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ACTA  DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Data: 13 d’octubre de 2016 
Caràcter: ordinària 
Horari: de 19.00 a 23.00 h. 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
 
Hi assisteixen 
 
Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya – Can didatura de Progrés - PSC-CP 
 

Joan Mercader Carbó, Alcalde, que presideix l’acte. 
Albert Cuní Ridorsa 
Raquel Martín Cuenca, 3ª Tinent d’Alcalde 
Òliver Sánchez-Camacho García, 2n Tinent d’Alcalde 
Sònia Viñolas Mollfulleda 
Isabel Ortiz Vera, 4ª Tinent d’Alcalde 

 
Grup de Junts per Malgrat - JXM 
 

M. Carmen Ponsa Monge, 1ª Tinent d’Alcalde 
Miguel Ángel Ruiz Giménez 
Mireia Castellà Climent 

 
Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Mu nicipal - ERC-AM 
 

Ramir Roger Artigas 
Maria Ester Martínez Tarrés 

            Ricard Núñez Casanovas 
 
Grup Partit Demòcrata Català (PDC) 
 
            Neus Serra i Bosch 

Jofre Serret i Ballart 
 
Grup de Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu – CUP-PA 
 

Francisco Jesús Márquez Carvajal 
Núria Casajuana Vives 

 
Grup del PP 
 
           Ana Vega Raya 
 
Amb l’assistència del secretari Sr. Joan Carles Nonell i Sendrós, que dóna fe de l’acte i 
de l’interventor, Sr. Ramon Boada i Oliveras. 
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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 celebrada el di a 15 de setembre de 2016 
 
2. Expedient de suplement de crèdit finançat amb ba ixes de despeses 
 
3. Rectificació de l’Inventari de Béns i Drets de l ’Ajuntament a 31.12.2015. 
 
4. Aprovació de les pròrrogues de les concessions d e béns immobles (2) a favor 
de la Fundació Privada “El Vilar”. 
 
5. Recuperació de la possessió d’un bé immoble de p ropietat municipal. 
 
6. Supressió del Servei d’Escola de Futbol de Malgr at de Mar  
 
7. Aprovació definitiva i resolució de les al·legac ions presentades contra l’acord 
de modificació de la Plantilla, Organigrama i Relac ió de llocs de treball de 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar. 
 
8. Aprovació del Pla d’Acció per l’Energia Sostenib le i pel Clima (PAESC) de 
Malgrat de Mar. 
 
9. Ratificació de l’acord de la JGL, de 6.10.2016, d’aprovació inicial de 
l’actualització del projecte d’urbanització de l’av inguda Barcelona, entre av. 
Colom i c/ Ausias March. 
 
10. Moció del GPM de les CUP, per donar compliment als Plans Locals de 
Joventut, a la creació d’una Taula de Joventut i de stinar-hi una partida 
pressupostària a l’efecte. 
 
11. Moció del GPM d’ERC, CUP-PA i PDC, per declarar  a “La Pilona” com a bé 
d’interès local i estudiar i executar la seva conso lidació. 
 
12. Moció del GPM d’ERC, per donar suport al “Corre llèngua-2016”. 
 
13. Dació de compte dels decrets 2497/2016 a 2792/2 016 
 
14. Precs i preguntes 
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1. Aprovació de l’acta de la sessió celebrada el di a 15 de setembre de 2016. 
 
El Sr. Alcalde pregunta si algun membre del Ple de l’Ajuntament ha de formular 
alguna observació al contingut de l’acta de la sessió celebrada el dia 15 de setembre 
2016,  còpia de la qual s’ha distribuït juntament amb la convocatòria. 
 
Sense cap observació, per assentiment dels disset m embres assistents, es 
declara  aprovada l’acta de la sessió anterior, cel ebrada el dia 15 de setembre de 
2016. 
 
2. Expedient de suplement de crèdit mitjançant baix es amb despeses. 
 
Antecedents 
 
Vista la memòria de la regidora de l’àrea de serveis econòmics de data 4 d’octubre de 
2016 per la qual sol·licita la incoació d’un expedient de modificació de crèdit en el 
pressupost de despeses d’enguany. 
 
Vist l’informe emès per l’interventor de fons en 4 d’octubre de 2016. 
 
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 suplement de 
crèdit correspon al Ple de la Corporació. 
 
Obert el torn d’intervencions  
 
La Sra. Ortiz exposa que es tracta d’un traspàs de crèdit d’unes partides que tenen 
uns saldos que no es faran servir, que corresponen a interessos de préstec a mig i 
llarg termini per un valor de 50.000 euros, que es traspassen a l’àrea de Cultura. 
 
 
La Sr. Roger  manifesta que han vist a la web municipal que un dels programes que es 
veurà beneficiat d’aquesta modificació, - Arrels d’Art -, que havia de tenir lloc abans 
d’acabar el 2016, s’ha aplaçat fins gener de 2017, preguntant si aquesta activitat 
comptarà com a activitat de 2017, substituint a la que s’hauria de fer, a finals del 2017. 
 
El Sr. Márquez manifesta que veuen bé que hi hagi un increment en despesa cultural, 
apuntant que, sense aquesta modificació pressupostària, corria perill, tant la festa 
major de Sant Nicolau com les activitats de les festes de Nadal, entre elles la 
cavalcada de Reis, considerant, però, molt negligent que no hi ha hagi control en les 
despeses pressupostades, quan es parla d’uns 50.000 euros, més els 190.000 euros 
ja pressupostats en la partida de festes populars i altres esdeveniments, que inclou les 
dues festes majors, el Carnestoltes, la castanyada, el Nadal i el festival d’Arrels d’Art, 
desconeixent per quina raó s’ha ultrapassat el pressupost aprovat, en el mes de 
setembre, preguntant quina ha estat la causa, dient que es ve d’un anys en que la 
cultura no s’ha valorat gens en el municipi i en que la voluntat política era simplement 
cobrir simplement l’expedient, amb unes partides pressupostaries ridícules, indicant 
que aquest any 2016 ja hi ha hagut un increment al voltant d’uns 100.000 euros, i que, 
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a més, s’han de sumar aquests 50.000, als 190.000 pressupostats, anant, 
aproximadament, al voltant de 240.000 € que ja s’acosta al que podria ser una Cultura 
de qualitat pel municipi, manifestant, però, que, portar una modificació de 50.000 €, 
gairebé una quarta part més del que s’havia pressupostat, demostra que la gestió no 
es fa bé, invitant a ser realistes i a apostar per la cultura, amb uns pressuposts que 
vagin realment en aquest sentit, ja que, altrament, no s’arribarà enlloc. 
 
El Sr. Cuní  respon que aquest any s’ha fet el que es va fer l’any passat amb menys 
diners, apuntant que l’any passat, en aquesta època, tenien 80.000 €, i que, aquest 
any, en tenen menys, fent el mateix, indicant que l’esdeveniment infantil s’ha hagut 
d’ajornar, perquè, en aquest cas, s’estava fent la programació i no hi havia res reservat 
en ferm,  afegint que aquests 50.000 també venen de Joventut que no la tenien, 
mentre que l’any passat sí la tenien i, per això, han anat més justos a Joventut, en 
haver de donar suport amb aquest increment. 
 
El Sr. Roger  insisteix en demanar si es farà aquest Arrels d’Art al mes de gener i una 
altre edició a finals d’any, o si aquesta de gener ja servirà pels dos anys. 
 
El Sr. Cuní contesta que la intenció, en principi, és fer les activitats que no s’hagin 
pogut programar aquest any, intentant acomodar-les a la programació ja pensada per 
l’any vinent, intentant incorporar els actes que s’han hagut de posposar en el 
pressupost de l’any que ve. 
 
La Sra. Serra  manifesta que no ha acabat d’entendre com, si es va incrementar la 
partida, li han faltat diners, podent entendre que, a final d’any, un es trobi amb algunes 
diferències per imprevistos, però no d’aquesta consideració, considerant que la gestió, 
en aquest cas, no ha estat gaire acurada i cal afinar una mica més, observant que  
s’han afegit algunes partides que abans no hi eren, com les d’agermanaments i 
intercanvis, apuntant que hi havia previstos 700 € i se n’han gastat 6.450, amb la 
inauguració d’una plaça, que potser s’haurien pogut estalviar perquè aquella zona no 
està ni urbanitzada, organitzant un sopar, al que el seu grup, per exemple, no fou 
convidat ni es va assabentar de que es feia, i que va costar 2.100 €, aproximadament, 
havent pagat factures d’hotel de les persones que van estar aquí, per uns imports que 
Déu n’hi do, apuntant que, el seu grup mai hem estat crític amb el tema dels 
agermanaments i hi ha donat suport, en el sentit que és un intercanvi cultural que 
enriqueix al poble, però que, en aquests moments, no hi ha un equilibri, entre el que 
costen aquests tipus d’actes i el retorn que es rep d’aquests agermanaments, invitant a 
tenir una trobada per replantejar aquesta despesa, pensant que de l’agermanament 
amb Seynod, se’n podria treure molt més profit. 
 
El Sr. Márquez  manifesta que no pots ser que es digui que es fan les mateixes 
activitats amb un pressupost incrementat gairebé amb 100.000 € i que ara se 
n’estiguin demanant 50.000, insistint en que alguna cosa que no funciona, preguntant 
en què s’han gastat més diners i quin és el motiu per haver-se saltat el pressupost en 
50.000 euros. 
 
El Sr. Cuní  respon que l’any passat tenien 40.000 € a Joventut, que aquest any no hi 
eren, i s’han hagut de suportar des de Cultura. 
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El Sr. Márquez  replica que els pressupostos els fa el govern i han de saber com han 
d’organitzar les partides, perquè després no passi això, i, si no hi ha més ingressos i la 
despesa és la mateixa, són faves contades i no es fan bé els deures.  
 
La Sra. Vega manifesta que com que tampoc ho ha acabat d’entendre, agrairia que es 
poguessin trobar un dia i els ho expliques amb els números sobre el paper. 
 
El Sr. Mercader recorda que l’any passat hi va haver una modificació pressupostària 
en la que hi havia la de Cultura, amb 80.000 €, perquè es va donar la mateixa situació 
que aquest any en que la modificació ha estat de 59.000 €, indicant que això es fa per 
quadrar el pressupost, no essent una qüestió de dedicar diners al tema 
d’agermanaments, apuntant que se’ls paga l’hotel, de la mateixa manera que, quan es 
va allà, també paguen l’allotjament, admetent que potser se’n podria treure més profit, 
fent intercanvis esportius, promocionant la cultura d’ambdós municipis, promoure la 
llengua catalana a França i el francès  a Malgrat, estant oberts a treballar en aquest 
sentit, manifestant que enguany es complia el desè aniversari i es va inaugurar la 
plaça, raó per la qual hi ha hagut aquest increment del pressupost. 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de  data 6 d’octubre de 2016.  
 
Vista la proposta de l’alcaldia, el Ple, per tretze  vots a favor (PSC, JxM, ERC i 
Sra. Casajuana de la CUP), un vot en contra ( Sr. C arvajal de la CUP) i tres 
abstencions (PDC i PP),  ACORDA: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit, mitjançant concessió de 
suplement de crèdit, finançat amb baixes en el pressupost de despeses, com es 
detalla a continuació: 
 
Pressupost de despeses: 
 

 Descripció  Crèdits inicials  Modificacions  Modificació actual  Crèdits definitius 

Despeses de personal 7.995.650,00       313.749,88        -                     8.309.399,88       
Despeses corrents en béns i serveis 7.043.850,00       177.190,97        59.000,00          7.280.040,97       
Despeses financeres 139.000,00          -                      50.000,00 -         89.000,00            
Transferències corrents 709.575,00          17.193,96          9.000,00 -           717.768,96          
Inversions reals 1.921.100,00       2.427.352,75     -                     4.348.452,75       
Transferències de capital -                        -                      -                     -                        
Actius financers 36.000,00            -                      -                     36.000,00            
Passius financers 1.090.000,00       -                      -                     1.090.000,00       

18.935.175,00     2.935.487,56    2.935.487,56    2.935.487,56       
 

Pressupost d’ingressos: 
 

 Descripció   Previsions inicials  
 Modificacions 

anteriors 
 Modificació actual 

 Previsions 
defintives 

Impostos directes 8.630.650,00       -                      -                     8.630.650,00       
Impostos indirectes 150.000,00          -                      -                     150.000,00          
Taxes, preus públics i altres ingressos 4.441.075,00       -                      -                     4.441.075,00       
Transferències corrents 4.383.950,00       364.098,83        -                     4.748.048,83       
Ingressos patrimonials 143.100,00          -                      -                     143.100,00          
Alienació d'inversions reals 400,00                 -                      -                     400,00                 
Transferències de capital 60.000,00            167.901,52        -                     227.901,52          
Actius financers 36.000,00            2.403.487,21     -                     2.439.487,21       
Passius financers 1.090.000,00       -                      -                     1.090.000,00       

18.935.175,00     2.935.487,56    -                     21.870.662,56     
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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. 
 
3. Rectificació de l’Inventari de Béns i Drets de l 'Ajuntament a 31.12.2015. 
 
Vist el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament de Patrimoni 
dels Ens Locals de Catalunya, on en el seu article 100 es determina l’obligació dels 
ens locals de dur un inventari general, per consolidar íntegrament, mitjançant els 
epígrafs i subepígrafs, els béns, drets i obligacions de l’ens local. 
 
Així mateix, l’article 102 del referit reglament, disposa que l’inventari ha de ser un 
instrument d’actualització contínua, sens perjudici de la seva rectificació o 
comprovació. Anualment s’ha de procedir a la seva rectificació (art. 103) i aprovació 
per part del Ple de l’Ajuntament (art. 105). 
 
L’article 105.3 del referit reglament disposa que l’inventari general ha de ser autoritzat pel 
secretari de l’Ajuntament, amb el vist-i-plau del seu alcalde - president. Una còpia 
d’aquest, amb les seves rectificacions, s’ha de lliurar al Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de 07.05.2015, d’aprovació de la modificació de 
l’Inventari de Béns, Drets i Obligacions de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, a 
31.12.2014 i a 30.04.2015 
 
Vistes les gestions realitzades per a la rectificació de l’inventari de béns, a 31 de 
desembre de 2015. Així com les tasques realitzades de comprovació, investigació i 
recerca de dades per a la determinació de l’inventari municipal, a la referida data. 
 
Així, l’inventari de béns de l’Ajuntament, en base al que s’aprovà a la data referida, cal 
tenir present les següents modificacions, en cadascun dels següents epígrafs: 
 
IMMOBLES. ÚS PÚBLIC. Epígraf 1.1.a)  
 
Cal tenir present l’aplicació de l’amortització anual d’un 2% lineal de l’obra o de la 
construcció, aplicat a la inversió o cost inicial de l’obra.   
 
A més cal tenir present el següent: 
 

.- RECTIFICACIÓ de la finca núm. 51.- (Equipament social). Es rectifica la superfície, 
que per error consta 2.460 m2. Segons els antecedents i la inscripció registral són 
2.306 m2, la qual cosa es modifica el seu valor en 110.872,48. 

 
.- MODIFICACIÓ de la finca núm. 49 .- (Polígon Industrial de Can Patalina. Protecció 
Espais Verds). Finca de 3.238 m2, de les quals se’n cedeixen 1.281 m2 a la finca de 
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nova creació 259, on hi causa alta. Així en queden 3.229 m2, i la seva valoració és de 
58.807,85 €. 
 
.- MODIFICACIÓ de la finca núm. 50 .- (Polígon Industrial de Can Patalina. 
Equipament per a deixalleria). Finca de 3.814 m2, de les quals se’n cedeixen 585 m2 a 
la finca de nova creació 259, on hi causa alta. Així en queden 2.533 m2, i la seva 
valoració és de 155.250,32 €. 
 .- MODIFICACIÓ de la finca núm. 54 .- (Polígon Industrial de Can Patalina. Espai 
Lliure). Finca de 23.021 m2, de les quals se’n cedeixen 1.793 m2 a la finca de nova 
creació 259, on hi causa alta. Així en queden 21.228 m2, i la seva valoració és de 
653.689,87 €. 
 
.- ALTA de la finca núm. 259 (Polígon Industrial Can Patalina). Finca resultant de les 
segregacions de les finques anteriors (núms. 49, 50 i 54). Amb una superfície total de 
3.569 m2 i amb una valoració de 175.924,72 €. 
 
.- MODIFICACIÓ del a finca núm. 165 (Xarxa viària C. Mar i C. Ramon Turró). Durant 
l’exercici 2015 es van encarregar a l’empresa OBRES ORTUÑO, SL uns treballs 
d’adaptació viària, per un import de 13.757,40 €. Amb les amortitzacions correspo-
nents es valora en 785.183,36 €. 
 
.- ALTA de la finca núm. 258 (Carrer Rost). La Junta de Govern Local, en sessió del 
dia 12.02.2015 adjudicà les obres incloses al projecte Remodelació Urbana del C. Rost 
a favor de l’empresa EXCAVACIONS BERMUDEZ, SL, per un import de 35.819,78 €, 
amb l’IVA inclòs.  
 
.- ALTA de la finca núm. 260  (Plaça Rossen Giol i Figuerola). La Junta de Govern 
Local, en sessió del dia 23.04.2015 adjudicà les obres incloses al projecte 
Condicionament de la Plaça Rossen Giol i Figuerola) a favor de l’empresa OBRES 
ORTUÑO, SL, per un import de 38.297,06 €, amb l’IVA inclòs.  
 
.- ALTA de la finca núm. 261 (Plaça Seynod). La Junta de Govern Local, en sessió del 
dia 17.09.2015 adjudicà les obres incloses al projecte Condicionament de la Plaça 
Seynod a favor de l’empresa OBRES ORTUÑO, SL, per un import total d’execució 
de 61.117,65 €, amb l’IVA inclòs. 
 
.- ALTA de la finca núm. 262 (Carrers Montseny, Montnegre i Tordera) La Junta de 
Govern Local, en sessió del dia 26.05.2015 adjudicà les obres incloses al projecte 
d’Urbanització dels carrers Montseny, Montnegre i Tordera a favor de l’empresa 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, SA, per un import 258.972,25 €, amb l’IVA 
inclòs (C. Montnegre 83.665,05 €; C. Montseny 88.436,53 € i C. Tordera 86.870,67 €). 
La Junta de Govern Local, en sessió del dia 29.10.2015, ratificà la resolució de 
l’Alcaldia 3265/2016, d’adjudicació de les obres incloses al projecte de substitució del 
clavegueram dels carrers Montseny, Montnegre i Tordera a favor de l’empresa 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, SA, per un import 177.920,59 €, amb l’IVA 
inclòs (C. Montnegre 58.733,11 €; C. Tordera 62.135,96 € i C. Montseny 57.051,52 €). 
La qual cosa fa un total de 436.892,84 €, amb l’IVA  inclòs. 
 
.- ALTA de la finca núm. 263 (C. Aragó). La Junta de Govern Local, en sessió del dia 
21.05.2015 adjudicà les obres incloses al projecte Remodelació urbana del C. Aragó, a 
favor de l’empresa ELECNOR, SA, per un import de 234.239,47 €, amb l’IVA inclòs. 
La Junta de Govern Local, en sessió del dia 04.11.2014 adjudicà les obres de 
modificació de l’enllumenat elèctric al C Aragó, a favor de l’empresa COBRA 
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INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA, per un import de 29.625,83 €, amb l’IVA 
inclòs. La qual cosa fa un total de 263.865,30 €. 
 
.- ALTA de la finca núm. 264 (Carrers Paula Delpuig i Bonavista). La Junta de Govern, 
en data 07.05.2015, adjudicà les obres “Remodelació de les escales del C. Paula 
Delpuig i C. Bonavista a favor de l’empresa OBRES ORTUÑO, SL, per un import de 
100.580,75 €. Aquest import s’incrementà amb una obra addicional de 8.916,28 € i 
unes obres complementàries de 13.142,92 €, la qual cosa fa un cost total d’execució de 
121.739,60 €, amb l’IVA inclòs. Per acord de la Junta de Govern Local, de 23.03.2016 
s’adjudicà el contracte de realització de la variant de línees elèctriques de BT als 
carrers Paula Delpuig i carrer Bonavista, a favor de l’empresa COBRA 
INSTAL·LACIONES Y SERVICIOS, SA, per un import de 22.826,25 €. La qual cosa fa 
un total de 144.565,85 € 
 

 
 
 
 
IMMOBLES. PATRIMONIAL. Epígraf 3.1.A)  
 
  
Cal tenir present l’aplicació de l’amortització anual d’un 2% lineal de l’obra o de la 
construcció, aplicat a la inversió o cost inicial. 
 
 

.- BAIXA de la Finca núm. 43 .- (Finca al C. Comerç, 9). Finca de 722,09 m2, , es dóna 
de baixa per integrar-se a la fitxa núm. 9 de l’epígraf 1.2.A. Immobles Servei Públic. 
CEIP Mare de Deu de Montserrat”. 
 

