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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
 
Data: 19 d’octubre de 2017 
Caràcter: ordinària 
Horari: de 19.00 a 21.50 h. 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
 
Hi assisteixen 
 
Grup de Junts per Malgrat - JXM 
 

M. Carmen Ponsa Monge, Alcaldessa, que presideix l’acte. 
Miguel Ángel Ruiz Giménez 
Mireia Castellà Climent 

 
Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal - ERC-AM 
 

Ramir Roger Artigas, 1er Tinent d’Alcalde 
Maria Ester Martínez Tarrés 

            Ricard Núñez Casanovas 
 
Grup del Partit Demòcrata Català (PDC) 

 
 Neus Serra i Bosch. 
Jofre Serret i Ballart, 2n Tinent d’Alcalde 

 
Grup de Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu – CUP-PA 
 

Francisco Jesús Márquez Carvajal  
Núria Casajuana Vives, 3ª Tinent d’Alcalde 

 
Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés - PSC-CP 
 

Joan Mercader Carbó  
Raquel Martín Cuenca 
Óliver Sánchez-Camacho García 
Sònia Viñolas Mollfulleda 
Isabel Ortiz Vera 
Sergio Ortín Lacoma 

 
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 anterior celebrada el dia 21 de setembre de 2017. 
 
2. Disposicions, acords i resolucions d'especial interès pel Consistori. 
 
3. Dació de compte de l'Informe de morositat corresponent al 3r. trimestre de 2017. 
 
4. Modificació de les ordenances fiscals i de preus públics que hauran de regir durant 
l’exercici 2018. 
 
5. Modificació de les bases reguladores de les subvencions atorgables a l’Ajuntament 
de Malgrat de Mar, exercici 2017. 
 
6. Aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a 
l'habitatge. 
 
7. Determinació de membres que formaran part de la Taula Local d’Habitatge de 
Malgrat de Mar 
 
8. Aprovació del "Pla per a l'energia i el clima de Malgrat de Mar". 
 
9. Dació de compte dels decrets  2067 a 2223/2017. 
 
10. Precs i preguntes 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1.  Aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada el 21 de setembre de 2017. 
 
La Sra. alcaldessa 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 21 de setembre 
de 2017,  còpia de la qual s’ha distribuït juntament amb la convocatòria. 
 
Pel Sr. Secretari es manifesta que a la pàgina 11 cal esmenar una errada en la 
intervenció del Sr. Mercader, de forma que allà on diu 28 mesos ha de dir 18 mesos. 
 
Sense cap altra observació, per assentiment dels disset membres assistents, es 
declara  aprovada l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 21 de setembre de 
2017, amb la indicada esmena. 
 
2.  Disposicions, acords i resolucions d'especial interès pel Consistori. 

2-A.- Sr. Serret: avui portem en coneixement de la ciutadania un dels punts que va 
passar per la Junta de Govern Local, del darrer 02/10/2017, en que la regidoria 
d’Inserció laboral elevava la petició de presentar al Servei d’Ocupació de Catalunya, 
per tal de continuar fomentant l’ocupació, la sol·licitud de subvenció del programa 
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treball i formació, en aquesta convocatòria 2017, sol·licitant un import total de 
98.184,80€ per la contractació de tres persones, durant 12 mesos i 4 persones durant 
6 mesos, amb una jornada del 100% per realitzar les diferents actuacions. Tres 
persones que estarien actuant en la millora d’accessibilitat i vigilància del parc del 
Castell; una persona manteniment i vigilància del cementiri; dues persones per fer una 
campanya d’informació ambiental i de civisme i una persona, per millora a l’atenció a 
l’usuari de l’escola d’adults.  

2-B.- Sra. Casajuana: el dia 10/10/2017, van passar una sèrie d’acords als que 
l’Ajuntament va arribar amb l’empresa Serveis Educatius Cavall de Cartró que és 
l’empresa que gestiona l’escola bressol “Els Fesolets”, la llar d’infants. Aquests acords 
van ser avançar l’hora d’acollida matinal, iniciant-se de 7 a 7:30h, establint que 
aquesta entrada al servei d’acollida podrà ser esglaonada i que els infants podran 
esmorzar en aquest servei. Esglaonada voldrà dir que a partir de les 7:30h podran 
entrar de la manera que més convingui a les famílies fins les 9, si bé, si entren més 
tard de les 8:15h, doncs hauran de venir esmorzats, no tindran temps les educadores 
de donar esmorzar. Aquest esglaonament s’entén perquè hem de propiciar que els 
infants estiguin el major temps possible amb les seves famílies. Si una família pot 
portar el nen a tres quarts de nou que no el porti a les 7:30 o les 8h. Suprimir el servei 
de 5 a 6 de la tarda per manca de demanda. Possibilitar la sortida també esglaonada 
de 12 a 13h. Incloure la figura d’una coordinadora pedagògica que actuï en tàndem 
amb la directora de l’escola. Incrementar el nombre d’hores de contracte de les 
educadores de suport, passant de 33 a 38h. Establir un salari de les dues educadores 
de suport amb el mateix salari que el de les educadores tutores. Aquestes millores es 
van fer de comú acord amb l’empresa, són millores que beneficien tant als usuaris, 
entenem, com als treballadors i treballadores. Aquests millores no suposen una 
modificació econòmica del contracte inicial. Si en el contracte inicial nosaltres acabem 
amb una ocupació total de les 7 aules, com a màxim, suposarien un augment de tres 
mil i escaig euros. Per tant, entenem que són millores que valen la pena i per això 
s’han fet. No és un acord aprovat en junta de govern local, però si és per donar 
resposta i fer-ho ja ara, perquè és una qüestió d’educació. A la pregunta que va fer de 
manera reincident en dos plens la regidora Ana Vega, en quant a les ajudes a menors 
de necessitats educatives especials, hem dirigit lògicament aquesta consulta als 
treballadors i treballadores del departament de la regidoria d’Educació i de Serveis a la 
persona i la resposta és la següent: a la Diputació, a l’àrea de Serveis socials, no hi ha 
ajudes d’aquest tipus. S’ha trucat a Diputació a Educació i els han dit que ells no tenen 
cap subvenció d’aquest caire. Ens han comentat que és un tema que volen treballar 
però com a subvencions o ajuts de centres educatius de subvenció especial 
directament. El que si que hi ha són unes ajudes que atorga el Ministerio de Educación 
i concretament són ajudes per alumnes amb una necessitat específica de recolzament 
educatiu, per discapacitat, trastorn greu de conducta o altres capacitats que sol·liciten 
directament les famílies. Són ajudes lligades a la renda familiar i patrimoni, són ajudes 
que es tramiten des dels centres on l’alumne està escolaritzat i són ajudes pels 
següents àmbits: ensenyament, transport, menjador escolar, residència escolar, llibres, 
material didàctic i reeducacions. Per tant, actualment, des dels treballadors públics que 
tenim que s’han informat degudament a la Diputació i a les administracions pertinents, 
les ajudes que hi ha les atorga el Ministeri d’Educació i repetim, són ajudes que 
sol·liciten les famílies i es tramiten des dels centres on l’alumne està escolaritzat.  

2-C.- Sra. Castellà: la Junta de Govern local va adjudicar, el passat 26/09/2017, els 
treballs del projecte del tram de Malgrat de Mar  de la ruta de la Tordera. Impulsada 
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pel Consell Comarcal de La Selva, amb col·laboració de la Diputació de Barcelona i 17 
municipis implicats. Els treballs s’han adjudicat a l’empresa CISA, empresa catalana 
d’infraestructures i serveis associats i es portaran a terme durant 45 dies. Els treballs 
inclouen la senyalització de la ruta i diverses actuacions sobre el vial i els seus marges 
per la creació dels trams de carril bici segregats al camí de la Pomereda i sobre la  
mota del riu Tordera. El tram de la ruta a Malgrat de Mar s’inicia al nucli urbà, 
concretament a l’estació de trens i gran part del seu recorregut discorrerà en paral·lel a 
la línia de la costa. Un altre gran part del traçat anirà paral·lel al riu Tordera, des de la 
desembocadura fins al municipi de Palafolls. Amb l’adequació d’aquesta ruta pel 
senderisme i cicloturisme, l’ajuntament pretén atraure visitants interessats pel territori i 
el seu patrimoni i diversificar l’oferta turística actual, contribuint a la 
desestacionalització.  

2-D.- Sra. Serra: explicar que, fa 8 anys, el 10/09/2009, l’Agència Catalana de l’Aigua i 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar van signar un conveni de col·laboració per 
desenvolupar diferents actuacions de correcció hidràulica a la riera de Palafolls al seu 
pas per Malgrat de Mar. En aquest conveni es preveia que l’ACA promouria i assumiria 
el finançament de la redacció de tots els estudis i projectes constructius de les 
actuacions de correcció hidràulica encara pendents en el tram urbà de la riera de 
Palafolls al seu pas per Malgrat de Mar. Concretament, es preveia la redacció del 
projecte relatiu a la construcció de la canalització de la riera en el tram 0, sota el pont 
de la Renfe, a la platja, en el terme municipal de Malgrat. Bé, ha passat el temps, 
aquest projecte no s’ha complert. L’ACA només va complir el compromís d’abonar 
l’import de les obres de la riera en el tram comprès entre el pont del carrer Passada i 
Riera però no va complir la resta d’obligacions adquirides en aquell conveni. A l’inici 
del rodatge d’aquest govern lo primer que vam fer, com és de domini públic, va ser 
trobar-nos amb els responsables de l’ACA per exigir el compliment d’aquest conveni 
que s’havia subscrit i preguntar quines perspectives, quin calendari hi havia pel 
compliment d’aquests compromisos. La resposta que se’ns va donar doncs no ens va 
satisfer, en el sentit que no hi havia ara per ara cap mena de voluntat per part de l’ACA 
de procedir al compliment dels compromisos adquirits en aquest conveni, per tant es 
va demanar un informe jurídic i en base a aquest informe jurídic el passat 15 de maig 
es va fer un requeriment a l’ACA per tal de que donés compliment al conveni, 
requeriment que s’ha formulat d’acord al que exigeix la llei, de manera prèvia a la 
interposició de recurs contenciós administratiu. El passat 12 de setembre la Junta de 
Govern local va acordar interposar aquest recurs contenciós administratiu davant la no 
resposta de l’ACA, contra la desestimació per silenci administratiu del requeriment que 
se li havia formulat a l’ACA pel compliment de les seves obligacions derivades del 
conveni signat al setembre del 2009. També va a cordar conferir la defensa de 
l’ajuntament en el referit recurs, els lletrats i procuradors corresponents. En la Junta de 
Govern d’aquesta setmana s’ha aprovat la despesa per aquesta defensa jurídica de 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar.  

2-E.- Sra. Castellà: també volíem donar informació sobre que la Direcció General 
d’Administració Local va notificar, el passat 23/06/2017, la resolució d’inici d’expedient 
de delimitació del terme municipal de Palafolls en el seu límit amb Malgrat de Mar, en 
el marc del procés d’elaboració del mapa municipal de Catalunya. L’ajuntament de 
Malgrat de Mar, en data de 17/07/2017 ha comunicat a la Direcció General 
d’Administració Local els membres que integren la comissió local de delimitació. En 
data de 06/10/2017, la Direcció General ha senyalat l’inici de les operacions de 
delimitació pel proper dia 23/11/2017 a les 10h a la seu de l’Ajuntament.  
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3. - Dació de compte de l'Informe de morositat corresponent al 3r. trimestre de 
2017. 
 
Vist l’informe emès per l’interventor municipal en data 4 d’octubre de 2017, i que 
literalment diu. 
“..... 

Primer.  
 
El present informe s’emet en compliment de l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol, de  modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, segons el qual: 
 
“Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar 
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei 
per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure 
necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals 
s’estigui incomplint el termini.” 
 
I, segons el punt 4 de l’esmentat article: 
 
“Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local, 
aquest informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri 
d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats 
autònomes que, d’acord amb els seus estatuts d’autonomia respectius, tinguin 
atribuïda la tutela financera de les entitats locals. Aquests òrgans poden igualment 
requerir la remissió dels informes esmentats 
 
Segon. Terminis de pagament  
 
De conformitat amb el que disposa l’article 3r de la Llei 15/2010, els terminis de 
pagament estan establerts en 30 dies. 
 
Tercer. Informació trimestral en relació als pagaments realitzats en el tercer 
trimestre de 2017. 
 
D’acord amb els registres comptables de l’Ajuntament la informació relativa als 
pagaments realitzats, durant el tercer trimestre de 2017 és : 
 

Pagaments realitzats en el trimestre

 Període mitjà 

de pagament 

(dies) 

 Nombre de 

pagaments 
 Import total  % 

Pagaments realitzats durant el trimestre dins termini legal 16,11           1.264           1.863.052,30      100,0%

Pagaments fora termini 4                  840,62                0,0%

Pagaments totals 3r trimestre 16,11           1.268           1.863.892,92      100,0%  
Quart. Interessos de demora satisfets  
 
S’informa que durant l’exercici no s’han satisfet interessos de demora per 
incompliment de terminis de pagament. 
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Cinquè. Informació relativa a les factures pendents de pagament a la finalització 
del trimestre : 
 
D’acord amb els registres comptables les factures o documents justificatius pendents 
de pagament a la finalització del trimestre són : 
 

Factures o documents justificatius pendents de 

pagament al final del trimestre

 Període mitjà 

de pagament 

(dies) 

 Nombre de 

pagaments 
 Import total  % 

Pendent pagament al final del trimestre dins termini legal 8,24             152              123.056,69         99,8%

Pendent pagament al final del trimestre foras termini legal 1                  302,39                0,2%

Pendent de pagament 2n trimestre 8,24             153              123.359,08         100,0%
 

 
Cinquè. Relació de factures respecte a les quals hagin transcorregut més de tres 
mesos sense haver reconegut la despesa. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 5.4 de la Llei s’informa al Ple de la 
Corporació que no consta, d’acord amb el registre de factures, que s’hagi produït cap 
demora en la tramitació del reconeixement d’obligacions, respecte als quals hagin 
transcorregut mes de 3 mesos des de l’anotació en el registre de factures fins a la 
seva aprovació. 
 
