polítiques en els àmbits de l’educació formal i no 
formal, en el lleure i en l’esport, a la infància i al llarg de la vida orientades a assolir la 
igualtat entre homes i dones en el marc del respecte vers la diferència.  

7. Donar valor des del sector públic als treballs de cura i atenció a les persones com a 
element central de la vida en comunitat. Prestigiar les persones i professionals que s’hi 
dediquen i promoure un diàleg amb els agents socials per difondre conjuntament la 
necessitat i la rellevància dels treballs de cura. 

 



 

 

8. Comprometre’s a generar genealogia femenina recuperant la memòria històrica i les 
contribucions de les dones a l’esdevenir del municipi i de la comarca, i enfortint les 
dones creadores o dedicades a la ciència o la tecnologia. Afavorir l’ús de noms de 
dones i de noms d’espais de dones al nomenclàtor  

9. Practicar una comunicació periodística amb perspectiva de gènere i no sexista, fer 
visibles les dones als mitjans de comunicació local: butlletí municipal, ràdio i televisió. 
Elaborar i compartir un llibre d’estil propi. Vetllar per assolir una representació 
equilibrada de dones i homes als mitjans de comunicació. Incorporar sancions sobre 
publicitat sexista a les ordenances. I aprofitar els recursos existents, com l’Observatori 
de les Dones en els Mitjans de Comunicació.  

10. Impulsar pactes locals que permetin conciliar el temps de cura, amb el temps del 
treball assalariat, amb la necessitat de temps personal i que afavoreixin la 
corresponsabilitat. Fomentar la participació i representativitat de les dones cercant la 
paritat als organismes i entitats de la ciutat. 

Sra. Borrell. Donarem suport a la moció presentada perquè estem a favor de 
qualsevol mesura per la igualtat de les persones.. Per això el nostre vot serà favorable. 
Gràcies. 

Sra. Valbonesi.  Des del PSC votarem a favor. No estaria de més que a part d’haver 
llegit el decàleg, es pogués treballar conjuntament. Des de la regidoria d’igualtat 
nosaltres volem dir que s’està treballant i s’està apostant per polítiques públiques i 
seguirem en la mateixa línia. Moltíssimes gràcies.  

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, d’11 de juny de 2020. 

Vista la moció presentada pel GPM d’ERC, JxM i JxCat. el Ple de l’Ajuntament, 

per unanimitat dels disset membres assistents, (Sr. Enric Zaldo Aubanell, 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. Òliver Sánchez-Camacho 

Garcia i Sr. Joan Mercader Carbó, 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), Acorda: 

Primer. Declarar Malgrat de Mar municipi feminista. 
 
Segon. Sumar-se al Decàleg per a la construcció de ciutats feministes elaborat per les 
alcaldesses de la comarca del Baix Llobregat, el Centre d’Estudis Comarcals i el 
Consell de les dones del Consell Comarcal del Baix Llobregat, fet públic el 23 de març 
de 2018 en el marc de la presentació del 5è Congrés de dones del Baix Llobregat. I 
implementar progressivament les mesures que s’hi proposen, dedicant-hi els recursos 
necessaris per fer efectives les polítiques feministes i d’equitat. 
 
Tercer. Adherir-se a la Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes a la Vida 
Local. 
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Quart. Fer visible el compromís de suport municipal amb les demandes del moviment 
feminista. 
 
Cinquè. Treballar per la universalització i extensió dels serveis públics relacionats amb 
la sanitat, serveis socials i atenció a les dones i atenció de la infància: des d’escoles 
bressols i hospitals, fins als serveis de dependència i atenció a les persones. 
 
Sisè. Establir clàusules per evitar l'escletxa salarial entre homes i dones als contractes 
i licitacions que efectuï l'ajuntament, evitant la contractació amb aquelles empreses en 
les quals es detectin aquesta escletxa salarial en qualsevol dels seus estaments, 
posant especial atenció a les diferències salarials intersectorials en sectors 
especialment feminitzats (neteja d’edificis municipals, servei d’atenció domiciliària i 
ajuda a la llar, entre d’altres). 
 