 
 
IMMOBLES. SERVEI PÚBLIC. Epígraf 1.2.a)  
 
IMMOBLES. SERVEI PÚBLIC. Epígraf 1.2.A)  
 
Cal tenir present l’aplicació de l’amortització anual d’un 2% lineal de l’obra o de la 
construcció, de les finques que composen el present epígraf.  
 
A més cal tenir present les següents: 
 

MODIFICACIÓ de la finca núm. 1  (Casa Consistorial). Durant l’exercici 2015 s’ha 
adjudicat el contracte de subministrament i instal·lació de noves finestres a l’edifici 
Casa Consistorial, a favor de l’empresa TALLERES METALUX, SL, per un import de 
15.602,94 € Un cop calculades les amortitzacions i la inversió es valora la finca en 
290.440,22 €. 
 
MODIFICACIÓ de la finca núm. 5 (Cementiri municipal). Durant l’exercici 2015 la 
Junta de Govern Local en data 22.01.2015 encarregà a l’empresa CONSTRUMAT 
PINALBA, SL les obres incloses a la separata del Projecte PA9-Barcelona-Sant Elm 
Zona Cementiri per un import de 49.759,66 €. Per resolució de l’Alcaldia 1903/2015 
s’adjudicà a la mateixa empresa les obres d’alienació de la “Façana del cementiri 
municipal”, per un import de 15.596,90. La Junta de Govern Local ratificà la resolució 

La valoració total dels béns Epígraf 1.1.- Ús Públic. Immobles, a 31.12.2015  és de 
35.039.292,42 €.  
 

La valoració total dels béns Epígraf 3.1.A.- Immobles. Patrimonial, a 31.12.2015 és de 
5.141.556,95 €. 
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de l’Alcaldia 3929/2015, de 23.10.2015 d’adjudicació a la mateixa empresa, les obres 
d’Actuació de la part antiga del Cementiri Municipal”, per un import de 41.110,25 €. Per 
acord de la JGL de 30.07.2015 s’adjudicà a la mateixa empresa, les obres de 
construcció d’una vorera paral·lela a la façana del cementiri, per un import d’11.035,20 
€. Per acord de la JGL de 06.08.2015 s’adjudicà a l’empresa SEÑALES GIROD, SL el 
subministrament i instal·lació de 134 ml de bionda als espais adjacents al cementiri 
municipal per un import de 15.953,65 €. La Junta de Govern Local, en sessió de 
19.02.2015 adjudicà a l’empresa CONSTRUCCIONS GUARDIOLA, SL els treballs de 
desmuntatge, trasllat i muntatge d’un mausolueu u d’una escultura al cementiri 
municipal, per un import de 78.650 €.  (Durant l’exercici 2015 es valor de les actuacions 
és de 203.896,41 €). Un cop feta aquests treballs (alienació i trasllat de sepultures), 
permet descomptar a la superfície total de la finca (5.370 m2) la part corresponent a 
vials (706 m2 i que es traslladen a la finca d’ús públic núm. 229 de l’inventari) i que fins 
ara no es podia realitzar, atès que estava pendent el trasllat de despulles i la referida 
alienació de la façana. D’aquesta superfície 4.664 m2 cal afegir la finca resultant del 
PA-9 (aprovada per la JGL de 10.06.2010 i destinada a equipaments), amb una 
superficie de 2.723,32 m2. Així la superfície tota és de 7.387,32 m2 i el seu valor de  
970.386,34 €. 
 
BAIXA de la finca núm. 6 (Antic Magatzem municipal). Edifici situat al C. Escoles, 
núm. 14, de 247 m2 (totalment edificada).  en que funcionalment ha quedat integrat al 
CEIP Mare de Deu de Montserrat, i es procedeix donar-la de baixa, per integrar-la a la 
fitxa núm. 9 del present epígraf. 
 
MODIFICACIÓ de la finca núm. 7 . (CEIP Marià Cubí). Durant l’exercici 2015 s’han 
realitzat obres de condicionament d’espais interiors (lavabos) per l’empresa ELECNOR, 
SA, amb un cost de 67.633,41 €, a més, s’ha adquirit un nou comptador a l’empresa 
AIGÜES POTABLES MALGRAT, per un import de 2.677,58 €. Un cop calculades les 
amortitzacions es valora la finca en 1.534.455,44 €. 
 
MODIFICACIÓ de la fina núm. 9 (Escoles Mare de Deu de Montserrat i Escola 
d’Adults Municipal). S’incorpora la finca núm. 6 del present epígraf, amb una superfície 
de 247 m2  (d’on ha causat baixa. S’incorpora la fitxa de l’epígraf 1.1 Immobles 
Patrimonial, núm. 43, amb una superfície de 722,09 m2 (d’on ha causat baixa), la qual 
cosa passa a tenir una superfície total de 3.119 m2 + 247 m2 + 722,09 m2 =  4.088,09 
m2. Durant l’exercici 2015 s’ha executat les obres de condicionament del “Solar del C. 
Comerç”, per part de l’empresa OBRES ORTUÑO, SL, per in import de 61.937,90 €, 
amb l’IVA inclòs. Es valora en 1.946.886,11 €. 
 
MODIFICACIÓ de la finca núm. 11 (Palau d’Esports de l’Av. Tarragona, 13). Durant 
l’exercici 2015 s’han fet obres de reforma i condicionament per part de l’empresa 
XAIVER ALZINA, SA per un import de 471.587,41€ (obres del projecte, a més de 
treballs de desmuntatge d’estructures, traçats elèctrics, so i caldera, no previstos en el 
projecte adjudicat), per l’empresa TALLERS PALAUTORDERA, SL, per import 
35.890,37 €, per l’empresa AIGÜES POTABLES MALGRAT, per import 3.088,79 €; per 
l’empresa FAUS, SA per import 197.186,15€, i per l’empresa PREFIRE, SL (pels 
elements anti-incendis), per import 24.684,99 €. La qual cosa fa un total de 743.984,09 
€. Tenint en compte les amortitzacions, a més d’aquest es inversions, es valora en 
1.138.452,27 €. 
 
MODIFICACIÓ de la finca núm. 18 (Edifici Serv. Personals i edifici del GEM). Durant 
l’exercici 2015 s’han executat les obres de construcció d’un annex al GEM, per part de 
l’empresa OBRES ORTUÑO, SL, per un import de 187.024,81 €. Tenint en compte les 
amortitzacions, a més d’aquestes inversions, es val ora en 452.721,84 €.   
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VEHICLES. SERVEI PÚBLIC. Epígraf 1.2.a)  
 
Cal tenir present, per l’anàlisi de les valoracions, l’aplicació de l’amortització anual i 
lineal sobre el preu de compra (o d’inversió), de conformitat amb els criteris 
comptables o barem d’amortitzacions que estableix el RD 537/97, i que és del 20% 
anual.  
 
Cal tenir present, a més les següents variacions: 
 

BAIXA  del vehicle 21/15: Vehicle ciclomotor YAMAHA NEOS 49 CC, matrícula 
C0332BCR adscrit a la Policia Local. S’adquirí a Motocicletas Fonlladosa per un import 
de 1.652,78 €, de conformitat amb l’acord de la Junta de Govern Local, de 04.11.1999. 
El vehicle està totalment amortitzat . Per resolució de l’Alcaldia 3529/2015, de 
24.11.2015 s’acordà la seva baixa atès que NO és apte pel servei. 
 
BAIXA del vehicle 40/15: Vehicle motocicleta YAMAHA MAJESTY 180, matrícula 
8443DMV, adscrit a la Policia Local. S’adquirí a Motocicletas Fonlladosa, per un import 
de 4.205 €, segons acord de la Junta de Govern Local de 21.04.2005. El vehicle està 
totalment amortitzat. Per resolució de l’Alcaldia 493/2016, de 24.02.2016 s’acordà la 
seva baixa atès que NO és apte pel servei. 
 
ALTA del vehicle 61/15 : Tractor Talla.gespa RIDER P525 HUSQVARNA, matrícula 
E3909BGL, adscrit a la Brigada Municipal d’Espais Verds-Jardineria. S’adquiri a 
TALLERES AGRÍCOLA TORDERA, SL, per un import de 17.047 €, segons acord de la 
Junta de Govern Local de 12.03.2015. 
 
ALTA del vehicle 62/15 : Camió NISSAN NT400 CABSTAR, matrícula 6961JNK, 
adscrit a la Brigada Municipal d’Espais Verds-Jardineria. S’adquiri a MARESMOVIL, 
SL, per un import de 30.752,79 €, segons acord de la Junta de Govern Local de 
03.12.2015. 
 
 
 
 
 
 

MOBILIARI. SERVEI PÚBLIC. Epígraf 1.2.a)  
 
Un cop realitzada la corresponent tasca de comprovació física i fonmamentalment 
comptable dels béns mobles municipals a 31.12.2015 s’aprecia la diferència del valor 
atès que s’han incorporat les compres fetes al present exercici i les amortitzacions 
aplicables (16% del mobiliari i eines,  del 25 % als elements de mobiliari urbà, 
maquinària, equips informàtics i projectes tècnics i finalment del 33% al programari). 
 

La valoració total dels béns Epígraf 1.2,A.- Servei Públic. Vehicles, a 31.12.2015 és de 
87.927,16 €. 
 

La valoració total dels béns Epígraf 1.2,A.- Servei Públic. Immobles, a 31.12.2015 és de 
25.074.222,95 €. 
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Durant l’exercici 2015 s’ha realitzat les següents compres/inversions més 
significatives: un rocòdrom (51.000 €), contenidors (119.177 €), projectes tècnics 
(54.606 €), Marquinari informàtic (52.982,54 €),  programari informàtic (21.612 €), 
mobiliari (13.196,20 €) i maquinari i utillatges (69.448,94 €). 
 
Les obres pictòriques s’han valorat en 100 € cadascuna. 
 
Del total del valor del patrimoni mobiliari (3.475.102,10 €) hi ha una partida molt 
importat de 2.924.895,38 € que correspon al valor de les xarxes de distribució d’aigua 
potable (2.924.895,38 €) amb una amortització anual del 2%, i que es correspon al 
84,16 % del valor total del mobiliari. L’altra partida importat, en quan a la seva 
valoració són els contenidors (aeris i soterrats), per un import de 208.084,05 €, un 6% 
del valor total (aprox.). 
 
 
 
 
 
PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL. Epígraf PMS  
 
Durant l’exercici 2015 no hi ha hagut cap modificació. 
 
 
 
 
DRETS REALS. Epígraf 3.2  
 
En el cas que els drets es constitueixin sobre terrenys sense construcció no s’aplica el 
criteri d’amortització comptable. En cas contrari caldrà aplicar-hi el 2% sobre la 
valoració del dret constituït sobre l’actiu (construcció).  
 

MODIFICACIÓ de la finca núm. 8. Nau afectada per la Fundació Privada “El Vilar”, per 
un període de 30 anys sobre l’a finca núm. 51 de l’epígraf 1.1. Immobles Ús Públic, fins 
el 24.04.2025. Amb efectes a 31.12.1998 es constituí una hipoteca de 40.000.000 Ptes 
(240.404,84 €), per un període de deu anys, fins el 30.09.2008. Un cop passat aquest 
termini es modifica a l’inventari i s’insta la gestió davant el Registre de la Propietat../ 
 
ALTA de la finca núm. 14. Nau afectada per la Fundació Privada “El Vilar-II”, sobre la 
finca núm. 259 de l’epígraf 1.1. Immobles Ús Públic. Segons acord plenari de 
08.04.2000 i formalitzada en conveni el 18.04.2000 es cedí per a un période de 20 
anys, fins al 18.04.2030. 
 

 
 
 
 
CRÈDITS I DRETS DE CARÀCTER PERSONAL. Epígraf 3.6  
 
Durant l’exercici 2015 no hi ha hagut cap modificació. 
 

La valoració total dels Drets Reals, a 31.12.2015 és d’1.170.562,98 €. 

La valoració total del Patrimoni Municipal del Sòl, a 31.12.2015 és de 3.091.879,74 €. 
 

La valoració total dels béns Epígraf 1.2,A.- Servei Públic. Immobles a 31.12.2015 és de 
3.509.870,01 € 
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BÉNS I DRET REVERTIBLES. Epígraf 4  
 
Finques núm. 1 i núm. 2 (Terrenys i/o immobles on s’ubiquen el CAP amb un valor de 
155.231,43 €  i  Institut d’Ensenyament Secundari, amb un valor de 351.630,64 €). 
 
.- Instal·lacions mancomunades de transvasament de deixalles (Finca núm. 3)  S’ aplica 
una amortització del 2% anual, des de la data de construcció (1.997) i pel valor de la 
construcció (359.445,09 €), se li assigna un valor, a  31.12.2015 de 230.364,49 €. 
 
  
 
 
 
 
PASSIU. Epígraf 5  
 
D’acord amb l’informe d’intervenció de fons, el deute financer (passiu o capital a 
amortitzar a favor d’entitats de crèdit), en data 31.12.2015 a causa d’operacions 
financeres, en general de préstecs i crèdits és de 4.590.190,68 € . Del deute pendent a 
31.12.2014 (5.762.777,50 €), durant l’anualitat (2015) s’ha amortitzat un capital 
d’1.172.586,82 €, a més del pagament de 95.999,33 € pel concepte d’interessos. 
Sense que s’hagi incrementat amb un nou augment del crèdit. 
  
S’ha inclòs dins d’aquest apartat el deute a favor de l’empresa Hermanos Alum, SL, 
que fins la present minvava l’import de la finca núm. 34 de l’epígraf 1.2. –Immobles. 
Servei Públic (anteriorment descrit). El deute principal (generat per a la construcció 
d’una nau industrial a Can Palalina) era de 530.084,13 €. El deute pendent a 
31.12.2014 era de 209.844,23 €, que un cop fetes les amortitzacions corresponents 
(de 22.642,32 €), resulta un deute pendent a 31.12.2015 és  de 187.201,91 €  
 
 
A més, hi ha el reintegrament de l’import corresponent de la Participació dels Tributs 
de l’Estat de l’exercici 2008, per un import de 417.870,11 €. El reintegrament de 
l’import corresponent de la Participació dels Tributs de l’Estat de l’exercici 2009, per un 
import de 822.779,61 €. Hi ha un increment (a 31.12.2015), corresponent a la 
Participació dels Tributs de l’Estat de l’exercici 2013, per un import de 216.976,86 € . 
Així s’estableix un deute inicial de 1.240.649,72 €. En data 31.12.2015 el deute és de 
837.108,09 €. 
 
Sumant aquestes tres quantitats s’obté el passiu total de l’Ajuntament, per un import 
de 5.427.288,77 €. 
 
 
 
 

La valoració total dels béns  Epígraf 4.- Béns i Drets revertibles, a 31.12.2015 és  de 
737.226,56 €. 
 

La valoració total del Passiu (Epígraf 5), a 31.12.2015 és de 5.427.288,77 €. 
 

La valoració total dels béns Epígraf 3.6.- Crèdits i Drets de caràcter Personal, a 31.12.2015 
és de 1.204.958,45 €. 
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OBLIGACIONS DE CARÀCTER PERSONAL. Epígraf 5.4  
 
Es detallen els contractes d’arrendament vigents, amb l’IVA inclòs: 
 
.- Arrendament local C. Passada, 44-46, propietat del BISBAT DE GIRONA. Un preu 
anual de 1.848,83 €. 
 
.- A partir de l’01.01.2015 l’Ajuntament s’ha subrogat en la posició d’arrendatari en el 
lloguer del Jutjat de Pau, a l’immoble del C. Blanch, núm. 4, propietat de MONT-
INVERSIONS, SA. Amb un preu anual de 14.039,16 €. 

 
 

 
  
 
Vistes les fitxes explicitades i degudament valorades, tant de la part actiu de l’Inventari 
municipal (Ús públic, Servei Públic –tant en els Immobles, vehicles i mobiliari -, 
Patrimonial, béns Revertibles, Drets Reals, Crèdits i Drets de caràcter personal, així 
com del Passiu total de l’Inventari (integrat pel passiu i les obligacions de caràcter 
personal), a 31.12.2015. 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de  data 6 d’octubre de 2016.  
 
Vista la proposta de l’alcaldia, de 3 d’octubre de 2016, el Ple, per assentiment 
dels disset membres assistents,  ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la modificació de l’Inventari de Béns i Drets de l’Ajuntament de 
Malgrat de Mar, referent a 31 de desembre de 2015 d’acord amb el contingut de 
l’article 103 del Decret 336/1998, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament de 
Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, així com els articles 199 i següents del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova la refosa de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya. 
 
El resum dels epígrafs de l’Inventari de Béns i Drets de l’Ajuntament, a 31.12.2015, és 
el següent (s’estableix la comparativa amb els imports a 31.05.2015): 
 

31/12/2015 30/04/2015 VARIACIÓ %
EPÍGRAFS

Immobles. Ús Públic 35.039.292,42 €     34.481.914,87 €  557.377,55 1,59%
Immobles Patrimonial 5.141.556,95 €       5.200.459,95 €    -58.903,00 -1,15%
Immobles. Servei Públic 25.074.222,95 €     24.207.375,49 €  866.847,46 3,46%
Vehicles. Servei Públic 87.927,16 €            57.286,71 €         30.640,45 34,85%
Mobiliari. Servei Públic 3.509.870,01 €       3.905.431,54 €    -395.561,53 -11,27%
Patrimoni Municipal del Sòl 3.091.879,74 €       3.091.879,74 €    0,00 -
Drets Reals 1.170.562,98 €       1.247.822,48 €    -77.259,50 -6,60%
Crèdits i drets personals 1.204.958,45 €       1.204.958,45 €    0,00 -

TOTAL ACTIU 74.320.270,66 €     73.397.129,23 €  923.141,43 1,24%  

La valoració total de les Obligacions Personals (Epígraf 5.4), a 31.12.2015 és de 15.887,99 € 
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31/12/2015 30/04/2015 VARIACIÓ %
Drets revertibles

Béns revertibles 737.226,56 €          744.425,28 €       -7.198,72 -0,98%

TOTAL 737.226,56 €          744.425,28 €          -7.198,72 

 
31/12/2015 30/04/2015 VARIACIÓ %

PASSIU

Prèstecs i crèdits 5.427.288,77 €       6.535.181,37 €    -1.107.892,60 -20,41%
Obligacions personals 15.887,99 €            1.845,95 €           -14.042,04 

TOTAL 5.443.176,76 €       6.537.027,32 €       1.093.850,56 €-   
 

21/12/2014 30/04/2015 VARIACIÓ %
PATRIMONI NET

PN I (Actiu + B. Revertibles - Passiu) 69.614.320,46 €     67.604.527,19 €     2.009.793,27 2,89%

PN II (Actiu - Passiu) 68.877.093,90 €     66.860.101,91 €     2.016.991,99 2,93%
 

 
Segon. Notificar el present acord al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb l’article 105 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de 
Catalunya. 
 
4. Aprovació de les pròrrogues de les concessions d e béns immobles (2) a favor 
de la Fundació Privada “El Vilar”. 
 
En data 17 de juny de 2016, la Fundació privada El Vilar, sol·licita una pròrroga de 20 
anys del conveni de cessió a fi d’acreditar el compliment dels requisits establerts a la 
convocatòria del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, amb càrrec a l’assignació 
del 0,7% del IRPF destinat a finalitats socials, a l’empara del RD. 536/2013, a la que la 
Fundació presentarà un projecte d’obres d’ampliació. 
 
En data 21 de juny de 2016, la Fundació privada “El Vilar”, sol·licita que la pròrroga 
demanada s’entengui reformulada de forma que: a) s’unifiquin les cessions dels 
terrenys on s’ubica la nau de la Fundació, prorrogant-les per, al menys, vint anys més. 
 
Vist l’informe de Secretaria, de data 30 de setembre de 2016, en el que s’indica: 
 

ANTECEDENTS 
 
A) L’Ajuntament en sessió plenària de data 11 d’abril de 1995, aprovà la minuta del conveni a 
formalitzar entre l’Ajuntament de Malgrat de Mar i la Fundació privada “El Vilar”, per la qual 
s’atorgava la concessió i, per tant, la utilització privativa amb dret a transformació d’una 
parcel·la municipal, adscrita a equipament social, per un termini de 30 anys comptats des de 
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la data de signatura del document , per atendre a la finalitat de: instal·lació d’un centre 
ocupacional de treball de disminuïts.  
 
El conveni es formalitzà en data 24 d’abril  de 1995, finalitzant, per tant, el termini concessional 
en data 24 d’abril de 2025. 
 
