ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Data: 16 de juliol de 2020
Caràcter: ordinària
Horari: de 19.15 a 22.05 h.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Hi assisteixen
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
Sr. Joan Mercader Carbó
Sra. Sònia Viñolas Mollfulleda
Sr. Sergio Ortín Lacoma
Sra. Isabel Ortiz Vera
Sr. Sergio Cardona Garro
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
Es fa constar que la Sra. Cinzia Valbonesi Prieto, no assistí, prèvia excusa.
Amb l’assistència del secretari Sr. Emili Tapias Sola, que dóna fe de l’acte i de
l’interventor, Sr. Ramon Boada i Oliveras.

Oberta la sessió per la Presidència, i després de comprovar l'existència de quòrum
d'assistència necessària perquè pugui ésser iniciada, es procedeix a conèixer dels
assumptes inclosos en el següent,
Ordre del dia
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada el dia 18 de juny de 2020.
2.- Proposta de resolució del contracte per a l’execució de les obres incloses al
Projecte d’Ordenació i Rehabilitació del Passeig Marítim, entre la Pl. de l’Àncora i l’Av.
Colom.
3.- Modificació pressupostària 2020/08 concessió de crèdit extraordinari.
4.- Determinació dels dos dies festius pel calendari 2021.
5.- Avocació de les competències delegades en la Junta de Govern Local, mitjançant
decret 1651/2019, de 19 de juny.
6.- Presa de raó de les resolucions de l'Alcaldia des del 1353 a 1706/2020
7.- Disposicions, acords i resolucions d'especial interès pel Consistori
8.- Moció GMP CUP relativa a la segregació per al desplegament de mesures
efectives contra la segregació escolar al municipi.
9.- Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió
1. - Aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada el dia 18 de juny 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=20200716&punto=1
Obert el torn intervencions
Sr. Roger. Pel que fa a l’acta transcrita, nosaltres al punt tercer que parlàvem de la
modificació pressupostària 5/2020, concretament a la plana 10, a la intervenció
d’aquest portaveu, hi ha dues apreciacions que voldríem fer. La primera és en la línia
6, en que hi ha unes paraules que diu “tall de veu 43.04” entremig de la intervenció.
Aquí, escoltant la VideoActa, el que diu és “en aquest cas ERC va proposar incloure
en el pressupost d’inversions 2020”. I a l’acta, aquesta part de proposar incloure està
substituït per “tall de veu”. I també a la part central d’aquesta plana 10, hi ha una part
que diu contemplades i fer, si és així, és el que hauria de dir, que el PSC renuncia,
aquesta part és la que falta i que també surt “tall de veu”. Sembla que hi ha aquestes
dos qüestions que no estan ben transcrites. I també, més que res, manifestar desacord
en com es va ordenar per part d’Alcaldia el punt d’urgència i ens agradaria que quedés
constància que tot i que el Secretari accidental va deixar molt clar que abans d’entrar
en el fons de la moció presentada caldria aprovar la urgència per part del Ple i que un
cop aprovada, es podria entrar a debatre el fons d’aquesta moció, ho va deixar
prèviament aclarit, doncs no es va ordenar d’aquesta manera el Ple i va haver-hi
intervencions de regidors que van creure convenient interpretant al seu criteri i vostè
permetent-ho, que s’intervingués abans de votar la urgència, exposant tota una sèrie

de qüestions que entenem que eren qüestió de debatre posteriorment un cop votada la
urgència.
Sr. Mercader. Pels punts on posa “tall de veu”, crec que no ha d’haver-hi cap
problema per incorporar-ho. El tema que comenta vostè que el debat s’hauria d’haver
produït posteriorment a raonar la urgència, crec que ja va quedar aclarit durant l’acta
del Plenari, ho va repetir vostè, la Sra. Ponsa i també el Sr. Zaldo durant aquell punt. I
em reafirmo amb la decisió presa en aquell moment, que s’estava justificant el perquè
no es votava la urgència. Però accepto aquest reafirmament que fa el portaveu d’ERC.
Sr. Zaldo. A l’acta no apareix la declaració institucional que vam llegir els
representants dels 5 partits en suport al moviment Black Lives Matter. És cert que no
era un punt específic de l’ordre del dia sinó una declaració prèvia, però com que l’acta
del Ple de maig sí que consta la declaració que vam fer en declaració a la pandèmia,
penso que també estaria bé que s’inclogués a l’acta de juny i si cal, jo puc fer arribar la
declaració al Secretari, ja que la tenen tots, i penso que hauria de constar per escrit.
Sr. Mercader. Igual que vam fer la declaració unitària per la pandèmia i va constar a
l’acta, per coherència ha de constar a l’acta aquesta declaració i si li fa arribar a
l’actual Secretari, així serà.
2. - Proposta de resolució del contracte per a l’execució de les obres incloses al
Projecte d’Ordenació i Rehabilitació del Passeig Marítim, entre la Pl. de l’Àncora i
l’Av. Colom.
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=20200716&punto=2
Prèvia licitació, el Ple de l’Ajuntament en sessió de 20 de desembre de 2018, va
adjudicar el contracte administratiu d’execució de les obres incloses al projecte
d’ordenació i rehabilitació del passeig Marítim, entre la laça de l’Àncora i l’avinguda de
Colom, a favor de l’empresa Rogasa Construcciones y Contratas, SAU, per un import
de 6.795.121,23 euros (IVA inclòs). El 21 de gener de 2019, es va signar el contracte
entre l’Ajuntament i Rogasa Construcciones y Contratas, SAU.
Es va establir que el contracte s’executaria en dues fases, per a no interferir en la
temporada turística: la primera fase començaria a partir de l’acta de comprovació del
replanteig, i la segona fase, a partir del 21 d’octubre de 2019.
El 8 de gener de 2019, la Junta de Govern Local va adjudicar la direcció facultativa i la
coordinació de la seguretat i la salut de les obres a la Unió Temporal d’Empreses
(UTE) Geipo SP-Masterplan, SL. El 30 de gener de 2019, es va signar el contracte
entre l’Ajuntament i l’UTE Geipo SP-Masterplan, SL.
El 30 de gener de 2019, es va signar l’acta de comprovació del replanteig de les obres
i inici de les obres, sense cap reserva, per la qual cosa la data contractual de
finalització de les obres de la primera fase seria el 20 de juny de 2019.

El 8 d’agost de 2019, la Junta de Govern Local va aprovar l’ampliació del termini
d’execució de la primera fase de les obres a intància del contractista.
El 9 d’agost de 2019, es va emetre l’acta d’ocupació i posada en servei de la primera
fase.
El 27 de setembre de 2019, la direcció de les obres va informar sobre la necessitat de
modificar el contracte i justificar els preus contradictoris.
Mitjançant el Decret d’alcaldia 2019/2634, de 14 d’octubre, es va atorgar un termini
d’audiència de deu dies al contractista ROGASA, en relació amb la proposta de
modificació del contracte.També es va acordar requerir a Rogasa, SAU, una
planificació dels treballs pendents de la fase primera i no iniciar la fase segona mentre
no s’acordés la modificació contractual.
El 22 d’octubre de 2019, Rogasa, SAU, va presentar un escrit d’al·legacions, en què
estava d’acord amb la modificació contractual, però considerava que aquesta
implicava uns excessos d’amidaments que no podia assumir i que els preus de la
modificació havien de ser els proposats per la direcció de les obres i no per
l’Ajuntament.
El 7 de novembre de 2019, la Junta de Govern Local, per delegació del Ple, va
desestimar les al·legacions presentades per ROGASA, en el sentit de l’informe dels
serveis tècnics Municipals i va aprovar la modificació del contracte
L’empresa Rogasa, SAU, al 04.12.2019 va presentar un recurs de reposició contra
l’Acord de la Junta de Govern Local de 7 de novembre de 2019, en què al·legava que
l’acord era nul de ple dret perquè la competència corresponia al Ple; com a òrgan de
contractació i finalment, demanava incoar un procediment de resolució del contracte
per la causa 211.1.g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic (En endavant LCSP)
El 16 de desembre de 2019, el Ple de l’Ajuntament va ratificar l’Acord de la Junta de
Govern Local de 7 de novembre de 2019, va avocar la competència per a resoldre el
recurs de reposició i el va desestimar, i va acordar incoar el procediment per a la
resolució del contracte, per la causa prevista en l’article 211.1.h) en relació amb
l’article 242.2 de l’LCSP (no acceptació per part del contractista dels preus fixats per
l’òrgan de contractació). Així mateix, va acordar atorgar un termini de deu dies
d’audiència al contractista, a l’entitat avaladora i a la direcció de les obres, així com
demanar el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, en el cas que el contractista
s’oposés a la resolució del contracte.
El 23 de desembre de 2019, ROGASA SAU, SL va presentar un escrit d’al·legacions,
en què s’oposava a la resolució del contracte per la causa de l’article 211.1.h) en
relació amb l’article 242.2 de l’LCSP i demanava:
.- Que es resolgués per la causa de l’article 211.1.g).
.- Que se l’indemnitzés per l’obra realment executada i el material apilat a peu d’obra,
pel 3 % de l’import de la prestació pendent de realizar.
.- Una indemnització pels danys i perjudicis causats per l’incompliment del contracte i la
suspensió de les obres.

El 5 de febrer de 2020, es va aixecar l’acta de comprovació de l’obra.
El 20 de febrer de 2020, els serveis tècnics municipals van emetre un informe de
conformitat amb la liquidació presentada per la direcció de l’obra.
El mateix dia 20 de febrer de 2020, els serveis tècnics municipals van emetre un
informe sobre les al·legacions del contractista, en què assenyalaven que la modificació
responia a les exigències de l’article 205 de l’LCSP i no suposava una modificació
substancial del contracte, i que les partides subjectes a variació (noves i no
executades) eren en la major part per a fer les mateixes obres amb procediments o
mitjans diferents.
El 20 de febrer de 2020, el secretari general i l’interventor municipal van proposar
declarar la resolució del contracte, per la causa prevista en l’article 211.1.h) en relació
amb l’article 242.2 de l’LCSP.
El 20 de febrer de 2020, el Ple de l’Ajuntament va acordar sol·licitar el dictamen de la
Comissió Jurídica Assessora i suspendre el termini de resolució fins que la Comissió
no n’emetés el dictamen o no transcorregués el termini per a emetre’l.
Així, l’objecte d’aquests dictamen és la resolució del contracte subscrit per
l’Ajuntament de Malgrat de Mar amb l’empresa Rogasa, SAU, per a l’execució de les
obres incloses al projecte d’ordenació i rehabilitació del passeig Marítim, entre la plaça
de l’Àncora i l’avinguda de Colom, en que:
L’Ajuntament considera que ha de resoldre el contracte a causa de la no acceptació per
part del contractista dels preus fixats per l’òrgan de contractació, arran d’una modificació
contractual, i, per tant, la causa de resolució invocada és la prevista en la lletra h) de
l’apartat 1 de l’article 211 de l’LCSP en relació amb l’article 242.2 de l’LCSP.
Per contra, el contractista s’oposa a la resolució contractual per la causa invocada per
l’Ajuntament i considera que és procedent la resolució perquè es dona la causa prevista
en la lletra g) de l’apartat 1 de l’article 211 de l’LCSP.

Dictamen de la Comissió Jurídica Asasessora, dictamen 139/2020, de 26.05.2020, i
que fou notificat en el mateix did a l’Ajuntament.
Aquest Dictamen conclou:
1.- Que és procedent la resolución del contracte, per donar-se la causa de
resolució contractual establerta en la lletra h) de l’article 211.1 de l’LCSP en
relació amb l’article 242.2 de la mateixa norma.
2.- En conseqüència, no escau indemnitzar el contractista pel 3 % de l’obra
pendent d’executar, d’acord amb l’article 213.4 de l’LCSP, atès que aquest
article s’aplica quan la causa de resolució és l’establerta en l’article 211.1.g) de
l’LCSP.
3.- NO és aplicable la indemnització pels danys i perjudicis demanats per
ROGASA, causats per la suspensió de les obres, doncs la suspensió no és la
causa de resolució del contracte, sinó la seva conseqüència.

4- El dictamen a l’igual que l’Ajuntament de Malgratr de Mar considera que no
correspon confiscar la garantia, atesa la causa invocada per a resoldre el
contracte, no es resol per incompliment culpable del contractista, no escau
confiscar la garantia, d’acord amb l’article 213.3 de l’LCSP.
5.- Pel que fa als efectes de la resolució del contracte, d’acord amb l’article
246.1 de l’LCSP, “la resolució del contracte dona lloc a la comprovació,
mesurament i liquidació de les obres realitzades d’acord amb el projecte, i fixa
els saldos pertinents a favor o en contra del contractista. És necessària la
citació d’aquest, en el domicili que figuri a l’expedient de contractació, per a la
seva assistència a l’acte de comprovació i mesurament”. Així, l’informe dels
serveis tècnics municipals de 20 de febrer de 2020 assenyala que s’ha dut a
terme la liquidació de les obres, amb la presència del contractista, complint els
requisits de l’article mencionat.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de 9 de juliol de 2020.
Vista la proposta de l’alcaldia, de data 6 de juliol de 2020, el Ple de l’Ajuntament,
per dotze vots a favor (PSC, JxC i ERC) i quatre abstencions (JxM i CUP),
acordà:
Primer. Declarar la resolucio del contracte administratiu d’execució de les obres
incloses al projecte d’ordenació i rehabilitació del passeig Marítim, entre la plaça de
l’Àncora i l’avinguda de Colom, entre l’Ajuntament de Malgrat de Mar i l’empresa
Rogasa Construcciones y Contratas, SAU, atès que es dona la causa de resolució
contractual establerta en la lletra h) de l’article 211.1 de l’Llei de Contractes del Sector
Públic en relació amb l’article 242.2 de la mateixa norma i amb totes les
manifestacions referides a la part expositiva.
Segon.- Notificar el present acord a l’empresa Rogasa Construcciones y Contratas,
SAU, pel seu coneixement i efectes oportuns, amb els recursos legals procedents.
Obert el torn d’intervencions
Sr. Serret. Avui portem a Plenari la declaració de resolució del contracte administratiu
d’execució de les obres incloses al projecte d’ordenació i rehabilitació del passeig
marítim entre la plaça de l’Àncora i l’avinguda Colom. Aquest contracte efectiu entre
l’Ajuntament de Malgrat de Mar i l’empresa Rogasa Construccions i Contratas SAU.
Avui sí que, abans d’exposar els motius pels quals portem aquesta declaració, sí que
m’agradaria fer els antecedents des del 16 de desembre del 2019 on el Ple de
l'Ajuntament va ratificar l’acord de la Junta de Govern del 7 novembre en el que
s’abocava la competència per resoldre el recurs de reposició. En aquesta resolució de
contracte per la causa prevista en l’article 211 en relació a l’article 242 de la llei de
contractes superiors. És la no acceptació per part del contractista dels preus fixats per
l’òrgan de contractació. Així mateix, també es va acordar atorgar un termini de 10 dies
en l’audiència al contractista, amb l’entitat avaluadora i la direcció de les obres, així
com demanar el dictamen de la comissió jurídica assessora en el cas que el
contractista s’oposés a la resolució del contracte. El mateix 23 de desembre va
presentar un escrit d’al·legacions Rogasa en el que s’oposava a la resolució per la
causa de l’article exposat, en el que es demanava que es resolgués per la causa de
l’article 211.1.G, que se l’indemnitzés per l’obra realment executada i el material apilat

a peu d’obra, el 3% de prestació pendent de realitzar i una indemnització pels danys i
perjudicis causats per l’incompliment del contracte i la suspensió de les obres. El
5/02/2020 es va aixecar l’acta de comprovació d’aquesta obra. El 20/02/2020 els
serveis tècnics municipals van emetre un informe de conformitat amb la liquidació
presentada per la direcció d’obra. El mateix 20/02/2020, els serveis tècnics municipals
van emetre un altre informe sobre les al·legacions del contractista en que
assenyalaven que la modificació responia a les exigències de l’article 205 de la llei de
contractes i no suposava una modificació substancial del contracte i que les partides
subjectes a variació noves i no executades eren en la major part, eren les mateixes
obres amb procediment o mitjans diferent. Aquest mateix 20/02/2020 el Secretari
General de la Corporació i l’Interventor municipal van proposar declarar la resolució del
contracte per la causa prevista en l’article 211.1.H en relació a la llei esmentada. El
20/02/2020 el Ple de l’Ajuntament també va acordar sol·licitar el dictamen de la
comissió jurídica assessora i suspendre el termini de resolució fins que la comissió no
emetés el dictamen o transcorregut el termini per emetre’l. Doncs bé, la comissió
assessora jurídica va emetre l’informe el 26/05/2020 en el que conclou el següent, que
és procedent la resolució del contracte per donar-se la causa de resolució contractual
establerta en la lletra H de l’article 211.1 i en conseqüència no escau indemnitzar al
contractista pel 3% de l’obra pendent d’executar, d’acord amb l’article 213.4 atès que
aquest article s’aplica quan la causa de resolució és l’establerta en l’article 211.1 que
és el que demanava l’empresa adjudicatària i que la comissió dona la raó a
l’Ajuntament. No és aplicable la indemnització pels danys i perjudicis demanats per
l’empresa causats per la suspensió de les obres doncs aquesta suspensió no és la
causa de resolució del contracte sinó la seva conseqüència. El dictamen, igual que el
de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, considera que no correspon confiscar la garantia,
atès que la causa invocada per resoldre el contracte no es resol per incompliment
culpable del contractista, no escau confiscar aquesta garantia. I pel que fa als efectes
de resolució del contracte d’acord amb l’article 246.1 la resolució del contracte dona
lloc a la comprovació, mesurament i liquidació de les obres realitzades d’acord amb el
projecte i fixa els saldos pertinents a favor o en contra del contractista. És necessària
la citació d’aquest en el domicili que figuri de l’expedient de contractació per a la seva
assistència a l’acta de comprovació i mesurament. Així doncs, l’informe dels serveis
tècnics municipals del 20/02/2020 assenyala que s’ha dut a terme també aquesta
liquidació com ja he exposat, amb la presència del contractista i complint els requisits
de l’article mencionat. I per això avui declarem aquesta resolució en la que també es
farà arribar aquesta notificació pertinent a l’empresa Rogasa. Per davant vagi que
aquesta comissió assessora jurídica, com he exposat, dona la raó al 100% al
procediment que vam iniciar en aquest Plenari i en la que novament demanem el
suport dels diferents grups municipals del Consistori entenent que aquesta és una
mesura més de garantir o millor dit, estem en un punt on demanem que es tingui en
compte els interessos generals d’aquesta Corporació i per tant, també es tinguin en
compte els interessos generals del municipi de Malgrat de Mar, atès que venim d’una
resolució que demana declarar nul aquest contracte perquè no ens entenem amb
aquests preus contradictoris que ja hem exposat en diferents motius en aquest Plenari
i no m’estendré en cada un dels punts, però que hi havia una diferència de preus molt
important de l’entorn de gairebé 1.000.000 €.
Sr. Roger. Llegint aquesta proposta, hem vist que com deia el portaveu, hi havia
comunicació d’aquesta comissió jurídica el dia 26/05/2020. Recordar, com molt bé ha
dit, que aquest expedient el vàrem començar concretament en el Ple de desembre i en
aquesta ocasió va ser un Ple que era amb aquest punt de ratificar la urgència