Sisè.  
 
De conformitat amb el que disposa l’article 4.4 aquest informe s’ha de remetre als 
òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit 
territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus estatuts 
d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals. 
 
 
Obert el torn d’intervencions 

Sr. Roger:com és habitual, donem compte trimestral dels pagaments que s’han 
realitzat en aquest tercer trimestre de 2017. Hem de dir que el període mitjà de 
pagament ha estat de 16,11 dies. S’han fet un total de 1268 pagaments per un import 
total de 1.863.892,92€ i també cal esmentar el fet que s’informa al Ple d’aquesta 
Corporació que no consta en el registre de factures que s’hagi produït cap mena de 
demora en la tramitació de reconeixement d’obligacions, respecte als quals hagin 
transcorregut més de tres mesos des de l’anotació en el registre de factures fins la 
seva aprovació.  

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 11 d’octubre de 2017. 
 
Vista la proposta de a regidoria de Serveis econòmics, de data 5 d’octubre de 
2017, el Ple, pren raó de l’informe d’intervenció, de data 4 d’octubre de 2017, que 
s’ha donat per reproduït. 
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4.  Modificació de les ordenances fiscals i de preus públics que hauran de regir 
durant l'exercici 2018. 
 
L’Alcaldia-Presidència d’aquest Ajuntament sotmet a la consideració del Ple de la 
Corporació el projecte de modificació de les Ordenances Fiscals reguladores 
d’impostos i taxes vigents a l’exercici d’enguany que han de regir durant l’exercici 
2018, amb aquest objecte exposa: 
 
De l’estudi elaborat amb aquest efecte sobre el sistema tributari establert pel text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, una vegada avaluat el probable rendiment dels impostos obligatoris i els 
voluntaris i les taxes que cal establir per la prestació de serveis o activitats, se’n 
segueix que, per a anivellar la previsió d’ingressos i despeses del pressupost de 
l’exercici 2018, és aconsellable proposar la modificació de les ordenances reguladores 
dels impostos i taxes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible 
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Així mateix i amb la finalitat de millorar la gestió i facilitar als contribuents la 
comprensió de les ordenances fiscals, cal introduir modificacions d’ordre tècnic en les 
ordenances. 
 
Les circumstàncies anteriors justifiquen que mitjançant la present proposta s’adoptin 
dos tipus d’acords amb rellevància a les ordenances que han de regir des de l’1 de 
gener de 2018. 
 
a) Modificació de l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos 
de dret públic municipals. 
 
b) Modificació de les tarifes dels preus públics. 
 
Obert el torn d’intervencions 

Sr. Roger: proposem modificar les ordenances fiscals per el proper exercici 2018 en el 
següent sentit: portem a modificació sis de les ordenances i les podríem, per fer-ho de 
manera entenedora, classificar de dues maneres: les tres primeres serien una 
adequació a les noves normatives, hi ha articles que cal adequar a la legislació 
actualitzada i les tres segones, que serien modificant algun tipus del preu que hi ha 
establert. En concret, a l’ordenança reguladora de l’impost d’activitats econòmiques, 
que és la número 2, el que fem és contemplar la normativa actual en aquesta matèria. 
En l’ordenança reguladora de la taxa per serveis generals, que és la número 7, 
modifiquem l’article 11 per adequar el redactat a les previsions que hi ha contingudes a 
la vigent redacció. En l’ordenança 8, que és la que regula la taxa per la prestació de 
serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través 
del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia, declaració responsable, així 
com pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions 
periòdiques, també modifiquem el redactat de l’article 6, relatiu a les tarifes, per tal 
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d’adequar-les als canvis normatius. Passaríem doncs al a segona de les 
característiques que dèiem a inici que seria les que afecten als preus. A l’ordenança 
número 9, que és la que regula la taxa per la prestació del servei de residus 
municipals, fem una modificació a la tarifa pels hospitals, clíniques i centres 
assistencials i establim una nova taxa de nova creació, en aquest cas, pel que fa a les 
llars d’infants, escoles, instituts i acadèmies amb servei de menjador. Per explicar una 
miqueta aquesta introducció a les ordenances, hem de dir que la voluntat d’establir 
aquesta nova taxa pels serveis de menjador que es present als centres privats i 
concertats del municipi, ho hem fet amb la voluntat que prenguin consciència de que 
aquest servei, que fins ara era gratuït per ells, genera unes despeses i de manera 
solidaria han de col·laborar a que per la seva part hi hagi una aportació, i més tenint en 
compte que, fins ara, el que són les llars d’infants privades del municipi, feien front a 
una despesa amb una taxa per aquest servei. Per tant, una mica la voluntat ha estat 
aquesta, per una banda pedagògica i per l’altra una mica de justícia comparativa amb 
el que fa referència a les llars d’infants. En les noves tarifes que s’han aplicat en 
aquest cas als hospitals, clíniques i centres assistencials, que aquests serveis 
pagaven ja fa anys aquesta taxa, hem establert uns nous barems, unes noves 
maneres de mesurar segons el nombre d’usuaris, en aquest cas, i el que fem és també 
adaptar el preu perquè és un preu que feia molts anys que no es tocava i creiem que 
cada vegada, com anem veient el nivell d’edat de la població és creixent i cada vegada 
hi ha més usuaris que utilitzen aquests serveis i, per tant, hi ha més generació de 
residus per part d’aquests centres. Com deia, com fa anys que no es tocava aquest 
preu, hem cregut oportú establir nous trams i també fer la revisió de preus. Hi ha 
també una nova taxa pel que fa als casaments civils que es fan en recintes i 
instal·lacions municipals, una taxa única de 150€ que l’hem establert perquè hem notat 
que hi ha una creixent demanda els últims anys d’aquest servei que fins ara era donat 
per aquest ajuntament de manera gratuïta, fins al punt que es donava el cas que hi 
havia persones d’altres municipis que venien aquí a fer el seu casament civil i per tant 
hem cregut que el cost que produeix aquest servei, moltes vegades en aquesta 
mateixa sala de plens, fer casaments suposa climatitzar-la, en el cas de l’estiu perquè 
estigui en condicions fredes normals i a l’hivern a la inversa, també requereix un servei 
de neteja i creiem que vistos els costos que són necessaris per donar aquest servei, 
creiem que és raonable establir aquesta taxa única de 150€. Per altra part, l’última 
ordenança que es modifica a la baixa és la que fa referència a la prestació del servei 
d’atenció domiciliaria. S’estableix una rebaixa del preu vigent, passant de 15,71€/h a 
13,44€/h. En referència al que són altres qüestions que creiem cal destacar és el tema 
de l’IBI que se’ns dubte és el que més afecta a l’economia de les famílies i les 
persones del municipi. Hem pres la determinació que aquest exercici 2018 l’impost 
sobre béns immobles no tindrà cap mena de variació, per tant els malgratencs i 
malgratenques pagaran la mateixa quantitat per aquest impost que han pagat durant el 
2017 i creiem que això cal destacar-ho perquè aquest si que és un impost que com 
deia grava l’economia familiar i creiem que el fet de no tocar aquest impost suposa per 
la nostra part també, un esforç de reconèixer que haurem de prestar serveis amb les 
mateixes condicions i sense augmentar aquest impost que ens dona uns majors 
ingressos en el pressupost total de l’ajuntament. Crec que ho hem intentat explicar el 
millor possible i d’entrada ho deixaria aquí. 

Sr. Mercader: tenim una primera pregunta molt senzilla que és saber els motius pels 
quals l’oposició no ha tingut accés a l’expedient de les ordenances fiscals fins el 
mateix dia de la Comissió Informativa, quan, teòricament, aquest expedient ha d’estar 
uns dies abans per a la seva consulta.  
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Sr. Roger: si no vaig mal fixat, l’expedient és cert que ha d’estar 48h abans de la 
Comissió Informativa, s’ha donat la casuística amb la Comissió Informativa de la 
setmana passada, que el dijous era festiu i es va avançar al dimecres. I si tampoc vaig 
mal fixat, crec que l’expedient va estar a partir de dimarts al migdia, per tant és cert 
que hi ha hagut unes hores de demora en el fet de que vostès poguessin consultar 
l’expedient, si que no estic d’acord amb vostè amb l’afirmació que fa que no el van 
poder tenir a disposició fins el moment de la informativa perquè com deia, si no vaig 
errat, el dia abans al migdia l’expedient estava a secretaria per poder consultar.  

Sr. Mercader: és cert que el dijous era festiu i que l’ajuntament va celebrar el dia de la 
Hispanitat. L’expedient no el teníem dimarts al migdia perquè nosaltres el vam anar a 
demanar i no hi era. Nosaltres ens reunim dimarts a la tarda i no el vam poder 
consultar. El dimecres és cert que hi era. Fent aquesta puntualització, abans d’introduir 
el tema de les ordenances fiscals, si que des del PSC volem mostrar el nostre 
malestar que davant d’un punt tant important com són els impostos, taxes i preus 
públics que s’aplicaran el proper any 2018, no se’ns hagi fet partícips ni s’hagi celebrat 
ni una sola reunió amb els grups de l’oposició per informar-nos de les modificacions 
que present avui, perquè puguem traslladar les nostres propostes sobre aquest tema. 
Després no facin males cares si presentem al·legacions, si aquesta oportunitat de fer 
propostes no se’ns ha sigut donada prèviament. Mostrem el nostre malestar perquè 
volem recordar que els governs encapçalats pels socialistes, que eren tant i tant 
obscurs, sempre se’ls havia convocat a diverses reunions per tal de dir la seva, tal com 
es pot demostrar l’any passat, si recuperem els e-mails que va enviar la Sra. Ortiz, que 
els va enviar la informació de les modificacions el mes de setembre i per tal que els 
grups de l’oposició fessin les seves aportacions amb temps, es van portar a Ple el mes 
de novembre, perquè tinguessin part del setembre i tot el mes d’octubre per dir-hi la 
seva. Així de malament i així d’obscur es comportava el govern encapçalat pels 
socialistes. En canvi el nou govern quatripartit de les finestres obertes, transparent i 
participatiu, no ha sigut capaç o no ha tingut la voluntat ni d’informar-nos ni de 
convocar una sola reunió. També volem mostrar el nostre disgust per no tenir a 
disposició l’expedient de les ordenances fiscals fins al mateix dia de la comissió 
informativa, cosa que ens ha dificultat el seu estudi. Des dels PSC, per ser propositius, 
demanem i creiem que no és de difícil compliment, que, ara que vindran els 
pressupostos, tinguin el respecte i l’elegància política de fer-nos partícips a l’oposició 
de l’elaboració i la informació dels pressupostos. I ho demanem perquè és el mateix 
que hem fet sempre quan els socialistes hem estat governant. No és res extraordinari, 
només demanem que el seu govern faci el que fèiem nosaltres. Entrant en matèria de 
les ordenances fiscals, recordar que l’any passat els socialistes al capdavant del 
govern, van aprovar  unes ordenances on es van congelar els principals impostos, i es 
van fer algunes modificacions com les taxes per les instal·lacions esportives i les 
instal·lacions municipals per actes culturals. També es va revisar el preu públic per la 
reproducció de documents fotogràfics i audiovisuals de l’arxiu ,municipal entre d’altres. 
En aquell moment, quan vam presentar nosaltres les modificacions a les ordenances 
pel 2017, ajustant aquests canvis, els partits que ocupaven l’oposició llavors i ara es 
troben en el govern, ens van criticar les següents coses: per part del PDeCAT la Sra. 
Serra ens va dir que eren continuistes i molt poc ambicioses, que teníem el deure 
d’explorar noves bonificacions i un repartiment més equitatiu dels impostos i taxes, 
treball que no havíem realitzat i que el terme congelar, com vostès avui congelen, no 
era cap novetat. El Sr. Màrquez de la CUP, ens va dir que no havíem estat gens 
imaginatius, que la CUP no apujaria els impostos  a tothom ni tampoc els congelaria a 
tothom, cosa que estan fent a  dia d’avui, sinó que els apujaria als que més tenen, 
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preguntat, que jo també els pregunto, si el govern s’ha plantejat algun cop modificar el 
coeficient de l’IBI per aquells establiments que no destinen el sòl a habitatge com ara 
les caixes i els hotels. Saber si s’ha plantejat aquest tema perquè a les ordenances no 
hem vist que s’apugi l’IBI ni de les caixes ni dels hotels. Si també ens havíem plantejat 
bonificar a aquelles persones que destinen els seus pisos a lloguer social i que 
aquelles ordenances que presentàvem nosaltres no eren socialistes i que venia 
provocat per un pacte de govern amb promeses electorals d’uns i d’altres que vol 
quedar bé amb tothom. Això ho subscric des de la part socialista, a dia d’avui, amb el 
govern actual. Proposava la revisió de la taxa de rètols, criticaven el cost de la galeria 
de tir de la policia i la bonificació dels vehicles de més de 25 anys. Tampoc cap canvi 
en aquestes ordenances a dia d’avui. El Sr. Roger d’ERC proposava algun tipus de 
preu per accedir al parc Francesc Macià a la gent de fora, avui dia a les ordenances 
tampoc hi surt. Preus raonables per fer pagar als aparcaments més cèntrics com plaça 
Catalunya i Can Rierola, tampoc surt. Adjudicacions de guinguetes de la platja i crear 
una taxa per la verificació dels usos anòmals dels habitatges buits, que tampoc hi és. 
Davant d’aquestes crítiques i propostes que van realitzar a les anteriors ordenances 
fiscals, ara que vostès estan al govern i ho poden realitzar, els socialistes ens 
esperàvem que ens sorprenguessin i ens il·luminessin amb un bany de creativitat i 
noves idees amb aquestes ordenances que presenten avui, aplicant al menys el que 
van dir en el seu moment. Però no. Una altra vegada, com ja ens estem acostumant a 
l’oposició els partits han dit una cosa i al govern apliquen una altra. Segueixen sent 
continuistes, els agradi o no, com el PSC, ni han modificat l’IBI ni han modificat l’IAE, 
ni cap impost important com ha dit anteriorment el Sr. Roger. Fan exactament el que 
fèiem nosaltres amb els principals impostos: congelar-los. Només han modificat com 
ha dit el Sr. Roger o inventat taxes per recaptar més ingressos. Han modificat la taxa 
d’escombraries que afecta directament a les residències de Malgrat, augmentat a la 
residència de Malgrat un 73% de la taxa, que venen a ser uns 1000€ i augmentant un 
18 i un 17% de les taxes a les altres dues residències, que venen a ser uns 200€. Un 
ingrés total per l’ajuntament amb aquests increments de 1427€. Han creat la taxa 
d’escombraries per llars d’infants, escoles i instituts i acadèmies amb servei de 
menjador, que finalment acaben directament afectades les escoles concertades del 
municipi i que tenen en compte la superfície total de l’escola i el nombre d’alumnes 
total de l’escola, fet que fan pagar a una escola concertada 1557€, una escola que té 
dos equipaments 1900€, i una altra escola 778€. Un ingrés total per l’ajuntament de 
4280€. I creen la taxa d’utilització de recintes municipals per la celebració de 
casaments civils de 150€, que anteriorment a l’ordenança de Malgrat no existia i era 
un servei gratuït. Si calculem que gratuïtament es realitzaven uns 30 casaments 
anuals, parlem d’un ingrés com a màxim de 4500€. Bé, ara venen un seguit de 
preguntes. Li volem preguntar al Sr. Roger pel que fa a les taxes d’escombraries de 
residencies i escoles, quin estudi s’ha realitzat i en què es basen per tocar les taxes 
d’escombraries només de residències i escoles. Aquesta és la primer pregunta que 
fem.  