La parcel·la objecte de cessió, figura al inventari municipal a l’epígraf 1.1 – Immobles de domini 
públic, ús públic, número d’ordre 51, inscrita al Registre de la Propietat com a finca 10302-N, al 
foli 213, llibre 167, tom 1498, situada al polígon industrial de Can Patalina, amb una superfície 
de 2.306 m2. 
 
L’Ajuntament en sessió plenària de data 12 de març de 1998, acordà elevar a escriptura 
pública el conveni formalitzat en data 24 d’abril de 1995, incorporant clàusules accessòries com 
a condicions resolutòries expresses, així com el càlcul d’indemnització per exercicis, que, per a 
l’exercici 2015, esdevingué ja valor 0. L’escriptura pública es formalitzà en data 3 d’abril de 
1998. 
 
L’Ajuntament en sessió plenària de data 11 de juny de 1998, autoritzà a la Fundació Privada 
“EL Vilar” a constituir un dret d’hipoteca immobiliària sobre la concessió demanial, com a 
garantia d’un préstec de 40.000.000 ptes. atorgat per l’Institut Català de Finances . El principal 
del préstec havia de ser reintegrat fins el dia 30.9.2008. 
 
La concessió, les seves condicions i la hipoteca constituïda es troben inscrites al Registre de la 
propietat de Pineda de Mar. 
 
B) L’Ajuntament en sessió plenària de data 4 de març de 1999, aprovà la minuta del conveni a 
formalitzar entre l’Ajuntament de Malgrat de Mar i la Fundació privada “El Vilar”, pel qual es 
manifestava la voluntat municipal de cedir a aquesta entitat, la utilització privativa amb dret a la 
instal·lació o transformació d’uns terrenys col·lindants amb el cedit anteriorment, per un període 
de 30 anys, comptadors des de la signatura del conveni, per atendre a la finalitat d’ampliar les 
instal·lacions del centre ocupacional de treball de  disminuïts que la Modificació puntual de 
Pla General, aprovada definitivament per la Generalitat, en data 28.9.99, qualificà de “sistema 
d’equipaments existents”. 
 
L’Ajuntament en sessió plenària de 6 d’abril de 2000, aprovà la modificació de la minuta del 
conveni, aprovada en data 4.3.1999, per tal de determinar el càlcul anual d’amortització a 
aplicar en cas de reversió anticipada, del que, a dia d’avui, amb una amortització anual de 
68.380,52 €, restarien els valors residuals següents: 
 
2016: 205.141,57  € 
2017: 136.761,05  € 
2018:   68.380,52  € 
2019:           0 
 
El conveni es formalitzà en data 18 d’abril de 2000, finalitzant, per tant, el termini concessional 
en data 18 d’abril de 2030. 
 
La parcel·la objecte de cessió, de 3.659 m2, qualificada d’equipament, (acord plenari de dat 9 
de març de 2000) constituí la finca 22040, inscrita al Registre de la Propietat al tom 1890, llibre 
265, foli 144, integrada per l’agrupació de porcions de les finques següents: 
 
- 585 m2 provinents de la finca registral 10.301-N (finca 50 del inventari municipal) 
- 1281 m2, provinents de la finca registral 10.300-N (finca 49 del inventari municipal) 
- 1793 m2, provinents de la finca registral 10.305-N (finca 54 del inventari municipal)  
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Aquesta segona concessió i les seves condicions es troba pendent d’inscripció al Registre de la 
propietat. 
 
C) L’apartat e) de la clàusula tercera del conveni signat en data 24.4.1995 i l’apartat e) de la 
clàusula quarta del conveni signat en data 18 d’abril de 2000, contemplen expressament la 
facultat de l’Ajuntament de prorrogar la concessió fins a 20 anys més,  fins a un màxim de 50 
anys d’utilització privativa, és a dir, fins 24.4.2045 i fins a 18.4.2050, respectivament. 
 
D) Les obres previstes es recullen en l’avantprojecte de reforma, redactat per l’arquitecte 
Jaume Frigola Bourlon, amb un cost de .............€. 
 
E) L’arquitecte municipal, Cap d’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en informe de data 21.9.2016, 
conclou que la proposta s’ajusta als paràmetres de l’estudi de detall, aprovat definitivament, en 
data 3.11.1994, que fixa els paràmetres edificatoris de la parcel·la. 
 
F) L’aparat k) de l’art. 15 del RD. 536/2013, disposa que, en els programes en que es proposi la 
construcció d’edificis o l’adaptació de locals, durant el període d’execució previst a les 
convocatòries, les entitats sol·licitants hauran d’ostentar titularitat suficient sobre els terrenys o 
locals i disposar de les respectives llicències que permetin la realització de les obres per ales 
que se sol·licita la subvenció, havent de destinar els edificis construïts o els béns immobles per 
elles adquirits a la finalitat concreta per a la que se’ls concedí la subvenció al menys durant 20 
anys. 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
- Llei 30/1992, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú. (LRJAPC) 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. (LBRL) 
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya 
- Decret 336/1988, Reglament de Patrimoni dels ens locals de Catalunya.(RPEC) 
- RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la llei de 
Contractes del Sector Públic.(DA 2ª ) 
 

- L’art. 88 de la LRJAPC, habilita a les Administracions Públiques per a celebrar 
convenis amb persones, tant de dret públic com de dret privat, sempre que no siguin 
contraris a l’ordenament jurídic no versin sobre matèries no susceptibles de transacció i 
tinguin per objecte satisfer el interès públic que tenen encomanat. 

 
- L’art. 72 de la LBRL disposa que les Corporacions Locals han d’afavorir el 

desenvolupament de les associacions per a la defensa dels interessos generals o 
sectorials dels veïns i, dintre de les seves possibilitats, l’ús de mitjans públics. 

 
- L’art. 59 del Decret 336/1988, del RPEC determina que l’ús privatiu inherent a 

l’afectació dels béns i el que comporta la transformació o la modificació del domini 
públic resten subjectes a concessió administrativa. 

 
- L’art. 61 c) del mateix Decret estableix que totes les concessions sobre el domini públic 

estan subjectes a que el termini no excedeixi de 50 anys i que, si és inferior, es poden 
concedir pròrrogues. 
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Obert el torn d’intervencions  
 
El Sr. Mercader exposa que es tracta d’ampliar la concessió, sol·licitada per El Vilar, 
per poder optar a la subvenció corresponent al 0,7 % del IRPF que va destinat a fins 
socials, per tal de fer les obres d’ampliació de la nau i que  requereix disposar d’una 
concessió d’uns 20 anys, recordant que l’any 1998 i l’any 2000, ja es van acordar 
sengles concessions de 30 anys. 
 
El Sr. Roger manifesta que donaran suport a aquesta prorroga per entendre que 
aquestes persones necessiten l’ajuda de l’Ajuntament, en aquest cas, prorrogant uns 
anys més la concessió, per tal de que els surti una mica més rendible poder 
desenvolupar les seves activitats, adequant les instal·lacions del centre ocupacional de 
treball.  
 
La Sra. Casajuana  manifesta que també votaran a favor, valorant molt positivament la 
concessió d’aquest espai per a aquest centre ocupacional de treball, apuntant que les  
entitats i les fundacions amb persones discapacitades tenen moltes mancances i que 
la Generalitat de Catalunya, d’uns anys ençà, esta fent moltes retallades. 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de  data 6 d’octubre de 2016.  
 
Vista la proposta de l’alcaldia, de 30 de setembre de 2016, el Ple, per assentiment 
dels disset membres assistents,  ACORDA: 
 

Primer.  Prorrogar amb la Fundació privada “El Vilar”, la concessió i, per tant, la 
utilització privativa amb dret a transformació de la parcel·la municipal, adscrita a 
equipament social, següent: 
 
Parcel·la que figura al inventari municipal a l’epígraf 1.1 – Immobles de domini públic, 
ús públic, número d’ordre 51, inscrita al Registre de la Propietat com a finca 10302-N, 
al foli 213, llibre 167, tom 1498, situada al polígon industrial de Can Patalina, amb una 
superfície de 2.306 m2. 
 
La pròrroga s’acorda per un període de 12 anys més, és a dir fins a 24 d’abril de 
2037, per atendre a la finalitat de: instal·lació d’un centre ocupacional de treball de 
disminuïts.  
 
Segon.  Prorrogar amb la Fundació privada “El Vilar”, la concessió i, per tant, la 
utilització privativa amb dret a la instal·lació o transformació de la parcel·la municipal 
adscrita a “sistema d’equipaments existents”, següent: 
 
Parcel·la inscrita al Registre de la Propietat com a finca 22040, al foli 144, llibre 265, 
tom 1890, situada al polígon industrial de Can Patalina, amb una superfície de 3.659 
m2. 
 
La pròrroga s’acorda per un període de 7 anys i sis dies més, és a dir fins a 24 d’abril 
de 2037,per atendre a la finalitat d’ampliar les instal·lacions del centre ocupacional  
de treball de disminuïts. 
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Tercer.  Elevar a escriptura pública, per a la seva posterior inscripció al registre de la 
propietat, el conveni formalitzat, el dia 18 d’abril de 2000 referent a la concessió 
demanial per la utilització privativa amb dret a la instal·lació o transformació del terreny 
que actualment constitueix la finca 22040, inscrita al Registre de la Propietat al tom 
1890, llibre 265, foli 144. 
 
Quart.  Elevar aquests acords a escriptura pública per a la seva posterior inscripció al 
registre de la propietat. 
 
Cinquè.  Facultar al senyor alcalde, senyor Joan Mercader Carbó, tan ampliament com 
en dret sia menester per a executar els anteriors acords. 
 
5. Recuperació de la possessió del pis de propietat  municipal. 
 
S’ha tramitat l’expedient de recuperació d’ofici del bé immoble patrimonial de 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar, situat al carrer Eivissa 9, bloc V, 1r, B. S’ha acreditat 
la possessió municipal d’aquest bé immoble fins al dia 18 de juliol de 2016, moment en 
què no es va poder accedir-hi per existir un doble pany, desconeixent qui i per quins 
motius es va col·locar. 
 
S’ha donat audiència als possibles interessats que són desconeguts i que no han 
acreditat cap títol legitimador de la seva presumpte possessió. 
 
L’Ajuntament gaudeix de la potestat de recuperació d’ofici dels seus béns, d’acord amb 
els articles 4.1.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, i 8.1.e) de la 
Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Tractant-se d’un bé patrimonial, l’Ajuntament disposa del termini d’un any des de la 
privació de la possessió per a exercitar l’esmentada potestat, termini que en el present 
cas encara no ha finalitzat. (Doncs es va detectà la impossibilitat d’accedir a l’immoble 
en data 18 de juliol de 2016). 
 
La competència per a adoptar el present acord correspon al Ple municipal, d’acord 
amb l’article 213 de la Llei 8/1987. 
 
Informe jurídic de la lletrada municipal, de 29.09.2016. 
 
Obert el torn d’intervencions  
 
El Sr. Mercader exposa que es fa una mica estrany que l’Ajuntament hagi de 
recuperar un immoble de la seva propietat, dient que, si s’ha de fer, és perquè en 
algun moment va perdre la seva possessió, en haver estat ocupat a primers d’any i 
haver estat canviat el pany, recordant que l’ocupant va entrar una instància i també un 
partit polític sol·licitant que se li donés aigua, mentre no se li trobava un altre immoble, 
tractant-se d’una persona que tenia altres formes d’accedir a un habitatge, en complir 
amb les característiques per estar a la borsa de lloguer de l’oficina local d’habitatge, 
havent-li ofert també una sèrie d’ajudes, considerant, però, que no se li havia de donar 
aigua, en no comptar amb cap informe de serveis socials que ho digués, havent-li 
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comunicat que aquesta propietat anava destinada, en el seu moment, per víctimes de 
violència de gènere i que la intenció de l’Ajuntament era destinar-la a persones amb 
emergència social, indicant que aquesta persona no va estar gaire d’acord i es va 
iniciar el procediment per tal de recuperar aquest pis i poder-lo posar a disposició de 
persones que realment ho necessitin, havent observat que s’havia canviat el pany i ja 
no hi vivia, apuntant que, atès que les condicions d’habitabilitat no són les adients per 
que hi visqui ningú, per donar compliment a la moció aprovada en l’anterior Ple, 
s’haurà de rehabilitar per poder-lo posar a disposició de persones que tinguin 
emergència social.  
 
El Sr. Roger celebra que l’Ajuntament pugui tornar a disposar d’aquest pis que és de 
la seva propietat i que no s’havia de haver ocupat mai, perquè, després de molts anys 
amb necessitats d’habitatge al poble, ja s’hagués hagut d’utilitzar per complir funcions 
d’habitatge social, desitjant que d’aquí al futur es treballi conjuntament per les 
persones que a Malgrat tenen problemes d’habitatge, que no són poques, esperant 
que la taula d’habitatge que s’està iniciant permeti utilitzar aquest pis en breu i que 
compleixi la funció que fa anys que hauria d’haver fet. 
 
La Sra. Serra  manifesta que, sense voler entrar en el fons d’aquesta situació, tenir buit 
un habitatge de propietat municipal, sense donar-li una funció social, és una anomalia, 
més en els temps que corren i amb les necessitats que hi ha, mostrant el seu suport a 
recuperar la disposició d’aquest pis. 
 
La Sra. Casajuana avança que votaran a favor, considerant que el fet de que hi hagi 
un habitatge propietat de l’Ajuntament que no es faci servir, que estigui abandonat, 
que no tingui aigua i estigui trencat per dintre, no és una anomalia, sinó una pressa de 
pèl, recordant que la CUP, en data 18 de desembre de 2015, en nom de la persona 
que estava ocupant aquesta finca, va demanar que, en aplicació de l’article 10 del 
reglament d’aigües, es connectés l’aigua, que és un servei de primera necessitat, per 
aquesta mare i els seus dos fills, petició que l’alcalde li va denegar per decret i es va 
quedar tant ample, manifestant que no és cert que la seva capacitat econòmica li 
permetia accedir a una vivenda, perquè a Malgrat no hi ha pisos de lloguer social i, 
quan una mare va a ocupar un finca i  presenta una instancia per que se li connecti 
l’aigua, ho fa per necessitat, havent de donar gràcies els qui no hauran de viure mai 
una situació d’aquestes, demanant que no es parli d’aquests temes a la lleugera 
perquè és una falta de respecte. 
 
El Sr. Mercader respon que hi ha uns serveis socials que fan informes, analitzen la 
situació i diuen que aquesta persona té la capacitat econòmica per arribar a una borsa 
de lloguer social, apuntant que estava vivint en un altre pis, pagant un lloguer de 500 
€, per la qual cosa es va denegar l’aigua i se li va dir que anés a buscar ajuda de 
lloguer social o s’apuntés a l’oficina local d’habitatge, com fan totes les persones que, 
per desgràcia, són mileuristes, manifestant que la lleugeresa potser rau en demanar 
que es connectés l’aigua en un pis de propietat municipal a una persona d’aquestes 
característiques, recuperant ara  un pis del que es podria haver disposat uns mesos 
enrere, perquè les persones en situació d’emergència social tinguin la possibilitat 
d’accedir-hi.  
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La Sra. Casajuana  replica que és vergonyós que s’estigui responsabilitzant a la 
persona que va ocupar la finca de que, ara, s’hagi de recuperar, quan feia anys que 
estava abandonada, dient que demanaran còpia d’aquest informe de serveis socials 
que diu que aquesta persona té capacitat econòmica per accedir a un pis de lloguer 
social, preguntant al regidor d’Habitatge si ja li han donat aquest pis.  
 
El Sr. Cuní  diu que ho consultarà. 
 
La Sra. Casajuana   replica que han fet el seguiment i, a dia d’avui, no el té encara. 
 
El Sr. Cuní contesta que miraran l’expedient. 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de  data 6 d’octubre de 2016.  
 
Vista la proposta de l’alcaldia, de 29 de setembre de 2016, el Ple, per assentiment 
dels disset membres assistents, ACORDA: 
 
Primer. Disposar la recuperació d’ofici del bé immoble patrimonial municipal situat al 
carrer Eivissa núm. 9, bloc V, 1r, B . 
 
Segon. Ordenar a qui pugui resultar interessat en l’expedient que, en el termini de deu 
dies naturals des de que sigui publicat aquest acord en el Taulell d’Edictes Municipal i 
en el BOE, cessi en la seva actuació d’ocupació de l’esmentat immoble i que el deixi a 
la lliure disposició de l’Ajuntament. 
 
Tercer . Disposar que, en cas de que els possibles interessats no donin compliment a 
l’ordre continguda al paràgraf precedent, es procedeixi per part dels serveis municipals 
a la recuperació de la possessió de l’immoble, utilitzant els mitjans d’execució forçosa 
legalment procedents. 
 
6. Supressió del servei d’ Escola de Futbol Malgrat  de Mar. 
 
Antecedents 
 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 03.08.2006 acordà prendre en consideració 
l'establiment del servei públic "Escola Municipal de Futbol", sota la forma  de gestió 
indirecta i en règim de concert amb un club de futbol federat del municipi, amb la 
memòria justificativa, el projecte d’establiment i el reglament del servei. L’expedient es 
sotmeté a informació pública per un termini de trenta dies, mitjançant anuncis al BOP 
núm. 188, de 8.8.2006, al DOGC 4694, de 9.8.2006 i al taulell d'anuncis de 
l'Ajuntament, sense haver-se presentat cap al·legació ni reclamació, restant, en 
conseqüència, definitivament aprovat, com es recollí a la resolució de l'Alcaldia, 
2575/2006, de data 18.10.2006. 
 
El Ple, en  data 12 d’abril de 2012, acordà la modificació de la forma de gestió de 
l’Escola Municipal de Futbol, gestionada fins ara de forma indirecta, mitjançant concert 
amb un club federat del municipi, passant a gestionar-la, també de forma indirecta, 
mitjançant concessió, el que comporta la modificació de la justificació organitzativa de 
la memòria, de l’apartat correlatiu del projecte d’establiment del servei, així com l’art. 3 
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del seu Reglament i la seva denominació que passà a ser “Escola de Futbol de 
Malgrat de Mar”. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 4 d’agost de 2016, acordà declarar, amb 
la finalització de la temporada 2015–2016,  l’extinció de la concessió administrativa 
adjudicada en data 28 de juny de 2012, a favor del Club Esportiu Olímpic Malgrat, per 
compliment del termini fixat, amb els efectes previstos a l’art. 26 del plec de condicions 
reguladores de la concessió. 
 
D’acord amb  l’art. 26 de la LBRL, el servei d’Escola de futbol, no es tracta d’un servei 
de prestació obligatòria. 
 
Vist l’informe de Secretaria, de data 30 de setembre de 2016, en el que s’indica: 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
Arts. 7, 25, 26 i 27 de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local 
 
Arts. 158 i 163 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Obres i Serveis dels Ens Locals. 
 
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local, va modificar els articles 25 (competències pròpies), 26 (serveis 
obligatoris en funció de la població) i 27 (competències delegades) i va suprimir l’art. 
28 de la llei de Bases de Règim Local, retallant l’àmbit competencial de les entitats 
locals, determinant en el seu art. 7 que les competències pròpies del municipis només 
podran ser determinades per llei i s’exerceixen en règim d’autonomia i sota la seva 
pròpia responsabilitat, atenent sempre a la deguda coordinació en la seva programació 
i execució amb les demés administracions Públiques. 
 
“Les entitats locals només podran exercir competències diferents de les pròpies i de 
les atribuïdes  per delegació quan no es posi en risc la sostenibilitat financera del 
conjunt de la hisenda municipal, d’acord amb els requeriments de la legislació 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i no s’incorri en un supòsit 
d’execució simultània del mateix servei públic amb una altra Administració Pública. A 
aquests efectes, seran necessaris i vinculants els informes previs de l’Administració 
competent per raó de la matèria en el que s’assenyali la inexistècia de duplicitats, i de 
l’Administració que tingui atribuïda la tutela financera sobre la sostenibilitat financera 
de les noves competències”. 
 
D’acord amb  l’art. 26 de la LBRL, el servei d’Escola de futbol, no es tracta d’un servei 
de prestació obligatòria. 
 
El Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, en els seus articles 153.1 i 163 regula el procediment de 
supressió dels serveis dels ens locals que no constitueixen competència pròpia de 
caràcter obligatori. 
 



22 

D'acord amb l'article 163.2 del ROAS l’acord de supressió del servei és competència 
plenària  i requereix el tràmit que el mateix precepte preveu, sotmetent l’acord a 
informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anuncis que s'insereixin en el 
BOP, el DOGC i el tauler d'anuncis i a la pàgina web de la Corporació. 
 
En el present cas, no es precís el previ tràmit d’audiència previst a l’art. 163.2, atès 
que la iniciativa de l’establiment del servei no fou dels veïns, per si mateixos o 
mitjançant entitats o associacions legalment constituïdes, sinó del propi Ajuntament i 
que, la gestió del mateix ha finalitzat per compliment del termini fixat. 
 