d’aquesta sessió i en la que vostè Sr. Mercader deia que era urgent iniciar aquest
expedient per tal de començar el més aviat possible les obres de la segona fase del
passeig marítim. Entenem que havent rebut aquesta notificació al maig, entremig hem
tingut un Ple de juny en el qual no es va presentar aquesta resolució perquè el Ple la
declarés i d’aquesta manera quedés definitivament tancat el cercle. Per tant, entenem
que aquí hi ha alguna qüestió que segurament afecta la segona fase perquè sí que
hem vist que tan bon punt se’ls va notificar, vostès han començat a actuar en la
primera fase, posant bancs i contractant altres serveis que varen quedar pendents
d’executar, però no hem vist, en relació a la segona fase, cap mena de pressa, que era
el que vostè utilitzava en aquest cas per justificar la urgència del Ple de desembre i
preguntar una mica si hi ha alguna qüestió que ens hàgim perdut i vostès vulguin
manifestar. Aprofitant el benentès, demanar si hi ha alguna novetat respecte el recurs
contenciós administratiu que té posat Rogasa contra aquests acords de junta i de Ple.
Hem vist que se’ls hi havia requerit durant el mes de juny una sèrie de documentació
que segurament necessitaven per instruir-ho, per tenir tota la documentació.
L’Ajuntament hem vist que havia entregat aquesta documentació i saber una mica si hi
ha alguna novetat al respecte d’aquest contenciós administratiu.
Sr. Mercader. Algun grup més vol intervenir? No? Val. Per contestar-li lo de la
urgència. A vegades quan anem amb urgència ens queixem que anem amb urgència i
a vegades si esperem un Ple més ens queixem perquè esperem un Ple més. Li veig
una mica de contradicció en el discurs que ha exposat. La urgència hi és exactament
per poder iniciar la fase 2. Però per poder iniciar la fase 2 hem d’acabar de resoldre la
fase 1. La fase 1 encara no està resolta. Està resolt el contracte per des de
l’Ajuntament poder començar a contractar per acabar la fase 1 però encara s’ha de fer
la liquidació d’aquest contracte i encara queda també veure si aquestes obres de la
fase 1 s’han realitzat correctament o no. Perquè hem de veure informes tècnics que
repassin si aquestes obres sota el subsòl s’han realitzat correctament o no. I des
d’aquest Govern sempre hem dit que primer acabaríem la fase 1 correctament i
després iniciaríem la fase 2. Jo també li vull preguntar, com que a vegades han
justificat que aquest expedient anava per urgència, s’abstenien i no havien tingut
temps a mirar-s’ho, ara que han tingut un mes i mig per mirar-se aquest expedient i
aquesta resolució del contracte amb la comissió jurídica assessora, favorable als
interessos, com ha dit el Sr. Serret, de l’Ajuntament, espero que aquest vot canviï,
perquè s’haurà pogut mirar l’expedient extensament. Igual que el seu vot canviï
d’abstenció, també espero que el vot en contra de JxM canviï també, perquè al final
votar en contra d'una resolució d’aquest contracte és com votar a favor de l’empresa
constructora i votar en contra els interessos de l’Ajuntament. Per tant, espero que
aquest vot es rectifiqui, com deia vostè, rectificar és de savis i esperem que avui
rectifiqui i tinguem el recolzament dels 16 regidors.
Sra. Ponsa. No sé a què bé que qüestioni el nostre vot. Nosaltres votarem el que ens
sembli des de JxM. De fet, aquí hi ha com una mica de controvèrsia entre uns articles,
el 211.1H i el 211.1.G, que per tant aquí és on hi havia la confrontació entre l’empresa
i l’Ajuntament. A banda d’això, el vot en contra quan es va realitzar en el seu moment,
hi havia moltes més coses i no només aquests dos articles, sinó que se confrontaven
altres temes de la fase 1. Ara que estem en aquesta fase 1 que vostès volen deixar
acabada abans de començar la fase 2, vostès han parlat que posaran arbres en el
passeig, que tenen comprats uns testos immensos amb uns arbres molt grans que no
sé quan els posaran, perquè estem a dia 16 de juliol. A part, també han dit que
posaran uns toldos magnífics que tampoc sabem quan es posaran, perquè ara és el

moment de fer l’ombra, no ens esperarem al mes d’octubre a fer-la, més que res
perquè si estan parlant de coses que posaran vostès per acabar la primera fase,
haurien de dir amb quina temporalitat ho faran, a banda que el nostre vot sigui a favor
o en contra o abstenció. Ja que volen acabar aquesta fase abans de començar la
segona, ens agradaria saber quina temporalitat tenen pensada per iniciar la segona
fase del passeig marítim.
Sr. Mercader. Això crec que és una qüestió més de precs i preguntes que no pas de la
resolució del contracte. Jo entenc que a la resolució del contracte li vulgui dedicar poc
temps i desviar l’atenció per altres coses. I també em sobta que vostè exigeixi
temporalitat, exigeixi les coses que no hi havia en el projecte, perquè en el projecte no
hi havia ni toldos ni arbres per fer ombra, per tant, vostè els podia haver adquirit en el
seu moment i nosaltres ens vam trobar amb un projecte pelat en aquest sentit. Per
tant, que exigeixi ara ombra, estaria bé que durant aquests dos anys i mig que va estar
d’Alcaldessa hagués pensat en l’ombra del passeig marítim. D’altra banda, també em
preocupa certes declaracions que han fet a les xarxes socials el seu partit polític on
desmereixia l’informe que ha fet la comissió jurídica assessora. I crec que són
acusacions bastant greus en aquest sentit, com que per exemple era un informe que
només valora políticament tot el que ja se sabia. És jurídic, no polític. Com pot dir que
una comissió jurídica assessora valora políticament a través d’un informe. Jo crec que
això és una de les coses que el seu partit, a part dels que vot, hauria de rectificar. Que
valora jurídicament, no políticament. Perquè sinó sembla que hi hagi coses estranyes.
També deia en aquell comunicat que les grans obres en construcció com aquesta es
van renegociar. Potser hem arribat a la desviació de 890.000 € perquè s'ha anat
renegociant. Home, fer aquestes declaracions fan una mica de sorpresa o de por, que
grans obres es vagin renegociant, quan ja hi ha un projecte aprovat pels tècnics.
Potser és la manera que tenia de fer, però el resultat és el que ens trobem avui. I
llavors, acaba dient que quina millora ha aconseguit el nou Govern rescindint una obra
que no li agradava. Està dient que com que al nou Govern no li agradava, hem
rescindit aquesta obra. Està dient que ha sigut el Govern que ha decidit resoldre el
contracte i està passant totalment dels informes tècnics que diuen que hem de
rescindir aquest contracte. El Govern tant de bo no hagués hagut de resoldre aquest
contracte. No és una qüestió de gust, resoldre un contracte amb una desviació
econòmica de 890.000 € i fer aquest tipus d'afirmacions també són greus perquè
sembla que sigui el Govern que resolt el contracte i no pas els arguments tècnics. Per
tant, una vegada més, penso que aquestes frases vostè avui les diu aquí perquè
constin en acta, hauria de rectificar. Si s’ha equivocat no passa res, però rectifiqui,
perquè aquestes frases avui consten en acta.
Sra. Ponsa. Veig que l'interessa lo que escrivim nosaltres a les xarxes socials. Doncs
contesti a les xarxes socials, si vol, ja que està allà mateix. Dir-li també que l’arbrat
estava previst, vostè ho sap, estava previst, hi ha els forats, estava previst el reg, i per
tant, ara que vostès vulguin afegir un cost extra i posar els arbres amb testos, molt bé,
ja sabrem quin cost afegit tindrà aquest arbrat, però tant el reg com l’arbrat estava
previst. I sí que, ja que fa l’anàlisi de les xarxes socials, penso que potser en el proper
Ple podríem fer un punt que posés anàlisis de les xarxes socials dels partits polítics,
perquè potser també tindríem més tema de debat. Penso que nosaltres publiquem, ho
publiquem, i si l’interessa, contesti allà mateix.
Molt bé. No m’ha contestat res, però molt bé.

Sr. Serret. Jo no m’estendré amb les exposicions que ha fet l’Alcalde però sí que Sra.
Ponsa, m’agradaria que ens situéssim al punt que anem a passar a votació perquè té
la virtut d’intentar sortir-se del tema i el que fem és que la ciutadania confongui el que
anem a votar. Precisament vostè deia que avui votem la declaració per dos punts d’un
article, el 211.H en el que la comissió assessora jurídica formada per 15 juristes dona
raó a l’Ajuntament i en la que l’empresa Rogasa demanava que s’apliqués l’article
211.1.G. Aquesta lletra de diferència és la que ens comportava una indemnització del
3% i que a més a més feia referència als preus contradictoris, que és exactament els
mateixos motius pels quals a nivell tècnic, el mes de desembre, es va portar a Plenari
iniciar aquest procés de recisió del contracte. Per tant, no confonguem. El que estem
és treballant pels interessos generals del municipi i aquí, en aquell moment li vaig dir
expressament i amb aquestes paraules textuals, jo si estigués en el seu lloc, passaria
aquest punt de puntetes, el votaria a favor i no diria res més. Vostè continua encallada
en que és un projecte que aquest Govern no hi estava a favor. Escolti, el passeig
marítim és una obra que precisament ha tingut el major consens d’aquest Consistori.
Perquè sempre és un projecte que ha avalat la majoria de grups municipals. I això
continua sent així, si no m’equivoco. Per tant, la voluntat d’aquest Govern és continuar
amb aquesta obra, però fent les coses ben fetes. Per tant, quan hi ha un procediment
on a nivell tècnic se’ns informa i se’ns aconsella que el millor és fer una recisió d’un
contracte és el que fa aquest Govern, igual que en aquell moment hi va haver dos
grups de l’oposició que van dir com que no sabem exactament en quin punt es troba
però ve avalat per un informe dels màxims tècnics de la Corporació, farem una
abstenció per no posar pals a les rodes en aquest procediment. Vostès van decidir
votar-hi en contra i això han de tenir clar que és posar-se del cantó de l’empresa
adjudicatària. Per això en la meva intervenció els hi demanava que espero que
aquesta vegada que rebi el suport de tots els grups del Consistori perquè no va ser
així el mes de desembre. Estem en un punt on tècnicament, hi ha, a més a més, una
resolució de la comissió assessora jurídica de la Generalitat, totalment competent i no
política, formada per 15 juristes, que avala els informes tècnics d’aquesta Corporació.
Avala aquest procediment. Per tant, li demano si us plau que no desvirtuï. Si vol
després parlarem de l’arbrat, ningú ha dit que no haguem de col·locar l’arbrat del
projecte. El que s’ha parlat és d’un arbrat extra que permeti de forma temporal donar
més ombrejat al passeig, perquè vostè sap igual que jo que els que hi ha al projecte,
de forma imminent en el moment de la seva plantació, no donaran prou ombra. I això
ha passat amb altres projectes que s’han fet en el nostre municipi com per exemple
l’avinguda Bon Pastor, que tothom ara posa d’exemple, però en el seu dia, els arbres
que es van plantar, no donaven prou ombrejat, perquè necessiten el seu temps. I en
aquest cas, passarà el mateix al passeig marítim. Per això l’aposta de dir augmentem
l‘ombrejat i evidentment, abans que es plantin els definitius, si es pot posar aquest
arbrat en testos, ho farem. Però aquest no és el fons de la qüestió que avui passem a
votació. Si vol després ens podem estendre més i ens podem estendre més en com es
farà la fase 2. Cal deixar molt clar què és el que anem a votar perquè sinó és quan
comencem a confondre a la ciutadania, parlant de naps en comptes de cols.
Sra. Ponsa. Vol dir que no confon vostè? Perquè hem entrat en un tema, l’Alcalde ja
ens ha dit la seva exposició i vostè ha fet com l’eco del Sr. Alcalde. Ja ha quedat clar
el que s’ha dit. A més, vostè no decidirà el nostre vot, el decidirem nosaltres.
Sr. Roger. Nosaltres en cap cas, responent una mica la seva intervenció, hem
justificat cap vot en aquest tema perquè no hàgim tingut temps de mirar cap expedient,
no ho hem fet. Hi ha altres motius pels quals ens vam abstenir i no és cap d’ells el fet

de no haver tingut temps de mirar l’expedient. Pot vostè mirar l’acta del Ple i no trobarà
això. I després, home, fer-li el prec, si no vol respondre, no el respongui, però a la
meva primera intervenció li demanava si hi havia alguna novetat respecte al
contenciós administratiu i no he sentit cap resposta. Si no la vol donar, té tot el dret,
però li torno a posar sobre la taula si vol respondre això.
Sr. Mercader. Li respondré, no faré com la Sra. Ponsa que desvia el tema. No, no
hem rebut cap novetat. Quan la rebem ja els informarem.
3. - Modificació pressupostària 2020/08 concessió de crèdit extraordinari.
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=20200716&punto=3
Vista la memòria del regidor de l’àrea de serveis econòmics de data 3 de juliol de 2020
en la qual es posa de manifest :
“Per part de la regidoria de cultura s’ha posat de manifest la voluntat de posar una
escultura en el parc Francesc Macià commemorativa de la diada de l’onze de
setembre, destinant a tal efecte la quantitat de 40.000 euros.
Atès que en el pressupost de despeses d’enguany no existeix consignació adient per a
fer front a la proposta.
Cal tramitar un expedient de modificació pressupostària d’acord amb el següent detall .
Aplicació
Descripció
pressupostària
30.3360.62700 Escultura onze setembre
Crèdit extraordinari

Aplicació
Descripció
pressupostària
21.1510.64000 Projectes tècnics
30.3380.22609 Festes populars i altres esdeveniments
Baixes en despeses

Crèdits inicials

Modificació

Crèdits defintius

-

40.000,00

40.000,00

-

40.000,00

40.000,00

Modificació

Crèdits defintius

Crèdits inicials
129.374,54
218.748,06

-

15.000,00
25.000,00

114.374,54
193.748,06

348.122,60

-

40.000,00

308.122,60

Considerant que les necessitats posades de manifest en la memòria són urgents no es
poden demorar fins a l’exercici següent.
Vist l’informe emès per l’interventor de fons en 3 de juliol 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.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de 9 de juliol de 2020.