Setè. Establir un protocol d’actuació per evitar la discriminació laboral de les persones 
LGTBI i dones migrades i racialitzades i apostar públicament per la seva contractació 
pública i privada, així com per la seva visibilitat. 
 
Vuitè. Traslladar aquests acords a Ca la Dona, a la Direcció General d’Igualtat de la 
Generalitat de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones (ICD), a PIMEC (Petita i 
Mitjana Empresa de Catalunya), a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a 
la Federació de Municipis de Catalunya, al Consell Comarcal, als sindicats i al conjunt 
d’entitats socials del municipi. 
 
13. - Moció del GPM Junts per Catalunya- Malgrat ens Mou, per la gestió del 
procés de reobertura escolar. 
 
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=20200618&punto=13 
 
 
El sistema educatiu és una eina fonamental per garantir l’equitat i la cohesió social. En 
l’actual context d’excepcionalitat, el tancament escolar ha suposat un repte enorme per 
a tota la comunitat educativa. Al mateix temps, ha posat de relleu els riscos i les 
dificultats per aplicar un model d’ensenyament no presencial que pugui garantir de 
forma adequada l’atenció educativa a tot l’alumnat. L’escletxa digital ha fet més 
evidents les desigualtats socials que afecten especialment els alumnes més 
vulnerables. L’aïllament social que comporta l’ensenyament “on line” posa en risc el 
paper convivencial i cohesionador de l’escola. A les conseqüències educatives del 
tancament escolar, cal afegir les conseqüències socials que afecten la conciliació 
familiar i la sostenibilitat del sector.  
 
En aquest context difícil, el paper dels ajuntaments ha estat clau gràcies a la proximitat 
per atendre necessitats bàsiques, participant en el repartiment de les targetes 
menjador, cercant solucions per revertir l’escletxa digital proveint d’ordinadors i 
connectivitat a una part dels alumnes, i adaptant al nou context els serveis educatius 
municipals com escoles bressol i escoles de música.  
 
Atesa la l’excepcionalitat del moment i amb la voluntat de contribuir en el procés de 
reobertura i normalització de l’activitat educativa. 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200618&punto=13


 

 

 

Obert torn intervencions 

Sra. Borrell. Borrell- JxCAT- Malgrat ens Mou presentem aquesta moció sobre la 
reobertura del curs escolar 2019-2020 que ha estat doblement castigat a Malgrat. 
Primer a causa del temporal Glòria, les escoles van tancar tres dies al mes de febrer i 
ara tres mesos des del 13 de març fins avui, el professorat, les famílies, els escolars, 
en definitiva tot el que és la comunitat educativa ha hagut d’adaptar-se d’un dia per 
l’altre a una situació totalment nova i inesperada. Els reptes que es plantejaven dia a 
dia s’han anat resolent. Des de l’administració local hem dut i durem a terme diferents 
accions per avançar en l’educació de tots els infants i joves de Malgrat. Recordar que 
tenim 6 centres educatius. Tenim incerteses en l’àmbit educatiu però tenim una 
certesa absoluta que és el dret a l’educació dels infants i dels joves. I partint d’aquesta 
premissa, hem de garantir que pugui començar amb normalitat per tal d’afavorir el 
paper cohesionador i d’equitat de les escoles, la conciliació familiar i l’estabilitat 
emocional dels infants. Per aconseguir-ho és imprescindible la coordinació de les 
diferents administracions, del departament d’educació, del Consell Comarcal, dels 
Ajuntaments, i una corresponsabilització en recursos i en despeses. Aquesta moció 
presentada sobre la gestió de la reobertura escolar amb els acords que ha llegit el Sr. 
Secretari i que esperem que tinguem la seva aprovació. Gràcies.  