Obert el torn d’intervencions  
 
La Sra. Martínez manifesta que els valors col·lectius desenvolupats amb l’esport, com 
el respecte, la cooperació, la relació social, l’amistat, la convivència, la lluita per la 
igualtat, a més de valors individuals, com l’habilitat física i mental, la creativitat, 
l’autoconeixement  i l’esperit de sacrifici, no només creen hàbits saludables que ajuden 
a mantenir la salut física i intel·lectual dels individus, sino que, en la mesura que 
ajuden a la integració i la socialització, compleixen un objectiu global, indicant que la 
supressió de l’escola de futbol i el conseqüent excedent econòmic de 35.000 € el 
veuen com una oportunitat immillorable per poder reinvertir aquest recursos en els 
esports que ho requereixin, ja que, en ocasions, s’han pogut potenciar en excés 
esports que ja gaudien de l’empenta i la participació suficient, en decrement d’altres no 
tan populars, entenent que els criteris han de ser marcats pels propis afectats, sense 
valoracions externes a l’esport, com el rendiment econòmic, creient necessària la 
creació d’una taula d’esports, amb la representació de tots els sectors (clubs federats, 
tècnics municipals, sanitaris i fins i tot els propis joves), amb l’objectiu de poder 
debatre les necessitats dels diferents esports, ja sigui pressupostaries, d’equipaments, 
de promoció o les que puguin sorgir, i crear línies de treball que marquin la política 
d’esports a seguir per l’Ajuntament, apuntant que una podria ser la creació de llocs 
d’integració en els clubs esportius per les famílies que no tenen possibilitats 
econòmiques i que serien sufragats per la subvenció que l’Ajuntament atorga als 
diferents clubs, amb un nombre de places proporcional al nombre d’esportistes de que 
disposa cada club, concloent que les possibilitats de reinversió d’aquests diners,  
dintre del capítol d’esports, són moltes, i que, treballaran perquè els nens i joves no 
quedin fora del sistema per raons econòmiques. 
  
La Sra. Serra  demana que el regidor expliqui com s’ha gestionat la supressió d’aquest 
servei i de quina manera es portarà a terme, a partir d’ara, l’activitat que s’adreçava a 
als alumnes de l’escola. 
 
La Sra. Casajuana avança que votaran a favor, apuntant que, el 12 de novembre de 
2105, ja van posar de manifest la desigualtat que l’Ajuntament provocava destinant, en 
el pressupost de 2016, 34.000 € a l’escola de futbol, mentre 25.000 € es repartien 
entre la resta d’entitats esportives, aplaudint que la regidoria hagi decidit suprimir  
aquest servei injust, recordant que la creació de l’escola de futbol es va aprovar en el 
ple de 3 d’agost del 2006 i en el que el regidor, senyor Viñolas va dir que el dia 2 de 
juliol, amb motiu de la cloenda de la temporada de futbol base, celebrada al camp de 
futbol, un grup de cinquanta pares i mares li van explicar que havien recollit signatures 
per estar en desacord amb el funcionament del futbol base i que es veurien obligats a 
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marxar de Malgrat, manifestant que la regidoria es posava a treballar per buscar una 
solució, fent visites a la Federació Catalana i establint contactes amb escoles de 
Vilafranca, Santa Cristina d’Aro i Begur, comunicant a la Federació que existia molt 
poc termini i que calia constituir una entitat esportiva, la qual cosa,  tècnicament, no 
era possible, pensant, aleshores, que l’Olímpic ho podria fer, fent referència a 116 
signatures que van motivar la creació d’aquest servei públic, de les que es reconeix no 
hi va haver temps per fer-ne un seguiment una a una, resultant, a partir de les 
intervencions de les regidores Teresa Verdaguer i Neus Serra en aquell plenari, que  
el mes de juliol del 2006, abans d’aprovar l’escola de futbol, l’Ajuntament ja repartia  
tríptics i feia inscripcions i que en l’estudi econòmic del servei es va dir que costaria, 
més o menys, uns 39.000 € anuals, dels quals 24.200 vindrien pagats per sponsors i 
que l’Ajuntament només n’hauria de pagar 14.800, resultant que, durant deu anys, s’ha 
estat pagant 35.000 € anuals, sense que aquells sponsors hagin aparegut mai, a partir 
de que es veu que només hi havia dues entitats esportives de futbol, una: de la que els 
pares volien marxar i l’altre, la que ho ha estat portant durant deu anys, amb més o 
menys encert, considerant que aquest és un exemple d’opacitat, de desigualtat i de 
massa intervencionisme, felicitant al regidor d’esports per posar fi a aquesta situació 
injusta. 
 
La Sra. Vega, com a anterior regidora d’esports, manifesta que, quan es va fer càrrec 
de la regidoria, al contracte de l’escola municipal li quedava  poc temps i s’havia de 
renovar, obrint-ho a les empreses o entitats esportives que es volguessin presentar a 
nivell de Malgrat de Mar, presentant-se’n dues i adjudicant-se a la que es va adjudicar, 
sense que, mentre fou regidora, s’adjudiqués res a dit, afegint que es va reunir amb les 
altres entitats per si volien tenir les seves escoles i que ningú es va oferir, indicant, 
respecte a la supressió, que no s’havia d’esperar a que acabés la temporada per dir a 
les famílies que finalitzava l’escola, quan el carrer ja n’anava ple, esperant que ara els 
diners s’inverteixen en els nens que estan fent altres esports, destacant que des de 
Serveis Socials i, a través d’Esports, es donaven uns ajuts pels nens i nenes de 
famílies que estaven socioeconòmicament malament, cosa que, - què sàpiga -, se 
segueix fent, concloent que s’han pogut equivocar, però que també s’han fet moltes 
coses bones, subvencionant l’esport tant com s’ha pogut. 
 
El Sr. Ruiz respon que el Club Olímpic continua funcionant igual que abans, com un 
club més del poble, els nens fan els desplaçaments en autocar, amb una limitació de 
quilòmetres, entrenen i juguen els seus partits de lliga i tindrà una subvenció com 
tenen tots els clubs del poble, indicant que, el mes de febrer, es va comunicar al club 
que s’acabava el contracte i els requisits que havien de complir, manifestant que, en 
no poder complir-los,  deixarien l’escola, considerant, a partir d’aquell moment, que, si 
havia de venir una escola de fora, a portar nens de fora i que els nens del poble en 
quedessin exclosos, no tocava, apuntant que l’aspecte que ha comentat la Sra. Vega 
ja es fa a través de l’Esperona, concloent que cadascun intenta fer bé la seva feina.  
 
El Sr. Mercader defensa la gestió que va fer el senyor Viñolas i els anteriors equips de 
govern, dient que, durant deu anys l’Olímpic ha anat força bé, com ho acredita 
l’evolució de les inscripcions, considerant que, en el seu moment, va servir per donar 
resposta a una demanda de molta gent i potser, fins i tot, per salvar el futbol base de 
Malgrat, indicant que, tal com a explicat el regidor, en no complir ja els condicionants 
es va decidir enguany no treure la licitació, podent estar d’acord en que, en aquest 
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sentit, es podien haver gestionat millor els tempos, reconeixent la bona feina dels 
anteriors regidors d’esports, el senyor Viñolas i la senyora Vega, apuntant que si en un 
concurs públic hi participa i compleix amb els plecs una sola entitat, no significa que 
s’hagi fet a dit, esperant que l’Olímpic, al no ser ja escola municipal, pugui tirar 
endavant amb el Malgrat i que els vagi molt bé.  
 
La Sra. Serra  manifesta que han viscut els orígens i el passat és important per saber 
d’on es ve, per treballar el futur, indicant que la portaveu de la CUP ha reproduït els 
argumentaris que la resta de grups del Consistori havien anat posant damunt la taula 
en els darrers mandats, essent molt crítics amb la creació d’aquesta escola, entenent 
que el temps els han donat la raó, perquè el Consistori no ha tingut mai un projecte 
sòlid darrera la creació d’una escola que sempre fou una anomalia, basada en una 
situació artificial, una sèrie de signatures més que qüestionables i un estudi econòmic 
que no s’ha complert mai, per justificar un projecte personalista fet a mida per una 
situació concreta que era a l’imaginari d’un regidor determinat, que ha comportat 
malbaratar molts diners al llarg dels exercicis, mantenint un invent que no ha anat 
enlloc, reconeixent al regidor d’esports la valentia de desfer aquest servei, demanant-li 
la garantia de que aquest diners que s’estalviaran es destinin al foment i a la pràctica 
de l’esport, ajudant a les entitats esportives de Malgrat en general. 
 
La Sra. Martínez manifesta que coneixen aquestes ajudes als nanos que volen fer 
esport i no hi arriben econòmicament, apuntant que l’escola podia funcionar bé, però 
que era una discriminació pels altres clubs, afegint que no cal patir pel funcionament 
del club, ja que altres clubs estan funcionant també molt bé a Malgrat sense aquest 
tipus d’ajut.  
 
La Sra. Casajuana manifesta que han reproduït els arguments expressats l’any 2006 
perquè els semblen interessants, recordant que, en el Ple dels pressupostos, ja van 
demanar que finalitzés el contracte de l’escola de futbol, indicant que al 2006 no es va 
crear per concurs públic ni tan sols per procediment negociat i que dona a entendre 
que per fer alguna cosa en aquest ajuntament n’hi ha prou amb 116 signatures, 
destacant que abans del Ple ja s’oferia el servei i s’acceptaven inscripcions, deduint 
que ja se sabia que algú se’n faria càrrec, preguntant que hauria passat, altrament, si 
hagués quedat desert. 
  
El Sr. Ruiz  manifesta que lluitarà perquè aquests diners es quedin a la regidoria per 
tots els esports del poble, apuntant que, actualment, l’Olímpic Malgrat compta amb una 
escoleta, amb nens que només entrenen, amb tres equips pre-benjamins en 
competició, dos equips benjamins, tres equips alevins i dos equips infantils, és a dir, 
que està funcionant com altres clubs. 
 
La Sra. Serra manifesta que repetir ara el que ja es va dir en aquell moment potser no 
és tant rellevant com el que, durant molts anys, es van destinar imports molts 
importants a aquesta escola i que, si avui es fa balanç  la gestió és més que discutible, 
apuntant que, pel que s’ha dit, li ha quedat clar que no s’ha seguit amb l’escola perquè 
el club no s’ha vist capaç de complir els requisits que se li posaven des de 
l’Ajuntament,  agraint la voluntat de que aquests diners es quedin a la regidoria perquè 
són d’esports i s’han de destinar a les altres entitats i al foment de l’esport de Malgrat  
en general, entenent el malestar de l’anterior regidora, perquè va heretar un projecte 
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que no era seu i el va defensar amb tota lleialtat, fent tot el possible perquè funcionés, 
trobant-se que ara es desfà amb el beneplàcit dels mateixos que el van crear. 
 
La Sra. Vega manifesta que, efectivament, de vegades toca fer coses que no  
agraden, apuntant, respecte als 32.000 €, que el regidor d’esports ha d’exigir que 
aquests diners, que ja estaven contemplats, quedin a esports per a les entitats 
esportives, recordant que va lluitar moltíssim perquè totes les entitats tinguessin les 
mateixes coses, encara que molta gent pugui pensar el contrari. 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de  data 6 d’octubre de 2016.  
 
Vista la proposta de la regidoria d’Esports, de 3 d ’octubre de 2016, el Ple, per 
assentiment dels disset membres assistents,  ACORDA : 
 
Primer.  Suprimir el servei no obligatori d’ Escola de Futbol de Malgrat de Mar”. 
 
Segon. Sotmetre l'acord a exposició pública mitjançant anunci inserit al BOP, al 
DOGC, el tauler d'anuncis i a la pàgina web de la Corporació, per un termini de trenta 
dies naturals, als efectes de què es puguin formular reclamacions o suggeriments. Si 
no se'n formulen s’entrendrà aprovat definitivament, sense necessitat d’acord exprés. 
 
7. Aprovació definitiva i resolució de les al.legac ions presentades contra l’acord 
de modificació de la Plantilla, Organigrama i Relac ió de llocs de treball de 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar. 
 
Antecedents 
 
L’Ajuntament en Ple, en sessió de data 4 d’agost de 2016, aprovà inicialment la 
modificació de la plantilla, l’organigrama i la relació de llocs de treball. 
 
Dita modificació va ser objecte d’informació pública, mitjançant sengles anuncis al 
DOGC, de 19 d’agost de 2016 i al BOPB, de 22 d’agost de 2016, finalitzant el termini 
en data 8 de setembre de 2016. 
 
Durant el període d’informació pública, es registrà una única al·legació, en data 
08.09.2016 i RE E 2016009570, de la senyora Núria Casajuana Vives i el senyor 
Francisco Màrquez Carvajal, en nom i representació del GPM CUP-PA. 
 
Dites al·legacions foren trameses per correu administratiu, havent estat lliurades a 
l’oficina de Correus, en data 8.9.2016, d’acord amb el que estableix l’article 38.4.c) de 
la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment 
Administratiu Comú (LRJPAC) i per tant dins de termini. No obstant, observat un 
defecte de forma consistent en que l’escrit es presentà sense cap signatura, d’acord 
amb l’art. 71 de la LRJPAC, per decret de l’alcaldia   2621/2016, de 16 de setembre, 
s’atorgà un termini de deu dies per a subsanar la falta, amb indicació de què, de no 
fer-ho, se’ls tindria per desistits, arxivant-se sense més tràmit, prèvia resolució dictada 
en els termes de l’article 42. 
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La notificació del decret tenir lloc en data 21 de setembre de 2016, i la manca de 
signatures ha estat subsanada en data 3 d’octubre de 2016, i RE E2016010258, per 
tant dins del termini de deu dies hàbils atorgat a l’efecte . 
 
Les al·legacions es fonamenten en: 
 

• Sobre les funcions atribuïdes al lloc de treball de Director/a d’àrea de Territori i 
Sostenibilitat i la seva forma de provisió: incompatibilitat manifesta que provoca 
nul·litat de ple dret. 

• Incompliment dels articles 27 i 31 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals i de l’article 
126.3 del RDLEg. 781/1996, de 18 d’abril. 

• Declaració de nul·litat de la Memòria del Departament de Recursos Humans de 
data 25.07.2016. 

 
En data 03.10.2016 el Secretari municipal ha redactat informe al respecte de les 
al·legacions presentades, aquest consta annex en l’expedient, i quines conclusions 
literalment diuen: 
---/ Correspon estimar parcialment les al·legacions del GPM CUP-PA, en el sentit de 
completar la memòria de recursos humans per tal que, ni que sigui de forma succinta, 
però suficientment indicativa, es posin de manifest les necessitats que porten a la 
creació del lloc de Director de Serveis Territorials i a la modificació del lloc de cap 
d’Àrea, concretant el seu nivell de complement de destí i complement específic, de 
forma que es doni compliment de forma expressa a la totalitat dels continguts mínims 
establerts als arts. 74 del TREBEP; 15,b) de la Llei 30/1984 i 29 del Decret Legislatiu 
1/1997, indicant, així mateix, en la Plantilla, la corresponent Escala i Subescala, 
acreditant, mitjançant informe d’Intervenció, que la despesa de la modificació per 
ampliació es pot compensar amb la despesa de la modificació per reducció, o per la 
disponibilitat de consignacions destinades a llocs vacants que no es pretenguin proveir 
en l’exercici./--- 
 
A tal efecte l’Interventor municipal ha redactat informe en data 03.06.2016, i que de 
forma extractada diu: 
 
Segon. Anàlisi dels efectes pressupostaris de la pr oposta inicialment aprovada. 
 
L’Ajuntament Ple en sessió de data 4 d’agost de 2016, va aprovar la modificació de la Plantilla, 
l’Organigrama i la Relació de llocs de Treball que a afectes pressupostaris es poden resumir 
en: 
 

1) Creació d’un lloc de Director d’àrea de Territori i Sostenibilitat grup A1 nivell de 
destinació 30 i Complement Específic 45.190,65  euros. 

2) Creació del lloc de Treball Enginyer Grup A1 nivell 24, amb 427 punts de valoració, i 
per tant amb un Complement específic de 16.826,38. 

3) Regularitzar el complement de destinació del lloc de treball de Tècnica Serveis 
Informàtics, passant el nivell de 20 a 24 equivalent a  1.327,92 euros anuals. 

4) Modificació del lloc de Treball de Cap d’Àrea de Territori i Sostenibilitat, reduint el 
complement específic anual en 789,39 euros. 
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5) Amortització de la plaça de Cap de Secció d’Indústria i Medi Ambient,actualment 
vacant i dotada pressupostàriament amb 71.605,18 euros, (58.101,09  corresponents a 
sou i 13.504,09 euros corresponents a Seguretat Social)  

 
Quant a l’organigrama i la RLT el resum econòmic seria : 

 
 

 Denominació 
Director d’àrea de 

Territori i Sostenibilitat 
(a)

Enginyer
(b)

Cap d'Industria i Medi 
Ambient

(c)

Cap d’Àrea de Territori 
i Sostenibilitat

(d)
(a + b + c + d)

 Grup A1 A1 A1 A1

 Destinació 30                               24                                30                                30                                

 Bàsiques 14.824,22                   14.824,22                    14.824,22 -                   14.824,22                    

 Triennis -                               -                                

 Paga extraordinaria -                               -                                

 Total bàsiques 14.824,22                   14.824,22                    14.824,22 -                   14.824,22                    

 Destinació 13.698,16                   8.242,50                      13.698,16 -                   8.242,50                      

 Especific 45.190,65                   16.826,38                    29.578,71 -                   789,39 -                        31.648,93                    

 Total complementaries 58.888,81                   25.068,88                    43.276,87 -                   

 Total retribucions 73.713,03                   39.893,10                    58.101,09 -                   39.891,43                    

 Seguretat Social empresa 13.916,48                   13.916,48                    13.504,09 -                   14.328,87                    

 Cost total 87.629,50                   53.809,58                    71.605,18 -                   -                                54.220,29                    
 

 
Quant a la plantilla el resum econòmic a inici de l’exercici seria : 
 

 Denominació 
Director d’àrea de 

Territori i Sostenibilitat 
(a)

Cap d'Industria i Medi 
Ambient

(b)

Cap d’Àrea de Territori 
i Sostenibilitat

(c)
(a + b + c)

 Titular Vacant Vacant

 Grup A1 A1 A1

 Destinació 30                               30                                30                                

 Bàsiques 14.824,22                   14.824,22 -                   -                                

 Triennis -                               

 Paga extraordinaria -                               

 Total bàsiques 14.824,22                   14.824,22 -                   -                                
 Destinació 13.698,16                   13.698,16 -                   -                                

 Especific 45.190,65                   29.578,71 -                   789,39 -                        14.822,55                    

 Total complementaries 58.888,81                   43.276,87 -                   
 Total retribucions 73.713,03                   58.101,09 -                   14.822,55                    

 Seguretat Social empresa 13.916,48                   13.504,09 -                   412,39                         

 Cost total 87.629,50                   71.605,18 -                   -                                15.234,93                     
 
A data d’adopció de l’acord l’increment de costos es veuria compensat amb els estalvis 
generats per la plaça vacant del Cap d’Indústria i  Medi Ambient d’acord amb el següents 
càlculs : 
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 Denominació 

Director d’àrea de 
Territori i Sostenibilitat 
Cost agost - desembre

(a)

Cap d'Industria i Medi 
Ambient

Estalvi gener - juliol
(b)

(a + b)

 Titular Vacant

 Grup A1

 Destinació 30                               30                                

 Bàsiques 6.353,24                     8.470,98 -                     2.117,75 -                     

 Triennis -                               -                                

 Paga extraordinaria -                               -                                

 Total bàsiques 6.353,24                     8.470,98 -                     2.117,75 -                     
 Destinació 5.870,64                     7.827,52 -                     1.956,88 -                     

 Especific 19.367,42                   16.902,12 -                   2.465,30                      

 Total complementaries 25.238,06                   24.729,64 -                   508,42                         
 Total retribucions 31.591,30                   33.200,62 -                   1.609,33 -                     

 Seguretat Social empresa 5.798,53                     7.877,39 -                     2.078,85 -                     

 Cost total 37.389,83                   41.078,01 -                   3.688,18 -                      
 
Per tant la modificació de plantilla en l’àrea de Territori i Sostenibilitat té consignació específica 
i suficient. 
 
Quant a la modificació del complement de destinació del lloc de Treball de Tècnic de Serveis 
Informàtics, per un import de 1.327,92 euros, a nivell de vinculació jurídica té consignació 
suficient. 
 
Tercer. Modificació de lloc de treball de Cap d’Àre a de Territori i Sostenibilitat. 
 