Vista la proposta de l’alcaldia, de data 6 de juliol de 2020, el Ple de l’Ajuntament,
per nou vots a favor (PSC i JxC), set vots en contra (JxM, ERC i CUP) acordà:
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

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



Previsions
inicials
9.168.000,00
275.000,00
4.595.350,00
4.938.525,00
168.150,00
400,00
26.650,00
36.000,00
967.750,00

Modificacions
anterios
307.238,88
97.729,00
5.674.048,72
-

20.175.825,00

6.079.016,60

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

Modificacions
anterios
276.293,58
700.859,84
484.138,80
4.597.799,38
19.925,00
-

20.175.825,00

6.079.016,60

Modficació
actual

-

Previsions
totals
9.168.000,00
275.000,00
4.595.350,00
5.245.763,88
168.150,00
400,00
124.379,00
5.710.048,72
967.750,00
26.254.841,60

Pressupost de despeses

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

Modficació
actual
- 25.000,00

25.000,00

-

Crèdits totals
consignats
9.923.093,58
9.199.734,84
24.000,00
927.988,80
5.623.349,38
19.925,00
36.000,00
500.750,00
26.254.841,60

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.
Obert el torn intervencions
Sra. Ortiz. Per explicar l’esperit i el fonament d’aquesta escultura i perquè es fa, ho
dirà el Sr. Serret.
Sr. Serret. Tal com exposava la regidora de serveis econòmics, avui portem a
aprovació la modificació de pressupost per la construcció d'un moment commemoratiu
de l’11 de setembre. Tal com hem fet arribar també als portaveus, la proposta que
presentem acompanyada de l’informe, millor dit, del que seria l’essència o filosofia que
transmet un escultor, un artista del territori, està basada en que es pretén situar als

jardins del parc Francesc Macià de Malgrat una escultura que vol convertir-se en un
element emblemàtic de Malgrat. Vol ser un punt de trobada, de reunió, de festeig, el
lloc on disposar les ofrenes d’aquest dia. La idea per la realització de l’escultura ha
anat agafant forma durant temps de confinament i això de manera més o menys
conscient ha influenciat totalment en el procés de treball i per tant, en el resultat final
d’aquest projecte. Les reflexions durant aquest temps han portat a la necessitat de
crear una forma contemporal que s’obrís a interpretacions universals i que s’apropés a
les diverses realitats. Soledat, distància, unió, suport, esforç, força, record, dol,
esperança, creixement, terra, orígens, arrels, vida. Són paraules. Són estats viscuts
durant aquesta situació d’incertesa. Aquests conceptes han anat influenciant i
modelant i donant forma al procés de treball que ara us presentem. A mesura que
l’escultor anava fent esbossos per crear l’escultura, veia com la proposta de fer un
monument a la diada nacional de Catalunya es fonia amb la realitat dels moments
també viscuts. I com les mateixes paraules, els mateixos estats interns, coincidien i
agafaven sentits propers. Passat i present necessiten trobar un lloc i un instant en el
que el temps s’aturi. Un instant pel record, per reflexionar a través de l’absència. Un
lloc des del qual cal agafar força i projectar-nos cap al constant creixement cap a la
vida. Per la creació de l’escultura s’ha tingut en compte tant l’espai on s’ubica en el
parc com la seva forma, dimensió i matèria. S’ha buscat que dins la seva simplicitat,
amagat en cadascun dels elements que formen el conjunt, es veia reflectida la
importància del record, de la memòria. Quatre barres creuades de ferro provinents dels
quatre punts cardinals de les quatre direccions fan al·lusió a les quatre províncies, a
les barres de la senyera. Les diferents s’uneixen i es troben en un punt concret dels
jardins del parc. En trobar-se, passen d’estar en posició horitzontal a doblegar-se i
enlairar-se cercant la verticalitat, la llum, deixant entre elles un espai comú de relació,
generant un centre. Les barres creixen a diferents alçades, mentre s’aixequen, es
torcen sobre els que eix, generant moviments que evoquen als d'una flama. També el
germinar d’una planta, expressions de força i creixement. Vist en un conjunt, les quatre
formen el tronc d’un arbre, expressió reforçada perquè sembla que surtin de la terra,
que estiguin arrelades. A l’espai central de la relació entre les barres es genera el buit,
entre les quatre sustenten el pes d’una pedra de ferro i en el centre d’aquesta, un buit.
Buit dins del buit que és omplert per una flama de foc. Flama que s’encén en moments
de dol com en dies de celebració. Flama com a símbol de vida, de record, d’escalfor.
Flama que des dels orígens de la humanitat, ha estat centre d’acollida i de reunió. I en
la nostra tradició commemora les trobades al costat del foc, de la llar, de la casa.
Flama de la nit de Sant Joan que se celebra el solstici i agraeix al sol l’allargament del
dia, destruint tot el que és dolent, tot allò que és antic i innecessari. Flama per purificar,
per començar de nou, sense deixar de recordar tots aquells que ja no hi són. En
algunes parts de la forma, la matèria canvia. El que era ferro ara és acer. El que era
opac i pesat esdevé ara mirall. Aportant transparència i lleugeresa al conjunt. Mirall
que reflecteix part de l’escultura dins l’escultura. Mirall que mostra fragments de
l’entorn sobre el ferro. Mirall en el que podem veure el nostre reflex i el reflex dels
altres. En alguns moments, des de determinats llocs, podrem veure el reflex de la llum
del sol sobre l’escultura, convertint-se aquesta en un punt de referència, il·luminant
l’instant com si es tractés d’un far. Tot el conjunt està concebut com unitat en la que
les parts completen per fer-nos arribar, fer-nos sentir la importància del terra, dels
orígens, de les arrels, en un moment de la vida passada i present que es projecta cap
al compromís de vetllar pel constant creixement, tenint sempre la flama viva. He volgut
llegir tot el que ens ha fet arribar l’escultor perquè crec que és important. Ell millor que
ningú transmet amb aquestes paraules el que vol transmetre a través d’aquesta
escultura. Però sí que m’agradaria exposar que avui portem a aprovació, millor dit, la

modificació pressupostària, perquè és un punt necessari per poder dotar
econòmicament un monument, igual que s’ha fet en altres moments, com el monument
als brigadistes que esperem que al mes de maig puguem veure com una realitat, en el
que també es commemoraven un seguit de fets i que és important continuar mantenint
el llegat històric del nostre municipi per poder transmetre a la ciutadania què significa
cada espai. I evidentment, aquest no és un reclam actual, és un reclam històric també,
de tenir un espai que commemori l’11 de setembre, un dia que és la diada nacional de
Catalunya, de tots els catalans i catalanes. Deixeu-me també que exposi que és la
diada nacional dels que són nacionalistes, dels que són independentistes com dels
que no ho són, per tant, no obriré un debat però sí que vull recordar que és el dia que
ens representa a tots i totes els catalans i catalanes i que per tant, com hem exposat
en aquest punt, l’escultor també vol recordar tot allò que va lligat a aquesta memòria,
aquest esforç d’unitat de país, d’unitat dels catalans i catalanes, en el nostre dia a dia, i
que refereix en el nostre territori amb aquestes quatre províncies, amb aquestes quatre
barres que ens representen a tots i a totes.
Sra. Ponsa. A JxM no ens sembla pas malament que es faci una escultura
commemorativa de l’11 de setembre però ara no és el moment. Estem en un moment
de crisi molt important on hi ha moltes famílies del nostre municipi que ho estan
passant molt malament. Tenen problemes econòmics importants. I destinar 40.000 € a
una escultura no ho veiem amb bons ulls. Ara hem de prioritzar primer les persones,
les famílies i els serveis a la ciutadania. I ja tindrem temps, més endavant, quan la
situació econòmica i social millori, de fer altres accions com aquestes que vostès avui
volen portar a aprovació.
Sr. Roger. Abans de res, fer referència una mica al que és l’expedient. Jo el trobo
sorprenent. Ens diu en aquest cas des de la regidoria de serveis econòmics, com molt
bé hi ha aquest informe, perquè hi ha una modificació de pressupost, com el fa
Intervenció, però creiem que en aquí hi falta un informe de la regidoria de cultura, que
és la que proposa aquest monument. En aquest cas, també faig el prec i m’agradaria
que la regidora ens expliqués alguna cosa al respecte, perquè nosaltres aquí veiem
discursos una mica contradictoris, d’una banda se’ns parla de l’11 de setembre, d’una
altra d’altres situacions de patiment i que entenem que des del nostre punt de vista,
bueno, hi ha certes contradiccions que ens agradaria que se’ns aclarís i creiem que si
això ve de cultura, no estaria malament escoltar una mica la veu de la regidoria al
respecte. També en aquest cas, treure 25.000 € de cultura destinats a festes populars
i esdeveniments, doncs si recordem, tots plegats, ens semblava que fèiem el propòsit
de que tot aquest sector de gent que treballa a la cultura i les arts artístiques i musicals
i tot aquest sector, és dels que més ha patit la crisi d’aquests mesos de Covid i ens
semblava que aquests mesos que vénen, si tot va com voldríem tots plegats, podrien
treure una mica el cap. Però si anem retallant partides que podem dedicar a
actuacions i altres coses per fer monuments, segurament no ens en sortirem en aquest
propòsit previ que ens havíem fet, que ens havia semblat que fèiem tots plegats en
aquesta taula de recuperació social, per exemple. Després, també voldria dir doncs
que per exemple el regidor parlava de que nosaltres realment ens hem trobat en
aquest discurs que diu que ens representa a tots, la cerca d’un consens. Un consens
entenem que els grups no estem aquí per fer dissenys de monuments i que això potser
és una qüestió artística però sí que crec que per exemple, pel que fa a l’emplaçament,
hi podíem haver aportat alguna opinió al respecte, perquè la ubicació a la qual es
preveu aquest monument, desplaça totalment l’eix d’espai on els últims anys s’ha fet la
celebració, millor dit, la commemoració, perquè això no se celebra, es commemora,

l’11 de setembre, l’estem traslladant del que havia estat els que espai habitual de
celebració i entenem que aquí ha faltat aquesta cerca de consens. I ja els hi avanço,
ERC votarem en contra d’aquesta proposta perquè no és el moment de fer una
despesa de 40.000 € en un monument, per molt que sigui de l’11 de setembre.
Nosaltres no necessitem marcar cap perfil del que representa per nosaltres d’11 de
setembre, per tant, entenem que aquest monument és necessari fer-lo en aquest
municipi però que vostès no han calibrat bé el moment i la situació en la qual està
passant molta part de la població que tots plegats tenim l’obligació d’atendre. Per tant,
dit això, doncs crec que altres qüestions com podríem haver dit, fent al·lusió a les
quatre províncies, entenem que això és una qüestió que exposa una mica la filosofia
del monument que ha fet l’artista. Nosaltres no estem d’acord en alguns termes que
s’han emprat aquí, però respectem en aquest cas la vessant creativa d’aquesta
persona, però com hem dit, aquests 4 o 5 motius que els hi hem exposat ens fan
determinar que no podem votar a favor d’aquesta proposta. I ens dol, però no podem
fer-ho en aquest moment.
Sr. Zaldo. Com comentava el portaveu d’ERC, des de fa anys l’ofrena floral s’està fent
a la plaça de Can Campesol, hi participen moltes entitats i la majoria de partits polítics,
de fet, tots els partits polítics que tenim representació excepte el PSC. És una
commemoració que any rere any s’ha tirat endavant gràcies a una comissió plural que
ha estat treballant per dignificar la diada ja que es considerava que el que feia el
Govern deixava força a desitjar. És una commemoració que acostuma a tenir un
cercavila, uns parlaments i que els malgratencs i malgratenques tenen l’oportunitat de
compartir la defensa del catalanisme. Acostuma a ser reivindicativa, la del 217 prèvia a
l’1 d’octubre ho va ser molt. La del 2018 amb els polítics ja gairebé dos anys a la presó
també ho va ser molt i la darrera, la del 2019, recordem que va acabar amb els
representants de l’ANC abandonant abans que s’acabés la commemoració,
abandonant l’espai per protestar per la decisió del Govern de no penjar al balcó la
pancarta en suport als presos polítics. Una pancarta que a dia d’avui segueix sense
estar penjada on li pertoca tot i haver-hi una moció aprovada. Fa 15 dies ens trobem
amb aquesta proposta de modificació pressupostària per la realització d’aquest
monument que anirà a la plaça Francesc Macià. Val a dir que fins avui al matí no hem
rebut aquesta visió filosòfica que ens ha llegit el Sr. Serret, que sustenta en definitiva
el motiu del monument. I el primer que ens xoca o que ens estranya és que sigui una
modificació. És a dir, no és una proposta que vostès tenien quan van fer el pressupost
i per tant, tenen motius que s’han despertat recentment, entenem, com a mínim a curt
termini, que els avalen per tirar endavant aquesta proposta. Llavors, ens agradaria
saber a què es deu aquesta novetat. Podríem entendre una modificació pressupostària
per fer front a una realitat que no preveien al desembre, que n’hi ha unes quantes que
no es preveien. Però un monument no és quelcom que esdevé una urgència d'un dia
per l’altre. Ens estranya que si al desembre no la contemplaven doncs perquè ara sí.
Aquesta és la primera pregunta, a què es deu aquest canvi. El segon que ens ha xocat
és la ubicació, també ho comentava el Sr. Roger. Ens agradaria saber perquè han
escollit el parc Francesc Macià i ens hagués agradat molt que s’hagués posat sobre la
taula i s’hagués pogut intentar trobar consens de quina és la ubicació que es considera
més adequada, no només amb els partits polítics que podíem tenir diferents opinions
sinó també amb la ciutadania que està tirant endavant aquesta commemoració.
Tercera pregunta, quina és la seva intenció respecte la celebració que es fa
actualment. Tenen intenció de permetre que l’acte que es fa a Can Campasol passi a
fer-se a Francesc Macià o pretenen eliminar aquest acte per fer un acte oficial, conjunt
de l’Ajuntament, a Francesc Macià? No sé quina és la seva visió però en tot cas si el

PSC tindrà intenció de participar-hi o si el tema del catalanisme ja és cosa de Maragall
i ja no els interessa. Més qüestions. Un procés de contractació de 40.000 € no cal
certament un concurs però podrien haver fet, haver demanat diferents propostes a
diferents artistes per tenir altres pressupostos a escollir. El PSC moltes vegades s’ha
vanagloriat de que això ho feien i està molt i molt bé. M’agradaria saber perquè en
aquesta ocasió no ho han fet o si ho han fet, que ho expliquin. I per acabar, a Malgrat
tenim 7 monuments commemoratius, dels quals 4 han estat confeccionats pel mateix
artista que ha elaborat també la proposta. El monument a Joaquim Ruyra, el
monument a la Sardana, el monument a Zenòbia Camprubí i a la Germana Campos.
Sense cap intenció evidentment de desmerèixer l’artista, sí que ens agradaria saber
quins són els motius que han fet decantar-se de nou per aquest autor, perquè
d’escultors n’hi ha molts, l’art és molt ampli i molt plural. Aquestes són les 6 preguntes
que d’entrada tenim respecte aquest punt i un cop hagin sigut resoltes ja informarem
del sentit del vot de la CUP. Gràcies.
Sr. Mercader. Abans de passar la paraula, simplement fer un parell de reflexions. Una,
vostès no estan a favor de fer aquest monument de l’11 de setembre ara pel seu cost
però sí estan a favor de fer el monument dels brigadistes que té un cost superior,
gairebé el doble. D’uns 80.000 €. Llavors, quina explicació donen? Per què el
monument dels brigadistes sí, que costa el doble, i per què el monument de l’11 de
setembre no, que costa la meitat? Segons la seva lògica, si no és el moment, suposo
que la proposta és parar el monument dels brigadistes per destinar aquests diners a la
gent que ho necessita? Em faig aquesta pregunta segons la seva línia argumental. I la
segona pregunta, crec que la modificació que surt de festes de cultura té tota la lògica,
perquè vostès on classificarien la branca d’un escultor? Crec que és una branca
artística. Crec que això és fomentar la cultura, les tradicions. Per tant, hi ha festes que
no s’han pogut tirar endavant i simplement es canvia aquests diners per fomentar una
altra branca que és la de l’escultura. I aquests diners on aniran, a part de la branca de
l’escultura? Al material, no? I el material el portaran empreses, no? I qui farà aquest
material? Treballadors, no? Per tant, no sé què es pensen, on van aquests 40.000 €?
Per tant, i crec que ERC ha posat la bena abans de la ferida. Diu no necessito marcar
perfil. És que no li hem dit res, nosaltres. Ha sigut vostè que s’ha avançat de que ERC
no necessita un monument de l’11 de setembre per marcar perfil. Si vostè ja es
justifica en la seva part expositiva, per algo serà.
Sra. Borrell. Bé, s’han dit moltes qüestions. Algunes ja les comentava el Sr. Alcalde.
Crec que estem tots d’acord i així també ho he manifestat, que Malgrat necessita un
espai per fer aquesta commemoració de l’11 de setembre. Algú de vostès ha dit també
un espai digne, calia dignificar aquesta commemoració de l’11 de setembre. I això és
el que hem volgut i hem apostat per fer. També cal diferenciar entre el que és l’acte
oficial, de l’acte que poden fer les entitats. I aquí no entrarem en els actes que es
puguin fer, que puguin continuar fent, només estem apostant per tenir un espai digne,
un espai que creiem molt adequat, que és el parc de Francesc Macià, un espai que és
prou ampli i molt adient per fer aquest tipus d’escultura. Qualsevol altra commemoració
de l’11 de setembre que vulguin fer les entitats el faran les entitats. Nosaltres el que
farem serà aquesta celebració com a acte oficial que també vam fer l’any passat. Vull
recordar que hi havia l’acte oficial que es va fer aquí al davant de l’Ajuntament i
després l’acte de les entitats que es feia a Can Campasol. Per tant, no barregem les
dues coses i el que pretenem és fer aquest acte que s’hi pugui sumar tothom i que
tothom pugui participar d’aquesta commemoració de la diada nacional de Catalunya.
És evident que si, hi ha 25.000 € que agafem de la partida de cultura, és cert, però