Sra. Martínez.  La participació de molts professionals tant directes com indirectes per 
tal de mantenir els serveis essencials, l'adaptació que diàriament ha exigit aquesta 
situació excepcional. Des d’ERC en primer lloc el que volem és reconèixer i agrair a 
tota la comunitat educativa que han fet possible l’acompanyament educatiu dels 
nostres infants i joves al llarg dels dies de. En aquest sentit, el Conseller Bargalló es va 
expressar el passat 4 de juny en seu parlamentària després d’haver-ho fet també 
moltes altres vegades abans, ell mateix es va reafirmar en que s’està treballant en 
l’ensenyament presencial com allò prioritari. En segon lloc, l’aposta per l’equitat. En 
tercer lloc, l’aposta per la millora de la qualitat educativa i en quart lloc, l’aposta per la 
col·laboració comunitària. Cal agrair la col·laboració que fan els Ajuntaments i del seu 
paper de proximitat, mentre encara ens grinyolen les recents paraules matisant que la 
competència d’educació és de la Generalitat i que l’Ajuntament de Malgrat es 
mantindria al costat del departament, mentre molts demanàvem que fos al davant d’un 
tema que per nosaltres sempre ha estat considerat prioritari, com  el repartiment de les 
targetes menjador i que des del primer moment des del departament d’educació, 
treball i famílies, van facilitar i que es van començar a enviar als Ajuntaments i des dels 
Consells Comarcals el passat 20 de març, La importància de les mesures per pal·liar 
l’escletxa digital, tal i com ERC els reclamava fa unes setmanes i tal com el 
departament d'educació va fer a l’abril. Una altra cosa que també ens sorprèn 
d’aquesta moció és que exclou la conselleria d’educació de la mesa de la 
reconstrucció que presideix el Molt Honorable President. Malgrat les contradiccions 
esmentades i la clara càrrega política d'aquesta moció, el sentit del nostre vot d’ERC 
serà a favor. El Grup d’ERC ens adherim també tot i que manifestem que des del 
primer moment el departament d’educació no sols a propulsat el consens, sinó que 
l’hem exercit, reunint-se cada setmana amb l’Associació Catalana de Municipis, la 
Federació de Municipis i Províncies de Catalunya, en els darrers dies amb Alcaldesses 
i Alcaldes de diferents ciutats del país. Persisteix demanant la supressió del sostre de 
la despesa per poder fer front en aquests moments aquestes despeses., el nostre 
sentit del vot serà favorable a la moció presentada. Moltes gràcies.  
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Des del PSC recolzarem i votarem favorablement aquesta moció, estem en un 
moment d’una emergència educativa important i el Govern hem viscut de primera mà 
aquesta situació d’emergència educativa. Em sorprèn molt que aquí no li reclamin al 
seu propi Conseller del seu partit en el Parlament de Catalunya, em sorprèn que 
sempre busquin traslladar la responsabilitat i la seva competència a les competències 
dels Ajuntaments. Crec que fan un flac favor traslladant aquesta responsabilitat. Crec 
que el que haurien de fer és haver reclamat que ells compleixin amb la seva 
competència i responsabilitat i no que ho haguem de fer des dels Ajuntaments. Vostè 
recordava com a gran actuació les targetes menjador, correcte. Però qui les va haver 
de repartir aquestes targetes menjador? No va ser el departament d’ensenyament en 
ple Covid-19, en plenes mesures de confinament i que ens vam haver d’espavilar una 
vegada més a través de treballadors municipals per repartir a les famílies que ho 
necessitaven? El departament d’ensenyament simplement ens les va enviar i cada 
Ajuntament es va haver d’espavilar. No crec que aquesta sigui la millor manera d’estar 
al costat dels Ajuntaments. I vostè deia també que el Conseller Bargalló i molts 
directors de centres escolars s’assabentaven a través dels mitjans d’educació quines 
serien les properes mesures que es voldrien aplicar. Ens assabentàvem a través dels 
mitjans i a través de les seves declaracions. Crec que aquí falta moltíssima autocrítica 
d’ERC amb el departament d'ensenyament i no ens posarem, perquè vostè l’ha 
nombrat, però crec que això és afers exteriors i treball, perquè ho va fer tan bé amb el 
tema de les residències que li van passar finalment al departament de salut, per tant, 
home. Però sincerament crec que aquesta defensa de que s’ha consensuat i que 
realment han estat al costat dels Ajuntaments. 