Sr. Roger: em sembla que ho he explicat al principi, pel que fa a les residències 
geriàtriques, ens ha semblat adequat variar els trams que hi havia establerts pel 
nombre d’usuaris, per tant hem introduït dos o tres trams nous que permeten tenir una 
modulació més exacta segons el servei, el nombre de persones a qui es dona. També 
crec recordar que he explicat que ho fèiem perquè era una de les taxes, que feia molts 
anys que no es revisava, entenem que hi ha una generació cada cop major de residus 
per part d’aquests serveis. Això és la resposta que li puc donar a la pregunta directa 
que se’m fa. En tot cas, si li sembla bé, quan toqui fer la intervenció puc fer alguna 



 

 11 

aportació a alguna de les qüestions que feia sobre els posicionaments que teníem en 
anteriors aprovacions de taxes. 

Sra. Casajuana: per complementar, perquè és taxa d’escombraries i és una feina que 
s’ha fet conjuntament des de la regidoria d’Hisenda i de Medi Ambient. La motivació 
és, en quant a les residències, si mirem la taxa d’escombraries aplicable i que es paga, 
per exemple, als països de l’Est, són molt més elevades que a les residències. 
Lògicament la residència no és hotel, perquè la gent hi va allà casi obligat, però els 
serveis que es donen són gairebé els mateixos. Per tant, el que es genera, és gairebé 
el mateix. Per tant aquí la taxa el que grava és un servei. Per tant, nosaltres hem de 
mirar si genera i quina quantitat genera i, a partir d’aquí, aplicar la taxa. En quant a les 
escoles, generen. Durant molts anys no se’ls ha cobrat la taxa d’escombraries, però 
generen. Mentre que a les escoles bressols se’ls cobrava, la qual cosa és bastant 
incongruent. Per que es fa? perquè generen, i com generen, se’ls ha de cobrar una 
taxa. Dit això, i donant compliment a la llei de procediment administratiu comú, 
nosaltres ens hem reunit amb els directors de les escoles i amb els directors de les 
residències i se’ls ha explicat i ho han entès perfectament. Les escoles entenen 
perfectament que han de pagar si generen. També els hem dit, perquè és una cosa 
sabuda, que és una línia de treball de la regidoria de Medi Ambient, independentment 
de qui l’encapçali, que pel que fa a les escombraries, la finalitat en tots aquells 
establiments i activitats que es pugui fer el porta a porta, el pagament per generació, 
que vol dir que paga més qui genera més i paga menys qui genera menys. Com ho 
podrem fer? Pesant. I això serà una cosa que haurem de poder desplegar al llarg dels 
anys. Ara perquè ho hem aplicat? Per evitar injustícies. El que no era normal era que 
les escoles bressol paguessin i les escoles generessin i no paguessin. El que 
demanaríem és una explicació sobre això, perquè no pagaven? Perquè tampoc 
estaven exemptes. Era una activitat que no existia, no estava regulada enlloc. 

Sr. Mercader: hem preguntat si s’ha realitzat algun estudi per les taxes 
d’escombraries. Creiem que lo més lògic és verificar taxes d’escombraries que afecten 
a tots els àmbits, és a dir, hotels, restauració, comerços, fins i tot als ciutadans, i entre 
ells residències i escoles, realitzar un estudi complert, i després, per no crear 
injustícies o greuges comparatius, tocar-ho tot de cop. Ens podem trobar una escola 
de música que no genera a penes residus i està pagant una taxa d’escombraries 
elevada, o una joieria, o una òptica, que genera menys residus que no pas un lloc 
d’alimentació. Si comencem a tocar la taxa d’escombraries, nosaltres creiem que s’ha 
de fer un estudi global d’això per no anar creant prioritats perquè s’han de tocar les 
escoles i les residències i no es toquen aquests comerços o altres coses. Creiem que 
si s’obra la taxa d’escombraries a modificacions, el que s’ha de fer és obrir-ho per tots 
els àmbits i no només a residències i escoles. Hem estat mirant ordenances d’altres 
poblacions i la veritat és que la taxa d’escombraries a residències només l’hem trobat 
a Girona. Ni a Calella, ni a Argentona, ni a Pineda, ni Mataró, entre d’altres. Si vostès 
volen crear una taxa, com a proposta a les escoles concertades, no seria més lògic si 
és pels residus del menjador, que tinguessin en compte el criteri de la superfície del 
menjador i no pas de la superfície del total de l’escola? No seria més lògic basar-se en 
els alumnes que es queden en el menjador i no pas en els alumnes totals de l’escola? 
Perquè el que no és lògic, creiem, és que hi pot haver molts alumnes a una escola 
però  potser a una escola on hi ha menys alumnes es poden quedar potser més al 
servei del menjador. També generen residus com papers i plàstics a l’hora d’esmorzar, 
que no només és el tema del menjador. Comparant l’import que han modificat i que 
han creat la taxa d’escombraries de les escoles concertades, podem veure que si el 
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comparen, la taxa d’escombraries a les escoles concertades surt molt més car que no 
pas de les residències, si es compara amb la superfície i el nombre de residents, tot i 
que les residències hi ha més varietat de residus. Per tant, creiem que amb tot això, 
s’hauria d’haver fet un estudi global que s’hauria d’haver fet una modificació global, ja 
que si toques només dos àmbits ja comences a tocar una mica totes les taxes 
d’escombraries. No sabem perquè s’ha prioritzat aquests dos sectors. Creiem que s’ha 
de fer un estudi general tenint en compte tots els àmbits, ja que no fer-ho a altres llocs 
crea aquest greuge comparatiu.  

Sra. Casajuana: s’han tocat aquests dos àmbits perquè ja es disposava d’un estudi 
sobre aquests dos àmbits. És a dir, ja eren unes situacions manifestament injustes i ja 
les podíem tocar. No es graven les escoles concertades, es graven les escoles que 
generen residus, el que passa és que a l’escola pública, si generem un rebut, ens el 
generem a nom de l’ajuntament, ho dic perquè a vegades es juga amb les paraules 
d’una manera maliciosa i no ho ha de ser. Es graven les escoles que generen, les 
escoles que tenen menjador, però no només es grava el fet que hi hagi menjador, les 
escoles generen paper i de tot, però es tria gravar no només per això, sinó les escoles 
que tenen menjador, que no vol dir que només es gravi pel menjador. Es té en compte 
la superfície destinada a escola, no es té en compte la superfície total, i això ho vam 
dir a la comissió informativa, que hi havia representants del PSC, i a la pregunta que 
va fer molt bé la Sra. Vega, van respondre des d’intervenció, que només es té en 
compte els metres quadrats destinats a escola. Si nosaltres fem la divisió del que 
representa aquesta taxa a les escoles per alumne, són 2€ a l’any per alumne. Val? 
Una família paga cent i pico. Però ho paga. És una qüestió de justícia. Té raó, que bé 
que ho puguem tocar tot, però ara no ho hem pogut tocar-ho tot, perquè no disposem 
de tots els estudis i tota la cautela per poder-ho tocar tot. Evidentment que s’ha posat 
damunt de la taula de diferenciar activitats i mirar, en funció de l’activitat, gravar més o 
menys, però com no disposem dels elements suficients per dur-ho a terme hem triat 
fer-ho de manera esglaonada. Si ho haguéssim fet de manera unitària potser ens 
hagués dit que era millor de manera esglaonada. Si ho fem de manera esglaonada 
potser ens hagués dit que era millor fer-ho de manera unitària. No passa res. Hem triat 
aquesta manera, és la nostra, és la informació de que disposàvem, era la correcta, era 
el que pensàvem que havíem de fer i ja està. I insisteixo, perquè durant tots aquests 
anys les escoles han estat generant i no s’ha aplicat la taxa de residus? Perquè? 

Sra. Ponsa: si vostè li vol contestar i sinó passem a la Sra. Vega.  

Sr. Mercader: és que tinc més intervencions, estem parlant d’ordenances, potser 
vostès han tret el ROM, però si em limiten les meves intervencions, portem amb això 
20 minuts.  

Sra. Ponsa: el que estic intentant és que no sigui repetitiu, potser si vostè fa tota la 
seva intervenció seguida, se li podrà contestar a tota. 

Sr. Mercader: és que a vegades no em contesten després.  

Sra. Vega: ho trobo tant injust, perquè es fan preguntes i tinc el mateix dret en un 
moment determinat, sigui la mateixa pregunta o sigui diferent. Crec que no té cap 
mena de sentit que jo ho tingui que fer tot perquè possiblement alguna d’aquestes 
preguntes les vull fer jo i vostè automàticament em treu el criteri de que surtin de 
nosaltres, i crec que no té que fer això. 
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Sra. Ponsa: es per seguir un ordre, primer el PSC que li toca per ordre fer la seva 
intervenció, que la faci tota sencera, perquè són sis regidors. Quan ells acabin 
comença vostè. 

Sra. Vega: Sr. Mercader, li agrairia que fos puntual amb les seves preguntes perquè 
sinó semblarem repetitius nosaltres. 

Sr. Mercader: nosaltres, igual que la resta de poblacions que no s’ha aplicat aquesta 
taxa creiem que no era necessària i que es poden fer moltes campanyes de 
conscienciació que no sigui a través de pagar aquesta taxa. Pel que fa a la taxa del 
casament civil, que és una novetat que han fet, ben bé les explicacions del Sr. Roger 
perquè es creï la taxa per temes de climatització, s’obren les finestres com diuen 
vostès i ja no es gasta, no? Però hem vist que aquesta taxa, per exemple, diu que és 
per recintes municipals. Busco la definició i és espai tancat o delimitat. Puc arribar a 
entendre que pugui ser el Parc del Castell, el Parc de Francesc Macià, però em 
pregunto per exemple si per fer casaments a la platja, que no és un recinte delimitat, 
es pagarà aquesta taxa o no i si ho pagarem tots tant els malgratencs com els de fora 
la població. Aquesta és una de les preguntes que venen. Ha dit que moltes persones 
venen de fora a casar-se a Malgrat. Si em sap dir quantes, així ho sabrem. De les 
altres preguntes que m’havien de contestar, era on eren les seves propostes de fa un 
any, la pujada d’IBI als hotels i a les caixes, el pagament de preu públic al parc 
Francesc Macià, el pagament d’aparcaments, la revisió de taxa de rètols, la creació 
d’una taxa de verificació d’habitatges buits. També preguntar on és la moció que vam 
aprovar fa un any de tarificació social i que es podia haver aplicat en aquestes 
ordenances. I no l’hem vist per enlloc. Creiem que era un moment idoni per presentar-
ho. Ha passat un any i no hem vist cap estudi. Hem vist a la moció de fa un any que es 
crearia una taula per tal de verificar els preus, no s’ha creat aquesta taula durant 
aquests 9 mesos, llavors on estan les tarificacions socials? I bé, comentar que després 
de les crítiques que vam rebre el seu dia de la poca imaginació que teníem, ens 
trobem amb aquesta proposta d’ordenances. Sabem, des del PSC, que si les coses es 
fan bé són difícils de millorar, però criticar-ho durant anys per només fer petits canvis 
per empitjorar-ho, fent pagar més a les famílies que van a les escoles concertades, a 
les famílies que tenen una persona gran a una residència, i fent pagar a les persones 
que volen fer un casament civil fora del jutjat de pau, però ho volen fer de manera 
festiva, sense fer un gran cost, doncs ens sembla com un frau polític amb el que 
pregonaven i el que avui estan fent, la veritat que ens sembla molt preocupant i 
lamentable. Ens dona la sensació, doncs, que s’han adormit una mica, que han estat 
més pendents en prioritzar altres coses que no han sigut el municipi i que una vegada 
més el govern format per 4 partits polítics no s’han posat d’acord i que, per aquests 
motius, l’expedient de les ordenances no ha estat disponible fins al darrer dia, perquè 
estaven encara discutint algunes coses de si aplicaven o no. Veiem que des del 
govern quatripartit han preferit no fer grans canvis, per no mullar-se ni uns ni altres, per 
no provocar tensions internes, renunciant una vegada més a tot el que s’havia suggerit 
fa un any i el que havien promès en els seus programes electorals, cosa que deixa en 
bastant mal lloc la credibilitat d’aquests grups polítics que governen i que, una vegada 
més, no compleixen el que van dir a l’oposició. Finalment, ja els avanço que el PSC 
votarem en contra d’aquestes ordenances, perquè no han sigut capaços ni d’informar-
nos ni de fer una reunió per traslladar les nostres propostes. Votarem en contra de les 
primeres ordenances del govern de les finestres obertes perquè, un cop més, no estan 
aplicant el que diuen. Votarem en contra perquè els pocs canvis que han introduït, 
perjudiquen directament a les famílies del municipi que van a escoles concertades, 
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residències o volen fer un casament civil a l’ajuntament, que abans era gratuït i ara 
hauran de pagar. Votarem en contra perquè els canvis que han proposat suposen 
10.000€ extres d’ingressos, una quantia petita per l’ajuntament, però que pot fer anar 
malament a algunes famílies amb aquests serveis. Votarem en contra perquè no hi ha 
cap benefici pels ciutadans. Si tu preguntes quin benefici té pels ciutadans aquesta 
modificació d’ordenança fiscal? Cap. Fan pagar més taxa d’escombraries a 
residències, creen una taxa d’escoles concertades i creen una taxa per casaments 
civils. Hi ha alguna taxa que es rebaixi? No. Simplement es congela. Votarem en 
contra demanant que,per fer aquesta modificació d’ordenances, per perjudicar aquests 
serveis, la veritat és que el millor que podien haver fet és no tocar res.  

