ACTA DEL PLE
Identificació de la sessió
Data: 26 de novembre de 2021
Caràcter: Extraordinària Urgent
Horari: de 19.00 a 19.23h
Lloc: Sala Plens
Hi assisteixen
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
Sr. Joan Mercader Carbó
Sra. Sònia Viñolas Mollfulleda
Sr. Sergio Ortín Lacoma
Sra. Isabel Ortiz Vera
Sr. Sergio Cardona Garro
Sra. Cinzia Valbonesi Prieto
Sr. Oliver Sánchez-Camacho García
Sr. Ludwig Ivan Hasko
GRUP DE JUNTS PER MALGRAT (JxM)
Sra. Mª Carmen Ponsa Monge
Sr. Miguel Àngel Ruiz
Sr. Carles Jiménez Martínez
GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD
MUNICIPAL (ERC-AM)
Sr. Ramir Roger Artigas
Sra. Maria Ester Martínez Tarrés
Sr. Joaquim Albert Roig
GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER CATALUNYA – MALGRAT ENS MOU (JXCAT
MEM)
Sr. Jofre Serret Ballart
Sra. Lurdes Borrell Arigós
GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – ALTERNATIVA
MUNICIPALISTA (CUP MALGRAT DE MAR – AMUNT)
Sr. Enric Zaldo Aubanell
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Amb l’assistència del secretari Sr. Emili Tapias Sola, que dóna fe de l’acte,
l’interventor, Sr. Ramon Boada i Oliveras i el director general el Sr. Víctor Martínez del
Rey.
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,
Motivació de la urgència
En data 25 de novembre d’enguany, l’Ilm. Sr. Joan Mercader Carbó, ha presentat
escrit d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica del Règim Electoral General i el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les corporacions Locals,
presentant la seva renúncia a l’Acta de Regidor de l’Ajuntament de Malgrat de Mar i
del càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, per tal que sigui efectiva un
cop finalitzi aquesta sessió plenària raó per la qual es veu en la necessitat de
convocar una sessió plenària amb caràcter urgent, en base al següent:
ORDRE DEL DIA
Desenvolupament de la sessió
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20211126
1.- Ratificar la urgència de la sessió.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20211268&punto=1
El Sr. Mercader comenta que ahir va entregar l’acta de renúncia a l’Alcaldia i acta de
regidor, per fer aquest canvi d’alcaldia el més ràpid possible per minimitzar l’impacte
que això pot tenir a nivell de gestió municipal i ajuntament i perquè tot a nivell de gestió
doncs segueixi sense que la meva renúncia influencii en aquest tema, i per això la
urgència de fer aquest plenari.
Es passa a la votació que queda aprovada per unanimitat dels disset membres
assistents.

2.- Prendre coneixement de la renúncia a l’Acta de Regidor i per tant del càrrec
d’Alcalde de Malgrat de Mar que ha estat presentada per l’Il.lm. Senyor Joan
Mercader.
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=20211268&punto=2