Sra. Martínez.  Votarem a favor, com vostè també ha dit, perquè si que som 
responsables i demano a vostè, cosa que vostè no ha votat a l’ERTO, que vostè faci el 
mateix amb el seu grup polític i li reclami la seva responsabilitat i les seves 
obligacions. Estem en una situació excepcional i el departament de salut, el 
departament d’educació, dia a dia van fent les estratègies necessàries. Hem votat a 
favor de totes les modificacions menys la primera, que ens hem abstingut Gràcies. 

 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, d’11 de juny de 2020. 

Vista la moció presentada pel GPM JxCat. el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat 

dels disset membres assistents, (Sr. Enric Zaldo Aubanell, 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. Òliver Sánchez-Camacho Garcia i Sr. Joan 

Mercader Carbó, 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), Acorda: 

 
Primer Revertir els costos socials i educatius del tancament escolar que penalitzen 
especialment els alumnes més vulnerables. Les conseqüències de l’escletxa educativa 
i social, a més de les dificultats de conciliació familiar, fan especialment necessari el 
retorn a l’ensenyament presencial de cara al curs 20-21.  
 
Segon. Planificar i consensuar amb tota la comunitat educativa, un procés de 
reobertura escolar que permeti la màxima presencialitat en totes les etapes 



 

 

educatives, garantint l’atenció educativa a tot l’alumnat, facilitant la conciliació familiar i 
vetllant per la salut de tots els membres de la comunitat educativa.  
 
Tercer. Reclamar al Departament d’Educació que reforci la coordinació efectiva amb el 
món local en la planificació de tot el procés de reobertura escolar dels ensenyaments 
obligatoris, no obligatoris i d’educació en el lleure. Tanmateix, s’insta al Departament 
per tal que estableixi les mesures de compensació econòmica als Ajuntaments per fer 
front als importants sobre costos que deriven de les seves instruccions.  
 
Quart. Desenvolupar i consensuar entre el Departament d’Educació i els Ens locals, 
Plans locals i Comarcals de reobertura escolar que tinguin en compte la realitat i les 
necessitats de cada municipi i el seu territori.  
 
Cinquè. Exigir al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que és 
responsabilitzi, i consigni les partides pressupostaries necessàries per tal de fer front al 
cost econòmic de les noves eines, recursos, docents i, doti als centres de més espais 
on desenvolupar les classes presencials i assumeixi el cost que hagi pogut ocasionar a 
les administracions locals.  
 
Sisè. Notificar aquests acords a la mesa del Parlament de Catalunya, a la Generalitat 
de Catalunya, al Departament territorial d’Educació, als centres educatius de Malgrat 
de Mar, a les AMPA de les escoles del municipi i als membres del consell escolar 
municipal.  
 

ASSUMPTE DECLARAT D’URGÈNCIA 

Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la 
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200618&punto=15 
 

Proposta de l’Alcaldia, referent a l’elecció del Jutge de Pau suplent de Malgrat de 
Mar. 

Es passa a votar la urgència que resulta acceptada per assentiment dels setze 

membres assistents (Sr. Enric Zaldo Aubanell, 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. Òliver Sánchez-Camacho Garcia i Sr. Joan Mercader 

Carbó, 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), de conformitat amb l’article 106 del Decret Legislatiu 4/2003, 

Municipal i de Règim Local de Catalunya i els articles 91.4 i 83 del RD 2568/86 de 

28 de novembre.  