En la proposta es preveu una reducció del complement específic de 789,39 euros, sense 
afectar al complement de destinació, tenint en compte que per sobre d’aquest lloc de treball es 
crea el lloc de Director d’Àrea de Territori i Sostenibilitat, amb nivell de destinació 30, entenc 
que el complement de destinació de la plaça de Cap d’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 
actualment a nivell 30, hauria de ser reduït d’acord amb el que disposa l’article 167 del Decret 
214/1990 : 
 
“L’assignació de nivells s’ha de fer de manera que, en tot cas, el nivell de complement de 
destinació d’un lloc de treball sigui superior al que correspongui a qualsevol altre subordinat a 
ell.”/----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A tal efecte, en data 03.10.2016, s’ha completat la memòria del departament de 
Recursos Humans, i que de forma extractada diu: 
 
---/ L’Àrea de Territori i Medi Ambient engloba totes les funcions relacionades amb les 
competències municipals d’ordenació del territori, política del sòl, intervenció 
administrativa en l’activitat dels particulars en obres i activitats i la protecció de la 
legalitat urbanística. També, relacionades amb les competències municipals de 
projectes, relacions amb els barris, control de la urbanització d’espais urbans i dels 
edificis municipals, la conservació i manteniment d’edificis, instal·lacions, via pública, 
parcs i jardins, a més del serveis municipals de transports, recollida d’escombraries, 
neteja viària, enllumenat públic, polítiques mediambientals, a les que s’afegeix en 
aquesta darrera modificació l’Oficina Local d’Habitatge. 
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La regidoria de Personal, a partir del seguiment efectuat, considera que l’assumpció de 
la direcció d’una Àrea tant extensa, requereix la creació d’un lloc específic de Director 
de Serveis, que alliberi a l’arquitecte – actual Cap d’Àrea – del volum de tasques 
acumulades que s’ha demostrat difícilment compatible amb la gestió ordinària dels 
expedients i la resta de funcions que li són pròpies, el que no respon a les expectatives 
d’eficàcia i eficiència que es consideren òptimes per una àrea d’aquesta entitat, 
proposant optar per un perfil professional tècnic, del camp de l’enginyeria superior, 
tornant a un esquema organitzatiu semblant a l’existent abans de la jubilació de 
l’anterior responsable de l’Àrea, equiparant el seu nivell retributiu al del secretari i 
l’interventor municipal, resolent un buit que, des d’aleshores, les restriccions 
pressupostàries a la contractació de personal no permetien abordar.  
 
Així mateix, es planteja la provisió del nou lloc, a través del sistema de concurs de 
mèrits, entre personal que ja formi part de l’Administració i que pugui aportar una 
experiència demostrada en llocs similars i que, des el primer dia, permeti abordar la 
tasca amb total garantia. 
 
Això comporta una disminució del nivell de responsabilitat en relació amb les funcions 
fins ara atribuïdes al Cap d’Àrea, segons consten a  la fitxa 99ST, que han estat 
objecte de valoració per la comissió corresponent, incidint en el complement específic 
que aquest lloc tenia assignat, que deixa de realitzar algunes funcions de direcció, 
assumint la coordinació tècnica de l’equip però seguint les orientacions del director.// 
 
// A partir d’aquestes necessitats es proposa  modificar la RLT amb la creació de dos 
nous llocs de treball que assumeixin, per una banda, la direcció de l’àrea i, per altra, 
tasques tècniques vinculades a activitats i medi ambient, l’amortització d’un lloc de cap 
de secció d’Indústria i medi Ambient i la modificació de funcions en altres llocs de 
treball, i que es relacionen tot seguit:  
 
Creació 
 

Lloc F/L Escala Subesc/Cat. Titulació Provisió Grup/CD/CE Puntuació Núm/Ocupades Dedicació

Director/a àrea Territori i Sostenibilitat F Especial Tècnica G. enginyeria CM A1-30-45,190,60 ----- 1/0 100%
Enginyer/a F Especial Tècnica G. enginyeria CO A1-24- 427 1/0 100%  
 
Amortització 
 
Amortitzar el lloc de Cap de Secció d’Indústria i Medi Ambient, actualment vacant, 
Grup A1, nivell 26, fitxa 23, en no considerar necessària aquesta figura de 
comandament intermedi en la seva vessant de coordinació tècnica. 
 
Modificació 
 
Modificar el lloc de treball de Cap d’àrea de Territori i Sostenibilitat, Grup A1, com a 
resultat de la creació del lloc de Director d’Àrea, amb l’abast funcional que consta a la 
fitxa 99ST, el que comporta modificar el CE, minorant el aquest en 789,39 € anuals, i 
no el Complement de Destí com s’havia indicat anteriorment. 
 
Altrament, es considera primordial el configurar un departament de Recursos Humans, 
per tot això a l’Àrea de Serveis Generals, es redistribueixen funcions, desplaçant les 
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tasques de recursos humans, - llevat de la prevenció de riscos laborals -, fins ara 
assignades al tècnic auxiliar de RRHH (fitxa SG4), cap al lloc de treball de tècnic mig 
de gestió de serveis generals (fitxa SG97), el que fa necessària una reassignació de 
funcions entre aquests dos llocs de treball, en la forma que consta en les 
corresponents fitxes que passen a anomenar-se, respectivament: tècnic mig de 
recursos humans, transparència i participació (SG97) i tècnic auxiliar de serveis 
generals (SG4). 
 
A l’Àrea del Centre Cívic – Habitatge i Projectes urbans, es redistribueixen funcions, 
separant de les tasques fins ara assignades al cap de l’Àrea de Centre Cívic – 
Habitatge i Projectes Urbans (fitxa OH91) que fa necessària una reassignació de 
funcions passant la fitxa OH91 a dir-se cap de l’Oficina d’Habitatge i Projectes Urbans, 
ja que únicament farà les tasques relacionades en aquesta fitxa de lloc de treball a 
modificar, i relacionades amb habitatge i projectes urbans.  
 
El personal de l’oficina d’Habitatge i Projectes Urbans passarà a dependre 
orgànicament de l’àrea de Serveis en el Territori. 
 
A més, els temes de gestió del Centre Cívic i activitats de joventut i cultura es 
reassignen a les fitxes de tècnica auxiliar de cultura i joventut (OH63) i tècnica auxiliar 
de joventut i cultura (OH104). 
 
Degut a l’anàlisi realitzat i seguint amb el Pla d’Igualtat aprovat per l’Ajuntament i els 
sindicats, s’ha detectat que el lloc de treball de tècnic/a de serveis informàtics té un 
complement de destí (20), inferior al dels llocs de treball de tècnic mig de recursos 
humans, transparència i participació i de tècnic mig de gestió tributària (24 en ambdós 
casos), quan tots tres llocs ostenten idèntica valoració (382 punts), en funció del seu 
grau de titulació, especialització, responsabilitat, competència i comandament, es creu 
convenient l’equiparació del complement de destí.//--------------------------------------- 
 
 
Obert el torn d’intervencions  

La Sra. Ponsa  exposa que la CUP, en les seves al·legacions, qüestiona que calgui 
crear el lloc de treball de Director de Serveis, mentre que l’equip de govern considera 
que cal algú per dirigir l’àrea de Serveis Territorials perquè no funciona de manera 
idònia, entenent que la creació d’aquesta figura és la millor manera de resoldre els 
problemes existents, considerant també que la forma de proveir aquest lloc no ha de 
ser amb un càrrec de confiança o per lliure designació, sinó a través d’un concurs de 
mèrits en el que es pugui valorar objectivament la formació, trajectòria, experiència i 
capacitats de cadascun dels candidats  i permeti ajudar a trobar la persona més idònia 
pel càrrec, destacant que es busca algú amb un perfil tècnic, professional i, en cap 
cas, polític, agraint les aportacions efectuades que han estat estimades parcialment. 

El Sr. Roger manifesta que tal com van dir en el Ple on es va debatre la modificació de 
la plantilla, eren contraris a la creació d’aquest lloc de treball de director d’àrea dels 
Serveis en el Territori i Sostenibilitat, entenent que amb la creació d’una altra plaça 
d’enginyer contemplada en la modificació, ja es feia front a les mancances més 
importants que tenia aquesta àrea, permetent reordenar els recursos de l’àrea, amb 
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projectes que sovint s’han d’externalitzar i que d’aquesta manera es podrien portar a 
terme des de la casa, amb el conseqüent estalvi econòmic, considerant també que, 
amb la creació d’aquesta plaça permanent d’alta direcció, es vol tapar una mica la 
ineficàcia amb que s'han dirigit políticament diverses àrees de l’Ajuntament en aquest 
últim any i  mig, creient innecesari destinar 80.000 € anuals a una plaça d’aquestes 
característiques, sense saber del cert si funcionarà o no i que, en tot cas, el que seria 
més assenyat fóra crear un lloc de direcció que marxés amb el polític que el designa, 
evitant que, quan hi hagi un canvi polític al govern del municipi, el nou govern es trobi 
en càrrecs de direcció amb persones que potser no s’adaptin als seus criteris de com 
ha de funcionar per molt bona formació que tingui, tenint un problema afegit al que es 
té actualment, reiterant que hi ha moltes mancances en altres àrees i que aquests 
recursos caldria esmerçar-los en temes de serveis socials i d’educació. 

La Sra. Casajuana  manifesta que la CUP no voldria que aquesta persona fos 
contractada per càrrec de confiança o lliure designació, perquè no estan d’acord en 
aquest tipus de càrrecs, per bé que, en aquest cas, seria un mal menor, indicant que 
aquest govern considera necessària aquesta figura, però que governs futurs potser no 
ho considerin així, apuntant que, per bé que els han estat estimades parcialment les 
al·legacions, analitzaran si portar o no aquest assumpte al contenciós administratiu, 
apuntant que s’ha ampliat la memòria de RRHH, dient que el cap d’àrea no pot 
acumular la tasca pròpia d’arquitecte i treballar amb unes expectatives d’eficàcia i 
eficiència, creant per això la plaça de director d’àrea que entre d'altres moltes també 
farà les tasques que fa ara el cap d’àrea, entenent que aquest es descarregarà molt de 
feina, si bé seguirà cobrant 45.190,25€ de complement específic, restant-li només 
700€ anuals, mentre el que el director de servei tindrà un complement específic de 
45.190,25€, considerant que és fàcil decidir coses amb els diners dels altres, que 
s’està començant la casa per la teulada i que es vol fer la truita sense trencar els ous, 
resultant evident que es necessita un enginyer a jornada complerta, que es contempla 
en la relació de llocs de treball, instant a que, quan es tingui aquest enginyer, es 
decideixi si cal un director i si el cap d’àrea segueix o es revoca, perquè el que no pot 
fer el poble és pagar dues vegades per la mateixa feina.  

La Sra. Serra  manifesta que s’han sentit decebuts en veure aquest punt a l’ordre del 
dia, recordant que, en un inici, foren molt crítics amb la creació d’aquest lloc de treball, 
si bé, en el darrer Ple, en el que es va aprovar aquest punt, ja van exposar que l’àrea 
de  política territorial no estava funcionant com hauria de funcionar i que hi havia una 
sèrie de buits en relació amb altres mandats que feien que la gestió hagués canviat 
molt, el que fa que, de vegades, es vagi al ralentí, donant, per tant, un vot de confiança 
a una proposta que continuen recolzant, no esperant, però, que es presentessin unes 
al·legacions, que aquestes s’estimin parcialment i que s’intenti completar la proposta a 
marxes forçades a través d’una memòria que conté una motivació insuficient, i que es 
limita a recollir el que ja van comentar, és a dir, que l’àrea de política territorial no 
respon a les expectatives d’eficàcia i eficiència que es consideren optimes per una 
àrea d’aquesta entitat, posant de manifest que això els ha generat dubtes i, tot i saber 
que no funciona bé i que cal una figura de caràcter directiu, els ha fet pensar que 
potser convindria aturar-se fins a saber que s’està fent, concloent que, arribats a 
aquest punt, o se’n torna a parlar o s’hauran d’abstenir, perquè el que no volen és ser 
còmplices d’una cosa que no acabi funcionant o no sigui adequada a les necessitats 
de l’Ajuntament, volent tenir la certesa de que no s’estan equivocant. 
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La Sra. Vega recorda que, en el seu moment, ja van dir que no acabaven de veure 
clara la figura, considerant que posar aquesta persona, tal com s’està parlant, 
menysprea una mica la feina dels caps d’àrea i que això no afavoreix en res a l’equip 
de govern, perquè els treballadors fan la seva tasca el millor que saben i han d’estar  
recolzats, sobre tot públicament 

La Sra. Ponsa  respon que la contesta a les al·legacions s’ha fet des de la regidoria de 
RRHH, amb informe del secretari, reiterant que hi ha una mancança a l’àrea de serveis 
territorials, com ja s’ha dit en vàries ocasions, indicant que, anys enrere, hi havia una 
persona que encapçalava aquesta àrea i funcionava força bé, volent anar a un model 
com aquell, alliberant a l’arquitecte que té molta feina, perquè el dia a dia, de vegades, 
et menja, cercant una persona que redistribueixi aquesta feina i gestioni tota l’àrea, 
amb tot lo que això comporta. 

El Sr. Roger  manifesta que les explicacions que es donen no surten del guió 
preestablert en aquest assumpte, considerant que el problema és que no és crea una 
plaça, sinó dues, podent entendre que l’arquitecte, en certs aspectes, no doni l’abast i 
que calgui un enginyer que doni suport, però no que es creïn dues places que tenen 
unes característiques semblants, no trobant necessària la plaça de direcció, sens 
perjudici de que, si tot i així, no se’n sortissin, la plaça fos temporal, perquè, si no surt 
bé, s’estarà multiplicant l’error.  

La Sra. Casajuana manifesta que, antigament, hi havia un enginyer municipal, que era 
una persona que portava molts anys a la casa, era de confiança, que exercia, a més a 
més, unes tasques de coordinació per les que cobrava un complement, fent de cap 
d’àrea, mentre que ara el que es vol és un director general, que cobrarà un 
complement específic per ser-ho, i un cap d’àrea que cobra un complement específic 
per cap d’àrea, resultant que ambdós tindran un complement específic de 45.190, 64€, 
mentre que abans només es pagava una vegada, considerant que no  enfrontar una 
realitat, portarà a malbaratar diner públic, instant a cercar una fórmula més econòmica 
i concloent que no els han convençut i que, si no retiren la proposta, presentaran un 
recurs contenciós administratiu.  

El Sr. Mercader recorda que serveis socials ja s’ha reforçat amb una plaça de tècnic 
de serveis socials i que, a més a més, s’ha fet un conveni amb el Consell Comarcal del 
Maresme per tenir un tècnic més en temes de dependència, apuntant que per veure la 
diferència entre el director i el cap d’àrea es poden consultar les fitxes on figuren les 
funcions d’un i altre.  

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de  data 6 d’octubre de 2016.  
 
Vista la proposta de la regidoria de Recursos Human s, de 3 d’octubre de 2016, el 
Ple, per nou vots a favor (PSC i JxM), cinc vots en  contra ( ERC i CUP) i tres 
abstencions (PDC i PP),  ACORDA: 
 
Primer . Estimar parcialment les al·legacions del GPM CUP-PA, en el sentit de 
completar la memòria de recursos humans per tal que, ni que sigui de forma succinta, 
però suficientment indicativa, es posin de manifest les necessitats que porten a la 
creació del lloc de Director/a de Serveis Territorials i a la modificació del lloc de cap 
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d’Àrea, acreditant, mitjançant informe d’Intervenció, que la despesa de la modificació 
per ampliació es pot compensar amb la despesa de la modificació per reducció, o per 
la disponibilitat de consignacions destinades a llocs vacants que no es pretenguin 
proveir en l’exercici. 
 

Segon . Aprovar definitivament la modificació de l’organigrama i la relació de llocs de 
treball i de l’Ajuntament de Malgrat de Mar per l’any 2016, amb el contingut indicat a la 
part expositiva. 
 
Tercer . Modificar la plantilla de l’Ajuntament de Malgrat de Mar per l’any 2016, per la 
creació del lloc de Director/a de Serveis Territorials i l’amortització del cap de secció 
d’Indústria i Medi ambient, deixant pendent la incorporació, si s’escau, del lloc de 
treball d’Enginyer/a a les disponibilitats pressupostàries. 
 
Quart . Publicar aquests acords al BOPB i DOGC. 
 
Cinquè . Notificar els presents acords als representants del GPM de CUP-PA i a l’àrea 
de Serveis Econòmics. 
 
8. Aprovació del Pla d'Acció per l'Energia Sostenib le  i pel Clima (PAESC) de 
Malgrat de Mar. 
 
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte DELS Alcaldes 
pel clima i l’energia”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de 
participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El Pacte ha 
nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees.  
 
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin 
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant 
actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables. 
Així mateix es planteja millorar la resiliència dels municipis front als impactes del canvi 
climàtic mitjançant la reducció de la vulnerabilitat als riscos amb la posta en marxa de 
mesures d’adaptació al canvi climàtic. 
 
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament 
global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És 
per això que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques 
energètiques sostenibles i cal recolzar els seus esforços.  
 
L'Ajuntament de Malgrat de Mar té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de 
polítiques eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global 
mitjançant l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport 
urbà i l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies renovables en les àrees 
urbanes. Concretament, es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 
40% fins l'any 2030, i a prendre mesures per reduir la vulnerabilitat als riscos dels 
impactes del canvi climàtic i esdevenir més resilient .  
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Obert el torn d’intervencions  

El Sr. Roger  manifesta que estan contents de que l’Ajuntament s’agafi a aquesta 
iniciativa i es posi fil a l’agulla per elaborar aquest pla, recordant que existeix un 
consell de Medi Ambient que no es reuneix, instant a fer-ho per explicar aquestes 
novetats i escoltar les aportacions dels membres que en formen part. 

El Sr. Màrquez avança que votaran a favor, demanant també que es convoqui el 
consell de Medi Ambient i tots els consells, encara que es continuï a l’espera, després 
d’un any i tres mesos de legislatura, d’un reglament de participació ciutadana, 
destacant que aquest pacte posa molt de èmfasi en el tema de resiliència ecològica o 
medi ambiental, que és la capacitat per superar una catàstrofe medi ambiental, no 
només psicològica, sinó també d’infraestructures, indicant que a Malgrat aquest tema 
ha de tenir importància, perquè una de les coses que comporta el canvi climàtic és la 
pujada del nivell del mar i, ara mateix, hi ha uns càmpings que estan demanant una 
solució que, segurament, té a veure amb la resiliència, i que és e impacte medi 
ambiental que ja estan patint, veient amb molt bons ulls aquest pacte d’alcaldes, 
esperant que no sigui un pur tràmit, com moltes vegades passa amb l’Ajuntament, en 
que els pactes i les bones intencions passen a un segon pla, una vegada signats i feta 
la foto,  agraint que això es porti endavant, perquè el que diu és molt important, com 
ho és també que, cada dos anys, aquest pla es revisi i que es pugui fer amb 
participació ciutadana, perquè Malgrat és un municipi afectat pel canvi climàtic i cal 
que els seus habitants en siguin conscients de cara a prendre certes decisions que a 
alguns agradaran més o menys.  

El Sr. Sánchez-Camacho  manifesta que aquest és un compromís voluntari que firma 
l’Ajuntament de Malgrat i que, de cara al 2040, persegueix una reducció de les 
emissions de CO2 d’un 40%, agraint les paraules de la resta de regidors, demanant 
que, quan la regidoria de Medi Ambient, actualment o en un futur, intenti portar a terme 
una acció sostenible, se li doni suport, perquè, com s’ha dit, alguna vegada caldrà 
prendre una decisió que no agradi a tothom.  

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de  data 6 d’octubre de 2016.  
 
Vista la proposta de la regidoria de Medi Ambient, de 9 d’agost de 2016, el Ple, 
per assentiment dels disset membres assistents,  AC ORDA: 
 
Primer. L’Ajuntament de Malgrat de Mar fa seus els objectius de la Unió Europea per 
l’any 2030 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en 
més del 40 per cent per a 2030 i a esdevenir més resilients als impactes del canvi 
climàtic mitjançant a la creació de plans d’acció, d’acord amb l’establert al document 
de compromís que s’annexa. 
 
Segon. L’Ajuntament de Malgrat de Mar es compromet a elaborar un Pla d’Acció per 
l’Energia Sostenible  i pel Clima (PAESC) en un termini màxim de dos anys des de la 
data d’Adhesió al Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que 
s’estableixin per part de l’Oficina del Pacte, ens gestor de  la iniciativa per encàrrec 
Comissió Europea i inclourà una estimació de les emissions, una avaluació de les 
vulnerabilitats del municipi als impactes del canvi climàtic i una proposta de les accions 
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a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per a la realització d’aquestes tasques 
es disposarà del suport, regulat mitjançant conveni, de la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer. L’Ajuntament de Malgrat de Mar es compromet també a elaborar un informe 
bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar  el Dia de 
l’Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a 
participar (en els termes que consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes/esses per 
l’Energia sostenible i el Clima a Europa. 
 