El Ple pren coneixement de la renúncia a la condició a l’Acta de Regidor de
l’Ajuntament de Malgrat de Mar i del càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de Malgrat de
Mar que ha presentat el senyor Joan Mercader Carbó i remetrà certificació a la junta
electoral central a fi de, d’acord amb el que estableix l’art. 182 de la LOREG i la
instrucció de la junta electoral central.
Obert el torn d’Intervencions
El Sr. Mercader comenta que per ell a nivell personal i polític no és un ple que tingués
gens previst, qui em coneix tant a nivell personal com polític sap que cumpleixio els
compromisos i saben que el meu compromís era fins el mandat del 2023, però aquest
compromís s’ha vist afectat des de fa molt poc temps per qüestions personals i
familiars que fan que la política quedi totalment en un segon terme i hagi de prioritzar
tot el meu temps que dedico a la política, als actes, ajuntament, etc. l’hagi de dedicar
al cent per cent a nivell familiar i també a nivell personal. Aquesta és la raó, avui no
faré un ple, o la meva intervenció no estarà basada ni en el que he fet o deixat de fer
com a polític, per això ja hi ha les actes dels plens les juntes de govern, els decrets
d’alcaldia on allà està reflexat, o les notícies de premsa, si no que quan acabes una
etapa de deu anys i mig en política i a l’Ajuntament de catorze anys el que toca és fer
una valoració a nivell personal i més emocional i tot i què és un acabament no planejat
ni pensat crec que és la millor decisió que puc prendre a dia d’avui, sobretot a nivell
personal i familiar. Després d’aquests deu anys i mig em vull centrar sobretot el meu
discurs a una paraula i que és agraïment, s’han viscut molts moments, moltes
situacions complicades, però bé al final de totes aquest situacions tens un
aprenentatge i al final fa que creixis com a persona i tota experiència veus que al llarg
del temps és positiva, per això avui només puc tenir paraules d’agraïment. Donar les
gràcies, primer a la meva família i tots els que han estat sempre al m eu costat, el
polítics sabeu el que és pateix, que no és una tasca com la que creuen molts
ciutadans si no que és una tasca on passem moments molt complicats i que portem
aquestes coses a casa i no és gens fàcil portar-ho a terme. I la família ha d’estar
sempre al costat si no malament i per això les meves primeres paraules d’agraïment
és per la meva família i per la gent que m’estima i sempre m’ha recolzat. Després
també vull agrair al companys, regidors de govern, actuals, els que he tingut i amb els
que vaig començar al 2011, amb tots ells hem treballat conjuntament bé amb l’objectiu
de millorar el municipi, de millorar el benestar dels veïns i veïnes, al final si ens posem
amb política municipal és per aquest objectiu i a vegades hi ha visions diferents com
debatem en aquest plenari, però tots ho fem des de la premissa de millorar el municipi,
per això vull donar les gràcies a l’actual equip de govern, a governs passats i al 2011
també en el govern que vaig entrar com a regidor, ja que de tots ells he tret un
aprenentatge i a l’actual equip de govern , donar-lis tot el suport, ànims, que sempre
estaré al seu costat, recolzant i per això me’n vaig tranquil, perquè crec que ho deixo
en les millors mans. Donar les gràcies també a la resta de regidors dels diferents
partits polítics que han passat per aquí des del 2011, hem pogut debatre molt aquí a
vegades amb més èmfasis a vegades amb més ironia amb menys al final la ironia és
per treure ferro a les coses, ne’m passat de tots colors però quan acabes una etapa al
final valores les coses positives, que la política és política i que a darrere hi ha