Sra. Serra: he demanat el torn d’intervenir per contestar a les al·lusions del PSC al 
PDeCAT però també per fer-li un prec, Sr. Mercader. D’entrada, li vull demanar que 
com haurà observat i observa tothom, aquest govern de les finestres obertes que vostè 
li agrada dir, li permet fer les intervencions en cada punt tant amplies com vol, en la 
forma que vol. Li agrairia que concentrés les preguntes, perquè així facilitem que sigui 
dinàmic el Ple i facilitem repartir les respostes. Després la Sra. Vega té tota la raó, no 
s’ha d’esperar in eternum a poder intervenir. Jo crec que aquí s’haurà de posar una 
mica d’ordre i li demanaria que ho féssim de comú acord, no ens barallem per això, 
però aquesta forma que té d’intervenir crec que està sent un abús a la llibertat que 
hem posat en aquest Ple perquè vostè es pugi expressar. No vull pas que s’ho prengui 
malament, però, home, moderi’s una mica perquè aquesta forma de preguntar i anar 
fent, al final el que fa és que la gent perd el fil del que estem parlant i els que hem de 
contestar també. Vostè critica aquestes ordenances dient que són petits canvis el que 
s’han fet. Jo li vull recordar una frase simpàtica que fa uns anys estava de moda que 
era allò dels petits canvis són poderosos. I li demano que no menystingui aquests 
petits canvis. També penso que s’ha precipitat en la seva valoració perquè s’han portat 
unes ordenances fiscals, però després es portaran uns pressupostos i es portaran 
propostes que s’estan treballant com la de l’IBI que vostè demanava pels propietaris 
que cedeixen els pisos de lloguer, que s’estan treballant i aniran en forma de 
subvenció i que vostè serà convidat a participar-hi. No avanci esdeveniments, no es 
precipiti en els judicis que fa de la forma de treballar d’aquest govern. El que vam 
demanar en el Ple d’ordenances fiscals de l’any passat, des del nostre grup, va ser 
que s’implantés l’estudi de la tarificació social. Vostè sap que per fer això s’ha de fer 
un estudi ampli abans. Nosaltres volem treballar en aquest model, i aquest model no 
s’improvisa d’un dia per l’altre. Per tant és molt lògic que es portin en aquest moment 
aquests petits canvis que vostè defineix i que jo crec que no són petits canvis, ja es 
veu que hi ha una voluntat de canviar, però realment el que no ens interessava era fer 
un apunt més o menys en aquestes ordenances, sinó canviar el model que tenim i fer 
un model que suposi un repartiment més equitatiu del cost dels serveis públics. Això, 
per tant, serà un projecte que s’haurà d’anar treballant i si vostè vol participar-hi, 
nosaltres igual que li agraïm les aportacions que ens ha fet a les seves intervencions, li 
agrairíem les aportacions que ens faci en aquesta línia de treball. També dir-li que 
m’agradaria que aquest debat no fos perquè ara contestem i s’allargués més la 
intervenció. Des del nostre grup hem fet la reflexió que quan algú ens fa al·lusions d’un 
altre grup, és lògic que es contesti, però no fem eternes aquestes al·lusions, per tant jo 
no li tornaré a contestar en la mesura del possible cap més comentari, crec que ja ha 
quedat molt clar el que volem dir, no hi ha més tema de debat, ja s’ha dit tot el que 
s’havia de dir i no m’agradaria que això s’anés fent etern. Si us plau, intentem 
concentrar una miqueta la intervenció de cadascun, no li limitem en el temps, ja ho ha 
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vist, la presidenta d’aquest plenari li dona molta canxa, però això dificulta una mica 
l’actuació de tota la resta de grups. 

Sr. Roger: de manera breu, dir un parell de qüestions. Si ens posem a revisar el 
passat, podem revisar-lo tots plegats. Dir que sí, que és cert que el primer any que 
vostès van presentar ordenances i pressupostos es va convidar a l’oposició a 
participar, a fer propostes, propostes que eren escoltades, però ignorades quan 
s’havien de materialitzar. I si no em falla la memòria, puc afirmar que el pressupost i 
les ordenances de l’any passat no vam ser convidats a participar-hi. Busquem actes, 
perquè jo també les he buscat sobre aspectes que després tractarem, que ja li vaig 
advertir el passat ple que ho buscaria, per tant, parlarem sobre la paraula mentida, en 
parlarem, perquè de buscar a les actes en sabem tots, i si m’equivoco no em costa res 
rectificar. Però em sembla que l’any passat no vam assistir perquè no vam ser 
convidats a fer cap proposta a cap reunió d’ordenances i pressupostos. Una altra 
qüestió que vull recordar aquí és que vostè, de manera magnànima, també ens va 
ampliar el nombre de minuts per fer les intervencions durant el debat, aquells 5 minuts 
que teníem de rellotge es van convertir en 10. Em sembla que a la primera de les 
intervencions ens vam quedar a mig fer i vam poder intervenir posteriorment. Vull dir 
que vostè es queixa que no el deixem esplaiar i que no el deixem intervenir, i en canvi 
veig que la Sra. Vega, de l’oposició igual que vostès, troba a faltar un espai perquè 
vostè l’acapara. Per tant, això pel que fa a l’espai d’intervenció. ERC va donar suport a 
la proposta que feia el PDeCAT sobre la tarificació dels habitatges buits i el que vam 
dir va ser que nosaltres estàvem disposats a treballar en els espais que se’ns convidés 
sobre aquest tema. Després veurem que es crea aquesta taula d’habitatge que 
nomenarem amb uns membres i la representant d’ERC farà les propostes que cregui 
oportunes sobre tarificacions d’habitatges buits, que era una de les propostes que 
vostè ens ha retret que fèiem l’any passat i que aquest any a les ordenances no ho 
veu, perquè ERC ha considerat que l’espai de treball es crearà i es treballarà en 
aquest àmbit. També critica que, per una banda, diu que no tenim imaginació i que les 
propostes que hi ha en referència a questes ordenances, en vistes a les de l’any 
passat, són poques i que porten pocs recursos a les arques públiques. Entenem que hi 
ha una contradicció quan les critica. O una cosa o l’altra. Quan es tira una moneda, 
cau d’una banda, no cau de les dues. En aquest cas, és de les que hem considerat 
suficientment treballades per portar aquí, vostè no hi està d’acord, ens recrimina que 
són un frau polític. ERC li pot dir que vostès han fet 30 o 35 anys de frau polític, 
perquè clar, també n’han fet de variacions sobre ordenances i, si entrem en aquesta 
dinàmica i aquest vocabulari, no anem massa enlloc, però si és el que volen establir, 
manifestar que no és la nostra voluntat i que no hi caurem. Evidentment, hi ha 
qüestions que havíem posat sobre la taula, sobre aparcaments, sobre cobrar taxes al 
parc Francesc Macià. Si vostès han estat atents al que es generava des d’aquest 
govern, això s’ha posat sobre la taula, s’ha valorat, no hi ha decisions a prendre en 
ferm encara sobre això i el que no farem serà precipitar-nos en qüestions que són 
bastant diverses les opinions que hi pugui haver i, per tant, si no hi ha un consens i, en 
aquest cas, fins a dia d’avui no hi és, el que no farem serà precipitar-nos i posar en 
safata el fet que, si fem perquè fem i si no fem, perquè no fem. I crec que si no hi ha 
res més, per la meva part ja està. 

Sra. Casajuana: ha esmentat una mica el que els diferents grups municipals van dir 
l’any passat en relació a les ordenances fiscals, i ja està bé, perquè aquesta acta s’ha 
de tenir en compte i nosaltres també la tenim en compte a l’hora d’elaborar les 
ordenances fiscals per evitar caure en contradiccions. No caiem en contradiccions, 
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caiem potser en coses que hem dit que podríem fer i no les estem fent. Damunt de la 
taula ha sorgit un IBI de si es podria gravar per exemple als hotels. I es va decidir que 
no, perquè si es volia iniciar l’obra de remodelació del Passeig Marítim i es volen 
aplicar unes contribucions especials, es considerava que aquesta doble imposició era 
massa bèstia. I és aquesta la realitat, sense amagar-ho, després podem matisar o 
pensar que no, però és així. L’argument és: home, ara apujarem l’IBI als espais 
hotelers i els cobrarem unes contribucions especials per fer el passeig? Era això. La 
idea que probablement hi hagi IBI, que hi hagi establiments o finques que hagin de 
contribuir més que d’altres, probablement. Com es farà? Com ha dit la Sra. Serra, 
s’intentaran fer subvencions o bonificacions o el terme legal que correspongui, perquè 
hi hagi famílies que l’IBI es vegi reduït. Per tant, no s’augmentaran uns, però si que es 
reduiran els altres. I aquesta reducció pot passar per un altre Ple, gener, febrer, quan 
sigui. Nosaltres seguim amb la idea de que hi ha negocis que potser l’IBI ha de ser 
més elevat. Però si no s’ha fet aquest any, ha estat per això. Potser si no es fa al llarg 
de dos o tres anys és per això. I també estem passant una mica amb interrogant a 
nivell de país i és així. Vostès cada dia fan esment de totes les empreses que marxen, 
val? És una situació una mica complexa per anar pujant impostos. El que no pot ser és 
que es digui que el fet de que s’hagi aplicat la taxa d’escombraries a les escoles, 
s’hagi augmentat la taxa d’escombraries a les residències i s’hagi posat la taxa per 
casar-se, miri, jo no estic casada, però no ho he pagat ni un duro, m’he fet parella de 
fet per internet. No m’ha costat ni un duro. Ho dic perquè si algú ho vol fer, hi ha el 
registre de parelles de fet de la Generalitat i no val res. Home, que algú que es casi li 
vingui de 150€ en un moment donat, tots hem anat a casaments. Una mica de 
respecte també per la gent que està tramitant l’expedient, per la gent que està 
escombrant l’arròs... la pregunta nostra seria com és que la gent no ha pagat una 
petita taxa per això? No passa res, tothom ho ha d’entendre, és una cerimònia privada. 
També em deixaran la sala de plens quan faci 40 anys per celebrar-ho? Serà gratis? 
El Parc Francesc Macià no està gravat per aquesta taxa, val? Qui vulgui casar-se allà 
aquesta taxa no ho proveu. Si algun dia al parc em diuen que pel manteniment s’ha de 
pagar una entrada, no passa res. El fet de pagar un IBI, una taxa d’escombraries, de 
fet l’impost municipal que paguen els contribuents de Malgrat de Mar genèric és l’IBI. I 
no val per tot, eh? Perquè aquella gent que no es casa, que? Es passa la vida pagant 
els casaments? Ho dic perquè com diu que la taxa minora tant l’economia de les 
famílies... home, no exagerem. Ha dit que afecta a l’economia familiar. Dos euros 
anuals per família a les escoles per la taxa d’escombraries. Dos euros anuals. És lo 
que representa. I no oblidi que al darrera de les residencies, de les escoles, també hi 
ha un negoci. Dedicat a un bé comú, sí, però un negoci. Matisem una mica els 
conceptes, perquè acusant tant a la lleugera de certes coses, home.... Pot dir que som 
més o menys imaginatius, atrevits... però, que afecten a l’econòmica  de les famílies, 
no. Una cosa que potser pensen, perquè ho diuen, això s’ha fet així perquè no es 
porten bé. La veritat és que si que ens hi portem. S’ha debatut, s’ha consensuat, s’ha 
decidit i s’ha fet. I com ha dit la Sra. Serra, es portarà la tarificació social d’una manera 
seriosa i ben feta.  

Sr. Mercader: acabaré el debat, perquè clar, vostès poden parlar 4 grups i d’oposició 
només n’hi ha un. 