 
Necessitat d’elegir el càrrec de Jutge o Jutgessa de Pau suplent, atesa la futura vacant 
quan l’actual Jutge de Pau suplent l’anomenin titular. 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200618&punto=15
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Resolució de l’Alcaldia 1260/2020, de 25.05.2020, pel qual s’incoava l’oportú expedient 
per a la referida elecció. 
 
Es donà publicitat, mitjançant anunci en el BOPB de 29.05.2020, en el Taulell 
d’Edictes de l’Ajuntament, al Jutjat Deganat d’Arenys de Mar i en el Jutjat de Pau de 
Malgrat de Mar. 
 
Obertura del període de presentació de candidatures (15 dies naturals a partir de 
l’endemà de la publicació de l’anunci de convocatòria en el BOPB), fins al 15 de juny 
de 2020. 
 
Certificat del secretari, de 16.06.2020, del candidat presentat en temps i forma. 
 
Articles 101, 102 i 103.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, així com els articles 5, 
6 i 7 del Reglament 3/1995, dels Jutges de Pau, de 7 de juny. 
 
Donada lectura de la proposta del l‘Alcaldia, el Ple de l’Ajuntament, pels vots a 

favor (SI) 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. Òliver 

Sánchez-Camacho Garcia i Sr. Joan Mercader Carbó (10 vot a favor) i les 

abstencions del Sr. Enric Zaldo Aubanell, Sr. Ramir Roger Artigas, Sra. Maria 

Ester Martínez Tarrés, Sr. Joaquim Albert Roig, Sra. Mª Carmen Ponsa Monge, 

Sr. Carles Jiménez Martínez i Sr. Miguel Àngel Ruiz (7 abstencions), Acorda: 

 
Primer. Elegir al Sr. Jordi Baldà Collet com a Jutge de Pau suplent de Malgrat de Mar, 
atès que és el candidat idoni per ocupar aquest càrrec. 
 
Segon. Notificar el present acord al Jutjat de Pau de Malgrat de Mar, al candidat referit 
i a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, als efectes de 
nomenament i pressa de possessió del seu càrrec. 
 

ASSUMPTE DECLARAT D’URGÈNCIA 

Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la 
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent: 
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200618&punto=16 

Sr. Zaldo manifesta que vol presentar una moció, recollint unes reivindicacions del 
Col·lectiu de Marchants, referent al mercat de roba. Aquesta moció l’encapçalen la 
CUP i la resta de l’oposició (JxCat i ERC).  

Sr. Secretari manifesta que, abans d’entrar en el fons de la moció presentada, primer 
caldria aprovar la urgència per part del Ple de l’Ajuntament (per UNANIMITAT dels 
disset membres assistents). Un cop aprovada la urgència es podrà entrar a debatre el 
fons d’aquesta moció 



 

 

Sr. Secretari manifesta als portaveus dels grups polítics que encapçalen aquesta 
moció, que han de motivar la urgència de la moció. 

Sr. Zaldo manifesta que aquest escrit, en forma de una moció recull una sèrie de 
reivindicacions proposats pel grup de marxants representants dels paradistes del 
mercat de la roba. Consideren que les mesures que s’han pres de cara a la reactivació 
del mercat, no s’ajusten a les seves demandes i necessitats. Mesures necessàries per 
aquest col·lectiu, que volem donar-hi veu per tal que s’activi el més aviat possible. 