Quart. Comunicar els presents acords a l’Oficina del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses i a 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona per fer possible les 
tasques de suport i coordinació. 
 
9. Ratificació de l’acord de la JGL, de 6.10.2016 d ’aprovació inicial de 
l’actualització del projecte d’urbanització de l'av inguda Barcelona entre l'av. 
Colom i c/ Ausiàs March. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió del 6 d’octubre, ha adoptat –entre d’altres, els 
següents acords: 

 
Antecedents 
 
1. En data 5 de juliol de 2012, el Ple de l’Ajuntament va aprovar definitivament 
el “Projecte d’urbanització de l’Av. Barcelona entre l’Av. Colom i el c/ Ausiàs 
March” redactat per Tadec, SL, amb un pressupost de 2.085.824,22 € (IVA al 
18% inclòs). També es va aprovar definitivament la relació de béns i drets de 
necessària ocupació per l’execució d’aquest projecte. 
 
2. En data 4 de febrer de 2016, el Ple de l’Ajuntament va aprovar definitivament 
la relació actualitzada, concreta i individualitzada dels béns i drets de 
necessària ocupació per l’execució del “Projecte d’urbanització de l’Av. 
Barcelona entre l’Av. Colom i el c/ Ausiàs March”. 
 
3. En data 11 d'agost de 2016 es va encarregar a Tadec, SL la redacció de la 
modificació del projecte de l’any 2012 per introduir lluminàries amb tecnologia 
LED. 
 
4. En data 27 de setembre de 2016 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 
de Barcelona ha dictat sentència en el procediment ordinari 363/2016-A en el 
sentit d’estimar el recurs interposat per José Fontrodona davant de l’acord del 
Ple de l’Ajuntament de data 5 de juliol de 2012 d’aprovació definitiva del 
“Projecte d’urbanització de l’Av. Barcelona entre l’Av. Colom i el c/ Ausiàs 
March”, revocant el mateix i deixant-lo sense efecte. 
 
5. En data 6 d'octubre de 2016 es presenta l’"Actualització del projecte 
d'urbanització de l'avinguda Barcelona entre l'Av. Colom i el carrer Ausiàs 
March a Malgrat de Mar" redactat per Tadec, SL, amb un pressupost amb l'IVA 
corresponent al 21% de 2.183.435,37 euros. 
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Consideracions tècniques 
 
L'arquitecte municipal i cap de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, en data 6 
d'octubre de 2016, ha emès el següent informe: 
 

"Consideracions 
 
1. El projecte que es presenta per a la seva nova tramitació recull un seguit de 
modificacions respecte del que havia estat aprovat l’any 2012. Aquestes 
consisteixen en la disposició de lluminàries equipades amb dispositius LED, la 
modificació de les espècies arbòries a plantar, el canvi de model d’alguns 
elements de mobiliari urbà, la nova disposició en planta dels arbres i els punts 
de llum en funció de les diferents característiques de les lluminàries, la 
substitució del sistema de reg per degoter per un amb brolladors i la disposició 
de barreres antiarrels al voltant dels arbres. 
 
2. El projecte ha estat redactat per Tadec, SL l’octubre de 2016. Està signat per 
l’enginyer de camins, canals i ports Carles Guilemany Casadamon i dóna 
resposta als requeriments establerts en els plecs tècnics a que restava subjecta 
la contractació de l’actualització del projecte. 
 
3. El projecte abasta la totalitat de l’avinguda de Barcelona que resta per 
urbanitzar. Es tracta d’un tram de 425 m de longitud, al que s’afegeixen els 
extrems dels carrers de Ramon Llull i de l’Avi Xaxu fins on es troben oberts 
actualment. Fa referència als treballs d’enderrocs, moviments de terres, 
pavimentació, senyalització, xarxes d’aigua potable, de reg, de sanejament, de 
mitja i baixa tensió, de telecomunicacions, d’enllumenat públic i de gas, 
jardineria i mobiliari urbà.  
 
4. Pel que fa als paviments de les voreres, es preveu únicament la disposició 
de la base de formigó, sense el paviment de panot, per tal de no haver de 
reposar-lo en el moment en què s’edifiquin els solars. 
 
5. Es proposa la següent classificació de contractista: 
 

GRUP SUB-GRUP CATEGORIA 

A 2 b 

E 1 d 

G 4 d 

I 5 d 

 
6. El pressupost de contracta sense IVA és de 1.804.492,04 €. Amb l’IVA vigent 
al 21%, és de 2.183.435,37 €. Es preveu un termini d’execució de les obres de 
6 mesos.  
 
7. Les obres que defineix el projecte són les pròpies del sector de planejament 
parcial ‘‘Països Catalans, sector 2’’ (PP4/2), delimitat pel vigent POUM i 
pendent encara de desenvolupament. L’actuació, doncs, es situa en sòl 
urbanitzable delimitat. Els traçats viaris previstos en el projecte s’adeqüen als 
que el planejament general proposa.  
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8. Les modificacions introduïdes en el projecte són de poca entitat ja que 
només afecten al mobiliari o elements tècnics (led, sistemes de reg,...) per tal 
d’adaptar-lo als requeriments actuals de funcionalitat, eficiència i sostenibilitat, 
però no suposen en cap cas una modificació del traçat ni de les superfícies a 
ocupar. Tampoc incrementen sustancialment el pressupost. 
 
9. En el Pressupost d’enguany està prevista la dotació pressupostària suficient 
per l’execució d’aquesta obra, per aquest motiu, durant el mes de juliol els 
propietaris van signar les actes d’ocupació anticipada dels terrenys afectats per 
l’execució d’aquest projecte. Aquestes obres, la durada de les quals es preveu 
de sis mesos, s’han d’executar preferentment en el període comprés entre 
tardor i primavera atès que durant la seva execució generaran interferències de 
trànsit i altres molèsties (soroll, pols,..) que seran de difícil solució a l’estiu quan 
es concentra el major nombre de residents i visitants en aquesta zona. 
 
10. A tenor de l’anterior, considero que procedeix aprovar inicialment 
l’Actualització del Projecte d’urbanització de l’avinguda de Barcelona entre av. 
Colom i c/ d’Ausiàs March a Malgrat de Mar, redactat per TADEC, SL. 
 
Conclusions 
 
Procedeix aprovar inicialment l’Actualització del Projecte d’urbanització de 
l’avinguda de Barcelona entre av. Colom i c/ d’Ausiàs March a Malgrat de Mar, 
redactat per TADEC, SL, amb un pressupost de 2.183.435,37 €. (IVA inclòs)" i 
declarar la urgència en la tramitació per tal de possibilitar que l’execució 
d’aquests treballs es produeixi abans de l’estiu del 2017.” 

 
L’art. 33.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les Administracions Públiques, preveu que: “1. Quan raons d'interès públic 
ho aconsellin, es pot acordar, d'ofici o a petició de l'interessat, l'aplicació al 
procediment de la tramitació d'urgència, per la qual es redueixen a la meitat els 
terminis establerts per al procediment ordinari, tret dels relatius a la presentació 
de sol·licituds i recursos.” 
 
En l’informe tècnic es justifiquen els motius d’interès públic que aconsellen la 
declaració d’ofici de la urgència en la tramitació d’aquest expedient, per tal de 
possibilitar que l’execució d’aquests treballs es produeixi abans de l’estiu del 
2017 i no interferir en el normal desenvolupament de l’activitat turística. 
 
L’art. 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que l’aprovació dels projectes 
d’obres ordinàries correspon als diferents òrgans dels ens locals, segons la 
distribució de competències en matèria de contractació que estableix l’art. 264 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat que l’execució 
d’aquests comporti l’expropiació forçosa; en aquest cas han de ser aprovats pel 
Ple de la corporació. El projecte inicial del 2012 fou aprovat pel Ple, perquè es 
preveia l’ocupació anticipada de terrenys, per la qual cosa, llur modificació 
també ha de ser aprovada per aquest òrgan. Considerant les raons d’urgència 
exposades es proposa aprovar inicialment aquest projecte per la Junta de 
Govern Local i ratificar-lo en la propera sessió plenària. 
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La Regidoria d’Obra pública, en data 5 d’octubre, ha emès proposta per a la 
junta de govern local, la qual, per unanimitat dels cinc membres assistents, ha 
adoptat els següents Acords:  
 
Primer. Aprovar inicialment l’Actualització del Projecte d’urbanització de 
l’avinguda de Barcelona entre av. Colom i c/ d’Ausiàs March a Malgrat de Mar, 
redactat per TADEC, SL, amb un pressupost de 2.183.435,37 €. (IVA inclòs).  
 
Segon. Declarar la urgència en la tramitació d’aquest projecte per la 
concurrència de motius d’interès públic que aconsellen possibilitar que 
l’execució d’aquests treballs es produeixi abans de l’estiu del 2017 i no interferir 
així en el normal desenvolupament de l’activitat turística. 
 
Tercer.  Sotmetre a informació pública el referit projecte, mitjançant anuncis a la 
seu electrònica de l'Ajuntament, en un dels diaris de més circulació de la 
província, al BOP i al DOGC, als efectes que els possibles interessats puguin 
presentar les reclamacions o al·legacions que estimin oportunes, dins del 
termini de vint dies, comptats des l'endemà de la publicació d’aquest anunci al 
darrer diari oficial. En el cas que no es presenti cap reclamació ni al·legació al 
projecte, aquest esdevindrà aprovat definitivament de forma tàcita.  
 
Quart.  Notificar aquest acord a les persones propietàries de terrenys afectats, 
arrendataris coneguts, i altres interessats. 
 
Cinquè.  Ratificar aquest acord en la propera sessió plenària. 

 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de  data 6 d’octubre de 2016.  
 
Vist l’acord de la JGL, de data 6 d’octubre de 2016 , el Ple, per quinze vots a favor 
(PSC, JxM, ERC, PDC i PP) i dos vots en contra (CUP ),  ACORDA: 
 
ÚNIC: Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en data 6 d’octubre 
d’enguany sobre l’aprovació inicial de l’Actualització del Projecte d’urbanització de 
l’avinguda Barcelona entre l’avinguda Colom i el carrer Ausiàs March. 
 
10. Moció del GPM de les CUP per donar compliment a ls Plans Locals de 
Joventut, a la creació d'una Taula de Joventut i de stinar-hi una partida 
pressupostària a l'efecte. 
 
Antecedents 
 
1.- El Pla Local de Joventut (2012-2016) es marca com un dels objectius: 
 
“Desenvolupar una oferta cultura i d’oci de qualitat i atractiva per a la població jove en 
consonància també amb el Pla d’Acció Cultura (PAC)”. 
 
2.- El Pla anterior (2007-2011) detectava la manca d’espais per a joves: 
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Hi hala necessitat d’espais de trobada i convivència entre joves, com ara “un local 
compartit amb activitats lúdiques i culturals (ludoteca o similar dividit per edats ,,,)” 
 
Al mateix temps que es valora com un dels aspectes atractius de Malgrat de Mar, la 
varietat de locals d’oci nocturn (barns nocturns, discoteques i bars d’internet), es posa 
especialment de manifest la inexistència d’una oferta d’activitats de caire més cultural 
(fem èmfasi en el cinema, però també en el teatre, la música, ...) i, sobre tot, esportiu. 
En aquest darrer cas, s’assenyala la dificultat d’accés a les instal·lacions esportives 
per fer-ne un ús particular i la manca d’espais. Malgrat l’existència de zones verdes i 
espais públics que ho permeten, a l’espai públic on s’hi pugui practicar l’esport de 
forma lliure, on poder compartir una estona “dinàmica” sense molestar i al mateix 
temps gratuïta o de poc cost. S’apunta també un manca d’informació sobre l’oferta 
d’altres municipis propers, entitats, etc. 
 
Fonament legals: 
 
La Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència, ens diu: 

 
Article 11.- Ciutadania activa: 
 

1. Els poders públics han de promoure el dret dels infants i els adolescents a participar 
activament en la construcció d’una societat més justa, solidària i democràtica.  

 
2. Els poders públics han de fomentar la sol·lidaritat i la sensibilitat social per tal que 

s’incrementi la participació social dels infants i els adolescents i es generin espais 
socials nous que dinamitzin la participació responsable d’aquest sector de la població i 
afavoreixi la convivència i la integració social en l’àmbit veïnal i local. 

 
 Article 56.- Zones i equipaments recreatius 
 

1. El planejament urbanístic ha de preveure espais i zones recreatives públiques idònies 
perquè els infants i els adolescents puguin gaudir-hi del joc i l’entreteniment. 

 
2. La disposició dels espais a què fa referència l’apartat 1r, ha de tenir en compte la 

diversitat de necessitats d’entreteniment i de joc en atenció als grups d’edat dels infants 
i els adolescents. En el disseny i la configuració d’aquests espais, els ajuntaments han 
d’escoltar l’opinió i fer possible la participació activa dels infants i els adolescents 
mitjançant els consells de participació territorial. 

 
Obert el torn d’intervencions  

El Sr. Màrquez exposa que el Pla de Joventut, 2012-2016, vigent actualment, té com 
un dels seus objectius desenvolupar una oferta d’oci de qualitat i atractiva per la 
població jove, en consonància amb el Pla d’Acció Cultural, apuntant que el Pla 
anterior, 2007-2011, detectava la manca d’espais de trobada i convivència per a joves, 
com ara un local compartit, amb activitats lúdiques i culturals, una ludoteca o similar, 
dividit per edats, valorant, al mateix temps, com un dels aspectes atractius a Malgrat, 
la varietat de locals d’oci nocturn, entès com un oci nocturn diferent, posant  
especialment de manifest la inexistència d’una oferta d’activitats de caire més cultural i 
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fent èmfasis en el cinema, però també en el teatre, la musica i, sobre tot, l’esport, 
assenyalant, en aquest darrer cas, la dificultat d’accés a les instal·lacions esportives 
per fer-ne un ús particular i la manca d’espais, fent esment de la llei 14/2010 que parla 
dels drets de la infància i la joventut, que, en l’article 11 diu que els poders públics han 
de promoure els drets dels infants i adolescents a participar activament en la 
construcció d’una societat més justa, solidaria i democràtica; que els poders públics 
han de fomentar la solidaritat i la sensibilitat social perquè s’incrementi la participació 
dels infants i els adolescents i es generin espais socials nous que dinamitzin la 
participació responsable d’aquest sector de la població, parlant l’article 56, de que el 
plantejament urbanístic ha de preveure espais i zones recreatives publiques idònies 
perquè les infants i els adolescents puguin gaudir del joc i l’entreteniment, considerant 
que això encara no s’ha dut a terme o s’ha fet en una petita mesura, recordant que 
abans s’ha dit que els 50.000€ que s’havien derivat de Cultura a Joventut, feien falta a 
Joventut, el que justifica aquesta moció per tal que els joves del municipi tinguin accés 
a un oci diferent del que se’ls està oferint actualment, en tant que la implicació del jove 
a Malgrat no està vinculada municipalment enlloc, exceptuant alguna entitat o 
associació, demanant, per tant, aquesta taula de joventut i que es puguin gestionar 
uns diners, ni que siguin mínims, dotant una partida especifica en el pressupost, 
mostrant una voluntat política que, de vegades, falta perquè els menors de 18 no 
poden votar, instant a complir els articles de la llei 14/2010, reconeixent que hi ha un 
esforç per part de l’Ajuntament amb el tema de l’Arrela’t, per fomentar un oci més 
cultural, però que, malauradament, avui s’ha comprovat que no es continuarà duent a 
terme per falta de diners, considerant imprescindible que aquesta moció prosperi. 

El Sr. Roger manifesta que estan contents de poder parlar de polítiques de joventut, 
perquè és una àrea que els poders polítics tenen una mica deixada de mà, tant 
pressupostàriament com pel que fa als mitjans que s’hi haurien de dedicar, veient 
aquesta moció com una oportunitat, apuntant que, a banda de la llei esmentada, 
existeix la llei 33/2010, de polítiques de joventut, que fa referència als processos 
participatius i de consulta per part dels joves, molt escaient, quan s’està demanant la 
creació de taules, perquè el jovent del municipi pugui participar activament en els afers 
públics i en l’acció per desenvolupar iniciatives i projectes, indicant que el referent pel 
que fa a polítiques de joventut, és el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, 
reconegut interlocutor dels poders públics en matèria de Joventut, apuntant que si, 
com a poders públics, s’ha de fomentar la cultura participativa de les persones joves, 
cal millorar la finalitat de tots aquests sistemes, per tal que es sentin cridades a 
participar dels assumptes que les afecten, dient que el Pla local de Joventut, 
efectivament, té una vigència 2012-2016, el que obliga a elaborar un nou Pla per no 
perdre oportunitats, com a Administració local d’acollir-se a subvencions que poden 
venir des del departament de Joventut, entenent que aquesta renovació s’ha de fer 
d’una manera diferent a com s’ha fet fins ara, essent valents i creant un Consell local 
de Jovent, fent que els joves es sentin cridats a participar, trobant necessària aquesta 
moció que presenta la CUP, si bé consideren que caldria ampliar el focus i reorientar el  
que fa als espais per fer activitats i l’oci juvenil, demanant una petita  modificació en 
l’acord quart que, si s’acceptés, portaria a rectificar també una part del cinquè, estant 
disposats a aprovar els tres acords primers tal com estan, tenint en compte aquesta 
ampliació dels objectius i que canviant l’expressió de taula de joventut per parlar 
directament del Consell local de Joventut, que ha de tenir un protagonisme destacat en 
l’elaboració del nou Pla que ha d’entrar en vigor al 2017. 
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El Sr. Serret manifesta que sempre han defensat  i defensaran que els joves tinguin 
veu i vot i que es puguin governar des de les Administracions, estant d’acord amb 
algun dels punts que presenta aquesta moció i en que el Pla Local de Joventut, 2012-
2016, està obsolet, recordant que el seu grup ja fou molt crític amb la seva redacció, 
per entendre que no l’havia de redactar una entitat de fora del municipi, sinó que 
s’havia d’haver treballat des de la casa, amb els joves del municipi i les entitats 
juvenils, pensant que, tot i que la CUP treballa molt bé les mocions, aquesta precisa 
treballar-se més perquè els joves mereixen una proposta més ambiciosa i que es 
pugui aprovar per unanimitat, considerant que la taula de Joventut pot estar bé, però 
que hauria de formar part de tot un seguit d’actuacions d’aquesta manera nova de fer 
política, en que una nova manera d’educar des de l’àmbit de l’educació social s’apunta 
en els plans locals de joventut, amb una forma de fer de no intervenció, que treballen 
per projectes que ells redacten, acompanyats pels tècnics, amb un pressupost que 
després es porta al plenari i veuen com el projecte tira endavant, trobant que, 
coneixent el funcionament de l’Ajuntament, abans de demanar una partida especifica,  
caldria tenir redactat com es treballarà, perquè, altrament, no funcionarà, proposant 
deixar la moció damunt de la taula, perquè no hi ha prous arguments perquè avui 
s’aprovi per unanimitat i, per tant, amb tot el pes que la joventut de Malgrat mereix, 
treballant conjuntament tots els grups per portar-la al proper plenari. 

La Sra. Vega manifesta que estant d’acord en la joventut s’ha de fer sentir, considerant  
que seria bo, com s’ha dit, deixar la moció sobre la taula i presentar-la millor. 

La Sra. Ponsa  proposa també deixar la moció sobre la taula per millorar tots junts 
algunes coses. 

E Sr. Cuní  manifesta que el món ha canviat i els joves i el seu model de funcionament 
també, indicant que aquesta reflexió la farà sempre amb una base tècnica, perquè els 
tècnics porten molts anys treballant amb els joves, apuntant que el model consisteix en 
que en que un jove o entitat porta un projecte i la regidoria de Joventut l’acompanya,  
l’informa i l’ajuda, considerant que deixar-ho sobre la taula és bo, sobre tot per poder 
escoltar la vessant tècnica, afegint respecte al tema dels equipaments i de 
desenvolupar l’oferta cultural, que el PAC diu que és convenient que, des de la 
regidoria de Joventut, es lideri un programa que s’apropi a les demandes culturals dels 
joves, potenciant les seves iniciatives, a nivell individual o col·lectiu, apuntant que es 
compta amb Centre Cívic, on intenten posar-hi tot l’esforç possible amb els mitjans de 
que es disposa, dient que ara mateix hi ha 200 joves fent tallers i que l’any 2015 hi van 
passar 2.811 joves, existint un moviment constant, matisant que, com a objectiu que 
marca el PAC, hi ha el d’apropar als joves als diferents llenguatges artístics, comptant 
amb el Malgrat Art, el Juliol Jove i totes les activitats de Festa Major, que es van 
potenciant segons els recursos que es tenen, informant, en relació al PLJ vigent, que, 
atès que tot canvia molt i molt ràpidament, es demanarà una pròrroga d’aquest pla, 
concloent que la moció està feta amb molt bona intenció, però que no s’adequa gaire a 
la realitat que es va copsant des de la regidoria. 