Sra. Ponsa: perdoni, n’hi ha dos 

Sr. Mercader: vull dir que hi ha un grup nombrós a l’oposició i crec que és lògic que es 
pugui parlar amb més temps, perquè, a vegades, sembla que els hi molesti i després 
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estem nou mesos sense fer Ona Política, no? Però bé, m’han explicat més o menys on 
són les seves propostes que estan pendents d’aplicar més endavant, que s’ha de fer 
un acte de fe perquè hi siguin, però en el que aprovem avui, no hi són, ni les propostes 
que van fer, perquè no han tingut temps diuen d’aplicar-les seriosament, però la 
realitat és el que aprovem avui i per això som crítics amb aquestes ordenances. Si el 
dia de demà es compleix el tema de la tarifació social, es portarà a Ple i votarem. I per 
acabar, tema del casament, hi ha altres llocs, si es fa a la platja encara no m’han dit 
que es faria, perquè no és un recinte tancat ni hi ha cost de treballadors, suposo que 
es farà pagar, no? No sé si s’ha trobat algun regidor que vulgui fer-ne un a la platja i 
els tràmits són els mateixos, per tant, jo crec que potser ara tothom va a casar-se a la 
platja per no pagar. Potser només fer aquesta reflexió, que si en comptes de posar 
recinte municipal, posen espai públic, ho tenen solucionat. Per acabar, hi ha altres 
ordenances que si que es paga però hi ha un apartat que diu que es bonifica el 100%, 
si una de les dues persones que es casen està empadronada. Crec que hauria estat 
bé, si apliquen aquesta taxa, també aplicar aquesta bonificació que surt a ordenances 
com Pineda, Mataró o altres. Per acabar, el nostre vot serà en contra. 

Sra. Ortiz: jo li volia dir al Sr. Ramir que no pretenc que em demani disculpes, no cal 
que miri ara les actes de Ple, tant sols miri el correu electrònic, hi trobarà que de l’any 
passat hi ha un munt de correus parlant de la reunió que vam tenir amb les 
ordenances. No els porto, però podem anar on vulguin a obrir el correu. 

Sra. Serra: Sra. Ortiz, si que és veritat que ens va fer correus, perquè, li recordo, que 
tenia un problema amb la taxa de l’ús del pavelló. Per això ens va convidar, no per 
discutir les ordenances, perquè no ens va parlar de cap altra, li interessava aquest 
punt, perquè vostè volia tenir consens. Només llegir-li al Sr. Mercader i a vostè la meva 
intervenció de l’acta de Ple de l’any passat. Perquè ja que portem actes de ple, li 
llegeixo aquesta intervenció: La Sra. Serra apunta que l’article 22.3 del ROM diu que 
qui es consideri al·ludit per una intervenció podrà sol·licitar al president que segueixi 
un torn per al·lusions que serà breu i concís, preguntant perquè quan demana un torn 
per al·lusions, mai se li cedeix la paraula.  

Sra. Ortiz: vaig explicar a la reunió, a qui va venir, les ordenances que hi havia i vaig 
explicar tots els apartats i els vaig fer un plec de fotocopies. Evidentment que vam 
buscar el consens per la taxa que diu, però hi havia tot lo altre. 

Sra. Vega: en primer lloc, crec que les coses no les fan com les tenen que fer, perquè 
el torn de paraula tindria que anar alternatiu, no només a un, perquè ara resulta que 
ens repetirem. Li voldria demanar que contesti només el Sr. Ramir, perquè si han de 
contestar tots, aquí estarem fins les 12 de la nit, i com són ordenances fiscals, crec 
que el Sr. Ramir està preparat per poder-me contestar a les preguntes. Amb tot 
l’agraïment a la Sra. Casajuana, que segur m’ho faria molt bé, però crec que el públic 
mereix una mica de consideració, també.  

Sra. Ponsa: sempre que no hi hagi cap al·lusió a cap altre partit polític. 

Sra. Vega: no en penso fer cap. Moltes de les coses estan repetides, no li penso fer 
repetir perquè penso que no seria just. Jo volia fer un prec. Jo ja sé que vostès saben 
lo que vaig a preguntar, però voldria que m’ho expliquessin com per nens petits, com 
de vegades m’han fet a mi. Quan posen les taxes, posen que s’afegeix una nova taxa 
per llar d’infants, escoles, instituts i acadèmies amb servei de menjador. Jo em 
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pregunto, el menjador pot tenir 32 metres quadrats o 200. Jo entenc que vostès puguin 
dir que els col·legis poden gestionar més nens, no ho discutirem, però la taxa és sobre 
els espais que tenen menjador escolar. És lo que posen. Dit això, pregunta. Diuen que 
és una misèria, dos euros. Puc pensar igual o diferent. Poden dir que els col·legis 
concertats tenen beneficis, no toca parlar d’aquests beneficis. A vegades acabem 
discutint per les idees diferents que tenim, perquè són molt socials, però veig que és 
un govern que de social no en tenen gaire. Jo em pregunto, si en un col·legi concertat 
venen famílies que no han demanat col·legi concertat, perquè no s’ho poden permetre, 
hi ha famílies que tenen beca de menjador amb un preu que està estipulat per llei, 
lògicament si s’incrementa, s’incrementaria el servei de menjador. Si s’incrementa en 
el servei de menjador, els preus estan estipulats. L’import de menjador és públic, són 
6,20€ a nivell comarcal, si és fix tot l’any, i 6.80€ si és eventual. Vostès deien que el 
públic no el podien cobrar, perquè ho pagaria l’ajuntament. Jo a nivell d’edifici estic 
d’acord, seria una mica fora de lloc cobrar als públics, però jo pregunto: els públics 
d’aquí tenen empreses privades dintre del col·legi. No són empreses públiques, tindran 
un benefici, perquè el menjador el cobren exactament igual que els concertats. No 
poden fer un conveni i que això ho pagui l’empresa privada? Perquè el Sr. Ramir deia 
que no volia un greuge comparatiu amb els demés. Potser no sap contestar, el Sr. 
Ramir, jo crec que el fan ara, el greuge. Vostè no creu que una empesa privada tindrà 
benefici per no tenir que pagar això i a altres, que saben que tenen menjador propi o 
altres empresa privada, tindran que implementar-ho?, no s’han plantejat arribar a un 
acord perquè aquestes empreses privades paguin una part d’això? O és que també 
tindrem que pagar-ho nosaltres? Aquesta és una. A partir d’aquí lo altre estic totalment 
d’acord en que cobrar per casar-se, alguna persona s’ha fet parella de fet, perfecte. 
Però nosaltres ens sembla que ja paguem les neteges amb els impostos dels espais 
municipals i perquè la gent faci la seva tasca de treball a nivell  de paper. Ho creuen 
convinent? Són vostès els responsables. Jo seré responsable de la meva votació. 
Vostès de les coses socials que fan. Crec que és un greuge i haurien d’haver mirat, en 
lloc de fer-ho tot en conjunt, tot el menjador, tots els metres, els alumnes que entren a 
l’edifici quan potser només hi ha 50 o 60 alumnes, al menys no m’ho han contestat 
així, i per això crec que vostè no ha fet bé els comptes. La resta, mal pesi, estàvem 
d’acord i no tornaré a repetir, i m’agradaria que tinguessin en compte que a mi 
m’agradaria que encara que ell tingui 50 preguntes per fer, que ho trobo perfecte, de 
tant en tant, imagini que les 50 les tinc jo i el senyor es queda sol. 

Sr. Roger: vostè parla del títol d’aquesta ordenança. Té aquest article que fa 
referència a aquests serveis, però l’ordenança és la 9 i diu: taxa pel servei de gestió de 
residus municipals. Això és el títol de l’ordenança. Dintre d’aquesta ordenança hi ha 
molts articles i el que modifiquem és l’11, que fa referència al que hem explicat 
anteriorment i diem que s’afegeix aquesta nova tarifa. Establim un percentatge de 
metres quadrats amb diferents coeficients multiplicadors que dona el preu final i és un 
preu pensem que força simbòlic. Penso que estem aquí discutint sobre la xocolata del 
lloro. Es molt respectable discutir sobre el que calgui, però perquè la gent ens 
entengui, són 6000€ repartits entre tres o quatre centres educatius concertats. Per 
tant, entenc que hi ha un interès i treure el tema és interessant des del punt de vista 
polític, però la gent també ha de saber de què estem parlant, que són xifres molt 
simbòliques. Per altra part, entenc que aquests conceptes els entén, però els vol 
remarcar. No gravem a les empreses, sinó a les escoles, que és pel que l’ajuntament 
té potestat de gravar. Jo entenc que potser si volguéssim gravar una empresa privada 
des de l’ajuntament, directament, perquè ofereix aquest servei, ho ignoro en aquest 
moment, ho puc mirar i fer-li arribar si és així o no, però potser no tenim aquesta  
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potestat, no ho sé, ho ignoro i ho reconec. Però, entenc que si gravem a l’escola és 
perquè l’ajuntament de Malgrat no pot fer això. Hi ha uns informes de gent que coneix 
el que pot o no gravar-se des de l’ajuntament que ens diu que això és aplicable i el que 
fem és aplicar-ho. Hem tingut en compte el que deia, la superfície i que és una qüestió 
més aviat d’equiparar i de justícia amb el fet de que si que hi havia les escoles bressol 
que pagaven aquest servei i no era massa coherent que s’hagués de fer front a 
aquestes taxes per part d’un sector educatiu i que l’altre en quedés alliberat. És 
l’explicació que li puc donar.  

Sra. Vega: vostè m’ha dit que tinc un cert interès, a què es referia? 

Sr. Roger: entenc que el tema és llaminer, parlar d’escoles i educació comporta parlar 
per un públic determinat que no és menor, que és nombrós i que entenc que es vulgui 
fer aquest debat i que és ben legítim, però també vull remarcar el fet que no estem 
parlant d’una xifra important, i que hem considerat que ho havíem d’establir perquè hi 
havia un greuge comparatiu i s’ha explicat en el sector i el sector ho ha entès. 

Sra. Vega: li vull fer una pregunta que suposo no em podrà contestar, però li faré 
perquè és una cosa que m’estava passant ara pel cap. Diu que a nivell d’ajuntament 
no poden arribar a un acord amb les empreses privades, que no ho sap. Jo pregunto: 
les empreses que estan dintre del menjador, quines competències té l’ajuntament? 
Perquè clar, si les competències són totes de l’ajuntament, tindrien que gestionar el 
menjador. Si diuen que ho gestiona ell sol, aquesta empresa el benefici que té és 
íntegre per l’empresa, no? Ja li he dit que potser no la sap, aquesta pregunta, però li 
demanaria que se l’apunti i me la contesti, perquè si m’hagués agradat que la 
contestés la senyora que té al costat, ni la nombro. No és que tingui res contra aquesta 
persona, és que vull em contesti vostè. I sé que potser no m’ho pot contestar ara. El 
Sr. Ramir m’ha dit que no sabia si tenien competències per arribar a un acord amb 
l’empresa. Jo li he preguntat si vostès poden arribar a un acord entre l’ajuntament i 
l’empresa privada? I vostè m’ha dit: no sé si l’ajuntament té aquestes competències i si 
pot fer-ho o no pot fer-ho. Correcte? 

Sr. Roger: no. Quan jo li he contestat això, la pregunta no era aquesta, era diferent. 

Sra. Vega: però aquesta també hi era. 

Sr. Roger: jo li agafo el compromís d’atendre la seva pregunta, perquè sincerament 
aquesta segona formulació que ha fet parlant de la gestió, jo no l’acabo d’entendre. 

Sra. Vega: aquesta és la que li he dit a vostè que potser no em podia contestar, que 
se l’apunti i me la contesti. Ja ho sé, que no m’ho pot dir perquè és una qüestió que no 
la sé ni jo. Em venia aquesta pregunta per la seva resposta de la pregunta que jo li he 
fet, sobre si es podia arribar a un acord amb l’empresa de que pagui la banda de 
menjador, perquè és una empresa privada, perquè sabem que als espais municipals, 
els residus els paga l’ajuntament, seria de tontos cobrar una cosa que no toca, 
correcte? Però l’empresa que està dintre d’un menjador d’un col·legi públic és privada. 
I jo li pregunto, hi ha alguna manera de que aquesta empresa també es faci càrrec de 
la taxa? I vostè m’ha contestat que no tenia clar que això es pogués fer. I la següent 
pregunta era l’altre, que si sabia com es gestionava, i que sabia que vostè no m’ho 
podria contestar. I jo espero que vostè m’ho miri i em contesti i ja està. 
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Sr. Roger: jo li recullo el guant i li contestaré les seves preguntes. També m’ha 
d’acceptar que, en aquest moment, estem parlant de si podem gravar una empresa 
privada o no i jo li torno a repetir que, en aquest moment, jo això no li puc dir i que, en 
tot cas, farem la consulta que calgui, però que la filosofia de tot plegat no anava per 
aquí. Una cosa és que sigui possible, si no ho és no té sentit anar més enllà, i l’altra és 
que s’hagi determinat actuar d’aquesta manera perquè sabem que això es pot fer i 
està dintre del context que hem agafat per poder aplicar això sota una idea acceptada 
per tot el sector, perquè els ho hem explicat i ho entenen i ho accepten i, a partir 
d’aquí, preguntem el que calgui per respondre el que vostè necessita que li contestem.  

Sra. Ponsa: centrem-nos en les ordenances. 

Sra. Vega: són ordenances, no m’estic bellugant d’aquest punt. Sr. Ramir, jo li accepto 
lo que em diu i estem totalment d’acord, però, sap que hi ha poblacions, sobre tot a la 
banda de Girona, que tenen aquest gravamen, però també sembla que no són tant 
alts, els preus són més assequibles. Han agafat alguna base d’alguna població o en 
algun punt determinat o com ho han fet?  