3

persones, hi ha famílies també i això al final és el més important, per tant també agrair
la feina que feu ara com a oposició el dia de demà no ho sabem no i tots els membres
dels partits polítics del 2011 fins avui doncs defensen la seva postura al final amb
l’objectiu de tirar endavant el seu projecte i també millorar el municipi, cadascú des de
la seva vessant. Vull donar les gràcies també concretament al meu partit que si no fos
per aquesta confiança del partit Socialista en aquest cas la meva persona tant en el
2011 per encapçalar la llista del 2015 i 2019 no hagués tingut la possibilitat d’estar avui
sentat aquí. Sempre ha estat un orgull defensar la sigles del Partit Socialista en
aquesta època dels 10 anys i sempre he tingut el vostre recolzament i avui també el
tinc i per a mi també és un orgull i un honor encara que sigui fora de la política seguiré
defensant aquest pensament que sempre he defensat fins a dia d’avui. També vull
donar les gràcies als treballadors i treballadores d’aquest Ajuntament, sense el
treballadors i treballadores el polítics podem donar directrius però són ells els que
mouen la maquinària i també hem viscut moltes experiències, però al final gràcies a la
seva dedicació i esforç fa que aquest municipi també millori. I per finalitzar vull donar
les gràcies i molt sinceres a tots el malgratencs i malgratenques, els que m’han votat i
els que no, els que no voten, al final representar ara 19000 habitants és una gran
responsabilitat, sempre ho he fet amb molt d’orgull i amb molt de plaer, doncs
representar els malgratencs i malgratenques, gràcies sempre per mostrar-me el seu
escalf, carinyo, sobretot també en moments complicats i ara també, des de que s’ha
anunciat aquesta renúncia, el millor que m’enduc és això, les experiències personals
que he viscut a nivell polític però sobretot l’estima o l’escalf dels malgratencs i que
puguis anar pel carrer amb el cap alt és el més important que me’n duc d’aquesta
etapa, per tant moltes gràcies a tots ells ja que gràcies a ells estic on estic, i per això a
partir de dos quarts de vuit com a molt estirar canviarem d’etapa, una etapa que
començo amb tranquil·litat perquè crec que és la millor decisió i que dedicaré tots els
meus esforços i temps a viure amb la família viure a nivell personal, a nivell social
perquè durant molts anys no ha sigut possible. Ja està, gràcies a tots, gràcies al
regidors per la seva assistència a una convocatòria urgent, tot ha estat molt ràpid, però
bé, crec que ho he intentat fer-ho de la millor manera possible.
Sra. Ponsa. Dir-li que ens ha sobtat aquesta decisió que vostè a pres, evidentment
nosaltres la respectem com no podia ser d’una altre manera i des de Junts per Malgrat
si que li volem donar l’escalf perquè vostè en aquesta etapa que inicia ara la iniciï ho
faci amb tranquil·litat com diu i a banda d’això li donem molts encerts perquè la pugui
continuar o iniciar de la millor manera possible. Gràcies, ja que sé que avui és el dia de
comiat, però també les paraules que ha dit vostè, d’agraïment també d’haver compartit
els mandats que hem compartit junts amb tots els regidors i vostès, per tant molts
encerts en aquesta etapa.
Sr. Mercader. Gràcies, moltes gràcies.
Sr. Roger. Ho hem dit en molts moments però aquí en aquesta sala de plens ho
repetirem desitgem que a partir d’aquest moment vagi el millor el futur tant a nivell
personal com familiar, com professional, en tots els àmbits de la teva vida, que siguis
el més feliç possible, i saps que tens aprop també un veí per si mai et convé qualsevol
coseta estem aprop i res més, dir que com deies em representat idees a vegades
diferents sobretot en l’àmbit nacional, però que això per sort fins a dia d’avui en aquest
ple amb els representants polítics no ens ha fet perdre els papers en cap moment
sempre hem estat respectuosos i aquesta també és una qüestió que com a desig i de
cara al futur penso que tot el que hem estat fent fins ara ha de servir per a les
persones que una altre dia estiguin aquí, gràcies per tot.