El Sr. Màrquez  manifesta que valoren positivament totes les intervencions, dient que  
amb aquesta moció es dóna un primer pas, com quan ERC va presentar la moció dels 
graffits i es va fer una primera passa per arribar a unes conclusions, acceptant la 
modificació dels acords en un únic acord relatiu a la trobada amb tots els partits amb 
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representació dins del Consistori, per tal de crear aquest consell de Joventut i posar en 
comú tot el que pensen sobre joventut, indicant que han presentat aquesta moció per 
donar força al jovent i que això engrescador, apuntant que el Sr. Cuní ha heretat una 
de les regidories més complicades i més abandonades i que Centre Cívic és un calaix 
de sastre, que engloba Cultura, Joventut i fins i tot la gent gran que hi va a fer tallers, 
quan el s’està demanant és un espai pels joves, perquè no existeix cap sala on només 
hi tinguin cabuda els joves. 

El Sr. Cuní  respon que, abans d’això, és bo preguntar l’opinió de les persones que 
utilitzen el Centre Cívic per veure si això és veritat, considerant que és un punt de 
cohesió ferm i és bo que hi entri gent de totes les edats. 

El Sr. Màrquez  manifesta que hi està d’acord, però que el problema és que el jove no 
té el seu propi espai. 

El Sr. Roger manifesta que estarien d’acord en seure i parlar de com s’ha d’enfocar, si 
bé, si no es vol començar amb mal peu, caldria un canvi de plantejament per part del 
regidor de Joventut, entenent que els tècnics hagin de fer unes valoracions perquè 
coneixen de primera mà el teixit associatiu i el jovent, apuntant, però, que si es pretén 
enfocar el tema amb dinamisme, prorrogar el pla actual no es un bon començament i 
caldria analitzar quin abast té aquesta decisió política, considerant que el jovent de 
Malgrat mereix posar-s’hi tots plegats de manera seriosa, decidint quines prioritats i 
quins objectius perseguir, quina mena de participació es vol pel jovent, si es vol 
informar-los i consultar-los o si es vol també que prenguin decisions, essent partidaris 
d’aquesta darrera opció, trobant descoratjadora aquesta sortida inicial de prorrogar el 
PLJ actual, perquè seria una actualització d’una actualització, dient que, en la mesura 
del possible, ERC donarà suport a un nou PLJ, per entendre que és una peça bàsica, 
si es volen impulsar polítiques de joventut serioses, precisant comptar, evidentment, 
amb uns recursos econòmics que valdrà la pena dedicar-hi, perquè donant 
protagonisme al jovent, deixant-los participar i creant espais de trobada, s’evitaran 
despeses en altres àmbits. 

El Sr. Serret manifesta que no tenen inconvenient en que l’únic punt de la moció sigui 
la trobada amb tots els partits polítics, el que no deixa de ser deixar-ho sobre la taula i 
tornar-ho a presentar el mes que ve, indicant que el Centre Cívic es va vendre als 
joves com un espai únic per a ells, dient-los que seria d’autogestió i que es podrien 
portar projectes endavant, demanant, avui, que es plantegi un projecte ambiciós per 
Malgrat i que no se’ls torni a enganyar, apuntant que els sembla molt bé que ara el 
Centre Cívic doni resposta a demandes d’altres col·lectius, reiterant, però, que no 
estava pensat per les demandes que està donant ara, existint grans demandes de 
joventut i d’altres sectors, des de serveis socials, treball educatiu o pedagogia social, a 
les que, actualment, a Malgrat no se’ls està donant resposta, dient que, si quan s’obre 
un centre, se li dóna utilitat per tot i per a tots els col·lectius, vol di que molts col·lectius 
estan en detriment del que necessiten, i els joves els primers, lamentant que tornin a 
anar a la cua de les prioritats del govern, demanant que, de forma prioritària, es posi fil 
a l’agulla en aquest treball conjunt, no essent de rebut que altres col·lectius sempre els 
passin al davant .  
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La Sra. Vega manifesta, si la proposta és de seure i debatre, comptaran amb el seu 
suport, recordant que, quan es va fer la llei de barris, l’estructura que es va presentar 
parlava d’una sala insonoritzada perquè anessin a tocar i un bar especial pels joves, 
que poguessin gestionar ells, sense que hi hagués d’anar cap regidoria, resultant que 
tot el que es va parlar,  allà s’ha quedat, instant ara a solucionar-ho i tirar endavant, 
sense mirar enrere. 

El Sr. Cuní respon que està d’acord amb el que ha dit la Sra. Vega, apuntant que a 
tots els joves que van al Centre Cívic, se’ls dona resposta i que, la pròrroga del PLJ, 
que s’ha qualificat d’error pel senyor Roger, ha estat consensuada a nivell tècnic.  

El Sr. Mercader  intervé dient que  abans les reunions es feien al Centre Cívic de la 
Immaculada, que, comparat amb l’actual Centre Cívic del Castell i la Verneda, 
representa una millora substancial, recordant que, dins del PLJ, hi havia una 
llarguíssima reivindicació del jovent, que s’ha fet realitat, apuntant que al buc d’assaig 
hi van moltes persones, o el bar autogesitonable, si bé, a dia d’avui, no s’han fet les 
activitats i, per això, hi ha màquines de vending, manifestant que no tot és negatiu, ja 
que els tallers d’idiomes, d’informàtica i les reunions que fan les entitats juvenils, es 
porten a terme, per bé que una altra part dels objectius, no s’ha assolit, considerant 
que l’objectiu principal del Centre Cívic era que hi hagués un equipament cultural, no 
solsament pel barri, sinó per a tota la població, intergeneracional, en el que es 
poguessin relacionar gent jove i gent  gran, pensant que això és més positiu, que no 
pas que només hi hagi un col·lectiu. 

El Sr. Màrquez  proposa que el punt únic, digui més o menys: fer una reunió entre tots 
els grups municipals per proposar, debatre i extreure conclusions de cara a la creació 
d’un consell de joventut, redactant una proposta concreta que sigui apropada en el 
proper Ple de novembre, estant oberts a no posar una data concreta, per no posar 
pressió, considerant  important treure conclusions i una taula de treball, recordant que, 
quan tenia setze anys, va acudir a l’Ajuntament per primera vegada per proposar al 
tècnic adscrit la possibilitat de crear una associació juvenil, engrescant-los a crear el  
col·lectiu i que, quan la van crear, el govern del PSC, els va dir que no se’ls donaria 
subvenció, però que se’ls pagaria el lloguer on estava l’antic punt d’informació juvenil, 
manifestant, però, que, amb el temps, ni local ni res, perquè va acabar sent una oficina 
de l’Ajuntament, com ha passat amb el Centre Cívic, concloent que no se’n refiaran 
fins que vegin accions concretes, perquè en temes de joventut se’ls han denegat 
coses que se’ls havien promès. 

El Sr. Roger manifesta que, pel posicionament definitiu d’ERC, és bàsic el compromís 
del regidor de replantejar la pròrroga de l’actual PLJ, estant d’acord en que les tècnics 
han de donar la seva opinió, indicant, però, que si es volen fer polítiques de joventut 
amb un enfocament actual i modern, donant als joves alternativa i participació, s’ha de 
partir del compromís de treballar per un PLJ nou, considerant que el jovent és el que 
ha de seure, parlar, interactuar i tenir oportunitat de decidir què vol en polítiques de 
joventut al municipi, instant a posar-s’hi en tots els sentits, perquè existeixen 
problemàtiques diverses, més enllà del tema dels espais i de l’oci vinculat al consum 
d’alcohol i drogues, concloent que si es pot seure i parlar tots plegats per enfocar-ho  
correctament, es podran assolir objectius molt més amplis de cara al jovent de Malgrat 
de Mar. 
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El Sr. Serret manifesta que no els sembla malament que el Centre Cívic doni resposta 
a un seguit de necessitats, però que, en el seu dia, se’ls va vendre com un espai únic 
pels joves, decidint posteriorment donar-li un altre emplaçament, cosa que ha succeït 
al municipi diverses vegades, demanant que, ara, es treballi amb valentia, recordant al 
regidor de Joventut que el partit que representa fa molts anys que governa i que, per 
tant, hi ha un seguit de fets dels que el PSC n’és responsable, recordant que, quan 
s’han fet propostes, com la que va fer el seu grup municipal, d’obrir la piscina 
municipal del pavelló de l’avinguda Tarragona, en horari nocturn, perquè fos un espai 
per joves destinat a la cultura, petits concerts, espais de lectura, espai d’internet, se’ls 
va dir que beurien i es  drogarien, en una actitud totalment desmesurada per part de 
qui presidia aquell plenari i dels regidors, en el que el Sr. Mercader, - que és tan jove 
com ell mateix-  no van obrir la boca, esperant que ara de debò es vegi  un canvi, 
s’esvaeixi cert recel cap a l’Ajuntament i es pugui treballar plegats en un projecte que 
sigui creïble i no s’acabi tot en un altre consell que no es convoca.  

El Sr. Mercader pregunta quin és l’acord que es proposa votar. 

El Sr. Cuní respon que creu que és deixar-ho sobre la taula, parlar-ne entre tots, si pot 
ser també amb la part tècnica i consensuar-ho. 

El Sr. Màrquez  manifesta que es tracta de trobar-se per parlar del consell de joventut i 
treure unes conclusions reals.  

El Sr. Mercader proposa fer una reunió dels partits polítics per parlar el tema i arribar a 
conclusions, abans de fer un consell o una taula.  

El Sr. Serret  replica que això s’ha d’aclarir, perquè no és el que diu el seu regidor de 
Joventut, quan parla de que a la reunió hi siguin els tècnics. 

El Sr. Mercader  pregunta si vol que hi siguin els tècnics 

El Sr. Serret respon que primer caldria definir políticament el que es vol i que després 
els tècnic ja faran les seves aportacions.  

El Sr. Mercader  pregunta si tothom està d’acord en que els tècnics no assisteixin a la 
reunió. 

La Sra. Vega contesta que prefereixo que hi siguin els tècnics per conèixer la seva 
opinió. 

El Sr. Màrquez  manifesta que la primera reunió es pot fer sense tècnics per aclarir 
quin és l’objectiu que marca cadascun i que després ja hi vinguin els tècnics.  

El Sr. Serret manifesta que primer s’haurien de marcar les línies polítiques i després 
consultar els tècnics i els col·lectius juvenils, apuntant que, atès que és un treball molt 
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fort, si se n’acaba parlant al desembre, ho entendran, perquè el termini no sigui una 
soga al coll que no permeti fer les coses ben fetes.  

El Sr. Mercader conclou que la proposta és que l’únic punt de la moció sigui que es 
faci una reunió a nivell polític per treballar les polítiques de joventut.  

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de  data 6 d’octubre de 2016.  
 
Vista la moció del GPM de la CUP-PA, de data 30 de setembre de 2016, 
modificada en el decurs del debat,  el Ple, per assentiment dels disset membres 
assistents,  ACORDA: 
 
ÚNIC. Fer una reunió a nivell polític per treballar polítiques de joventut. 
 
11. Moció dels GPM d'ERC, PDC i les CUP, per declar ar La Pilona com, a bé 
d'interès local i estudiar i executar la seva conso lidació. 
 
Consideració prèvia: Aquesta proposta ha estat estudiada i formulada per les 
historiadores i historiadors: Sònia Garangou i Tarrés, Núria Arís i Serra, Joan Piña 
Pedemonte i Joan Bosch i Ballbona. Els grups municipals que l’encapçalem la 
defensem en la seva totalitat. 
 
Antecedents 
 
1.- La Pilona, una plataforma marítima situada a la platja de l'Astillero de Malgrat, que 
va ser instal·lada a principis del segle XX com una plataforma per carregar el ferro que 
s'extreia de les mines de Can Palomeres, ha esdevingut amb el pas del temps 
quelcom més: un element patrimonial extraordinàriament valuós pels malgratencs. Les 
restes arqueològiques del que va ser una activitat econòmica del poble, són 
actualment un dels trets identitaris més característics de la nostra vila una part  
preciosa del nostre imaginari col·lectiu, utilitzat fins i tot com a reclam comercial.  
 
2.- En els darrers anys un gran nombre de malgratencs han mostrat la seva 
preocupació pel que es veu com un procés de degradació evident de la Pilona, fins el 
punt que s'ha creat un grup a les xarxes socials demanant que aquesta icona 
malgratenca sigui preservada. Aquest interès no és nou, fa temps que s'està 
demanant al Consistori que faci un pas endavant per la conservació d'aquest element 
emblemàtic. El 5 de novembre del 2009  l'Ajuntament acordà, a petició d'una moció 
conjunta presentada per CiU, ERC i ICV-EUiA, l'inici de les accions necessàries per a 
comprovar l'estat de la plataforma, prendre les mesures adequades i fer les gestions 
oportunes davant les Administracions per tal d'evitar una major degradació i assegurar 
la seva conservació. Només es va portar a terme la primera part d'aquest acord i es va 
realitzar un estudi que va ser presentat el 24 de març del 2011 per l'empresa SERPRO 
S.L., en el que s'exposava l'estat de la Pilona i el cost que tindria fer-hi les accions 
necessàries.  
 
3. Cinc anys després no s'ha portat a terme cap acció i la degradació de la Pilona 
ha seguit inexorable el seu curs. En el darrer ple de setembre de 2016, es va 
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decidir incloure-la com a vestigi dins un pla director, però aquesta mesura no 
assegura la seva conservació. 
 
4. Segons la memòria del POUM, datat de l’any 2004, el patrimoni historico-
artístic està integrat per tots els béns, mobles o immobles relacionats amb la 
història i la cultura del municipi, que per llur valor mereixen una protecció i 
defensa especials, de manera que puguin ésser gaudits pels ciutadans i puguin 
ésser transmesos en les millors condicions a les generacions futures. 
 
Obert el torn d’intervencions  

Les senyores Serra i Casajuana  i els senyors Núñez i Carvajal , procedeixen a donar 
lectura a la moció. 

La Sra. Castellà manifesta que l’equip de govern té la voluntat política de protegir i 
donar valor a la Pilona, com a element emblemàtic del poble, estant d’acord amb la 
moció, excepte en el termini màxim d’un any, perquè primer, s’hauria de catalogar la 
Pilona com bé d’interès local, el que comporta uns tràmits tècnics d’informe, per bé 
que està inclosa en l’estudi arqueològic de Joan Llinars i que el justificant històric 
existeix, recordant que, en el passat Ple, en que es va aprovar la modificació de l’espai 
de Can Palomeres, es va demanar que s’inclogués, el que es podria fer amb una fitxa 
dins de l’Avanç o modificant el catàleg del POUM, havent de decidir com fer-ho, 
apuntant que tot això requereix un temps, indicant que després hi ha l’estudi de la 
conservació de la Pilona i que caldrà redactar un projecte i buscar subvencions, per la 
qual cosa caldria treure aquest termini o ampliar-lo, perquè s’ha de ser realista i 
probablement no es compliria. 

La Sra. Serra demana al senyor alcalde un parell de minuts perquè els tres grups en 
puguin parlar, manifestant que tenen por de no posar temps, preguntant quin termini 
es proposaria.  

La Sra. Castellà  respon que un parell d’anys. 

El Sr. Roger manifesta que s’ha comentat que, pel tema de la declaració de bé 
cultural, existeix un estudi que es podria utilitzar, preguntant si compleix els requisits. 

La Sra. Castellà  respon que s’utilitzarà com a base, perquè es necessiten dos 
informes.  

El senyor alcalde disposa un recés de cinc minuts, transcorregut el qual, es 
reiniciar la sessió. 

El Sr. Mercader pregunta si algun representat dels grups vol comentar el que han 
acordat  
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La Sra. Serra,  parlant en nom dels grups que han fet la proposta, manifesta que 
estarien d’acord en que la moció quedés tal com està, amb el termini d’un any, 
comprometent-se a ser flexibles, si en el termini d’aquest any, se’ls justifica que no 
s’ha pogut dur a terme, perquè s’ha d’entendre que poden sortir entrebancs, 
mantenint, però, un termini prudencial, perquè darrera d’aquesta proposta hi ha el 
neguit de molta gent  i perquè, fent una mica de recerca d’hemeroteca, resulta que 
aquest és un tema recorrent, que s’ha portat moltes vegades al plenari, havent recollit 
articles dels anys 1998, 2000, 2001, destacant un article del Punt Diari, de 27/10/1998, 
on es deia que, a raó d’un viatge a Murcia, l’alcaldessa va manifestar amb molt 
convenciment que es duria a terme un homenatge a totes les persones que van 
treballar a les mines, es parla de la Pilona, de la seva conservació i es proposava fer  
un monument, havent trobat també xerrades del GEM sobre la importància de les 
mines, a la revista Som-hi, de juliol del 2000, tractant-se d’un tema que ha estat 
present en programes electorals, però que mai no s’han dut a terme, com ha passat 
amb el Molí de la Sal, concloent que, amb un tema com aquest, hi ha l’obligació 
d’acotar el termini per poder-ho portar a terme. 

La Sra. Castellà  respon que no volen aprovar una moció i després haver de dir que no 
s’ha pogut complir. 

La Sra. Casajuana  manifesta que proposen deixar-la tal com està, però, en l’acord 
tercer, quan posa en un termini màxim d’un any, afegir “essent possible la prorroga 
d’un any més, amb causa justificada”.  

El Sr. Mercader diu que accepten aquest redactat. 

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de  data 6 d’octubre de 2016.  
 
Vista la moció dels GPM d’ERC, CUP-PA i PDC, de dat a 30 de setembre de 2016, 
modificada en el decurs del debat,  el Ple, per assentiment dels disset membres 
assistents,  ACORDA: 
 
Primer. Incorporar urgentment La Pilona al catàleg de béns protegits del pla 
d’ordenació urbanística municipal com a BCIL nivell B, béns culturals d’interès local pel 
seu interès com a excepcional vestigi arqueològic del nostre passat miner i el seu 
significat actual com a tret identitari de la població. 
 
Segon. Dur a terme les accions necessàries amb totes les Administracions 
competents per tal de garantir la seva consolidació i adequada conservació, assumint 
els costos, si és necessari. 
 
Tercer.  Que la consolidació i adequada conservació es prenguin amb la màxima 
celeritat possible donat l’estat de degradació dels suports de la plataforma. En un 
termini màxim d’un any, essent possible prorrogar un any més amb causa justificada. 
 
Quart. Posar en valor aquest element com a vestigi més visible de l'excepcional 
paisatge cultural de les Mines de Can Palomeres integrant-lo en les futures accions de 
patrimonialització (interpretació, socialització, difusió).  
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12. Moció del GPM d'ERC, per donar suport al “Corre llengua 2016”. 
 
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Malgrat de 
Mar presenten aquesta moció a Plenari per tal que sigui aprovada, si s’escau. 
 
La normalització plena de la nostra llengua és una tasca que requereix l’esforç de 
tothom, ja que només d’aquesta manera podrem garantir que el català sigui una 
llengua viva i amb futur en un món cada cop més globalitzat. Per aquest motiu, des de 
la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana  (CAL) volem donar-hi un 
nou impuls per mitjà de la 20a edició del Correllengua . 
 
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del 
territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en 
l’element d’integració de les persones nouvingudes.  
 
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop 
més recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que 
menysprea la llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els 
fonaments del nostre sistema educatiu. 
 
Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens obrirà 
un futur de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i lingüístiques.  
 
Atesa la consolidació que després de 20 anys està assolint la iniciativa cívica del 
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i 
societat civil en general. 
 
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), 
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots 
els municipis i comarques de parla catalana. 
 
Obert el termini d’intervencions 

El Sr. Roger,  abans de començar l’exposició de la moció, manifesta que comparteixen 
l’encapçalament de la moció amb els grups PDC, CUP i JxM. 

La Sra. Castellà i els senyors Núñez, Serret i Carvajal  procedeixen a donar lectura a 
la moció. 

La Sra. Vega avança que s’abstindran perquè no considera que la llengua catalana 
estigui perseguida ni marginada, considerant que és bo que la llengua catalana es parli 
a molts llocs, perquè enriqueix a la persona.  

El Sr. Mercader manifesta que, com cada any, votaran a favor, si bé no  l’encapçalen 
perquè a la part expositiva hi ha alguna cosa que no els acaba de lligar. 

El Sr. Roger manifesta que, només per copsar si existeix discriminació o no cap a la 
llengua catalana, es pot veure el vídeo de la setmana passada, de dues advocades  
davant d’una jutgessa a Olot, convidant, com sempre, a tots els grups a que aprovin 
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aquesta moció, amb la voluntat de que la gent que està implicada amb el tema del 
Correllengua, senti que té el suport de la institució, convidant a la població de Malgrat 
a assistir-hi, perquè enguany es comptarà amb la participació d’una autora literària, 
que és malgratenca i apreciada per la majoria, reconeixent així l’obra destacada d’una 
persona del municipi en l’àmbit de la cultura. 