Sra. Casajuana: vull respondre al poble que ens està escoltant. Les taxes tenen una 
norma i hi a un subjecte passiu. Les escoles són subjecte passiu, que són els titulars 
de la finca. Les empreses de càtering no són subjecte passiu, sinó Sra. Vega, el dia 
que vagi a comprar el dinar al Cubano, li diré que pagui la taxa d’escombraries d’aquell 
dia. Conceptes bàsics. Aquesta taxa està gravant les escoles, centres, etc. que tinguin 
servei de menjador, però no exclusivament el servei de menjador. Les escoles 
generen, per servei de menjador, generen paper, envasos, vidre potser no tant, però 
com a idea, el subjecte passiu és la persona titular de la finca. La taxa d’escombraries 
no pot venir a gravar el servei de càtering, perquè sinó, cada vegada que vagi a un 
restaurant, a compra menjar fet, demani el tiquet, vingui aquí i que pagui la part 
proporcional de taxa d’escombraries. Això no és possible. Però, que quedi molt clar, 
perquè no és veritat que s’estigui gravant només el servei de menjador. S’està gravant 
una escola amb tot el que això genera. S’ha decidit gravar només aquelles escoles 
que tinguin servei de menjador. Aquests conceptes estan explicats a les escoles 
perquè vam fer una reunió explicativa i les escoles van entendre perfectament aquest 
concepte que ara s’ha dit i he explicat a la gent del poble i no a vostè.  

Sra. Vega: al final ha parlat, que és el que volia. No passa res, ja li faré una pregunta 
després. 

Sra. Ponsa: vostè fa la última intervenció perquè l’altre grup municipal, que també està 
a l’oposició, té més nombre de vots i, per tant, li toca per ordre fer la intervenció 
sencera i un cop acabat, vostè fa la seva, com passava amb anterioritat. També em 
sap una mica greu que s’entri a debat en aquestes ordenances, dient que tenim 
tensions internes, cosa que ja li han contestat els meus companys de govern que no 
és certa. Amb la taxa de casament, dir-los que un casament a Catalunya té un cost 
mig de 16.500€, per tant, que paguin 150€, quan venen a fer servir les instal·lacions 
municipals, no és una gran exageració, tenint en compte que, fins ara, aquesta taxa 
l’estàvem pagant entre tots, i és més just que, qui es vingui a casar a l’ajuntament, que 
ho fa voluntàriament, pagui, ja que si es vol casar al jutjat, també és gratuït. També el 
tema que han comentat que no han pogut tenir oportunitat de dir i fer propostes, saben 
que poden venir quan vulguin a l’ajuntament. De tant en tant, quan venen poden entrar 
i dir: tenim aquesta proposta per les ordenances. També es pot fer a distància, amb les 
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noves tecnologies es pot enviar un e-mail i dir: tenim aquesta proposta i ens 
interessaria que entrés a les ordenances. Nosaltres no tanquem la porta a ningú i si hi 
ha alguna proposta es pot estudi tranquil·lament.  

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 11 d’octubre de 2017. 
 
Vista la proposta de l‘alcaldia, de 10 d’octubre de 2017, el Ple, per deu vots a 
favor (JxM, ERC, PDC i CUP), sets vots en contra (PSC i PP), acorda: 
 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores 
d’impostos i taxes que tot seguit es detallen, d’acord amb l’annex adjunt, que tot seguit 
es detallen: 
 

 Ordenança reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques. 
 Ordenança reguladora de la taxa per serveis generals 
 Ordenança reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció 

administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del 
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, 
així com pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les 
revisions periòdiques 

 Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió de 
residus municipals 

 Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis mitjançant la 
utilització d’instal·lacions municipals. 

 
Segon. Aprovar provisionalment la modificació de les tarifes del preu públic per la 
prestació del servei d’atenció domiciliària. 
  
Tercer. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de 
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Quart. En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al “Butlletí Oficial de la 
Província” els acords elevats a definitius i el text íntegre de les ordenances fiscals 
aprovades, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2018 i regiran mentre no se 
n’acordarà la modificació o derogació. 
 
5. - Modificació de les Bases reguladores de les subvencions atorgables per 
l'Ajuntament de Malgrat de Mar, exercici 2017. 
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 4 de maig de 2017, acordà entre 
d’altres, l’aprovació de les bases reguladores de les subvencions per a l’exercici 2017 
de l’Ajuntament de Malgrat de Mar. 
 
Els anuncis de l’aprovació inicial es publicaren íntegrament en el BOP de 12.06.2017, 
a la pàgina web de l’Ajuntament i en el Taulell d’Edictes de 06.06.2017, sense que es 
presentessin cap reclamació ni al·legació. Esdevenint-se aprovades definitivament de 
forma tàcit i amb efectes a 10.07.2017. 
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Per resolució 1909/2017, de 09.08.2017, es corregí una errada, pel que fa a la data 
màxima de justificació de les subvencions, essent-ne la correcta el 30.11.2017. 
 
Ates la necessitat de modificar les referides Bases, pel que fa el seu punt 14è, 
“Terminis de presentació de sol·licituds per a l’any 2017”. 
 
Així, caldrà incloure les subvencions derivades d’habitatge, i que es podran presentar 
fins el dia 29 de desembre d’enguany. 

Obert el torn d’intervencions 

Sr. Serret: aquesta proposta simplement és una modificació de les bases reguladores 
de subvencions per l’exercici 2017. Pot semblar que sigui un pur tràmit, un canvi de 
dates en que s’allarga el temps per tramitar el que seria les subvencions per 
l’habitatge, però, malauradament, no és un pur tràmit. A aquest govern li sap molt greu 
haver de presentar aquest punt, un punt que és degut al funcionament i la dinàmica 
que porta aquest Consistori. Pensem que cal explicar perquè avui aquest govern ha de 
portar aquest punt. Com saben al mes d’agost vam portar unes modificacions 
pressupostàries en les que el govern, un govern imaginatiu com reclamava que fóssim, 
un govern que intenta donar llum, que intenta donar noves polítiques, un govern que 
per fi Malgrat tindrà polítiques d’habitatge, les primeres en molt de temps, porta una 
modificació pressupostària al mes d’agost per donar una línia de subvencions fins a 
25.000€ a ajuts de lloguer. El seu grup, Sr. Mercader, molt lícitament fa unes 
al·legacions a aquestes modificacions, però aquestes al·legacions comporten que la 
línia de subvencions, que serà el punt següent que portarem a votació, no puguin ser 
aprovades amb els terminis que caldrien per no haver de fer aquesta modificació 
general. Home, la veritat, si vol que aquest govern sigui imaginatiu, el que han de fer 
és deixar-nos treballar, perquè les al·legacions, i no vull tornar a entrar en el debat que 
ja ha passat per dos plenaris, unes al·legacions fetes només per posar pals a les 
rodes....., que cadascú faci la seva lectura, però, sincerament, aquest govern té moltes 
coses a fer i treballem. Portem 7 o 8 mesos al govern, però estem al ple del mes 
d’octubre i hi ha polítiques que, durant molts anys, no s’han portat a terme, Sr. 
Mercader. Estaven al seu abast, de fet podien haver fet aquesta línia de subvencions, 
però cadascú té la seva línia de subvencions i d’imaginació. Li repeteixo les paraules 
perquè m’han agradat, però deixi’ns treballar. Ara deixin que aquesta modificació es 
pugui publicar en el termini que toca i no posem més pals a les rodes, perquè el que 
acaba més perjudicat és el ciutadà. Hi ha ciutadans que estan esperant que aquesta 
línia de subvencions s’aprovi i fa bastant temps. Al menys, des que som a govern i 
som coneixedors de la situació, dia a dia, des de l’àrea de Serveis socials,que és molt 
greu i ho haurà vist en segons quins decrets que hem hagut de fer. Ajuts que no 
caldria fer-los com s’han fet, si aquesta línia de subvencions ja fos una matèria 
aplicable. Per tot això avui portem a aprovació aquesta modificació. 

Sr. Mercader:  la veritat és que no teníem previst intervenir. Crec que el regidor no ha 
explicat quina modificació es porta, només s’ha dedicat a criticar les al·legacions del 
PSC que vam fer i també, per no entrar en debat, reiterar que qui va moure el Ple 
durant 15 dies i va enrederir la resolució d’al·legacions van ser vostès, el govern. Si no 
haguessin enrederit 15 dies el plenari, s’haguessin portat abans. Vostès, des del febrer 
estan governant, per tant aquetes bases de subvenció les podien haver portat no a 
l’agost, sinó al juliol, juny, maig, abril... per tant, qui ha decidit portar-les a l’agost són 
vostès. Nosaltres, és cert que hem fet al·legacions dins del termini legal que hi ha, i qui 
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ho va enrederir 15 dies, va ser vostè. Nosaltres estem contents que siguin imaginatius, 
també recordar que aquestes bases es basen, en certa part, en unes bases ja 
aprovades anteriorment. És cert que hi destinen més diners i no hi havia cap intenció 
d’entrar en el debat. Em sembla que és positiu i com el termini s’ha allargat perquè les 
han presentat bastant justes de temps, la nostra postura serà d’abstenció, perquè no 
volem posar pals a les rodes, sinó que, sempre que votem en contra, és per defensar 
el que creiem és millor pel municipi. 

Sr. Serret: només per puntualitzar, no he explicat la proposta, perquè és tant senzilla i 
l’ha llegit el Sr. Secretari que era per no repetir-me, però, simplement, diu modificar les 
bases reguladores de les subvencions per l’exercici 2017 per l’ajuntament de Malgrat 
de Mar. Afegir a l’apartat, després d’on diu 31 d’octubre, que és quan acaben la resta 
de subvencions, que digui que les subvencions en matèria d’habitatge es podran 
presentar fins al 29 de desembre del 2017. Evidentment, una partida de 25.000€, com 
és obvi, amb 15 dies no hi ha temps de que l’ajuntament administrativament pugui 
resoldre totes les peticions que hi hagi i n’hi ha moltes en cua esperant. De totes les 
que es presentin, totes no es podran atorgar perquè hi haurà persones que no 
entraran dintre d’aquests criteris. Després ja parlarem, si vol, de la línia de 
subvencions, però calia explicar el perquè d’aquesta modificació, que és un pur tràmit 
administratiu i que de forma general hauria passat sense soroll, però no és motivat per 
una proposta administrativa tècnica, sinó motivat per unes al·legacions que va 
presentar el PSC, i això calia explicar-ho. Ni ens hem d’enfadar ni s’ha de molestar 
perquè ho hagi posat sobre la taula, però és així. Tothom, i això vostè ho ha dit més 
d’una vegada, quan actua, aquestes actuacions tenen unes conseqüències i les seves 
al·legacions han tingut unes conseqüències administratives dintre de l’ajuntament. Jo 
només li feia la reflexió de que, quan facin al·legacions, vegin quins pals a les rodes 
poden provocar. Vostès saben els terminis que això pot comportar. Per això, van 
esperar fins l’últim dia per entrar les al·legacions de la modificació pressupostària. 
Tenien temps i tenien tot el dret del món, però van esperar a l’últim minut per entrar a 
termini. Sap perfectament que el mes d’agost hi ha tècnics de vacances i els motius 
pels quals al setembre s’enredereix el plenari, que no es fa el primer dijous de mes. Ho 
sap perfectament. I no tornarem a entrar en aquest debat, perquè va fer certes 
al·lusions a alguns regidors de govern o fins i tot a alcaldia una mica desagradables 
pel tema de les vacances i perquè es feia al setembre més lluny o més a prop del 
dijous que tocava. Desviem una altra vegada el tema, però calia posar sobre la taula el 
per què d’aquesta modificació.  

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 11 d’octubre de 2017. 
 
Vista la proposta de l‘alcaldia, d’11 d’octubre de 2017, el Ple, per onze vots a 
favor (JxM, ERC, PDC,CUP i PP) i sis abstencions (PSC), acorda: 
 
Primer. Modificar les bases reguladores de les subvencions per a l’exercici 2017 de 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar, en el sentit: 
 
Afegir un paràgraf o apartat després de “31 d’octubre”, i que digui: “I les subvencions 
derivades en matèria d’habitatge, que es podran presentar fins el 29 de desembre de 
2017. 
 
Segon. Publicar la present modificació en el BOP, en el DOGC i en el Tauler d’edictes 
de l’Ajuntament, per un període de 20 dies, comptats des de la publicació de l’anunci 
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en el BOP als efectes que els possibles interessats puguin presentar les al·legacions o 
reclamacions que estimin oportunes. En el cas que no es presenti cap modificació ni 
reclamació a la referida modificació, aquesta esdevindrà aprovada definitivament de 
forma tàcita, sense necessitat d’adoptar un nou acord exprés. 
 
6.  Aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a 
l'habitatge. 
 
La situació de crisi econòmica ha suposat per a moltes unitats de convivència 
l’empitjorament de la seva situació residencial o la manca d’accés a un habitatge 
digne. La situació sostinguda en el temps de reducció de salaris, la precarietat de les 
condicions laborals i l’atur, han provocat que moltes unitats de convivència no hagin 
pogut mantenir l’habitatge on vivien o bé no hi puguin accedir.  
 
Per tal de pal·liar aquesta situació i amb l’objecte d’atorgar un conjunt d'ajudes directes 
destinades a donar suport econòmic que permetin mantenir el domicili actual a 
persones i/o famílies que es troben en situació de risc d’exclusió residencial, així com 
el d’afavorir l’increment d’habitatges de lloguer social a la borsa d’habitatges de 
Mediació Social i d’Inclusió Social, es volen obrir dues línies de subvenció per 
l’habitatge consistent en:  
 
Línia A.- Subvencions per accedir a un habitatge de lloguer o mantenir el que es té 
amb pagament quotes o despeses per pèrdua comptadors, millores de salubritat etc. 
 
Línia B.- Subvenció destinada als propietaris d’habitatges buits que garanteixin un 
lloguer social .  
 