Abans de passar a votació de la urgència, Sr. Sánchez Camacho, manifesta el 
següent: “En la meva opinió, una moció d’urgència és prou important com per fer en 
aquest cas com a regidor de mercats una mínima exposició davant d’aquesta 
presentació de la moció per part dels partits de l’oposició. Respecte la moció, a mi sí 
que m’agradaria fer públic, perquè jo és l’únic mitjà que tinc, a part dels mitjans de 
comunicació de l’Ajuntament, on em puc expressar i la ciutadania pot veure en directe 
o escoltar en directe les meves paraules, les meves argumentacions. En el cas del 
mercat de la roba de Malgrat, aquesta associació, legalment constituïda, que és 
l’associació de marxants del Maresme, ja he atès totes les seves demandes, des del 
primer dia. El seu president sol·licita una visita amb mi, es presenta precisament per 
dir-me mira, sóc de l’associació de marxants del Maresme, tinc uns representants al 
mercat. Si no tinc la dada malament i no vaig entendre malament, tant el president de 
l’associació té una seixantena, de les 101 llicències actuals que té el mercat de la roba 
i també durant aquest estat d’alarma hem estat en contacte, via mail, via telefònica i 
també amb una trobada presencial. Amb la resta de marxants, malauradament, vistes 
les restriccions de la pandèmia, l’únic contacte que he tingut és de dos marxants em 
poso en comunicació amb dues persones, que evidentment es representen a nivell 
individual, no puc dir que representin, tot i que ells em puguin dir que parlen en nom 
d’alguns companys, jo en aquest sentit l’únic que faig és escoltar-lo perquè com no 
estan associats. 

Moció presentada pels GPM d’ERC, JxM i la CUP, recollint les propostes dels 
representants dels paradistes del Mercat Setmanal, per a la reactivació del 
comerç no sedentari. 

Es passa a votar la urgència que NO resulta acceptada pels vots a favor (SI) del 

Sr. Enric Zaldo Aubanell, 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 (7 vots a favor) i dels vots en contra 

(NO) 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. Òliver Sánchez-

Camacho Garcia i Sr. Joan Mercader Carbó (10 vots en contra), de conformitat 

amb l’article 106 del Decret Legislatiu 4/2003, Municipal i de Règim Local de 

Catalunya i els articles 91.4 i 83 del RD 2568/86 de 28 de novembre.  

 
14. - Dació de compte dels decrets de l’alcaldia 901 a 1352/2020. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la 
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent: 
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http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200618&punto=14 

Sr. Roger. Hem vist els decrets i tenim algunes qüestions. 1.- Com sap, els decrets es 
tallen en una data i de vegades algunes qüestions que s’han decretat estan en procés 
de resoldre’s. Concretament començaríem pel 1296/2020 que tracta d’una subvenció 
per la neteja i sanejament de les platges de Malgrat afectades pel temporal Glòria, que 
s’accepten 161.140,84 € i es denega una actuació de sanejament i condicionament de 
la platja per import de 220.585 €. Davant d’aquesta denegació, pregunta si 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar ha al·legat o recorregut l’acord de la Diputació, on 
manifesta que no corresponen a les possibles actuacions subvencionables 

2.- Fa esment a una resolució també de 15 de maig a la qual es fa referència a l’inici 
de la licitació per a l’adjudicació del projecte de la segona fase de la pista polivalent. 
Aquesta licitació s’ha publicat en el perfil del Contractant el dia 15. Posteriorment, el 26 
de maig el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya presenta un recurs contra els plecs de 
condicions, segons els quals contravenen o infringeixen la normativa vigent. Demnana 
en quin punt està la licitació.  

3.- La resolució 1211/2020 hem vist que hi ha bancs amb respatller i altres sense 
respatller, valorats conjuntament en 19.500 €. Es pregunta si aquest serà finalment el 
mobiliari del nou passeig, o és una adequació temporal que es complementarà amb 
més bancs.  

4.- Per últim, el decret pel qual s’encarrega a l’empresa Obres i Paviments Brossa, SA 
perquè arrangi la llera de la Tordera, una TALL DE VEU posteriorment un altre 
arranjament de la llera TALL DE VEU en aquest cas territori de la Generalitat i que va 
provocar una carta del regidor cap a TALL DE VEU i aquesta carta ha tingut alguna 
mena de resposta, si té a bé comentar TALL DE VEU aquest fet TALL DE VEU.  