La Sra. Serra convida a la Sra. Vega a anar als jutjats per veure si la llengua catalana 
és perseguida o no, apuntant que ha tingut judicis a Olot i té una resolució de la 
mateixa jutgessa que diu que no entén la seva demanda, afegint que això passa 
perquè hi ha gent que no entén que un tingui el dret de parlar en la seva llengua, no 
existint una situació d’igualtat. 

El Sr. Màrquez manifesta que el PP ha intentat treure rèdit polític d’una qüestió que 
els catalans viuen amb tota normalitat, com és el bilingüisme, destacant que, com a 
PP, es poden expressar al Parlament en les dues llengües o les tres, perquè s’accepta 
l’aranès, - tot i que ve de l’occità, i podria arribar a ser llengua pròpia quan Catalunya 
s’independitzi -, mentre que al Parlament de l’estat espanyol ningú es pot expressar en 
una llengua materna, com el català, el gallec, el bable o l’euskera, destacant que, a la 
Comunitat Valenciana, fins que no hi ha hagut un canvi de color polític, no hi ha hagut 
una normalització del valencià, el català o com ho vulguin anomenar, utilitzant sempre 
la llengua com un tema de debat polític, quan, en realitat, la integració a un país és fa 
a través del seu idioma perquè vehicula una cultura i cada idioma és una manera de 
veure la realitat del món, concloent que aprofitar-se de la llengua, com fan PP i C’s, 
per treure un rèdit polític, no és el més ètic. 

La Sra. Vega replica que pot parlar en dos idiomes, lamentant no poder-ho fer en tres, 
recordant que als 14 anys va anar a treballar a una empresa, on la van obligar a parlar 
en català i va estar encantada d’aprendre’l, concloent que aquesta és una moció de 
poble, que el benefici serà per Malgrat i que és amb això amb el que s’ha de quedar. 

El Sr. Mercader apunta que al País Valencià hi governen els socialistes. 

El Sr. Màrquez  replica que juntament amb Compromís.  

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de  data 6 d’octubre de 2016.  
 
Vista la moció dels GPM d’ERC, PDC, CUP-PA i JxM, d e data 1 d’octubre de 2016, 
el Ple, per setze vots a favor (ERC, PDC, CUP-PA, J xM i PSC) i una abstenció  
(PP),  ACORDA: 
 
Primer.  Donar suport als actes del Correllengua 2016 per tal de fer-ne efectiva la seva 
celebració, essent un instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena 
normalització de l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor 
de la seva unitat. 
 
Segon.  Donar suport a les entitats i grups del municipi implicats en l’organització del 
correllengua i aportar la infraestructura necessària i ajuda necessària per al bon 
desenvolupament de les activitats programades. 
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Tercer.  Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis 
d’aquesta Corporació 
 
Quart.  Donar suport a les iniciatives del voluntariat promogudes per la Coordinadora 
d’Associacions per la Llengua i encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral 
entre persones i col·lectius, i especialment, entre la població nouvinguda, per tal 
d’afavorir la integració i la cohesió social. 
 
Cinquè.  Fer arribar aquests acords a la seu nacional de la Coordinadora 
d’Associacions per la Llengua (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos, 08014 de 
Barcelona, i als organitzadors del pas del Correllengua pel municipi. 
 
13. Dació de compte dels decrets 2497/2016 a 2792/2 016 
 
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets dictats per l’Alcaldia, des del 2497 al 
2792/2016. 
 
13-A.- La Sra. Casajuana manifesta que han vist quatre decrets d’alcaldia, un, de 23 de 
juliol, un, de 20 d’agost i dos, de 3 de setembre, que fan referència tres d’ells a baralles, i 
un, a la tinença d’un arma prohibida, indicant que tot això té a veure amb el que la CUP 
ha escrit en el seu blog, en relació a la zona d’oci nocturn del passeig Marítim, proper a la 
discoteca Tropicana, destacant que hi ha un informe policial, de mitjans de juny, d’unes 
trenta pàgines, en el que s’exposen els antecedents d’aquesta zona, amb les baralles 
que hi ha hagut, arribant a una sèrie de conclusions, que, si cal, ja diran en el seu 
moment, apuntant, però, que hi hauria motivació per proposar una limitació horària durant 
un temps per intentar minorar aquestes històries, preguntant com pensa actuar el govern 
davant d’això, recordant que, quan va haver-hi la primera ganivetada, a principis de juny, 
el senyor alcalde es va expressar molt preocupat, dient que farien tot allò que fos 
necessari per minimitzar aquest impacte, perquè a ningú agrada que entre els joves hi 
hagi violència ni espais en els es portin armes prohibides, ni tampoc veure en un informe 
una sèrie de fets ocorreguts que es vinculen directament amb usuaris d'aquesta 
discoteca. 
  
El Sr. Mercader respon que agraeix la pregunta i que encara l’hauria agraït més si li 
haguessin fet abans de publicar en el seu blog que havia tingut aquest informe tres 
mesos parat en el seu despatx, la qual cosa no és certa, manifestant que des de la policia 
s’ha fet tot el que es podia fer, havent demanat un reforç als mossos d’esquadra per 
aquella zona, el que ha fet que disminuís molt el tema de les baralles i les incidències a la 
via pública, encara que hi hagin aquests quatre decrets, apuntant que la policia va fer dos 
informes: un, que és al que s’ha fet referència, en el que es detallen, des de 2013 fins a 
dia d’avui, tots els actes incívics que hi ha hagut en aquella zona i l’altre, en el marc de 
l’activitat, en un expedient que es troba en tràmit, apuntant que s’està estudiant a nivell 
d’assessorament jurídic si es pot demanar a la Generalitat aquesta reducció horària, 
assenyalant que, des de 2013, hi ha hagut alguna reducció d’horari, passant de 6 a 5 de 
la matinada i que la propietat ha aplicat diverses mesures, concloent que el tema està 
pendent de determinar si aquesta reducció és possible, però no perquè l’alcalde tingui 
entretingut cap informe ni cap expedient damunt la taula, perquè això seria actuar una 
mica malament.  
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La Sra. Casajuana  agraeix l’explicació, apuntant que, en el seu moment, van considerar 
que aquest informe policial tenia prou rellevància per agilitzar el tema, manifestant que 
esperaran el resultat d’aquest assessorament jurídic, sempre respectant el dret a la 
defensa de les persones. 
 
14. Precs i preguntes 
 
14-A.- La Sra. Martínez  es refereix al festival de bandes que sembla que es vol 
replantejar i podria passar a ser bianual o fins i tot fer un altre cosa, manifestant que, 
quan es gasten recursos públics, cal intentar treure el màxim profit a les singularitats 
del poble, a partir dels interessos de les associacions i de la gent, canalitzant esforços 
per aconseguir que els esdeveniments tinguin èxit, cercant la complicitat del poble.  
 
La Sra. Ponsa  respon que recull el prec, manifestant que, aquests últims anys, el 
format del festival s’havia fet en un format massa gran i massa professional, matisant 
que això no vol dir que no vinguin bandes professionals de majorets, sinó que s’està 
repensant el format del festival, perquè la finalitat és, d’una banda, que pugui venir 
gent al poble i el pugui conèixer i d’una altra, donar a conèixer els balls tradicionals o 
les bandes i les majorets dels seus pobles. 
 
La Sra. Martinez  manifesta que el problema és que a Malgrat no hi ha cultura de 
majorets ni de banda, i que, tot i comptar amb dues de corals, les corals no van  
funcionar, aventurant que – sense desmerèixer la bona feina  del tècnics de Turisme - 
quan es fa un esdeveniment d’aquest tipus cal algú que hi entengui en la matèria i  
tingui els contactes apropiats per fer que l’esdeveniment sigui un èxit i funcioni.  
 
La Sra. Ponsa  contesta que el festival de bandes s’ha fet durant quinze anys, 
assessorats per les federacions catalanes de bandes, i que, l’acció d’anar contactant 
també es fa des de Malgrat Turisme, havent de tenir en compte que ara hi ha molts  
municipis que estan fent bandes i majorets, i potser caldrà incidir en una temàtica que 
els altres no estiguin fent. 
 
14-B.- La Sra. Martínez  manifesta que li han arribat queixes dels gronxadors de Can 
Campassol, demanant si es pot fer una inspecció per veure com estan, preguntant si 
es fa algun tipus d’anàlisi del sorrall del parc, perquè allà hi juga molta mainada.  
 
El Sr. Sánchez-Camacho  demana que, si es troben algun gronxador o joc infantil que 
està malament, no esperin al Ple i li comuniquin amb la major celeritat possible per 
actuar-hi ràpidament a través dels serveis municipals, apuntant que el controlador de 
qualitat de via pública vigila exhaustivament els parcs infantils perquè cap infant s’hi 
faci mal i es faci el seu manteniment amb la màxima qualitat possible, recordant que, 
amb ocasió del gronxador del parc del Francesc Macià, ja va dir que hi ha molts parcs 
infantils pels que hi passa molta gent, no coneixent, des que està de regidor, altre 
accident que aquell, indicant pel que fa al sorralls, que se segueix un protocol establert 
per la APDC, que pot facilitar perquè sàpiguen que es fa des d’espais verds amb 
aquest tipus d’equipament.  
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La Sra. Martínez replica que els gronxadors no estan trencats, ja que, si ho haguessin 
estat, l’hauria avisat directament, tractant-se de que hi falta una mà de pintura i una 
repassada, dient que, quan acabi el Ple, li ensenyarà les fotos. 
 
El Sr. Sánchez-Camacho  contesta que el manteniment pot ser de moltes 
característiques, no essent el mateix que es necessiti una mà de pintura o que hi hagi 
una esquerda.  
 
14-C.- El Sr. Roger manifesta que cercant una informació a la plana web del Consell 
Comarcal, es va adonar de que hi ha noticies de la majoria d’ajuntaments de la 
comarca, però que Malgrat no hi surt, demanant que  es faci la consulta al Consell 
Comarcal, perquè això pot fer que el municipi tingui una major visibilitat, es pugui fer 
més difusió de la informació oficial i que es generi més trànsit per la web municipal, 
afegint que es tracta d’un servei gratuït. 
 
El Sr. Mercader respon que recull el prec i agraeix l’aportació.  
 
14-D.- El Sr. Roger  es refereix al CAP i al seu tancament acabada la temporada 
d’estiu, observant que el senyor alcalde, que es queixava molt de que el conseller 
Comin no el rebia, demà tornarà a tenir una altra trobada amb ell, destacant que, 
segons consta en els mitjans, l’alcalde de Lloret de Mar també s’hi ha reunit en 
diferents ocasions, i ha aconseguit que el seu CAP no tanqui, al menys, fins a final del 
mes de desembre, invitant a prendre nota de que a la reunió va anar acompanyat d’un 
representant de cadascun dels grups municipals de Lloret i d’un portaveu en 
representació dels veïns de la població, amb la xifra de 8.000 signatures de gent del 
municipi que va posar sobre la taula del conseller, considerant que això caldria tenir-ho 
en compte, oferint-se, si el senyor alcalde ho creu oportú, per fer més pressió. 
 
El Sr. Mercader agraeix l’aportació, confirmant que l’endemà assistirà a una  reunió a 
la que, en principi, no havia estat convidat, i que tindrà per objecte, complint el que es 
va dir en la reunió d’alcaldes, la realització d’un estudi del desenvolupament de 
l’assistència d’urgències i de com s’hauria de redistribuir, perquè potser en alguns llocs 
fa falta obrir el CAP tot l’any i en altres,no, estudi en el que han de participar els 
municipis que reclamen el servei d’urgències de 24 hores, durant tot l’any, indicant, pel 
que fa a Lloret, que, certament, s’ha ampliat i que hi ha hagut una iniciativa conjunta 
de tots els grups polítics, encapçalada per l’alcalde, per una demanda popular, 
apuntant que aquesta noticia li va arribar, fa un parell de mesos, a través del PDC, que 
va proposar treballar el tema conjuntament amb tot el Consistori, recordant que 
l’alcalde de Lloret també és del PDC, i havia traslladat de quina manera fer la recollida 
de firmes, indicant que ho va trobar correcte i es tracta de posar-se mans a l’obra, 
agraint el recolzament que vulguin prestar tots els grups municipals, apuntant que, si 
es pot fer una recollida de signatures molt millor, ja que servirà perquè es vegi la 
necessitat de que Malgrat i també Palafolls, Santa Susanna i Tordera, tinguin l’accés al 
CAP les 24 hores dels 365 dies de l’any. 
 
La Sra. Serra  corrobora el que ha explicat el senyor alcalde, afegint que aquesta 
proposta li van traslladar aquest estiu, abans de la festa major, quedant en que,  
desprès de setembre, s’emplaçarien i es prepararia bé, partint de la idea que tenia el 
seu grup, que havia seguit molt de prop les accions que s’estaven duent a terme a 
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Lloret, engegant una acció que comptés amb el suport popular, a través de signatures, 
considerant que potser era millor plantejar-ho com una acció conjunta, des d’un 
principi, perquè tothom ho pogués sentir com una acció de Malgrat, traslladant aquesta 
iniciativa al senyor alcalde que hi va donar el seu suport, quedant, però, en no 
precipitar-se i fer les coses bé, ja que Lloret ho havia engegat molt abans, no podent 
evitar ara aquest tancament, però sí iniciar la recollida de signatures aquesta tardor, 
perquè, quan s’obri, ja no es torni a tancar, apuntant que el propi conseller s’ha 
compromès i ha dit a l’alcalde que vol repensar aquesta situació, considerant que els 
mateixos arguments que són aplicables a Lloret, ho són també a Malgrat. 
 
14-E.- Sr. Roger  pregunta a la Sra. Ponsa si ha convençut als seus socis de govern 
perquè li posin una partideta en el proper pressupost, perquè es pugui fer la  
retransmissió del Ple per streaming, que reiteradament s’ha demanat i que portava al 
programa electoral. 
 
La Sra. Ponsa respon que estudiaran recollir-ho en els pressupostos. 
 
14-F.- La Sra. Serra manifesta que aquests darrers dies a la web municipal ha vist una 
noticia que diu que Malgrat reformula la seva marca de poble, sorprenent que   la 
fotografia que surt és de la marca turística de Malgrat de Mar, destacant que es diu 
que s’hi està treballant des de la regidoria de Comunicació, amb la pretensió de 
modernitzar i posar en valor la identitat del poble, tant a seva projecció cap a la 
ciutadania de Malgrat de Mar com a cap a l’exterior, recordant que l’any 2007, el seu 
grup va presentar una  moció, que es va aprovar per tots els grups polítics, que deia 
que per una població turística, com Malgrat, és molt important la marca que projecta i 
que, ja que en el mandat anterior s’havia treballat una nova marca turística, es portés a 
terme el canvi del cartell que hi ha a l’entrada principal del municipi, des de la N-II, que 
dóna una imatge bastant lamentable amb un descampat mort de pena i un cartell, en 
el que la marca no és la del 2007, sinó vagi’s a saber de quin any és, totalment 
obsolet, vell,  lleig i deslluït pel sol, que no resulta certament una bona targeta de 
presentació, reiterant que es va aprovar, però que no s’ha dut mai a terme, com tantes 
altres coses que s’aproven en el Ple, dient que aquella marca, que potser estigui 
passada de moda, es va crear, quan estava al front de la regidoria de Turisme, amb un 
gran consens, perquè es va treballar a través d’un òrgan anomenat Consell de 
Turisme, en el que participava tot el sector turístic, i no es va crear per ser la marca de 
poble, sinó per vendre una marca de Malgrat a nivell turístic, preguntant qui ha 
considerat obsoleta aquesta marca i per què es substitueix des de la regidoria de 
Comunicació, quan fou  creada des de la regidoria de Turisme, considerant que és 
molt important que Turisme hi participi. 
 
El Sr. Mercader respon que la regidoria de comunicació ho treballa transversalment 
amb la regidoria de Turisme i Malgrat turisme, indicant que, certament, l’actual marca 
de Malgrat de Mar és una marca turística, enfocada cap al visitant, i la  població no s’hi 
sentia identificada,  havent pensat fer una sola marca, que no només pugui servir com 
a marca turística per vendre Malgrat, sinó també per temes de poble, amb la que tots 
s’hi puguin sentir representants, inclòs el sector hoteler i el sector comercial, a través 
de l’enquesta que s’ha estat fent aquest estiu des de la oficina de turisme als visitants i 
que està a la web perquè la puguin respondre els malgratencs i malgratenques, amb 
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l’objectiu final de tenir una sola marca i poder complir aquell acord de Ple, utilitzant-la 
en tots els àmbits i posant-la a l’entrada del municipi.  
 
La Sra. Serra replica que no li sembla que es vagi gaire bé, perquè es tracta de dos 
conceptes diferents, el que no vol dir que no es pugui canviar i que aquest argument 
es pugui tenir en compte, tenint la sensació de que es prioritzen una sèrie de coses 
que dubta que siguin realment les prioritats que avui té Malgrat i de que al darrera hi 
hagi un projecte, convidant a fer un monogràfic, amb Turisme i amb Comunicació, per 
parlar de què ha passat amb els festivals i de l’empresa turística de Malgrat, per tenir 
clar cap a on es va, abans de gastar diners que són de tots. 
 
El Sr. Màrquez manifesta que en això de la marca hi veuen com una mercantilització 
del sentiment de poble, entenent que una cosa és una marca turística i l’altra, la que 
ara es planteja, fent una enquesta per saber que opina el poble de Malgrat per canviar 
un marca, considerant que una cosa en la que s’ha identificar tota la ciutadania, no es 
pot fer només des d’un despatx i des d’un punt de vista, essent un tema que no s’ha 
parlat en junta de govern i no se sap si ho està pagant Comunicació o Turisme, 
apuntant que la marca de poble la tenen tots els pobles i és el seu escut, que és la 
imatge visual del municipi, que representa i identifica a tota la ciutadania, recordant 
que l’equip de govern, fa cinc o sis mesos, va tirar enrere una proposta de canviar 
l’escut oficiós, que és el que es té, demanant que, quan es plantegin canviar marques, 
parlin amb tot el municipi, preguntant quan costarà aquest canvi de marca, quin sentit 
té, com es pensa vendre i quines actuacions es pensen dur a terme perquè aquesta 
marca acosti més a la població. 
 
El Sr. Mercader respon que, si fa tantes preguntes a l’hora, li haurà de dir que es 
mirarà l’acta i les hi respondrà en el següent ple. 
 
El Sr. Márquez replica que, quan es tracti de temes que afecten a tot el municipi, 
s’haurien de parlar de bon principi amb tots els afectats i consensuar les coses des de 
la base, afegint que les preguntes les hi pot contestar ara o d’aquí a un mes. 
 
14-G.-  La Sra. Vega recorda que tenia feta una pregunta al regidor d’Esports.  
 
El Sr. Ruiz respon que el pavelló germans Margall, l’utilitzen tres entitats, per entrenar 
i per jugar, i que el pavelló de l’avinguda Tarragona, l’utilitzen quatre entitats, per 
entrenar, sense comptar el judo, i tres entitats, per competició, estant tots dos 
complerts, de forma que si, com passarà d’aquí a dues setmanes, el futbol sala a 
d’anar a jugar al Tarragona, hi anirà sense cap mena de problema. 
 
La Sra. Vega replica que la seva pregunta era sobre les cistelles.   
 
El Sr. Ruiz contesta que s’està treballant per posar-les. 
 
La Sra. Vega pregunta qui les pagarà. 
 
El Sr. Ruiz respon que l’empresa que les va treure. 
 
La Sra. Vega recorda que la reclamació la van fer el mes de juliol. 



 

55 

 
El Sr. Ruiz  diu que, quan es van treure les cistelles, ell encara no hi era i que, quan va 
entrar de regidor, les va reclamar i no deixa de fer-ho, reiterant que s’està treballant 
per posar-les i que les hauria de pagar l’empresa que les va treure, com també tot el 
cablejat que es van emportar i la resta. 
 
La Sra. Vega replica que, efectivament, les cistelles se les van endur quan ella era 
regidora d’Esports, però que el Sr. Ruiz era el regidor quan es va donar el vist-i-plau 
per reobrir el pavelló, sense que hi fossin les cistelles, resultant que encara no hi són i 
han de ser-hi, confiant en que la reclamació prosperi i les paguin i confiant també en 
que tinguin la idea de posar parquet en aquest pavelló. 
 
 
El Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari estenc aquesta acta. 
 
 
 

Vist i plau 
[Firma02-01]      [Firma01-01] 
 
 
 
 
Joan Mercader i Carbó    Joan Carles Nonell i Sendrós 
Alcalde      Secretari General 
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