com deia, l’art, l’escultura, també és cultura, també és art. I bé, destinar-lo a música, a
altres manifestacions culturals, el que és escultura, també ho és i són gent del territori.
Com deia el ser. Zaldo, l’escultor ha fet altres treballs aquí a Malgrat, el coneixem. És
un gran escultor. Tant ell com el seu pare han fet aquestes escultures a Malgrat i per
tant, això ens va fer veure i creure en aquest projecte. Parlar del projecte jo no ho faré,
perquè crec que no podria fer-ho més bé del que ja ha llegit el portaveu del Govern
sobre l’exposició del projecte que feia el mateix escultor. Bo sé si he respost a totes les
preguntes, però crec que el més important, hi ha una part de la modificació del
pressupost que us explicarà més bé la regidora d’hisenda.
Sra. Ortiz. Només volia fer una petita puntualització, que vostè ha dit que això ha
sorgit així, de pressa. No és cert. Ho volíem portar a l’anterior modificació
pressupostària, ho havíem inclòs, però vam pensar que seria més adient no posar-ho
del romanent de tresoreria i la Sra. Borrell va considerar que com totes les regidories
havien fet una aportació per la recuperació econòmica del municipi, ella va creure
adient fer-ho amb aquests 25.000 € i la resta agafar-ho de projectes tècnics. I aquest
és, i jo hasta diria, inclús, que va estar penjat l’expedient per error dintre de la carpeta
del regidor. Per lo tant, no és una cosa que hagi sorgit així, de cop i volta, sinó que ja
ho teníem en ment des de l’any passat i ho volíem fer a la modificació anterior. Només
era això. Gràcies.
Sr. Serret. Només per puntualitzar, perquè donat que la proposta és de cultura, que
avui porta la modificació pressupostària la regidoria d’hisenda, però evidentment qui ha
de passar l’execució del projecte és la regidoria d’urbanisme, igual que li toca tirar
endavant amb el monument als brigadistes i aquí també responc al perquè de la
necessitat de fer diferents modificacions. En aquest procediment, no és una situació
que vingui de nou, ja hi havia la voluntat des del principi, però sí que ens hem trobat
que el monument als brigadistes que l’import inicial parlat i pactat amb l’artista ha anat
augmentant i això ha obligat a que la destinació a un monument com el de l’11 de
setembre, es vagi obligat a fer una modificació pressupostària que vingui d’una partida
de cultura perquè aquells diners destinats a monuments se’ls està emportant tots el
monument als brigadistes i per tant, va ser una sorpresa, ja en aquesta situació quan
ens hi vam trobar el mes de juny de l’any passat, perquè hi ha una part que la
ciutadania hi va participar, però a partir d’aquí, el monument s’ha de col·locar. I
aquesta col·locació ha tingut un augment substancial de partida pressupostària. Per
tant, abans també deia i feia esment de per què no s’han demanat diferents opcions.
En aquest cas el que vull recordar-li Sr. Zaldo que el que portem és una modificació
pressupostària amb una filosofia d’un escultor que és el que ens motiva aquesta
modificació pressupostària, però que en cap cas s’està fent la contractació en aquests
moments. Hi haurà un informe de necessitats de l’arquitecte, que haurà de fer el
procediment establert legal per la contractació. D’un artista que, també li recordo, en el
camp dels artistes hi ha un concepte molt clau que com que es premia l’artista, no
segueix el mateix procediment contractual que en la resta de procediments. I per tant,
s'haurà de valorar les condicions artístiques i culturals en aquest cas. Només per
aclarir i puntualitzar aquestes preguntes que feia que crec que són importants i que
donen rellevància al fet que aquesta partida pressupostària vingui de cultura per
premiar i continuar garantint l’existència dels artistes al territori, dels artistes locals
Sra. Ponsa. Bé, Sr. Mercader, vol dir que no és vostè qui ara vol girar la truita amb tot
això que ens diu ara amb els brigadistes? Què tenen que veure ara els brigadistes
amb aquesta escultura commemorativa que es porta avui al Plenari que és l’11 de

setembre? No ho entenc. Si estava previst, o pensat, com ha dit la Sra. Ortiz, ho
podien haver posat al pressupost 2020. Hagués quedat dintre del pressupost i ja està.
Però no, ho han posat ara. A mi, el que em queda clar, és que avui votem una
escultura commemorativa que val 40.000 €. I JxM entenem que ara aquesta escultura
no és prioritària. Simplement això. I no volem entrar amb que si brigadistes amunt o
brigadistes avall. Aquí votem una modificació pressupostària per una escultura que val
40.000 €. I ja està.
Sr. Mercader. Crec que el Sr. Serret li ha respost. O potser ja tenia la pregunta abans
de la resposta del Sr. Serret però li ha comentat el perquè hi ha hagut aquesta
modificació, perquè el monument dels brigadistes, que és la similitud amb el
monument de l’11 de setembre, que són monuments, per això faig la comparativa, s’ha
disparat, i s’ha hagut de fer modificacions pressupostàries llavors, repeteixo, s’ha
disparat més de 60.000 €. Però encara no s’ha gastat. Com tenen aquest discurs, si
vol ho parem. Si vol parem el monument dels brigadistes i no ho fem i destinem
aquests diners a un altre lloc. Si fan servir aquest argument que crec que és molt
populista de dir que no es fa un monument de l’11 de setembre perquè val 40.000 €.
Em sembla molt populista dir que en una època que estem, dir que gastar 40.000 € en
un monument quan vostès van iniciar fer aquest monument dels brigadistes, que van
fer una modificació pressupostària que vostès sabien, no van dir ni mu, amb el
monument als brigadistes, que puja a més de 80.000 €, ho trobo populista, sí. I si els hi
fa gràcia i algo així serà per alguna cosa. Perquè a mi si em diuen populista i no ho
crec, em quedo igual. M’entra i em surt per un cantó. Pues potser hi haurà una part.
Crec que és vendre un missatge que fa flac favor a la política. 40.000 €, per aquí. Sou
de director general 95.000 €. Això són missatges populistes. I ho fan amb aquesta
intenció, de crear crispació en una època, que és cert que hi ha necessitats però això
no significa que no assumim a aquestes necessitats i hi fem front, perquè aquest
Ajuntament ja ha destinat gairebé 1.000.000 € a fer front a aquestes necessitats. Però
el seu titular, una escultura de 40.000 €. Doncs sí, em reafirmo en que és aquest
miratge i que fan molt flac favor.
Sr. Roger. Miri, el monument als brigadistes, el PSC hi estava d’acord en el seu
moment i vostè creu que en aquell moment, es pot comparar la situació econòmica
que hi havia en la que estem passant ara? Vostè pot dir populisme, pot dir el que
vulgui. Jo també vull que sàpiga que potser que comencin a afrontar la realitat que
tenim i que tindrem. Per tant, comprar una cosa que ve d’una època que no és la que
estem, vol dir que són 8+4=12. Són 120.000 €. Per tant, no és el mateix 80 que 120.
És molt diferent. Vostè pot dir populisme, pot dir el que vulgui, nosaltres de ferida no
en tenim cap ni una, no ens hem de posar cap bena perquè no en tenim cap ni una. I
quan parlem i diem que no votarem en aquest monument a favor pel cost que té, vostè
pot interpretar el que vulgui i està en tot el dret, jo no m’entren i em surten les coses
per una orella i per l’altra perquè segurament sóc potser més sentimental o tinc un
altre caràcter, però vostè em digui populista aquí per segona vegada, no li dona cap
mena de raó, perquè la primera vegada es va equivocar i crec que ara també s’està
equivocant. I és el que manifesto i creiem que no és l’ocasió, en aquests moments, de
fer això. Potser si tot va bé, d’aquí a un any, d’aquí a dos, aquestes qüestions es
podran afrontar amb una altra perspectiva. És la nostra opinió, d'ERC. Ha sentit moltes
vegades algun dels nostres líders a Madrid dir no es menja de banderes. Oi que ho ha
sentit? Doncs de monuments, en aquest cas, podem fer la comparativa o traslladar
que de monuments tampoc es menja i que segurament els mesos que afrontarem

seran de molta necessitat. Només aquesta és la qüestió que jo li trasllado i si vostè
d’això en vol dir populisme, doncs digui el que vulgui.
Sr. Zaldo. Nosaltres des de la CUP, tot i que puguem compartir la visió de la
necessitat de dignificar i de tenir un monument en homenatge al setge de Barcelona
de 1714, com tenen altres municipis, aquesta proposta, perquè l’escàndol ve de la
proposta i de la modificació, no només del preu, ve de com s’ha portat i de la proposta.
Considerem que no està prou fonamentada i que no s’ha treballat com creiem que
hagués estat de la millor manera per justificar, perquè avui i aquí, les informacions
justifiquessin aquesta despesa i expliquéssim a la ciutadania perquè estem disposades
a fer aquest gasto. Però si vostès, el Govern, no tenen aquesta deferència amb
l’oposició, com volen que l’oposició ho expliquem? Tot té una cadena. Els monuments
són espais on es busca que la ciutadania s’hi senti identificada i aquest, amb la
filosofia que vostès han llegit i la resta de monuments que tenim, doncs es compleix
així. Busquem que la gent s’hi senti identificada i que representi i que la gent s’hi trobi
còmoda. Per tant, hagués estat una bona oportunitat fer un procés participatiu per tal
d’afavorir aquesta dignificació de la diada que vostès ara comentaven. Però no, en lloc
d’això ara ens trobem una proposta ja tancada que a vostès els sembla bé i que
presenten amb aquesta urgència perquè la volen d’aquí a dos mesos. Per molt que la
puguin haver estat treballant des de fa temps, que no dic que no, però la presenten
ara. Coincidim amb la resta de partits que no és el millor moment. Creiem que
enguany, qualsevol modificació pressupostària que es faci, hauria de ser per adaptarse a la situació de la crisi econòmica que estem vivint. Diferent és que la gent pugui
criticar o no un projecte o un altre que ja venia donat en el pressupost. Nosaltres
critiquem la contractació del director general que es va aprovar al desembre. Sí. Ho
critiquem. Ja era escandalosa per nosaltres i ara encara ho és més. Però això és molt
diferent d’una modificació que sorgeix ara per un projecte relativament nou. És molt
diferent perquè no venia al desembre. El monument als brigadistes porta molta cua, és
molt diferent. Com deia, diferent és que es realitzin projectes que ja es contemplaven
en el pressupost però no és el cas, com dèiem, portem molts anys celebrant diades
sense tenir un monument commemoratiu. En això també coincideixo amb el portaveu
d’ERC i pensem que no és urgent tenir-lo ara. I considero, no vull parlar en nom de
ningú, però considero que les entitats que hem participat diada rere diada a les ofrenes
florals a Can Campesol, sense un monument emblemàtic, creiem que podem seguirho fent, sense necessitat de tenir-ho amb urgència i menys si ha de comportar una
despesa de 40.000 €. Si no estiguéssim en aquesta situació d’excepcionalitat, seria
una altra realitat i ens abstindríem o potser fins i tot votaríem a favor però trobant-nos
amb aquesta crisi i avalant amb el que acabo de comentar, qualsevol modificació que
es faci hauria de ser per subsidiar aquesta situació que estem vivint, creiem que el
més adequat és votar no, per molt que estaria de meravella que Malgrat tingués
aquest monument i tant de bo el poguéssim fer en un futur, però ara no és el moment.
4. - Determinació dels dos dies festius pel calendari 2021.
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=20200716&punto=4
Antecedents

Escrit del Departament de Treball, Afers Socials i Família on demana les dues festes
locals DE Malgrat de Mar, pel calendari oficial de festes laborals per a l’any 2021
L’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors estableix que els treballadors gaudiran de
14 festes laborals, dues tindran caràcter local, retribuïdes i no recuperables, a proposta
dels ajuntaments.
Els dies proposats no podran escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap dels dies
festius proposats per l’Estat ni per la Generalitat.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de 9 de juliol de 2020.
Vista la proposta de l’alcaldia, de data 6 de juliol de 2020, el Ple de l’Ajuntament,
per assentiment dels setze membres presents, acordà:
Primer. Proposar com a festes locals de Malgrat de Mar, per l’any 2021, els dies
següents:
16 d’agost i
7 de desembre
Segon. Notificar els presents acords al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, i a la representació social de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.
Obert el torn d’intervencions
Sr. Mercader. Proposem per l’any 2021, com anem fent any rere any, el 16 d’agost i el
7 de desembre com a festes locals de Malgrat.
5. - Avocació de les competències delegades en la Junta de Govern Local,
mitjançant decret 1651/2019, de 19 de juny.
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=20200716&punto=5
Vist el Decret de d’Alcaldia 2020/1730, de data 3 de juliol de 2020 que diu:
“Per Resolució de l’alcaldia 714/2020, es va resoldre l’avocació de competències
delegades en la Junta de Govern Local mitjançant decret 1651/2019 de 19 de juny,
motivada per la declaració de l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19, i que va finalitzar en data 21 de juny, d’acord amb
el Decret Llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció.
Atès que en l’estat de nova normalitat s’han flexibilitzat les mesures adoptades per a
fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 es considera necessària deixar
sense efectes la resolució 714/2020 a partir del dia 22 de juliol, amb la finalitat de que
la Junta de Govern Local de l’Ajuntament reprengui les seves sessions a partir del
dijous 23 de juliol de 2020.

Vist el decret 1651/2019, de 19 de Juny es considera necessari que l’alcaldia exerceixi
les atribucions en tres matèries:
1. L’aprovació de certificacions i devolucions de garanties per contractes i el
reconeixement de les modificacions per aplicació de la fórmula corresponent de
revisió de preus.
2. Resolució d’expedients d’obres majors i llurs modificacions i pròrrogues.
3. L’aprovació de factures que corresponguin al desenvolupament normal del
pressupost, prèviament registrades i rebudes pel servei d’Intervenció.
4.
Vistos els articles 9 i 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del Sector
Públic i que determina el règim de la delegació i l’avocació, i com a conseqüència de la
finalització de l’estat d’alarma i del compliment de les mesures del Pla de nova
normalitat, procedeix deixar sense efectes el decret d’avocació i es reprenguin les
sessions de la Junta de Govern Local, sense perjudici de que les 3 atribucions
delegades siguin objecte de recuperació per l’alcaldia, per revocació de la delegació.
En virtut doncs de la normativa anteriorment assenyalada
RESOLC:
Primer. Deixar sense efectes, a partir del dia 22 de juliol de 2020, el decret 714/2020
de 16 de març de 2020, en virtut del qual s’avocava a l’Alcaldia les competències
delegades a la Junta de Govern Local, mitjançant decret 1651/2019, de 19 de juny de
2019.
Segon. Revocar les atribucions delegades a la Junta de Govern Local per decret
1651/2019, de 19 de juny, relatives a:


Contractació
L’aprovació de certificacions i devolucions de garanties per contractes i el
reconeixement de les modificacions per aplicació de la fórmula corresponent de
revisió de preus.



Gestió econòmica
L’aprovació de factures que corresponguin al desenvolupament normal del
pressupost, prèviament registrades i rebudes pel servei d’Intervenció.

Tercer. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió
que celebri.
Quart. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província.”
Vista la proposta d’alcaldia, de 15 de juliol de 2020, l’Ajuntament en Ple, es dona
per assabentat del Decret d’Alcaldia 2020/1730, de data 3 de juliol de 2020,
reproduït a la part expositiva sense la revocació de l’atribució de Resolució
d’expedients d’obres majors i llurs modificacions i pròrrogues, ja que mitjançant
Decret d’Alcaldia 1842/2020, es rectifica el decret 1730/2020, sense la revocació
de l'atribució de resolució d'obres majors i llurs modificacions i pròrrogues que
resta delegada a la Junta de Govern Local.

Obert el torn d’intervencions
Sr. Mercader. Són dues parts. Una és que tornem a celebrar les Juntes de Govern
local de forma presencial i per tant, aquelles competències que havia adquirit com
Alcalde tornen a la Junta de Govern local a partir del 22 de juliol. Hem fet aquesta
data, podia ser anterior, però l’hem fet perquè l’objectiu de l’Ajuntament, en global, és
eliminar el paper i fer-ho a través de l’administració electrònica. Hem donat aquest
temps per tal d’adequar-nos a que es puguin dur a terme d’aquesta manera. També
apuntar que aquest és el primer Ple que no hi ha expedients en paper sinó que són en
format electrònic i al final, també el Covid una de les coses positives que ens ha deixat
és fer aquests passos més avançats per tal de, en benefici en aquest sentit del medi
ambient i de l’eficiència energètica. I l’altra part és revocar dues atribucions que tenia
la Junta de Govern local, la de contractació i la de gestió econòmica, que és la de
l’aprovació de factures. Aquestes dues s’han revocat per tal de no haver d’esperar una
setmana per fer aquesta aprovació de factures o aquesta aprovació de certificacions i
devolucions de contractes sinó que es pugui fer des d’Alcaldia de forma imminent i no
haver d’esperar una setmana. I aquestes dues qüestions són de les que avui donem
compte en el Ple.
6. - Presa de raó de les resolucions de l'Alcaldia des del 1353 a 1706/2020
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=20200716&punto=6
Obert el torn d’intervencions
Sra. Martínez. Referent al decret 2020/1452. Des d’ERC estem contents que des de
l’Ajuntament es posin els recursos necessaris i es disposi de personal per fer front als
acords amb la Diputació i amb el conveni marc per impulsar la formulació i gestió del
parc agrari de la baixa Tordera. Com el decret exposa, part d’aquest procés s’inicia el
2017 i anem avançant mitjançant convenis específics per fer front a l’objectiu principal
del conveni, que és posar en valor aquest espai agrari, recolzant els nostres pagesos,
dinamitzant l’economia del sector agrari, integrant els aspectes culturals i la cura
paisatgística. Mitjançant aquest acord actual ens beneficiarem de disposar d’un pal de
gestió i desenvolupament de l’espai agrari de la baixa Tordera i ens comprometem a
constituir una comissió de coordinació i seguiment, la qual des d’ERC aplaudim. Les
principals accions proposades per aquest pal de treball són la realització d’un estudi de
marca o distintiu de qualitat, redacció d’un pla de senyalització d’accessos i principals
elements d’interès i l’elaboració d’un cens de pagesos, ramaders, i elaboradors que
permeti disposar d’informació real del sector. Com hem dit moltes vegades, des
d’ERC, el sector agrari del nostre municipi, és una part molt important de la nostra
economia, però també configura el que som com a poble i l’hem de preservar. Moltes
gràcies per aquest nou recurs.
Sr. Roger. Dos decrets que van lligats. El 1570 i el 1701, que parlen d’ajuts econòmics
per ajuts directes del Covid. En els acords veiem que el primer és de data del 19 de
juny, parla de 102.000 € que es poden imputar a aquesta despesa perquè és ajuts
extraordinaris i uns dies més tard, concretament el 30 de juny, veiem que la quantitat