Els destinataris d’aquests ajuts, sempre i quan compleixin les condicions i requisits 
establerts, seran per la línia A,  les  persones i/o famílies que es trobin en situació de 
vulnerabilitat social i risc residencial, i per la línia B) Els propietaris d’habitatges buits 
que posin a disposició de la Borsa de Mediació i d’Inclusió Social els seu habitatges.  
 
Es considera que una família es troba en situació de risc social o vulnerabilitat 
residencial a les unitats familiars que no tenen ingressos superiors al Salari Mínim 
Interprofessional SMI. 
 
Obert el torn d’intervencions 

Sr. Serret: avui  portem a votació la proposta en que ens alegrem moltíssim que per fi 
hi hagi polítiques vinculades i derivades amb l’habitatge. No unes polítiques qualsevol, 
sinó unes polítiques en que la situació de crisi econòmica ha suposat per moltes 
unitats de convivència l’empitjorament de la seva situació residencial o manca d’accés 
a un habitatge digne. Queden pocs mesos per acabar aquest 2017 i cal recordar que 
és una línia de subvencions aplicada al 2017 i ja avancem que, de cara al 2018, n’hi 
haurà de noves que, evidentment, en funció de la resposta que tingui aquesta, seran 
ampliades i donarem més serveis i més ajuts, que ens permetran donar aquest suport 
a un perfil de població que, durant molts anys, ha estat castigat, perquè no hi ha hagut 
pisos socials al municipi. De fet, no tenim cap pla ni cap conjunt de pisos socials per 
poder donar resposta, no només a les persones més estrictament necessitades, sinó a 
aquells col·lectius, com són els joves o la gent gran, que tenen moltes dificultats per 
trobar habitatges en el nostre municipi i que ha d’acabar marxant del nostre poble, 
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perquè no tenen aquests habitatges socials. Per altra banda, la línia de subvenció B 
donarà resposta per poder fomentar que, aquells propietaris que tinguin pisos buits, 
donin resposta, amb la capacitat de treball conjunt amb l’ajuntament per poder 
incloure’ls a la borsa d’habitatge i se’ls doni una seguretat a l’hora de llogar els seus 
pisos pel que fa als usuaris que utilitzaran els habitatges, per tant, aquelles persones 
que llogaran els seus pisos, i, per altra banda, sabran que hi haurà uns recursos 
econòmics al darrera per donar resposta als més necessitats.  

Sra. Martin: un dels objectius principals del grup municipal del PSC és treballar per la 
igualtat d’oportunitats i el benestar de les persones. Com ha dit el regidor, som 
conscients que l’actual crisi econòmica ha fet incrementar més les situacions de 
desigualtat social, degut a l’augment de l’atur, la disminució dels salaris i la precarietat 
laboral. Per tant, el resultat ha estat un increment considerable de famílies que no 
poden fer front al lloguer i a les despeses bàsiques del seu habitatge habitual. Per tots 
aquests motius, des del PSC, votarem a favor d’aquestes subvencions per l’habitatge, 
per seguir ajudant a totes aquelles famílies en situació de risc d’exclusió residencial 
que viuen en el nostre municipi, perquè tinguin les mateixes possibilitats de gaudir 
d’una vida digne com qualsevol altra família. 

Sr. Serret: Sra. Martin, igual que quan i ha una votació que considero s’han equivocat, 
cal agrair, quan el PSC fa un gest com el que farà ara de votar a favor d’una línia de 
subvencions en les que, malgrat haver, - i no vull repetir-, posat pals a les rodes, els 
agraïm que donin suport a la línia de subvencions que ajudarà a moltes famílies que, 
com sap, estaven en cua d’espera i agrairan que per fi estigui aprovada. 

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 11 d’octubre de 2017. 
 
Vista la proposta de la regidoria d’Acció Social i Ciutadania, d’11 d’octubre, el 
Ple, per assentiment dels disset membres assistents, acorda: 
 
Primer. Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a 
l’habitatge. 

Segon. Aprovar el termini de presentació de sol·licituds des de la publicació a la web 
de l’Ajuntament i fins el 29 de desembre de 2017.  
 
Tercer. Imputar aquests ajuts a l’aplicació pressupostària 70 2310 48910 de la 
regidoria d’Acció Social i Ciutadania, amb una despesa total màxima de 25.000€. 
 
Quart. Notificar els presents acords a l’Àrea de Serveis Econòmics. 
 
7.  Determinació de membres que formaran part de la Taula Local d’Habitatge de 
Malgrat de Mar. 
 
Per resolució de l’Alcaldia 1418/2017 es creà la comissió d’estudi per a la redacció de 
les normes reguladores de la Taula d’Habitatge de Malgrat de Mar, i es nomenaren els 
membres d’aquesta comissió d’estudi. 
 
En data 27.06.2017 es constituí la comissió d’estudi i aprovà el redactat de les normes 
reguladores de la Taula d’Habitatge de Malgrat de Mar i proposà la seva aprovació per 
part del Ple de l’Ajuntament. 
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Previ dictamen de la Comissió Informativa Directorial, al Ple de l’Ajuntament en sessió 
de 6 de juliol d’enguany aprovà inicialment la creació de la Taula Local d’Habitatge de 
Malgrat de Mar i les seves normes reguladores. 
 
L’anunci de l’aprovació inicial es publicà en el GOC de 18.07.2017, en el BOP de 
19.07.2017 i al Taulell d’Edictes municipal. Als efectes que els possibles interessats 
poguessin presentar les al·legacions i els suggeriments que estimessin més 
procedents, dins del termini de trenta dies hàbils, comptats des de l’endemà de la 
referida publicació en el BOP. 
 
Per resolució de l’Alcaldia 2088/2017 es declararen aprovats definitivament, al no 
haver-se presentat cap al·legació ni suggeriment, dins del preceptiu tràmit d’audiència, 
amb efectes a 01.09.2017. 
 
En el BOP de 14.09.2017 es publicaren íntegrament les normes reguladores, entrant 
en vigor als quinze dies hàbils següents a la seva publicació (05.10.2017). 
 
 Entre d’altres, s’estableix la presidència i el plenari de la Taula Local d’Habitatge, el 
nomenament de la qual és competència del Ple de l’Ajuntament (art. 5è). 
 
Obert el torn d’intervencions 

Sra. Serra: aquest nomenament de membres explica que es va dur a terme l’acte de 
constitució de la taula d’habitatge, que va tenir lloc el passat 1 de setembre i que 
aquestes membres s’han nomenat d’acord amb el que preveuen les normes 
reguladores d’aquesta taula d’habitatge, que es van aprovar al ple del 06/07/2017. En 
formen part aquelles persones que es van designar segons la normativa i quedaran 
només pendents de designació aquelles persones que formaran part de comissions 
especifiques que encara no s’han convocat i en la seva primera convocatòria es 
designaran, com és el cas dels representants de les associacions de veïns. 

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 11 d’octubre de 2017. 
 
Vista la proposta de la regidoria d’Habitatge, el Ple, per assentiment dels disset 
membres assistents, acorda: 
 
Primer. Designar els membres de la Taula Local d’Habitatge de Malgrat de Mar: 
 
President/a Sra. Neus Serra Bosch, regidora d’Habitatge 
 
Vocals  
 
Titular:              Sr.  Jofre Serret Ballart, regidor de l’Àrea de Serveis Personals (*) 

Aquest vocal assumirà les funcions de la presidència en cas d’absència 
de la seva titular 

 
Titular: Sra. Mireia Castellà Climent, regidora de l’Àrea de Territori i 

Sostenibilitat 
 
Titular:  Sra. Mireia Castellà Climent, regidor del grup polític de Junts X Malgrat 
Suplent: Sr. Miguel Ángel Ruiz Giménez. 
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Titular:   (No es designa cap membre del grup municipal del PDeCAT, 
atès que s’han  
  esgotat els càrrecs possibles d’aquest) 
 
Titular:   Sra. M. Ester Martínez Tarrés, regidora del grup polític d’ERC  
Suplent: --------------- 

 
Titular:   Sra. Raquel Martín Cuenca, regidora del grup polític del PSC  
Suplent: --------------- 

 
Titular: Sr. Francisco Márquez Carvajal regidor del grup polític de la CUP 

  
Suplent: --------------- 

 
Titular:   Sra. Ana Vega Raya regidora del grup polític del PP  
  

 
Titular:  Sra. Carme González Valle, cap de l’Àrea de Serveis Personals 
 
Titular:  Sr. Jordi Vila Caparró, cap de l’Oficina d’Habitatge i Projectes Urbans 
 
Titular:  Sr. Joaquim Martínez Gómez, Inspector de la Policia Local. 
 
Titular:  Sra. Lídia Soto Serra, representant del Servei de Mediació Municipal 
 
Titular:   Sr, Salvador Gras Cabutí, representant de Cáritas Parroquial 
Malgrat de Mar 
Suplent: Sra. Montserrat Colomé Casany. 
 
Titular:  Sra. Núria Llagostera Santamaria, representant de la Creu Roja 
Suplent: Sr. Roser Casanovas Vives 
 
Titular  Sr. Emma Torres Vidal, representant de la Plataforma d’Afectats per la 

 Hipoteca Maresme Nord amb seu a Malgrat de Mar i legalment 
constituïda 

Suplent: Sra. Paqui Garcia Lobato  
 

Titular:  Sr. Manuel de la Huerta Sánchez, representant de la PAH Stop 
deshaucios Alt Maresme amb seu a Malgrat de Mar i legalment 
constituïda 

Suplent: Sr. Manuel Jiménez Cortés. 
 
Titular:  Sr, Jordi Arañó Campillo, representant de l’Aliança contra la pobresa 

energètica (ACPE) 
Suplent Sra. Isabel Clar Marsal. 
 
 
Secretari 
 
Un administratiu/iva de l’Ajuntament de Malgrat de Mar. 
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Segon. Notificar el present acord a tots els membres designats de la Taula Local 
d’Habitatge. 
 
8.  Aprovació del Pla d'acció per l'energia sostenible de Malgrat de Mar. 
 
Fets 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 13 d’octubre de 2016 adoptà, 
entre d’altres els següents acords, “es compromet a elaborar un Pla d’Acció per l’Energia 
Sostenible i pel Clima (PAESC) en un termini de dos anys des de la data d’Adhesió al 
Pacte”. 
 
Per tal d’elaborar el Pla d’Acció es va disposar del suport de la Diputació de Barcelona, 
com a recurs tècnic 16/Y/225892 amb número de registre inicial PMT 1640001036. 

 
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.  

 
Consideracions tècniques 

 
En data 9-10-2017, la tècnica de medi ambient ha emès l’informe següent: 

 
“El PAESC s’ha redactat d’acord a les directrius del Pacte d’alcaldes per a l’Energia i el 
Clima de la Unió Europea i s’ha elaborat seguint la metodologia establerta per l’Oficina 
Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat del Diputació de Barcelona.  

 
Mitjançant l’adhesió al Pacte, l’Ajuntament de Malgrat de Mar es compromet 
voluntàriament a aplicar en el seu territori els objectius climàtics i energètics de la UE. 

 
L’equip redactor del Pla s’ha format per: 

- Anna Martín. Arda, Gestió i Estudis Ambientals. Empresa consultora. 

- Mar Llobet. Arda, Gestió i Estudis Ambientals. Empresa consultora. 

- Lluís Salada. Arda, Gestió i Estudis Ambientals. Empresa consultora. 

- Mireia Castellà. Ajuntament de Malgrat de Mar. 

- Laia Gómez. Ajuntament de Malgrat de Mar. 

- Carme Melcion. Diputació de Barcelona.  
 
El PAESC és el document on es concreten les accions que s’hauran de portar a terme 
per tal de complir els objectius establerts per la UE: 
 

 Reduir les emissions de CO2 (altres gasos d’efecte hivernacle) en el seu 
territori com a mínim un 40% al 2030, mitjançant la millora de l’eficiència 
energètica i un major ús de les energies renovables. 

 Augmentar la seva resiliència amb l’adaptació als impactes dels canvis 
climàtics. 
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En aquest document s’inclou: 
 

 Document I. PAESC 

 Document II. Pla de Participació 

 Annexos 

 Document de síntesis 

 SECAP Summary report 

 
Els aspectes més rellevant de l’ esmentat Pla es relacionaran a continuació: 

 
Document I: Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima 

 
Inclou:  

- Introducció i antecedents. 
- Mitigació del canvi climàtic 
- Adaptació al canvi climàtic 
- Seguiment 
- Índex de figures 
- Índex de taules 
- Annex accions de mitigació 
- Annex accions d’adaptació 
 

Cal assenyalar els següents aspectes del Pla d’Acció: 

 
La memòria està formada per dos Plans; el Pla d’acció de mitigació del Canvi Climàtic i el 
Pla d’acció d’adaptació al canvi climàtic.  

 
Pla d’acció de mitigació del Canvi Climàtic 
 
Està format per 100 accions agrupades en 11 àrees d’intervenció, es quantifica el cost 
estimat d’inversió i la reducció de tones de CO2 respecte dos horitzons, l’any 2020 i l’any 
2030. 

 
Les accions es presenten mitjançant fitxes a on es detalla l’àrea d’intervenció, l’origen, 
l’any d’inici, l’any final d’acció, els estalvis energètics, producció de renovables, la 
reducció de CO2, el cost estimat d’implementació i l’estat d’implementació. 

 
Pla d’acció d’adaptació al canvi climàtic 
 
Primer s’avaluen els riscos i la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic, d’acord amb 
l’anàlisi Malgrat de Mar presenta una vulnerabilitat mitja als impactes del canvi climàtic, 
quantificada en 1,4 en una escala entre 0 i 3. 
 
Està format per 21 accions agrupades en 6 objectius, es quantifica el cost estimat 
d’inversió, el tipus d’acció, l’ inici i el final d’acció estimat i l’estat d’implementació.   

