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Emili Tapias Sola, Llicenciat en Dret, Secretari General de l’Ajuntament de
Malgrat de Mar, província de Barcelona.
CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 16 de desembre de
2021 va acordar no aprovar la moció següent:
Atès que aquesta AAVV i responsables directius i polítics han mantingut, en el curs
dels darrers mesos, diverses reunions per tal d’abordar solucions que resolguin de
manera satisfactòria les problemàtiques, en especial les relacionades amb una
mobilitat segura pels vianants,que afecten aquests vials.
Atès que la solució proposada per l’equip de govern (PSC i JxCat) no resol, a criteri
unànime de l’assemblea veïnal, de manera equitativa i homologable respecte a
solucions que en els darrers mesos aquest mateix govern a plantejat per carrers
adjacents com el Caporal Fradera o Maó.
Atès que aquestes solucions s’apliquen properament en els esmentats vials, la qual
cosa celebrem, i sabent que aquests disposen d'una amplada similar a la dels
defensats per aquesta AAVV i són solucions que l’assemblea de l’AAVV considera
adients i aplicables als carrers Llibertat, Sant Elm i Carme (tram).
Atès que aquestes remodelacions a Caporal Fradera i Maó no comporten aplicació de
contribució especial per part del veïnat, qüestió aquesta que amb anterioritat havia
causat desaprovació entre el veïnatge de Llibertat, Sant Elm i Carme (tram). Així, en
endavant, és just no causar greuges entre els veïns/es del municipi en aquesta
imposició contributiva.
Els GM de JuntsxMalgrat, ERC i CUP, fent seves aquestes demandes veïnals,
proposen al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original.

Primer. Encarregar al Departament d’Urbanisme la redacció d’una Memòria valorada
per la millora urbana dels carrers Llibertat, Sant Elm, Carme (tram) i Plaça Joaquim
Ruyra.
Segon. Les pautes i criteris de la redacció seran comparables i equitatives a les
utilitzades en les memòries recentment redactades pels carrers Caporal Fradera i Maó
en tot allò que normativa i tècnicament sigui d’aplicació.
Tercer. L’Ajuntament en Ple es compromet incloure l’adjudicació d’aquesta obra,
prioritzant-la entre les futures actuacions, i, en tot cas, abans del termini d’aquest
mandat (maig 2023).
Quart. Per la millora urbana dels carrers Llibertat, Sant Elm i Carme (tram) no es fixarà
cap contribució especial als seus veïns/es.
Cinquè. Comunicar aquests acords a l’AAVV Llibertat, Sant Elm i Carme (tram), al
Departament d’urbanisme i als serveis econòmics de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.
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Vista la moció presentada pel GMP ERC, JxMalgrat i la CUP, de data 9 de
desembre de 2021, el Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor (JxMalgrat, ERC i
CUP) i nou vots en contra (PSC i JxCat MEM), acorda no aprovar la moció..
I, perquè així consti i produeixi els efectes que corresponguin a l’expedient que l’ha
motivat, signo aquest certificat amb l’advertència a què es refereix l’article 206 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
d’ordre i amb el vist i plau de l’Alcaldessa.
Vist i plau
Sònia Viñolas Mollfulleda
Alcaldessa