és més baixa, perquè hi ha hagut 12.000 € que s’han utilitzat pel tema de les
subvencions als casals, a l’escola d’adults, la llar d’infants. I una mica és preguntar o
fer la reflexió de potser vist com han anat les matriculacions al casal d’estiu, que és el
precedent que potser tenim més recent i complet, amb una visió completa, si no
consideren potser excessiu aquests 12.000 € per aquests ajuts a subvencionar l’escola
d’adults i llar d’infants i altres. A banda perquè entenem que aquests són a banda dels
que estan al pressupost ordinari, que ja contemplava un tipus de subvenció destinats a
aquests serveis i entenem que aquests 12.000 € són específicament pel tema del
Covid. Per tant, fer la reflexió si aquesta previsió que fan vostès no consideren que
potser serà excessiva.
Sr. Serret. Ho exposo perquè en aquest cas, si no vaig errat, aquest decret el vaig
signar jo mateix i en aquest cas ja els hi poso per endavant que som saben, es van
destinar 340.000 € en ajuts de Covid, dels quals 238.000 € es destinaven a ajuts per
l’habitatge i serveis bàsics concrets relacionats amb l’habitatge i que 102.000 € com
vostè apuntava, anaven a ajuts a les famílies. En aquest cas, aquests 102.000 € que
són ajuts relacionats amb la Covid, veuran que la destinació anirà fluctuant i
probablement en algun decret més hi hagi una modificació. Perquè a nivell diari, a la
que es van detectant les necessitats de l’equip de serveis socials, es detecten
necessitats com les beques del casal d’estiu, extres, eh? Tot això estic parlant per la
situació que estem vivint, eh? Es detecten necessitats extres amb les beques de
llibres, que també estem acabant de tancar i per això encara no han sortit, perquè en
el reglament de serveis socials marca uns imports concrets i creiem que en la situació
actual cal potenciar i dotar de més recursos. Per tant, com la llei preveu destinar
aquests recursos econòmics que tenim de superàvit a serveis bàsics de les persones,
mitjançant aquesta dotació de crèdit de 102.000 € que es va destinar, es van fent
aquestes modificacions a petició, com dic, de l’equip de serveis socials, per part dels
tècnics de serveis socials. A tot això, dir-li que de moment les preinscripcions a l’escola
d’adults són més altes que mai, hi ha 277 alumnes a les preinscripcions i això ens fa
pensar que cal dotar d’un recurs econòmic important. Ara bé, això no vol dir que en el
moment que es faci la matriculació, si no s’ha gastat tot l’import, es tornarà aquest
import a ajuts de Covid que com vostè abans apuntava, tenim tota la seguretat que
aquest any serà un any molt dur i que per tant, aquests recursos també faran falta i
que per tant hi haurà aquesta fluctuació per recuperar una altra vegada aquest import
si és que no s’ha gastat en la formació d’aquelles persones que va relacionat amb
persones que tinguin unes mancances econòmiques relacionades amb la Covid.
Sr. Roger. I per acabar un altre decret. El 1701. En aquest sentit crec que podem
felicitar-nos tots els malgratencs i malgratenques perquè uns mesos després que
s’inclogués en el pressupost hem vist com es concedeix la llicència per la reforma i
ampliació del centre d’assistència primària, una reforma llargament esperada i que pel
que veiem, concedint la llicència, esperem que tot vagi bé i que en els propers mesos
es pugui començar aquesta obra que tant esperen els ciutadans i veïns del municipi.
7. - 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=20200716&punto=7

Obert el torn d’intervencions
Sr. Ortin. Vull informar que aquest passat dimarts des de la Diputació de Barcelona
se’ns va comunicar la concessió del recurs demanat durant el mes de gener dins del
catàleg de serveis 2020 per part de la regidoria d’habitatge, en relació amb l’estudi i
mesures de l’impacte de l’habitatge turístic dins del nostre municipi. Els objectius
d’aquest estudi són, primerament, conèixer el nivell d’arrelament d’aquest fenomen a
Malgrat, donat que ara per ara no disposem de cap registre en aquest sentit. Segon,
les possibles mesures a adoptar en funció de la magnitud assolida pel fenomen al llarg
d’aquests darrers anys. I finalment, el foment de l’habitatge assequible dins del nostre
poble com alternativa en la qual continuar treballant a nivell municipal. Un cop es faci
la contractació de l’equip redactor del projecte per part de la Diputació, s’estima una
durada aproximada d’uns 3 mesos de cara a la seva elaboració. Gràcies.
Sra. Borrell. Volia explicar el que hem fet des de la regidora de cultura. Hem treballat
per recuperar de mica en mica les activitats festives i tradicionals com la celebració de
la revetlla de Sant Joan, la festa de Sant Pere i Sant Pau, que s’han hagut d’adaptar a
les mesures de seguretat i prevenció de la Covid establertes per PROCICAT. Seguint
també amb aquestes mesures de seguretat i de distància personal es va fer lliurament
dels premis del concurs microrelats Sant Jordi i del concurs Malgrat des de casa, que
es va fer en col·laboració amb les entitats i associacions locals durant les setmanes de
confinament. El cap de setmana passat i el proper podem gaudir del festival Murmuris
al parc del castell. Les entrades es van exhaurir en pocs dies i això vol dir que són
propostes musicals esperades, de qualitat i que molts veïns en gaudeixen. Pel que fa a
l’ús de les instal·lacions i equipaments culturals, es van reobrint de mica en mica
seguint també tots aquests protocols de seguretat. Pel que fa a la regidoria d’educació,
vull explicar que hem posat en marxa el casal d’estiu municipal. El gestiona aquest any
l’empresa Quiralia, que és qui va guanyar el procés de licitació. És una empresa amb
molta experiència que organitza molts casals arreu de Catalunya i d’altres activitats de
lleure. El procés de licitació es va fer per procés obert simplificat i per urgència. La
publicació de plecs es va fer el dia 26 de maig. Recollien ja les especificacions i les
normatives que havia publicat el PROCICAT dos dies abans, el 24 de maig. Aquestes
recomanacions o aquestes indicacions que s’havien de seguir eren les ràtios de 10
participants per grup com a molt, amb grups de convivència estables per garantir en tot
moment la traçabilitat i també els protocols de desinfecció i neteja que s’han de seguir,
igual que les entrades i sortides de l’espai del casal. L’anunci d’aquesta adjudicació de
servei es va fer el dia 25 de juny, un cop finalitzats tots els tràmits administratius amb
els terminis legals, no abans. Vull remarcar també que el 70% de monitoratge del casal
és de Malgrat. El 70 % de monitors ja havia treballat en el casal municipal en edicions
anterior. Si ens fixem en el nombre d’inscripcions és baix, sí, però creiem que no el
podem comparar amb altres anys, ja que la situació laboral i econòmica de moltes
famílies usuàries d’aquest casal no és la mateixa i per tant, les necessitats i prioritats
que tenen tampoc és la mateixa. Setmanalment, i com també avui potser hem vist a
les xarxes, des de la regidoria fem un seguiment del casal amb la coordinadora de
Quiralia i també vull anunciar que des d’avui s’obre el període d’inscripcions pel mes
d'agost, per aquelles famílies que vulguin gaudir d’aquest servei. Això no havia estat
possible, aquest any podem obrir ara al mes de juliol, 15 dies abans, inscripcions pel
mes d’agost per qui necessiti o vulgui fer ús del casal. A banda del casal, des de la
regidoria també hem treballat en altres àmbits. S’ha iniciat, com ja havia explicat en el
Ple anterior, el projecte Proa. Un projecte també d’educació en el lleure per escolars
de tercer de primària a quart d’ESO. Ha estat molt ben acollit per les famílies, per les

escoles, hi ha més de 50 participants. Vull dir també que s’han fet les inscripcions a la
llar d’infants els Fesolets, queden vacants però la matricula és oberta. Com dèiem
abans, també l’escola d’adults va tancar ahir el període de preinscripció i hi ha hagut
277 sol·licituds. Creiem que és una bona notícia que l’educació també en edat adulta
és molt important i per això també hi ha aquests ajuts en el pagament de les
matrícules. I per acabar, només fer costat a les escoles. Estem amb elles, atenent les
necessitats que tenen de cara al curs vinent i la redacció d’aquests plans de reobertura
de centre que estan marcades pel departament d’educació. Vull destacar la gran feina
que fan tots els centres educatius de Malgrat, tots els equips directius, tot el
professorat, tot el personal de serveis, per adaptar tant les instal·lacions com tot el seu
projecte educatiu a les mesures i protocols que marca el departament d’educació i les
recomanacions de salut de PROCICAT. Són moments difícils per l’educació però tenim
uns grans professionals i uns centres educatius que estaran adequats en el moment
de començar el curs escolar al setembre. I només per acabar, vull fer referència a
l'acte de demà 17 de juliol de lliurament de premis als treballs de recerca als alumnes
de batxillerat. Moltes gràcies.
Sra. Viñolas. Voldria explicar les actuacions que s’estan duent a terme des d’espais
verds. Actualment portem 10 anys que no fem servir cap tipus de producte herbicida ni
fitosanitari a la majoria d’espais públics. Aquesta és una molt bona notícia per la vostra
salut, la qualitat de l’aigua i el medi ambient i la biodiversitat. Amb aquesta important
decisió, hem hagut d’adaptar i canviar els nostres mètodes de manteniment i com no
podia ser d’una altra manera, canviar l’estètica dels nostres espais públics. Aquests
canvis són positius i tots ens en beneficiarem. Els espais verds són les voreres, els
camins, vores de carreteres. Han canviat l’aspecte durant aquests anys de transició.
Han aparegut parcs florals, zones més herbàcies i plantes espontànies per arreu. El fet
de no utilitzar productes químics és la gran oportunitat per revisar el lloc reservat a la
natura del nostre territori. Què passa si les restriccions es converteixen en l’oportunitat
per actuar més globalment en el nostre entorn? En l’actualitat, tot això és molt més
visible. No d’una forma totalment voluntària sinó motivat per la crisi sanitària del Covid19. En el moment que hem deixat d’actuar sobre l’espai públic i sobre els nostres
espais verds la natura reprèn el seu lloc i el seu espai. No volem perdre aquesta
oportunitat per ensenyar i recordar a tothom que hem de formar part de la natura i que
hem de poder conviure d’una forma més estreta i propera. Hem de treballar
conjuntament amb ella i no contra ella. Les plantes espontànies, els prats sense regar,
les fulles, les flors marcides, els insectes i els ocells, els passejos arbrats, les plantes
en els murs, voreres, peus d’arbres, realment ens molesten tant? Realment són tan
lletjos i antiestètics? Realment hem de considerar que tot això és brutícia? Creiem que
no. Atès que els recursos humans i econòmics del municipi no són il·limitats i que amb
els nostres recursos humans no podem mantenir amb la mateixa freqüència els espais
públics, en l’actual moment haurem de tolerar tots plegats que el seu nivell estètic al
que estàvem acostumats potser variarà, possiblement força, bàsicament tindrem el
nostre municipi més naturalitzat. Comptem amb vosaltres per recolzar-nos en aquesta
forma de gestió que creiem positiva i que ens proporcionarà millores pel que fa a la
preservació de recursos hídrics en el desenvolupament i augment d’una certa
biodiversitat urbana en qualitat d’aire, en el que respirem i sobretot, en qualitat de vida.
Agrair a tothom que respecti els nostres espais verds naturalitzats.

Sr. Serret. En aquest punt voldríem destacar, pel que fa a la regidoria de comunicació
i en aquest cas, l’emissora d’Ona Malgrat, destacar que malgrat la situació viscuda, es
va voler continuar garantint que la revetlla de Sant Joan, tot i que no es podia fer una
trobada general en un punt concret del municipi, poder dotar d’un espai mitjançant
l’espai, des de casa, des del punt on féssim aquesta revetlla de petit format, en el que
el dia 23 a les 9 del vespre es va fer un programa amb una Dj per tal de celebrar la
revetlla des de casa, amb els familiars i amb un petit context, però continuar amb
aquesta revetlla almenys qui volia, de forma virtual, conjunta des dels diferents punts.
Per altra banda, des de la regidoria de comunicació i salut pública, es va elaborar
15.000 portamascaretes. En aquest cas, el que es pretén amb aquest gest és demanar
a la ciutadania que continuï portant la mascareta. Com sabem, obligatòria avui a tots
els espais i com queda més que demostrat en aquest Plenari, que tot i que cadascun
de nostres malgrat mantenir les distàncies, continuem portant aquestes mascaretes, hi
ha moments puntuals que ens l’hem de treure i per no deixar-la en un espai col·lectiu,
es van elaborar aquestes 15.000 mascaretes, idea d’una empresa local i volíem ajudar
a potenciar aquesta recuperació econòmica i es van encarregar aquests
portamascaretes que a més a més han editat diferents administracions i entitats de la
comarca i cal posar de relleu aquesta ajuda. Aquests portamascaretes s’han distribuït
en diferents establiments del municipi, com també diferents punts d’equipaments
municipals i en el CAP i el mercat municipal. Per altra banda, també exposar que des
de la regidoria de serveis socials i abans el Sr. Roger en feia esment, de diferents ajuts
que s’han destinat en aquest cas, jo esmentava els del casal d’estiu, que s’han pogut
destinar uns ajuts extres per les persones que estan en risc d’exclusió. Ja
habitualment hi ha certes ajudes, en aquest cas hem pogut augmentar aquesta dotació
a aquelles persones que poguessin demostrar que tenien una situació
d’excepcionalitat a resultes de la Covid i que han tingut la sort que han pogut tornar a
treballar i que tenien aquesta necessitat de, o bé haver d’utilitzar el casal d’estiu
perquè treballen o bé perquè a nivell social també es necessitava aquest recurs. I per
altra banda, tal com també s’apuntava, estem treballant en aquestes bases de
subvencions per l’escola d’adults per tal de continuar fomentant la formació a les
persones adultes que també els permeti, evidentment, com més formats estiguem,
més podrem treballar en un futur i per tant, continuar dotant de millors condicions al
currículum per tal de sortir d’aquesta situació que malauradament aquesta pandèmia
ens està portant.
Sr. Mercader. Jo destacaré tres notícies, que formen part d’altres regidors, però per
evitar la circulació ja ho comento jo. S’ha concedit la petició de l’Ajuntament de Malgrat
per la pròrroga de la capitalitat del bàsquet femení, que acabava aquest desembre del
2020. Es va fer la petició a la Federació Catalana de Bàsquet per tal de prorrogar
L’Ajuntament aquesta capitalitat del basquet durant sis mesos més i aquesta petició ha
sigut acceptada. Per tant, Malgrat de Mar serà capitalitat del bàsquet femení fins el 30
de juny del 2021 i esperem que la situació millori i que es puguin dur a terme els actes,
encara que siguin adequats a les mesures de seguretat i sanitàries, que es puguin dur
a terme el més aviat possible. També des del Govern es va firmar el decret per ampliar
el termini per l’ampliació de les terrasses. El primer decret era fins que acabés l’estat
d’alarma. Veient que les mesures de seguretat i distanciament social persistien i havia
d’haver-hi la separació d’1,5 metres, entre persones i entre taules i cadires, es va
decidir ampliar aquest termini fins el 30 de setembre per tal, creiem que és una mesura
efectiva pels establiments de bars i restauració. I per finalitzar, des de la regidoria
d’inserció laboral, 7 joves van iniciar la quarta brigada jove de l’Ajuntament de Malgrat.
Dels 7 joves, 5 realitzaran tasques d’informació de medi ambient i mesures preventives

del Covid, com informar i fer seguiment de les mesures establertes a les platges i la via
pública i a més a més, temes de civisme com la recollida selectiva i accés a espais
protegits i normativa de platges. Els altres 2 joves faran tasques més de coordinació
de l’equip i són joves que tenen que tenir els estudis mínims de batxillerat o cicle
formatiu de grau superior. És una bona notícia fer una edició més de la brigada jove, ja
és la quarta i de mantenir i fins i tot anar apostant per augmentar la inserció laboral de
primeres oportunitats per a joves.
8. - Moció GMP CUP relativa a la segregació per al desplegament de mesures
efectives contra la segregació escolar al municipi.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200716&punto=8
En el Ple de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, el grup municipal de la CUP-AM,
presenta la següent moció per al desplegament de mesures efectives contra la
segregació escolar a Malgrat de Mar.
Exposició de motius
La segregació escolar provoca que en determinats centres educatius es
concentri alumnat amb desavantatges, ja sigui per vulnerabilitats
socioeconòmiques o per raó d’origen. La segregació, a part de ser moralment
reprovable, és molt nociva per a les persones i els municipis que la pateixen. Els alts
nivells de segregació escolar estan relacionats amb resultats educatius globals
baixos, alts nivells d’abandonament escolar, o pitjors nivells de cohesió social.
L’alumnat vulnerable que va a centres educatius amb concentració d’alumnat
vulnerable, als 15 anys, té uns resultats educatius equivalents a 2,5 anys menys
d’escolarització respecte a la mitjana global de l’alumnat. Un efecte que pràcticament
desapareix quan l’alumnat vulnerable va a escoles amb més heterogeneïtat.
Catalunya es troba actualment entre els 10 països d’Europa amb més
segregació escolar. En els últims 5 anys els nivells de segregació no s’han reduït
significativament i més de la meitat dels municipis de més de 10.000 habitants han
empitjorat. Aquests alts nivells de segregació escolar assenyalen la manca de
desplegament de mesures efectives contra la segregació.
Malgrat de Mar també pateix amb contundència la segregació escolar. L’índex
de dissimilitud, que mesura el percentatge de segregació escolar al municipi,
assenyala que el nostre municipi està a nivells del 30% a primària i 20% a secundària
aproximadament. Les dades també assenyalen que: assenyalen que:


Malgrat de Mar es troba entre el grup de 44 municipis que tenen alts nivells
de segregació escolar i que han empitjorat els últims 5

A aquests alts nivells de segregació escolar s’hi suma l’actual crisi de la COVID19. Aquesta crisi provocarà un increment de la segregació escolar si no es despleguen
mesures efectives i urgents per fer-hi front. En base als aprenentatges de la crisi
anterior i a les dades ja disponibles sabem que hi ha tres factors que ja s’estan
succeint i que empitjoraran la situació:






El nombre de famílies vulnerables s’està incrementant amb rapidesa. Tenint
en compte que no hi ha mecanismes suficients per poder-los identificar, diagnosticar i
acompanyar, la segregació escolar s’incrementarà.
L’alumnat matriculat fora de termini s’està incrementant. Es tracta sobretot de
famílies que estan patint situacions d’estrès i vulnerabilitat i que per motius diversos no
fan el procés d’inscripció a temps. Si no es fa un bon seguiment i orientació a temps,
aquestes famílies tendiran a ocupar les places lliures que quedin fora de termini en
pocs centres, incrementant així la segregació.
En els propers mesos s’incrementarà la mobilitat residencial de les
famílies per raons de vulnerabilitat amb l’habitatge i el treball. Aquest increment farà
augmentar
l’anomenada matricula viva, és a dir, l’alumnat que s’incorporarà al seu centre
educatiu un cop començat el curs. La manca de mecanismes per gestionar aquesta
matricula viva des d’una perspectiva equilibrada farà augmentar la segregació
escolar.
Malgrat aquest escenari difícil, cal dir que afortunadament a Catalunya hi ha
experiències de lluita efectiva contra la segregació escolar a diversos
municipis. Sabem concretament quines són les estratègies més efectives contra la
segregació escolar i quines són les mesures que es poden desplegar als municipis.
La segregació escolar no és un fet inevitable. Les dades demostren que no hi ha
relació entre el percentatge de població immigrant dels municipis i els seus nivells de
segregació escolar: hi ha municipis amb poca immigració i alta segregació escolar, i
al contrari. Les dades també demostren que a Catalunya la segregació escolar és
superior a la segregació residencial. Per tant, cal assenyalar que la segregació
escolar no és inevitable: es pot combatre i se sap quines mesures es poden impulsar
des dels municipis per reduir-la.

Vista la moció del GPM de la CUP i ERC, de data 10 de juliol de 2020, el Ple de
l’Ajuntament, per assentiment dels setze membres presents, acordà:
Desplegar 6 mesures d’urgència per evitar l’increment de la segregació escolar al
municipi a causa de la crisi de la COVID-19:
1.

Establir un protocol i criteris clars i homogenis per a la detecció
d’alumnat vulnerable (NESE per raó socioeconòmica –tipus “B”- o d’origen –
tipus “C”-). Establir i clarificar, de manera conjunta amb el Departament d’Educació,
criteris per a una detecció d’alumnat vulnerable (NESE tipus “B” i “C”) de gran abast i
arreu del territori, així com un protocol o circuit pactat entre tots els actors per fer
aquesta detecció de la manera més àgil i eficient.

2.

Augmentar la reserva de places per a alumnat vulnerable (NESE tipus
“B” o “C”). Acordar, amb el Departament d’Educació, augmentar la reserva de
places per alumnat vulnerable (NESE “B” i “C”) per al curs 2020-21. Actualment el
mínim de reserva de places és de 2 per aula -molt inferior al percentatge de població
vulnerable real- quan hauria de ser com a mínim de 4. No incrementar aquesta
reserva dificultarà molt el repartiment equilibrat de l’alumnat.

3.

Estendre la reserva de places per alumnat vulnerable com a mínim fins
al setembre. Actualment la reserva de places s’acaba majoritàriament al mes de juliol
quan les places que no s’han omplert s’assignen a alumnat ordinari que l’ha sol·licitat.
Això fa que l’alumnat NESE que s’incorpora més tard o un cop iniciat el curs, ja no
pugui ocupar-les, i acabava assignat en centres amb places disponibles, sovint els
més segregats o vulnerables. En un context d’increment d’alumnat vulnerable
matriculat fora de termini l’Ajuntament instarà al Departament d’Educació a mantenir
la reserva de places a tots els centres com a mínim fins al setembre.

4.
Desplegar un dispositiu especial de detecció de tot l’alumnat vulnerable.
a. Per poder distribuir l’alumnat vulnerable de manera equilibrada i evitar que es
concentrin en centres més vulnerables cal poder identificar-los prèviament. Cal
articular un dispositiu coordinat entre l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME),
l’Equip d’Assessorament i Orientació Pedagògic (EAP), els Serveis Socials
municipals i la inspecció educativa per fer aquesta detecció. En el cas de que el
municipi no tingui actualment Oficina Municipal d’Escolarització, caldrà posar en
marxa aquest servei el més aviat possible. El percentatge d’alumnat vulnerable
detectat a P3 hauria de ser com a mínim de la mitjana de Catalunya (8,6%) i idealment
s’hauria d’apropar al percentatge d’infants i joves que viuen sota risc de pobresa a
Catalunya, que els últims anys es troba en un 30%.
Centralitzar les preinscripcions fora de termini i de matricula viva en les
Oficines Municipals d’Escolarització (OME).
a. Si l’alumnat preinscrit fora de termini va directament al centre educatiu i no se’l
convida a passar per l’OME per gestionar la preinscripció o rebre orientació, és molt
més difícil poder fer una bona identificació d’alumnat vulnerable. L’Ajuntament ha de
garantir aquesta centralització de les preinscripcions fora de termini en les OME. Cal
assegurar els recursos necessaris per poder fer una entrevista personalitzada i que
s’apliquin els criteris i protocols que cada Ajuntament hagi acordat amb Serveis
Socials, EAP i inspecció.
5.

6.

Activar amb urgència mecanismes d’orientació i acompanyament de les
famílies en el procés de matriculació, preferiblement en format presencial o en
format digital allà on no es pugui fer de cap altra manera.

a. Aquests serveis s’han d’oferir des de les Oficines Municipals d’Escolarització (OME)
allà on hi hagi, o desplegar dispositius específics allà on encara no n’hi hagi. Aquest
servei permet no només detectar millor l’alumnat vulnerable, sinó que ajuda a fer
caure prejudicis o pors d’algunes famílies cap a determinats centres educatius.

7.

Ajustar l’oferta de places al volum real d’alumnat previst per al curs

següent.
a. La sobreoferta de places actual deixa moltes vacants als centres menys desitjats i
aquestes vacants s’omplen amb més facilitat amb alumnes vulnerables de fora de
b. termini o matrícula viva. Cal que l’Ajuntament planifiqui l’oferta del curs següent amb
una oferta inicial que cobreixi l’alumnat matriculat dins de termini, de tal manera que la
repartició posterior de l’alumnat fora de termini es pugui repartir de manera equilibrada
entre tots els centres.
Finalment, i més enllà de la urgència de l’actual moment, l’Ajuntament es compromet
a:
Elaborar i desplegar un Pacte Local Contra la Segregació Escolar del
municipi amb el suport de forces polítiques i comunitat educativa.
a. D’acord amb les recomanacions del Pacte Contra la Segregació Escolar de
Catalunya, i d’acord amb les recomanacions d’estudis diversos, l’Ajuntament ha
d’elaborar i desplegar un pacte local contra la segregació escolar. Aquest pacte ha de
contenir mesures en àmbits com la planificació de l’oferta escolar, la gestió de
l’escolarització, l’acompanyament i orientació de les famílies, o mesures per millorar
els recursos i acompanyar els centres educatius amb més dificultats.
8.

9.

Fer arribar una còpia d’aquests acords al Departament d’Educació de
Catalunya, el Síndic de Greuges de Catalunya que impulsa el Pacte Contra la
Segregació Escolar de Catalunya i a la Fundació Jaume Bofill, entitat que
estudia la segregació escolar i les mesures per reduir-la.
Obert el torn d’intervencions
Sr. Zaldo. Abans que res, comentar que finalment aquesta moció l’encapçalem ERC i
la CUP i per tant, l’exposició de motius i les propostes d’acord les farem conjuntament.
Simplement, la situació és d’emergència. Com sempre, quan hi ha crisi els sectors
vulnerables reben el doble i cal engegar motors en aquest aspecte. La societat és
plural i per tant, les escoles també han de ser plurals i si les persones adultes convivim
en societats heterogènies, els alumnes també han de tenir aquesta oportunitat que
com s’ha demostrat, ajuda als seus rendiments. Gràcies.
Sra. Borrell. Com Equip de Govern i especialment com a regidoria d’educació, no
podem estar en desacord en accions que promoguin mesures contra la segregació
escolar. El Sr. Zaldo acaba dient que cal engegar motors. Jo diria que ja estan
engegats i que ja estan funcionant des de fa temps. L’Ajuntament de Malgrat es va
adherir el març de 2019 al pacte contra la segregació escolar promogut pel Síndic i
signat per molts Ajuntaments i entitats educatives. Tots els Ajuntaments educatius del
municipi tenien i tenim molt clar que cal treballar per assegurar una educació equitativa
i de qualitat per a tots els escolars de Malgrat. Històricament a Malgrat hem tingut una
oferta d’escola pública i concertada tant a primària coma secundària, de manera que
les famílies poden escollir el centre escolar segons els seus interessos i conviccions.
Sobre els punts de la moció, crec que és necessari fer alguns aclariments. Les dades
que s'esmenten a la moció presentada per la CUP i per ERC sobre el percentatge de

segregació escolar a Malgrat, segons les quals el 30% a primària i el 20% a
secundària, i el rànquing que també situa Malgrat entre els municipis de nivell alt de
segregació, estan estretes de l’informe de la Fundació Bofill, publicat aquest maig.
Igual que tots els acords que han proposat. Estaria bé, creiem, que hi fessin esment,
perquè quan es donen unes dades com aquestes cal anunciar d’on s’extreuen. Quan
hem volgut contrastar aquestes dades amb el departament d’educació, ens han
confirmat que no tenen constància i que no saben com la Fundació Bofill ha fet aquest
estudi. Per tant, afirmar que Malgrat té un nivell alt de segregació hauria de fer-se amb
dades més contrastades. La situació de la Covid, derivada de la Covid, es presenta en
aquesta moció com una causa de l’increment de segregació escolar. Tant per
l’augment de famílies vulnerables com per les inscripcions que es poden fer fora de
termini o per canvis de residència i la consegüent matrícula viva. Per pal·liar les
conseqüències de la pandèmia i la crisi econòmica, cal aprovar ajuts i així ho estem
fent. Per les famílies, amb les beques de llibres, material informàtic, amb la matrícula a
la llar d’infants o l’escola d’adults. Ho estem fent coordinadament amb la regidoria de
serveis socials i educació. Si entrem en els acords d’aquesta moció, el primer diu
establir un protocol i criteris clars i homogenis per la detecció d’alumnat vulnerable. He
de dir que el departament d’educació té aprovats aquests criteris i estan compartits
amb les direccions de les escoles i l’Ajuntament i se segueixen. El segon punt de
l’acord proposa augmentar la reserva de places per necessitats educatives especials,
tipus B o tipus C pel curs 2020-2021. Aquesta adjudicació de places ja s’ha fet.
Actualment hi havia reserva de dues places per aula però també he de dir que han
estat més que suficients. A educació infantil hi havia, entre tots els centres de Malgrat,
16 places de reserva de necessitats educatives especials i només se n’han sol·licitat 4.
Per tanta, no cal augmentar-ho. A primària i secundària també s’han pogut atendre
totes les demanades. En el tercer acord, es proposa estendre la reserva de places per
alumant vulnerable fins al setembre. Val a dir que la instrucció del departament,
signada pel Director General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del 25 de
maig deixa molt clar, i llegeixo textualment: després d’aquesta data, es refereix al 17
de juny, en que es podien fer les assignacions manuals, tot i que s’hagi tancat la
reserva de places de necessitats educatives especials, cal continuar fent detecció
d’aquest tipus d’alumnat de fora termini i posteriorment de matrícula viva per tal de
distribuir-lo equitativament entre tots els centres del municipi. La comissió de garanties
d’admissió, de la qual en formo part com a regidora d’educació, conjuntament amb
representants d’altres Ajuntaments de la zona, representants de centres públics, de
centres concertats, representants de l’EAP i de consell escolar, vetlla perquè així es
compleixi i ho puc ben assegurar. El quart acord proposa desplegar un dispositiu
especial de detecció de l’alumnat vulnerable. Estem d’acord aquí que una detecció
precoç és important per millorar l’aprenentatge de l’infant. Actualment ja s’hi està
treballant entre l’EAP, serveis socials municipals, inspecció d’educació. Podem valorar
si cal millorar-lo, evidentment, i si cal tenir una oficina municipal d’escolarització que
millori aquesta detecció. El cinquè acord fa referència a la matrícula viva. Tal com he
mencionat, la matrícula viva es gestiona i s’acorda en aquesta comissió de garantia
d’admissió, que es guia per protocols que tenen en compte aquests criteris de no
segregació escolar. El sisè acord fa referència a l’acompanyament de les famílies en el
procés de matriculació. Totes les direccions de les escoles fan aquest
acompanyament, perquè és molt important, i així ho consideren i ho manifesten totes
les direccions de les escoles, aquest tracte directe i personalitzat i es fa. En el setè
acord es proposa ajustar l’oferta de places al volum real de l’alumnat. Els darrers anys,
Malgrat, igual que moltes altres poblacions properes, pateix una disminució de la
natalitat que es veu reflectida en les inscripcions de les escoles. El període de

preinscripció del curs 2020-2021 ha deixat places vacants a totes les escoles de
Malgrat excepte el Montserrat. Hi ha places vacants que s’ocuparan amb els alumnes
que vinguin en aquesta matrícula viva, siguin de necessitats educatives especials o no.
En el vuitè acord es proposa desplegar un pacte local contra la segregació escolar
amb el suport de forces polítiques i la comunitat educativa. Aquí he de dir que
considerem que tots aquests acords de la moció, en molt bona part, ja s’estan duent a
terme com acabo d’explicar. Altres punts són pocs precisos. Si cal millorar en algun
aspecte, la regidoria d’educació serà al costat de qui ho vulgui fer possible. Com a
Govern, considerem que la segregació va més enllà de l’escola. Fa referència també a
les activitats extraescolars, el treball en xarxa, les propostes educatives fora de l’aula.
Suposen, per tant, la implicació de tots els agents educatius, de les associacions,
d’entitats, de clubs esportius, de tota la societat. Per això, som partidaris i ho hem dit
en alguna altra ocasió, però d’aquí endavant, crec que encara ho explicarem molt més
perquè hi creiem molt, en el moviment educatiu 360, per crear ecosistemes educatius
en el municipi que afavoreixin l’equitat i en definitiva, una educació al llarg i ample de
la vida. La no segregació i la igualtat d’oportunitats per tots els infants i joves ha de ser
la fita a la que hem d’aspirar com a municipi. Per tant, la nostra postura, el nostre vot
serà favorable, però no pel que diuen alguns d’aquests punts, perquè he volgut deixar
clar que molts ja s’estan complint i d’altres no són gaire precisos, però evidentment
quer estem a favor perquè així ho estem fent, així hi estem treballant i el vot serà
favorable a la moció.
Sra. Ponsa. Com ha dit la regidora, el març del 2019, jo com a representant de
l’Ajuntament de Malgrat vaig signar l’adhesió al pacte contra la segregació escolar
impulsat pel Síndic de Greuges. Actualment, s’està preparant un esborrany, que el
preparar la Generalitat i que contempla aquestes mesures que han exposat els
companys de la CUP i ERC. I cal veure com evoluciona aquest esborrany. Sabem que
actualment estem davant d’un curs atípic i que les escoles estan treballant de valent
perquè no existeixi cap bretxa escolar. Però també estem a portes d’una nova
regulació que entenem, si no vaig equivocada, potser això la regidora ho sabrà millor,
que s’aplicarà al curs 2021-2022. Creiem també que cal esperar a la publicació i veure
com es portarà a terme la seva aplicació i també la participació de l’Ajuntament en tot
aquest procés que entenc que, com vostè ha comentat, aniran de la mà. Nosaltres
estem a favor de molts d’aquests punts que vostès posen en aquesta moció però
també volem veure com evoluciona aquest esborrany que s’està preparant contra la
segregació escolar i com he dit, la participació de l’Ajuntament en tot aquest procés.
Des de JxM li donarem suport també a la moció que vostès presenten avui tot i que
com ja he dit, penso que les escoles també estan fent una gran feina treballant perquè
aquesta breta no existeixi entre els infants, que no és només una bretxa escolar sinó
que també hi ha bretxa o escletxa en lo que és la planificació urbanística i en molts
més altres temes. Gràcies.
Sr. Zaldo. Agraeixo el vot favorable del Govern. Ja a la Comissió Informativa ja els
vaig dir que hi havia acords que s’estaven duent a terme, que nosaltres portàvem la
moció adaptant les informacions a Malgrat de Mar però que era una moció que havia
redactat la Fundació Bofill i que per tant, la presentàvem tal qual, perquè tampoc
veiem res dolent en reafirmar acords que s’estiguin prenent, està estupendo que se
subratlli aquells que ja s’estan duent a terme. Però ja ha passat moltes vegades que
s’han aprovat mocions que hi havia acords que ja es duien a terme. També els vaig dir
fa una setmana que teníem aquesta setmana per treballar-la conjuntament i potser
hagués estat positiu consensuar un text conjunt que fos aquest o un altre amb el qual