Sr. Mercader, gràcies Ramir, gràcies.
Sr. Zaldo: Bé Joan, em permetràs que et parli de tu em salti el formalisme de parlar de
vostè en el dia d’avui, com a última intervenció perquè més que res no vull que sigui
una intervenció de regidor portaveu de la CUP a l’Alcalde si no perquè vull que sigui de
l’Enric a Joan i simplement comentar-te que de ben segur no deu haver sigut fàcil
aquest decisió ni tot el que hi deu haver al darrere, de ben segur deu haver sigut
complicat per una persona com tu que tens la voluntat d’estar al capdavant d’un
municipi que ho ha estat tot aquest temps amb el recolzament del molts malgratencs,
no ha de ser fàcil renunciar-hi, i en aquest sentit tot el recolzament a aquesta decisió i
que et vagi tot molt bé, et desitjo tots els encerts i tota la sort i salut perquè la mereixes
i l’asssemblea de la CUP ja farà el comunicat pertinent demà que ens reunirem en
assemblea de com veurem el futur no entraré a nivell polític només a nivell personal,
molt sort, tu i jo ens vam conèixer fa uns anys que vam coincidir que vam estar un
temps treballant junts, això no sé si la gent ho sabia, en Joan que vaig conèixer jo fa
onze anys treballant amb joves no és en Joan que avui està renunciant, evidentment
tot aquest bagatge polític t’ha fet una nova persona i doncs Joan tens tota una
capacitat humana realment gran i simplement agrair-te, com a Enric, com a malgratenc
el teu esforç i la teva lluita per millorar el municipi en el que vivim, i molta salut i molta
sort.
Sr. Mercader: gràcies Enric, agraeixo les paraules de tots, me’n vaig amb un bon gust
de boca de dir-nos per fi Carme, Ramir, Enric i ara Jofre, ja estic sortint .
Sr. Serret: En uns moments moments com aquests, moltes paraules ja s’han dit, en
un moment com aquest, ens agafava a tots per sorpresa el dimecres, i jo avui també
faré aquesta intervenció tractant-te de tu no de vostè perquè crec que el moment s’ho
mereix i perquè vull que les paraules siguin molt directes. El dimecres quan ens
comunicaves als companys de govern la teva decissió, una decisió que no és fàcil, els
que ens dediquem a la política, a la política municipal, sabem les hores que hi
dediquem, les renúncies que fem a nivell personal, a nivell familiar i per tant en un
moment en el que estàs vivint has de prendre una decisió d’aquestes característiques
doncs de ben segur que no és fàcil i que quan la prens és perquè no queda una altre
opció ja què coneixent a una persona com ets tu que des de ben joves hem compartit
la passió per la política cadascú des de la seva vessant, visió, el seu partit, la seva
ideologia però amb el mateix objectiu que és treballar per el municipi i per tant prendre
aquesta decisió és evident que no és fàcil i per tant també encoratjar-te perquè pels
motius que sigui, respectar aquesta intimitat que ens demanes, explicant-nos que es
per nivell personal i familiar, tal com et vaig transmetre quan ens ho vas comunicar o
faig també públicament, qualsevol cosa que necessitis ens tindràs al nostre costat,
com a institució evidentment com qualsevol malgratenc, però també com a amics que
hem compartit espai, que hem compartit un espai que tampoc seria del tot verdader si
digués que sempre a la mateixa línia, evidentment en aquests deu anys i mig tu al
govern jo a l’oposició, després tu a l’oposició jo al govern, i finalment en aquesta final
d’etapa compartint govern, i per tant també agrair-te que ens aquests anys hi hagi una
capacitat, no sempre, perquè hi ha hagut moments intensos, però gairebé sempre hem
acabat aconseguint un diàleg, i si això és fàcil, és perquè les dues parts han volgut
trobar una entesa, i per tant també agrair-te aquesta capacitat dialogant i de trobar
encaix. I també agrair-te en aquest final d’etapa de la teva carrera política que hagis
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permés aquesta bona entesa com a govern que ha fet descobrir aquesta forma
excepcional un espai i una relació que segurament no haguéssim tingut l’oportunitat de
viure, algunes persones diuen que tinc la capacitat de saber que s’ha dir el que toca en
cada moment, però en moments com aquests les paraules per articular el discurs que
es mereixen doncs no les saps acabar de trobar, per això no faré un recital, ni un
poema, ni res que pugui representar aquest espai però sí que m’agradaria agrair-te
com a malgratenc la dedicació que has tingut políticament, com a polític agrair-te com
he dit aquesta capacitat de diàleg, però també agrair-te en nom perquè tampoc puc
oblidar el que represento com a grup actual i els que m’han precedit doncs aquesta
capacitat de compartir, de dialogar i de treballar per Malgrat. És un honor haver
treballat al teu costat i també és un honor que hagis pogut representar des de l’espai
que et toca en els malgratencs i malgratenques. Agrair-te de nou aquesta feina, i
sobretot desitjar-te que en aquesta nova etapa et vingui un futur molt intens, un futur
bonic i que tot allò que necessitis estem a la teva disposició. Gràcies Joan.
Sr. Mercader: bueno doncs ja està, moltes gràcies i espero que us vagi molt bé i que
seguiu treballant per Malgrat i gaudir al màxim de la política municipal, que és una
experiència única i què us desitjo el millor pel millor de Malgrat. Bona nit i gràcies per
tot.
El Sr. Alcalde en funcions aixeca la sessió, de la qual com a secretari estenc aquesta
acta.

Jofre Serret Ballart
Alcalde en funcions

Emili Tapias Sola
Secretari General