Ha perdut la connexió.  

El Sr. Mercader, contestant a la primera pregunta, respon que l’Ajuntament no està 
d’acord amb la denegació d’aquesta part de la subvenció de la Diputació de Barcelona, 
en concret la línia de subvenció núm. 4. S’han presentat al·legacions al respecte, 
motivant la seva inclusió per ser acceptada, segons la normativa que regula aquesta 
subvenció. Al·legacions que, hores d’ara, no han estat contestades. 

Pel que fa a la segona pregunta, com bé deia vostè, al projecte de la pista polivalent 
ha estat suspès en la seva licitació. El que l’Ajuntament pretén, és tenir un projecte fet i 
aprovat de la 2ª fase de la Pista Polivalent. No tant per a la seva execució, que no la 
considera una urgència o prioritat. Però que considera que cal tenir-ho preparat, per si 
es convoca alguna línia de subvenció pel finançament de les obres d’aquesta 2ª fase 
de la Pista polivalent. 

 
Seguidament dóna la paraula al Sr, Serret, per que contesti les dues preguntes 
següents del Sr. Roger (3ª i 4ª) 

Sr. Serret. Contestant a la compra del mobiliari del Passeig, manifesta que al llar de la 
declaració de l’estat d’alarma, no s’ha pogut fer cap mena de compra i/o licitació al 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200618&punto=14


 

 

respecte. Davant la suspensió de les obres, par part de l’empresa adjudicatària, ha 
calgut desenvolupar alternatives per al subministrament del mobiliari del Passeig 
Marítim, per tal de completar l’execució del projecte (un cop aixecat l’estat d’alarma). 
S’està completant l’execució del projecte. Per altra banda, dir-li que a més de reposar 
el mobiliari urbà, també s’han fet tasques de manteniment de les herbes i vegetació 
salvatge, en llocs no habituals, que ha calgut enllestir per a la preservació del Passeig. 

Per últim, a rel dels danys provocats pel Glòria i l’augment del cabal de La Tordera, ha 
calgut amb la immediata i màxima celeritat, (amb el corresponent informe tècnic), 
l’arranjament del camí de la Tordera que va paral·lel al riu. Contractant-se pel 
procediment d’emergència, previst per la legislació vigent, a l’empresa que vostè ha 
esmentat, (atesos els caire dels danys a esmenar o arreglar). Aquesta actuació, que 
afectava al referit vial, s’executà com administració local de manera d’emergència, en 
tant que la competència l’hi és pròpia. En reiterades ocasions, tant l’Alcalde com jo 
mateix hem demanat diferents actuacions a l’ACA i a la Generalitat perquè actuï i 
condicioni la llera del riu. Aquest referit organisme va voler saber quina actuació hi 
volíem desenvolupar en la condicionament del vial de referència. A ell, com a regidor, 
ha lliurat a les autoritats implicades (ACA, Generalitat, etc...) la informació que 
demanava. A més ha afegit la petició pel manteniment i cura d’aquestes vies 
públiques, juntament amb el condicionament de la riba del riu. Evidentment aquesta 
carta ha tingut uns resultats importants, els mateixos pagesos estan en contacte 
permanent i  des d’aleshores estan treballant també, per aportar solucions, 
encaminades per una banca a que siguin respectuoses amb el medi ambient i per altra 
banda no envaeixin el territori agrícola. Això a permès recuperar la comunicació entre 
les dues administracions entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Malgrat.  

15.- Precs i preguntes 
 
I no havent-hi altres assumptes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual 
s’estén la present acta.  
 
 
Joan Mercader Carbó 
Alcalde  

 
 
Salvador Serra Tarrés 
Secretari accidental 
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