ens sentíssim tot l’Ajuntament representat i pogués ser encapçalat per totes. No passa
res, si el seu vot és favorable jo estic més que satisfet. Diuen que les dades no són
contrastades, creiem que d’una Fundació que treballa en aquests àmbits, creiem que
és per tenir en compte i per respectar. I de fet, podem parlar concretament de com
afecta això al nostre municipi, que saben sobradament, amb els projectes de suport
socioeducatiu que tenim a Malgrat de Mar veiem quines són les escoles que més
afectades estan per aquesta segregació escolar, ho coneixem. I per tant, el
percentatge sigui més específic o no, la realitat és la que és i afecta, independentment
de la feina que totes hi fan, escoles, Ajuntament i tal. En cap moment es diu que es
faci cas omís, que no s’estigui fent res, hi estan treballant molt agents educatius dins i
fora de l’aula i s’ha de seguir fent i és d’aplaudir la feina que fan. I el que comentava la
Sra. Ponsa, que consideren que cal esperar com acaba de resoldre’s aquest pacte, si
estiguéssim en una situació de normalitat, doncs li diria que hi estic d’acord, però no
estem en situació de normalitat, estem en situació excepcional i aquesta crisi afectarà
molt més aquests sectors que ja de per si són vulnerables. Per tant, creiem que cal
centrar esforços en tots els àmbits que poden estar afectats per la situació del Covid i
aquest n’és un i per tant creiem que sí que hi ha mesures que cal que es tirin endavant
amb urgència. Gràcies.
Sr. Mercader. Fer l’apunt, que qui diu que no estan les dades contrastades no és la
regidora d’educació sinó el departament d’ensenyament de la Generalitat.
Sra. Martínez. També donar les gràcies als vots favorables. Creiem que l’objectiu
d’aquesta moció és un objectiu comú de tots els grups que estem aquí presents. El fet
de, per exemple, lo de les dades, amb una oficina municipal d’escolarització que
entenc que aquesta comissió que existeix a Malgrat entre els diferents actors implicats,
funciona una mica com aquesta oficina, segurament no rep aquest nom, però també té
unes funcions similars, ens ajudaria, amb més capacitat, de fer una radiografia més
acurada de la situació de les escoles al poble. I arribar a aquestes dades que potser a
través de la Fundació Bofill potser no són les més encertades. Encara que sí que he
vist que la Fundació es dedica principalment a tenir cura de totes les problemàtiques
que estan dintre de les escoles i temes educatius. Em refereixo amb això a que és
prou seriosa, encara que amb aquestes dades Generalitat digui una altra cosa. Res
més, gràcies pels vostres vots.
9. - Precs i preguntes
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200716&punto=9
Obert el torn d’intervencions
Sra. Ponsa. Jo tinc preguntes que ens han fet arribar. Hotels i restauració del passeig
marítim no han pogut obrir o no obriran els seus establiments i em pregunten si la taxa
d’escombraries es condonarà, ja que no hi ha hagut activitat i que per tant, no han fet
ús d’aquest servei. També dir que qui tenia domiciliat l’IBI se li hagi passat el càrrec
pel banc quan, si no tinc entens malament, es prorrogava, sobretot parlo
d’establiments hotelers, es prorrogava fins a finals d’any. També vull fer la pregunta
que he fet abans del tema dels arbres i toldos del passeig marítim. Volia saber quan

posaran els arbres i quan tenen previst posar aquests toldos i el cost que tenen els
arbres que posaran amb testos. Dir també que hi havia més de 80 arbres previstos en
el projecte del passeig marítim, hi havia previst reg automàtic, que de fet el reg està
preparat. Hi ha uns forats en el passeig, que és on anaven aquests arbres. I pel que
tinc entès, l’arbrat aquest no es pot plantar ara sinó que s’ha de plantar, segons diuen
els tècnics de l’Ajuntament, entre el setembre i octubre o març i abril, per tant, ara no
és una bona època. Entenc que com estava previst en el projecte i els calaixos que hi
ha de fins a un metre per ubicar els arbres continuaran existint i que posaran en
aquests espais els arbres que hi havia previstos. Si no recordo malament, en els
parterres es volien col·locar plantes i flors i a la part de terra permeable es plantava
una gespa. I tot això es feia amb el reg automàtic previst i que estava posat en el
projecte del passeig. També m’agradaria saber, aquestes, penso que són 50
jardineres o testos amb arbres, quin preu tenen i com es regaran, perquè no hi ha reg
automàtic i si seran arbres autòctons o quin tipus d’arbres seran perquè entenc que ja
són arbres madurs i no petits com estava previst. I també voldria preguntar pels toldos.
Sé que van tenir una reunió amb hotelers i els hi van comentar que posarien uns
toldos d’un disseny molt maco per donar ombra, però aquests toldos de moment no
estan posats i no sé quina previsió hi ha per posar-los. I un prec que m’han fet també
és el tema de la piscina, de la vigilància a la piscina municipal. Hi ha usuaris que diuen
que els vigilants, en certs moments, no estan vigilant la piscina, quan hi ha nens
banyant-se i per tant, si poden posar-hi més cura perquè es faci aquesta vigilància
correctament tal i com està contractada. No tinc cap més pregunta.
Sr. Mercader. Com que li han fet aquests precs i preguntes, podem saber qui són per
contestar-lis amb el nom?
Sra. Ponsa. L’associació d’hotelers m’han fet aquests precs i preguntes i lo de la
piscina municipal li diré en privat perquè m’han demanat que no sigui públic.
Sr. Mercader. D’acord. Gairebé quasi tot és a nivell d’urbanisme, de passeig. El prec
el recollim, el regidor d’esports i li contestarà amb tots els detalls el tema del passeig,
d’arbres i toldos.
Sr. Serret. Com li exposava al principi en el punt del passeig marítim, evidentment la
fase 1 ha de continuar amb la seva culminació, per dir-ho d’alguna manera, i per tant el
projecte s’ha de continuar garantint que acaba amb tot allò que marca el projecte. Els
arbres, el reg automàtic, la jardineria, l’arbustiva, com haurà comprovat, s’està
treballant en aquesta licitació i plantació, pel que fa a la gespa i l’arbustiva li cal
almenys tres mesos de planter i està creixent en els vivers i una sigui el moment òptim
de plantació i així ho marquin els tècnics, com apuntava vostè, es plantarà. També es
plantaran els arbres, que per això hi ha aquests forats que algunes persones continuen
preguntant també a través de les xarxes perquè s’han deixat aquests forats al passeig.
Els forats són els escocells, són l’espai on s’ha de plantar aquests arbres que com
vostè també sap, estan degudament senyalitzats i marcats perquè el passeig no
només ha canviat de fisonomia externa sinó que pel subsòl hi hem treballat moltíssim.
De fet, encaria aquest projecte la part més cara no era la visual sinó la subterrània,
perquè dotem d’uns nous serveis al municipi com és les canonades que han d’arribar
fins Pineda i per tant, això també condicionava la vegetació més visual, perquè els
arbres, com tots sabem, tenen arrels i no podíem plantar arbres a tot arreu sinó allà on
marcaven tècnicament tant a nivell urbanístic com a nivell de serveis d’espais verds
com també recuperar aquella permeabilitat que el passeig havia perdut, entenent que

el projecte anterior tapava per complet la permeabilitat del subsòl. Per una banda és
positiu, perquè ens permet un drenatge d’aigua, però hem d’acabar de veure com
resoldre aspectes importants quan plou d'inundabilitat. Dit això, el que hem anat
treballant amb els diferents sectors és que necessiten un sistema d’ombrejat extra,
més enllà del que marca el projecte, perquè els arbres del projecte no donaran un
ombrejat suficient i per tant, hem anat treballant amb diferents opcions. L’opció dels
tendals que vostè apunta, que és la primera que es va proposar i amb la que es va
treballar diferents pressupostos, si avui la portéssim a Plenari segur que ens la tirarien
pel cap i lo primer que ens dirien és que com ens atrevim a gastar aquestes
proporcions en un moment de situació d’excepcionalitat de pandèmia i per tant, el que
hem anat treballant des del Govern són diferents opcions per una banda més
econòmiques i per l'altra que també garanteixin natura i sostenibilitat. I per tant, en
aquest cas, l’adquisició d’aquests arbres que és un 10% del cost que costarien els
tendals ens permetrà un ombrejat més fresc i natural i a la vegada permetrà que un
cop l’arbrat creixi, aquests arbres ens garanteixen que es podran trasplantar
definitivament a un altre espai del municipi. Per tant, adquirim quelcom que podrem
donar-li continuïtat de vida i que pe tant ens permetrà donar-li més profit. Vostè em
preguntava que com es regaran, evidentment no tindran reg automàtic. Temporalment
durant aquest temps és un sobreesforç que haurà de fer el servei de jardineria i espais
verds. Sabem que és un sobreesforç important però creiem que la situació se la
mereix i que agraïm novament que facin aquesta dedicació per poder garantir aquest
espai d’ombrejat que ha de permetre una bona reactivació econòmica i que
evidentment aniran creixent en un espai més reduït que són aquestes jardineres de
gran volum que vostè deia, no sé quin nom li ha donat, però jardineres grans que no
només per la seva capacitat donaran crescuda als arbres sinó que també hem de
garantir que tinguin tots els mecanismes de seguretat com és el seu pes de més de 2
tonelades. No sé si m’he deixat alguna cosa.
Sra. Ponsa. Primer els tendals, no hem vist la proposta i per tant, vostè suposa el que
direm però no tenim ni idea de com serien aquests tendals. I quan està previst posar
aquestes jardineres de gran volum? Perquè això s’ho ha deixat de contestar. Estem ja
a mitjans de juliol i entenem que queda un mes i mig de calor i voldríem saber quan
està previst posar aquests arbres que faran d’ombra.
Sr. Serret. Aquests arbres que han de complementar l’ombrejat dels arbres han
d’arribar la setmana que ve, per tant, han d’estar al caure. El procediment de
contractació, com sap, a resultes de la pandèmia per una banda, i a resultes de la
recisió de contracte, no es va poder fer fins al mes de juny i per tant, ha seguit el
procediment legal establert. I per tant, tant punt arribin, seran col·locats en els diferents
llocs que a nivell tècnic ens han recomanat aquesta cinquantena d’arbres i pel que fa
als tendals, li diré molt fàcil, hi ha tres propostes que s’han anat intentant buscar
diferents punts del territori. La més econòmica era de 400.000 € i la més cara
d’1.200.000 €. Evidentment, com comprendrà, la situació no està com per gastar-nos
1.200.000 € en tendals com tampoc 400.000 € en aquests moments destinar-los a més
a més amb una opció que cada any s’ha de muntar i desmuntar. Que evidentment és
una bona opció, no vull pas desmerèixer als municipis que tenen aquestes estructures,
però hi ha moments i moments i això qualsevol ciutadà i ciutadana i també empresari
entendrà que si podem buscar altres fórmules que permetin aquest ombrejat, millor
que millor.

Sra. Ponsa. De fet té raó, ara tenim altres prioritats que no pas posar això i bueno,
deixar clar que el projecte tenia contemplat els arbres que vostè Sr. Mercader ha dit
que no tenia contemplats els arbres, doncs el projecte sí que el tenia, de fet hi ha els
calaixos. I hi havia tot el reg. I com he explicat, els parterres on es volien col·locar les
plantes i les flors i el terra permeable que és on es plantava la gespa, tal i com en el
projecte estava dibuixat i en els renders els podíem veure.
Sr. Mercader. Si repassem l’acta de la sessió Plenària posterior, es veurà que el que
he dit que el que no estava plantejat són els arbres que faran ombra que està parlant
el Sr. Serret. Sé que hi havia contemplats arbres, però aquests arbres faltaran molts
anys perquè facin ombra i per això es fa aquesta despesa extra dels arbres.
Sra. Ponsa. Lo de la taxa d’escombraries.
Sr. Mercader. Del sector hoteler.
Sra. Ponsa. O de tothom que tingui tancat. Crec que tothom que tingui tancat i no ha
fet ús d’aquest servei de les escombraries, a veure què passa amb aquesta taxa,
perquè sabem que a l’estiu un volum important de la feina de l’empresa que té
adjudicat aquest servei es concentra en el passeig marítim. I per tant, si ara està per
desgràcia tot tancat, doncs a veure com repercuteix en aquest sector, tant d’hotels
com de restauració com botigues que tenen tancat degut a la Covid-19 i que tal com
està el panorama no crec que ja tinguin moltes possibilitats d’obrir aquesta temporada
2020. Per tant, penso, no sé si tenen previst fer algun gest a les taxes, m’agradaria
que m’ho digués, que ens ho expliquessin.
Sr. Mercader. Per ser molt breu, el tema de les taxes d’escombraries no està previst
fer cap mena de bonificació ni a hotels ni restaurants ni bars. Sí que està previst, com
s’ha ja realitzat, altres tipus d’ajudes que puguin beneficiar aquests establiments. Bars
i restaurants, com hem anunciat anteriorment, l’ampliació de les terrasses i els terminis
i aquests estan conformes. També per exemple en el tema de les ajudes a comerços,
ara s’han d’aprovar definitivament, hi ha prevista una ajuda de 500 € per aquells
comerços que no han pogut obrir o que han vist una disminució dels ingressos durant
l’estat d’alarma i que hem destintat 80.000 €. Creiem sincerament que entrar a
bonificar la taxa d’escombraries quan el servei pot haver canviat però se segueix
realitzant, creiem que no és una mesura adient, perquè també activitats, altres anys,
no han obert, també podrien demanar que es bonifiqués la taxa d’escombraries perquè
no tenen obert. Per tant, tindria la mateixa lògica anteriors anys que han governat
també i que moltes activitats que han tancat durant un any, també han demanat la
bonificació de la taxa d’escombraries i se’ls hi segueix aplicant si no es dona de baixa
l’activitat. Per tant, obrir ara això, bonificar aquesta taxa d’escombraries, creiem que
pot comportar que altres establiments que han tancat anteriorment, també ho
poguessin realitzar. Creiem que hi ha alternatives que poden ajudar al sector. No diem
que no fer la bonificació de la taxa d’escombraries significa que no ajudem al sector
hoteler sinó que s’estan mirant altres mètodes o altres alternatives per tal d’ajudar
aquest sector, igual que s’ha ajudat al sector de restauració i al sector comercial.
Tampoc ens tanquem a que les ajudes acabin ara, perquè les conseqüències
d’aquesta crisi que estem entrant, econòmica i social, encara les hem de veure quan
finalitzi la temporada turística. Hi ha hotels que potser tenen la previsió d’obrir, amb els
rebrots que van sorgint potser finalment no obren, les reserves hem anat a visitar
hotels que han obert i estan a un 20% i la perspectiva actualment no és bona. Hem

d’anar, les circumstàncies canvien de setmana a setmana, i que no bonifiquem
aquesta taxa no significa que no prenguem ajudes o alternatives pel sector hoteler,
que creiem que segur que ho necessitarà i segur que s’hauran d’aplicar. Puc dir avui
això i potser d’aquí a dos setmanes mirem una alternativa d’ajuda o que surti alguna
cosa, però sobretot que nosaltres el que volem és que aquelles ajudes vagin
destinades a aquells hotels que obrin. Perquè els hotels que obren significa que estan
fent un esforç i que estan donant llocs de treball. I nosaltres volem donar les ajudes
més justes i eficaces possibles. Per això fins i tot membres del Govern que estem en
establiments hotelers agraint l’esforç que estan realitzant no només hotelers sinó
també càmpings, agraint l’esforç que estan realitzant, perquè ho creiem per part de tot
el Govern i vostès també, crec, si només fessin números, difícilment cap obriria. Per
tant, estan fent més una qüestió social que no pas una qüestió econòmica i això ho
tenim molt en compte i se’ls hi ha d’agrair l’esforç que estan realitzant.
Sra. Ponsa. I tant que s’ha d’agrair aquest esforç. De fet, els hotels que són de
propietaris, que són famílies i així, no han pogut obrir i si no tinc malentès, els que han
pogut obrir són tres que són cadenes hoteleres, per tant, tenen molt més moviment i
redistribució de les places i són els que poden omplir o poden arribar a uns números
que potser els hi surti rentable. De veritat, fa molta pena veure el gran esforç que estan
fent famílies que tenen establiments de restauració i hotels a Malgrat i que no poden
obrir. Veure els establiments amb la persona baixada és molt deplorable pensi que ells
també ho estan passant molt malament per no poder donar feina a totes les persones
que treballen amb ells des de fa molts i molts anys i que també veuen que hi haurà
famílies senceres que no tindran cap ingrés durant aquest any 2020. Per això també
penso que és important per aquest sector fer un esforç, ja que és un fet excepcional,
no em vull remetre al que es feia anys anteriors, establiments que tenien tancat, potser
tenien tancat perquè tenien un lloguer molt alt, potser tenien tancat i continuaven
pagant la taxa d’escombraries perquè no volien perdre la llicencia, etc. Vostè sap tant
com jo que aquí hi ha molts factors però sí que aquest servei actualment no s’està
realitzant, que és un servei que el que és el sector turístic és un servei d’un volum molt
important. Que aquest fet és excepcional, ningú se l’esperava i per tant, penso que per
part de l’Ajuntament podrien estudiar potser, i ara ho tiro a l’aire, no sé si és possible o
no, arribar a un acord i reduir aquest contracte pel servei que no s’està fent. Pensin
que dels hotels que hi ha a Malgrat, només n’hi ha oberts tres, no sé si arriba a un
20%, tots els altres estan tancats. No estan tancats perquè ho vulguin, sinó de fet amb
aquests rebrots que hi ha, cada vegada, ho dic de primera mà perquè ho sé i ho visc
cada dia, les reserves van baixant en picat. Mercats anglesos que suposo que el
regidor de turisme ja ho deu saber, han dit que no viatjaran a Catalunya degut a la
Covid i que hi ha hagut aquests rebrots al Segrià i ara per tota Catalunya i per
nosaltres aquest és un mercat molt important que operava a la costa brava, però a la
costa de Barcelona Maresme treballàvem moltíssim. Com aquest mercat, hi ha altres
com és l’holandès, que teníem reserves i molts hotelers de Malgrat anaven a intentar
obrir, ara a mitjans d’aquest mes, però degut a aquest rebrot i a les notícies que
s’estan donant, han cancel·lat molta de l’operativa que hi ha i molts ja es plantegen no
obrir. El que vull dir és que l’hoteler, el restaurador, les botigues, no tanquen la
persiana per ganes sinó que està tancada perquè realment no hi ha reserves. I a mi
em sembla personalment i parlo personalment, molt bé que vostès vulguin entre
cometes, beneficiar aquestes cadenes que estan fent un esforç per obrir, molt bé,
perquè de fet és un gran esforç obrir i ho fan per donar feina també a molts veïns i
veïnes de Malgrat, però hem de pensar en global, no només amb els que obren sinó
també amb els que no han pogut obrir o no podran obrir la seva persiana. Per tant, jo

ja he dit que ho he triat a l’aire però sí que potser hauríem d’estudiar reduir
excepcionalment el contracte aquest d’escombraries durant aquest període de temps,
perquè el servei no s’està donant i per tant, no hi ha tant de volum de feina com estava
previst inicialment abans de la pandèmia. I també m’agradaria saber si quines
alternatives són les que s’estudien, si ja les tenen o encara estan en molt embrionari
per donar ajuda al sector de restauració i d’allotjament del nostre municipi.
Sr. Mercader. El de restauració ja hem aplicat ajudes. Restauració, no sé, podem anar
al Bohemi, podem anar a la Barretina, són restaurants que estan oberts, val? I el tema
d’ajudes al sector hoteler, ho estem estudiant, vostè ha fet una defensa del sector
hoteler, nosaltres creiem que hem de donar ajudes a tots els sectors, també a
l’empresari de la zona industrial, per exemple. Que a vegades sembla que passi
desapercebut però també hi ha moltes empreses a la zona industrial que demanen
ajudes, o el sector agrari, que a vegades tampoc en parlem i són sectors que
malauradament no han rebut encara una ajuda directa, sobretot el sector agrari, el de
pagesos, que estan doblement tocats, pel Glòria i pel Covid-19 i creiem que en el
sector agrari hauríem d’obrir una línia d’ajuts directes amb ells, encara que ja n’hi ha a
través de la Generalitat i l’estat, però també és cert que no arriben. Igual i que la
inversió que ha fet l’Ajuntament d’1.000.000 € i de la Generalitat i l’estat no ha arribat
ni un cèntim. I això dificulta també molt la gestió per poder donar ajuts i els serveis al
100% de qualitat. Però agafem la proposta que ha realitzat pel sector hoteler i
seguirem treballant per donar alternatives o ajudes el més eficaces possible.
Sra. Ponsa. Extrapolable evidentment a tots els altres sectors, lo que passa és que la
demanda, la pregunta, venia feta d’aquest sector, però evidentment és extrapolable a
tots els altres que malauradament no han pogut obrir la seva persiana i que no
l’obriran degut a la pandèmia mundial que hi ha. Per això dic que és un fet excepcional
i que s’hauria de mirar potser amb uns altres ulls de com s’està mirant actualment.
Sr. Zaldo. En primer lloc, unes consideracions respecte al punt de disposicions
d’interès pel Consistori, algunes que han fet. En primer lloc, pel regidor d’habitatge. De
fet, des de la CUP sempre acostumem a felicitar la seva tasca i estar amb la mà
sempre estesa per tirar endavant els projectes, que potser si per molt podem tenir
algun tipus de visió diferent en alguns aspectes acostumem a estar d’acord amb les
mesures que es prenen. Comentar que ahir el sindicat de llogaters va portar al
Parlament una proposta de llei per la regulació dels preus del lloguer. Una proposta de
llei recolzada per la CUP, ERC, JxCAT i Catalunya en Comú Podem, que per tant, és
una majoria suficient perquè s’aprovi i per tant, afectarà als municipis de més de
20.000 habitants. No és el cas de Malgrat de Mar, malauradament, però sí que hi ha
algunes mesures que proposa aquesta nova llei que penso que es poden tenir en
compte i li recomano que la consultin i mirin si hi ha alguna aportació que poden
intentar de portar a Malgrat de Mar per intentar fer alguna tasca de regulació de
lloguers, que evidentment requereix estar regit per una llei, evidentment, però sí que
com li dic, hi ha algunes qüestions que poden ser interessants de tenir en compte. En
segon lloc, pel que han comentat respecte la jardineria, tot el suport a les decisions
que s’han pres. I agrair a l’equip responsable de la jardineria i no, la natura no és
brutícia i no, no hem d’estar, que les plantes creixin amb una major voluminositat i una
major llibertat que com ho feien fa uns mesos no vol dir que el poble estigui en risc de
plagues d’animals ni en risc de qualsevol altra qüestió sinó que el que s’està fent és fer
una aposta per aquest ecologisme que ve acompanyat de millores econòmiques, a
més a més. Per tant, agraïment per aquestes decisions. Respecte al que es

comentava del casal d’estiu, s’ha comentat que el 70% de monitors ja han treballat en
edicions anteriors al casal d’estiu, que són de Malgrat, però aquesta, permeti’m
subratllar que és una qüestió totalment casual, que no hi ha hagut un esforç de
l’Ajuntament perquè sigui així, perquè els monitors han estat contractats a través d’una
borsa que va publicar l’empresa i aquells monitors que han consultat ofertes i l’han
trobada, s’hi ha apuntat i han estat seleccionats i aquells que potser no sabien ni tan
sols que Quiralia era l’empresa que s’havia presentat, no han tingut aquesta opció
perquè l’Ajuntament evidentment no ha fet allò que va dir que faria, que és apostar,
exigir de fet, van dir, que la contractació fos per mèrits igual que ha estat els últims
anys a Malgrat. Per tant, és una situació casual. És evident també que la davallada
d’inscripcions és fruit majoritàriament de la situació actual de pandèmia. Hi ha hagut
menys inscripcions en totes les activitats de lleure educatiu que ja es feien abans i que
s’han seguit fent ara, han tingut menys inscripcions, és evident, perquè és una situació
que genera por. I davant de la por, el que cal és informació, el que cal és confiança, és
generar aquesta confiança per tal que les famílies puguin veure en les opcions
municipals que ofereix l’Ajuntament, una opció segura. Aquesta informació no s’ha
pogut donar a temps quan les famílies l’han consultat perquè no es tenia. I no es tenia
perquè s’ha anat tard. Evidentment, que si el casal no hagués hagut d’estar pendent
d’una publicació a tal data perquè estaven pendents d’una regulació i pendents dels
processos que comporten la gestió d’una contractació d’una empresa externa,
possiblement aquesta informació s’hagués pogut donar d’una manera molt més
eficient. Vaja, que al Ple de pressupostos el que es defensava era que la gestió
externa facilitava un seguit de tràmits administratius i el que ha passat és que aquests
tràmits administratius el que han fet és generar aquesta desinformació. Vaja, si
l’haguéssim mantingut municipal, possiblement, poso la mà al foc, que aquesta manca
de confiança no s’hagués generat. Evidentment hi hauria menys inscripcions,
evidentment, per la situació, però de ben segur que no tantes. Més coses, preguntes,
aprofito també per educació, per preguntar quina és la situació de la taula
d’absentisme escolar. Avui que hem parlat de segregació m’agradaria saber quina és
la situació actual de la taula i quina és la previsió. M’agradaria saber també quina és la
fase de selecció de contractació del director general. També si han rebut resposta en
relació a la situació que va ocórrer a la desembocadura de la Tordera, si tenen alguna
resposta respecte l’actuació que va fer l’Ajuntament en temes jurídics. I llavors també
comentar, és també una felicitació, que revalidem d’alguna manera aquesta opció que
teníem de ser municipi capitalitat del bàsquet femení. Ara bé, també estaria bé que les
banderes que van penjar en el seu moment, que estan molt bé que hi fossin i que
haurien d’estar onejant a la façana durant tot aquest any, es mantinguessin, per molt
que hi hagi aquest afany incansable de que només es mantinguin les banderes
oficials. És que de debò, és passar pel tub amb coses que no tenen cap mena de
sentit. Si som capitalitat del bàsquet femení, és bo que la façana ho anunciï d’aquesta
manera. Però bueno, això al final és una anècdota. Gràcies.
Sr. Mercader. Pel que fa al tema del director general, en quina fase es troba, bé, estan
a punt de publicar la relació d’admesos i exclosos, crec que ho puc avançar, que s’han
presentat 7 candidats a director general i ara ha de sortir la relació d’admesos i
exclosos, properament. I pel que diu de les banderes, li faig el símil, també hi havia les
pancartes i banderes al llarg dels carrers i també es van retirar per la situació actual
que no s’estan podent fer activitats. És una acció conjunta. Esperem que quan es
puguin reprendre, tornar a lluir i engalanar per fomentar el tema de la capitalitat del
bàsquet femení. Era més que res fer aquest apunt, que no és per altres motius.

Sra. Borrell. Sobre el tema del casal d’estiu, voldria recordar aquests terminis. Potser
sí que van ser justos, però estàvem pendents de l’aprovació d’aquest esborrany
d’activitats de lleure al que s’havien d’acollir tant sí com no, perquè el que volem és la
seguretat de tots els infants i joves que participen al casal. Com he dit al principi, no es
va publicar fins al mes de maig, fins al dia 24. El dia 26 es van aprovar aquests plecs
tècnics que incloïen totes aquestes mesures. També vull dir que la contractació, tots
els terminis van quedar aturats amb l’estat d’alarma, també per la redacció dels plecs i
també el que vull dir és no hauria pogut fer l’Ajuntament la contractació de monitoratge
en els terminis que estàvem acostumats perquè no es podia fer aquesta contractació.
No hauríem pogut i no hi hauria avui casal. Ja he dit que és cert que han baixat molt
les inscripcions per aquesta situació de pandèmia, apuntava que també era per la por
o per la falta de confiança. Jo crec que des del moment que vam tenir l’empresa
adjudicatària, que vam poder anunciar qui era l’empresa, s’ha explicat i s’han fet
reunions amb les famílies per explicar quin és el projecte i com es treballa i tenen tota
la informació. I si volem apostar pel casal d’estiu, el que no podem fer són publicacions
que vagin en contra del casal. Per tant, aquí el que demanaria és que apostem pel
casal, funciona, els infants que hi van n’estan molt contents, les famílies també, i
m’atreviria a dir que també tot l’equip de monitors i monitores que treballen en el casal.
Segurament hi ha diferències respecte anys anteriors, és evident, ha de ser així també
perquè la gestió és diferent, és una empresa, però Quiralia és una empresa que té
molts casals, que treballa molt bé, que té molta experiència i la relació amb el
monitoratge, ho hem pogut comprovar aquest matí directament, és bona i així ho
demostren també les peticions que teníem de noves inscripcions per al mes d’agost,
per això obrim també aquestes inscripcions, perquè es pugui ampliar i hi pugui haver
més famílies que gaudeixin d’aquest servei. Crec que he respost al que preguntava. Hi
havia una altra qüestió que respondrà el Sr. Serret.
Sr. Serret. Per respondre a la taula d’absentisme, li respondré jo perquè com sap s’ha
liderat des de l’àrea de serveis socials, tot i que és un treball conjunt amb la regidoria
d’educació i d’altres regidories com també d’altres sectors. Recordar que en aquesta
taula d’absentisme van participar agents educatius també la policia local, també el
CAP de Malgrat i per tant, diferents sectors, no només de l’àmbit educatiu sinó de
diferents espais on es pot detectar aquest absentisme. Com bé sabrà, van participar
de diferents taules, reunions, que han permès elaborar un document que ha de ser el
protocol per poder treballar l’absentisme escolar en el nostre municipi. Estem en un
procés de poder acabar de tancar aquest document que està damunt de la taula de
l’àrea bàsica de serveis socials, però com sap, la situació en aquests moments també
és mot desbordant i per tant es va prioritzar altres projectes, a l’hora de la concreció i
elaboració com és el socioeducatiu, que és uns deures que té aquest Govern pendent i
que ha de sortir a la llum i que també treballarà conjuntament aquest pla d’absentisme.
Però la priorització de serveis socials ha canviat per complet aquest any 2020 i s’han
dedicat els esforços a resoldre l’emergència de la pandèmia. Però no hi deixem de
pensar i no hi deixem de treballar perquè el més aviat possible puguem culminar
aquest procés que es va engegar fa un any i mig o dos i que hi ha hagut un esforç molt
important de dedicació de diferents sectors, no voldria oblidar-me tampoc inspecció i
departament d’educació, que també en va formar part.
Sr. Zaldo. Em manca si tenen alguna resposta en relació a la situació de la
desembocadura, l’actuació del Ministerio que vostès s’hi van oposar. Llavors,
comentar, no ajuda que hi hagi publicacions que vagin en contra del casal d’estiu. Les
nostres publicacions no van en contra del casal d’estiu, les nostres publicacions van en

contra de l’externalització dels serveis municipals que funcionen. És molt diferent. I en
aquestes publicacions donem tot el suport a l’equip de monitors i monitores i al director
que està tirant endavant aquest casal d’estiu tot i l’externalització i tot i la situació del
Covid. És molt diferent. Nosaltres mai anirem en contra d’un casal d’estiu municipal. I
aprofito, i si s’escau ja no intervinc més, però aprofito la benentesa que tornem a estar
en aquesta sala de Plens i hi ha aquestes dues fotografies d’aquestes dues persones
que d’alguna manera presideixen la sala, el Sr. Carles Puigdemont, President cessat
pel 155, i el Sr. Felip de Borbó, rei d’Espanya per la glòria de Franco. Un porta més de
2 anys a l’exili per promoure un referèndum d’autodeterminació i l’altre està fent un
tour per Espanya fent gala del seu poder, mentre alhora intenta tapar els escàndols del
seu pare, el rei emèrit, que s’ha demostrat i s’ha comprovat que és un delinqüent.
Aprofitant que està fent aquest tour, recordar que els catalans no tenim rei i que ni el
pare ni el fill ni l’esperit de Franco que viu en tots dos no seran mai reconeguts per
nosaltres. La monarquia és crisi i la solució és República. Gràcies.
Sr. Mercader. Pel que fa al tema del deute, no ens consta cap novetat al respecte.
Sr. Roger. Un petit prec, em sap greu perquè acabàvem el Ple rodó, a la meva
manera d’entendre, però ahir coneixíem una notícia d’una proposta que ha fet hisenda
a la federació espanyola de municipis pel que fa al superàvit i els romanents de
tresoreria dels Ajuntaments. La proposta és que per tal de que els Ajuntaments
poguessin disposar d’un 35% dels fons que tenen que sumen 14.000.000.000 € entre
tots els municipis doncs per poder disposar d’aquest 35% durant el 2020 i 2021
haurien de fer un préstec de tot el que tenen estalviat i després hisenda els hi
retornaria en un termini de 10 anys. Nosaltres els demanem, els fem el prec que en
defensa de l’autonomia local i dels estalvis d’aquest Ajuntament, que són els estalvis
dels veïns i veïnes de Malgrat, s’oposin i manifestin clarament oposició en aquesta
proposta. Entenem que això passa perquè l’Ajuntament de Malgrat de Mar pugui
disposar lliurament dels seus romanents i dels seus superàvits. Que pugui fer ús de la
capacitat d’endeutament i que finalment, aquest Ajuntament com tots els altres, pugui
també participar del que arribi dels fons europeus de reconstrucció. Hem sentit amb
preocupació que la ministra manifestava que els estalvis dels Ajuntaments són els
estalvis de tots. És l’única administració que ha generat estalvi, ni comunitats
autònomes ni govern central han fet aquest esforç, l’han fet els Ajuntaments d’aquest
estat i per tant, l’Ajuntament de Malgrat entenem que ha de posicionar-se i manifestar
clarament que no està d’acord amb això que entenem que de moment és una proposta
però que a aquestes alçades, quan es llença un globus sonda d’aquest tipus, cuando
el rio suena, agua lleva, i per tant, defensem la nostra autonomia local i els estalvis
dels nostres veïns.
Sr. Mercader. Crec que en aquest Plenari vam aprovar això, aquesta defensa de que
el superàvit ho gastés l’administració local i seguirem amb aquesta defensa ferma en
aquest sentit. Com bé ha dit, és una proposta, esperem que es quedi en una proposta i
no sigui definitiva pel bé de les administracions locals.
El Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari estenc aquesta acta
Joan Mercader Carbó
Alcalde
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