 
Seguiment 
 
S’estableix que els formularis i metodologies són les desenvolupades per l’Oficina del 
Pacte dels Alcaldes i la periodicitat és de dos anys. 
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Es proposen uns indicadors de xarxa i uns indicadors objectiu, respecte l’adaptació al no 
tenir una base quantitativa, caldrà avaluar la vulnerabilitat del municipi. 
 
Document II: Pla de Participació 
 
Inclou:  

- Objectius. 
- Fase prèvia. 
- Fase d’implantació 
- Annex 1 
- Annex 2 

 
Document III: Annexos 
 
Recopilació de taules i gràfiques presents a les memòries. 
 
Document IV: Document de síntesis 
 
En aquest document es troba el resum de dades i fitxes d’accions dels dos plans: 
adaptació i mitigació. 
 
Document V: SECAP Summary report 
 
Document de síntesis en anglès.  

 
Conclusions 
 
Amb l’aprovació del Pla d’Acció per a l’Energia i el Clima es pretén proporcionar un 
instrument útil de gestió ambiental estratègica en la planificació energètica i climàtica 
local que permeti guiar les actuacions municipals cap a la lluita i adaptació en vers el 
canvi climàtic.  
 
La implementació del PAESC té com a objectiu assolir unes emissions inferiors a 61.891 t 
CO2 l’any 2020 i inferiors a 46.418 t CO2 pel 2030.” 
 
 
Considerant que el "Pla local d’adaptació i mitigació del canvi climàtic de Malgrat de 
Mar" és un instrument de planificació de caràcter estratègic per la gestió ambiental 
municipal en l'objectiu de lluitar contra el canvi climàtic. 
 
Obert el torn d’intervencions 

Sra. Castellà: avui es dona compte de l’aprovació d’aquest pla d’energia i clima de 
Malgrat de Mar. Per posar-nos en antecedents, explicarem que l’any 2008 l’Ajuntament 
de Malgrat de Mar es va adherir al pacte d’alcaldes per l’energia i que després, 
mitjançant una subvenció de la Diputació de Barcelona, es va redactar el pla d’acció 
d’energia sostenible, el PAES, on els objectius d’aquest pla, amb termini 2020, era la 
reducció d’un 20% de l’emissió de gasos amb efecte hivernacle, la reducció d’un 20% 
del consum d’energia mitjançant la millora de l’eficiència energètica i augmentar fins un 
20% l’ús d’energia renovable. Una de les evidències més clares a nivell científic ha 
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estat que el canvi climàtic és ja una realitat i es va plantejar la passivitat de fer accions 
no només de mitigació, de reducció de gasos, sinó d’adaptar-nos a aquest canvi 
climàtic. A nivell europeu, es va fer un nou pacte pel clima i l’energia i un dels 
compromisos que va assolir l’Ajuntament, l’any 2016, era elaborar un nou pla d’acció 
per l’energia sostenible i pel clima, el PAES, el que avui portem. Dins d’aquest termini 
es va demanar una nova subvenció a la Diputació de Barcelona, per la redacció 
d’aquest pla. El PAES és un document on es concreten les accions que s’han de 
portar a terme per tal de complir els objectius establerts a Europa, que són reduir les 
emissions de CO2 (altres gasos d’efecte hivernacle) en el seu territori com a mínim un 
40%, el 2030, mitjançant la millora de l’eficiència energètica i un major ús de les 
energies renovables. Implantar una estratègia pel canvi climàtic i treballar per un 
subministrament energètic més sostenible. La diferència més important entre l’anterior 
pla i aquest nou és que aquest últim inclou dos plans d’accions. Un que és accions de 
mitigació i un altre que són accions d’adaptació al canvi climàtic. Hi ha recollides 123 
accions de mitigació, que són aquelles accions orientades a reduir les emissions de 
gasos, agrupades en 11 àrees d’intervenció, des de l’elaboració de plans directors, 
projectes, campanyes informatives o accions executives com, per exemple, canvi de 
lluminàries per leds. El pla d’acció d’adaptació al canvi climàtic està format per 21 
accions agrupades en 6 objectius i també agrupades en bases d’acció, com salut, 
protecció civil, etc. Són accions com, per exemple, protocols a seguir en cas d’onades 
de calor, riuades provocades pel canvi climàtic. Cada dos anys es realitzarà una 
auditoria on es valorarà la tendència dels objectius i el compliment de les accions 
establertes en aquest pla. Amb l’aprovació d’aquest pla es pretén proporcionar un 
instrument molt útil de gestió medi ambiental, en la planificació energètica i climàtica 
local, que permeti guiar les accions municipals cap a la lluita i adaptació envers el 
canvi climàtic.  

Sr. Sánchez Camacho: a l’ordre del dia diu dació de compte, el secretari ha dit 
aprovació, la Sra. Castellà ha dit dues vegades dació de compte i una aprovació... 

Sra. Ponsa: és aprovació, ja ho vam dir a la comissió informativa. 

Sr. Sánchez- Camacho: agraeixo a la Sra. Castellà que ens expliqui que és el PAES i 
què es porta aquí a aprovació. De fet, amb una lectura es pot esbrinar el tema del 
PAES. He trobat a faltar una mica que ens apuntés quines són les línies polítiques que 
seguirà o pensa seguir la regidoria. Li demanaria si us plau, perquè entenc que, si 
portem a aprovació aquest document, el govern se l’ha mirat i se l’ha remirat, que ens 
faci cinc cèntims de quines idees, quina tendència, quines polítiques pensa marcar la 
regidoria amb aquest PAES, perquè és extens i suposo que s’han de marcar prioritats.  

Sra. Castellà: si es demana la redacció d’aquest tipus de plans és per portar-los a 
terme. Hi ha accions que estan contemplades en el pla que ja estan portades a terme, 
que estan en curs. Com sabeu, fa uns mesos es va demanar una línia de subvenció 
per posar calderes de biomassa a les escoles públiques. Subvenció que no se’ns va 
atorgar. La tornarem a presentar l’any vinent, amb els millores que se’ns han recalcat i 
anem cap a aquí. Canvis de lluminàries amb leds, que ja s’ha començat a fer en en el 
Consistori, a l’edifici, i es farà a altres. Accions per reducció de consum energètic 
d’aigua i gas; al febrer es fan els maratons, però intentarem que s’allarguin al llarg del 
temps i altres accions com més arbrat, perquè absorbeix l’excés de CO2, que és 
també una de les accions que estan marcades dins del PAES. A la Biblioteca s’estan 
estudiant altres alternatives. Al pressupost, estem estudiant incloure ja vehicles 
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elèctrics, anem cap a aquí, tothom sap que té un cost considerable però estem 
estudiant les noves incorporacions sempre que siguin possibles i que dintre del mercat 
hi hagi l’opció elèctrica, anar cap a aquí. Tenim fins al 2030 per portar a terme 
aquestes accions però, mica en mica, anirem assolint-les. La tendència és fer petites 
accions que puguin anar fent aquestes reduccions d’emissions i començar a redactar 
plans pel tema del canvi climàtic. Diferents accions es portaran a terme i s’anirà 
informant, que estan dins d’aquest pla d’accions. N’hi  ha moltes d’aquestes 123 que ja 
s’han iniciat, d’altres s’han de fer estudis, campanyes informatives a les escoles per 
reduir el consum, campanyes per les zones de consum a casa, etc. 

Sr. Sánchez Camacho: m’hagués agradat que no parlés tant en condicional, sinó que 
estem mirant, estem estudiant, anirem cap a aquí o cap a allà. M’hagués agradat que 
s’hagués compromès a dos o tres accions als pressupostos, em comprometo a seguir 
implantant el led amb, m’ho invento, 100.000€. Si que m’ha faltat aquest compromís 
que, des d’on jo interpreto la política, s’ha de fer. Està molt bé parlar en condicional, 
però després de la redacció d’aquest pla, m’hagués agradat més concreció i algun 
compromís en el sentit de dir em comprometo que el en proper pressupost o amb el 
superàvit... ja li dic, no demano 25 actuacions, però si 2 o 3 o 4 en el sentit de dir que 
marquin una mica la política. Si que ha dit els vehicles elèctrics, entenc que 
l’ajuntament ha de fer un esforç. També entenc, no sé si han valorat la possibilitat de 
fer primer un estudi, perquè no es poden posar les coses així com així, d’instal·lar 
carregadors a la via pública de cotxes elèctrics. Està molt bé fer una cosa desde 
l’ajuntament, però, com saben, no cal que només ho faci un, hem de ser tots o no 
servirà per res. Si que m’hagués agradat, no li dic amb acritud, que s’hagués 
compromès amb algunes accions més concretes.  

Sra. Castellà: ja ho fet, estem treballant. No puc dir: he fet, quan ho estem treballant 
actualment. Quan l’ajuntament compri el cotxe, ja diré s’ha fet. S’està treballant amb 
els pressupostos, quan s’aprovin i el comprem, diré: hem comprat el cotxe. És normal 
que s’utilitzi el condicional perquè s’està treballant actualment. I he dit que ja hem 
demanat dues subvencions per canviar les calderes, no les hem obtingut i ho tornarem 
a intentar. Compromís? Clar que n’hi ha. 

Sr. Sánchez Camacho: segurament m’he explicat malament. Quan l’ajuntament 
compri un cotxe, sortirà la noticia i sabré que han comprat el cotxe. Només li volia 
rascar algun compromís en ferm d’allò que ja té pensat, un em comprometo a fer això. 
Lo que s’està treballant ho sabem perquè ens ho diu, però no m’ha dit, per exemple, 
l’ajuntament es compromet a renovar l’any que ve tres vehicles. M’hagués agradat una 
mica més de concreció, perquè entenc que si estan elaborant els pressupostos, això 
ho han parlat, per tant, entenc que hi ha alguna mena de compromís que poden 
adquirir. És l’única intenció, li volia arrancar alguna mena de comprimís perquè pel 
meu grup i per mi és un tema que si repassem les actes anteriors, tots els grups vam 
manifestar que era un tema prou important que l’ajuntament havia d’anar en bloc i tots 
a una.  

Sra. Ponsa: el verb condicional no crec que sigui el quid de la qüestió, sinó les accions 
que es puguin portar a terme. De fet, ja s’està treballant en aquesta línia, la setmana 
vinent hi ha una fira, suposo que ja sap quina és, allà hi ha maquinaria i els tècnics que 
hi aniran, veuran que la maquinària que hi ha allà i que l’ajuntament pugui adquirir, 
redueixi les emissions de CO2. Tot això es té en ment. Ara per ara, afirmar-li la compra 
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o no d’un vehicle o un altre crec que no és el més important del que avui es porta a 
plenari. 

Sr. Sánchez Camacho: jo crec que en política, el llenguatge i les paraules, siguin en 
condicional, present o futur, si que tenen importància. Per tant, permeti’m el luxe de 
discrepar del que diu vostè. Jo només, repeteixo, segurament no em sé explicar, és el 
compromís ferm, perquè entenc que en política és important. Jo no dic que fem un 
brindis al sol, no s’agafi d’exemple el cotxe, perquè és un exemple, podríem estar 
parlant, per exemple, d’ampliar els tancats de les dunes. Hi ha estudis que expliquen 
que la vegetació psammòfila fa un efecte de mitigació del canvi climàtic i va bé per 
fixar la sorra. Podríem parlar de cotxes elèctrics, de psammòfila, etc. Entenc que no es 
puguin agafar compromisos per les raons que siguin, que no les tenen definides o que 
no les tenen clares. Simplement li preguntava a la regidora quina era la tendència o 
política que anava a marcar i si em podia dir algun comprimís en aquest sentit. 

Sra. Ponsa: els compromisos que s’agafin, quan siguin en ferm, se’ls farà arribar. 

Sra. Casajuana: no és que sempre m’hi posi, però com estic de reforç.... Coses en 
ferm: camins escolars, recollida d’oli, més contenidors per recollir la roba. El porta a 
porta, intentarem recollir envasos, també. Fins ara no es feia i farem el circuit. Coses 
en ferm que ja coneix? En superàvit es va posar 90.000€ en contenidors, per tant 
farem algunes noves àrees o reforçarem noves àrees. Mines, seguirem amb la tònica 
de les mines de Can Palomeres, i hem iniciat el delta de la Tordera. Es va fer la 
primera taula per recuperar el delta de la Tordera. Això vol dir anar a picar totes les 
portes perquè puguin qualificar el delta com a parc natural, amb tot el que això suposa. 
Però això també suposa un esforç econòmic que l’ajuntament no pot suportar sol, com 
saben. Ampliació del tancat de les dunes. Aquest assumpte el va tocar en un ple quan 
amb el superàvit vam decidir comprar jocs per infants nous, per canviar-ne alguns que 
estaven molt desgastats i vam dir que també ens agradaria posar alguna xarxa 
d’aquestes a la platja on els infants s’ho passen prou bé i recordo que vostè va dir si 
podíem canviar-ho per les dunes i jo li vaig dir: intentarem fer les dues coses. Per tant, 
ampliació del tancat de les dunes no és en ferm, però si estem pendents i sabem el 
projecte i el cost i a veure si el podem enquibir en aquest pressupost parcialment o 
totalment. També es va dir que es necessitava molt arbrat. En falten mils. Això són 
coses que no les podrem fer de cop i s’hauran d’anar fent 

Sr. Sánchez Camacho: gràcies pel reforç, perquè, ara sí, que en ferm farem això i 
l’altre. 

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 11 d’octubre de 2017. 
 
Vista la proposta de la regidoria de Medi Ambient, de data 9 d’octubre de 2017, el 
Ple, per assentiment dels disset membres assistents, acorda: 
 
Primer. Aprovar el "Pla d'acció per l'energia sostenible de Malgrat de Mar" redactat per 
Gestió i Estudis Ambientals, empresa consultora, amb la supervisió de l'Oficina 
Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat  de la 
Diputació de Barcelona i dels tècnics municipals. 
 
Segon. Agrair a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona la 
col·laboració tècnica prestada per la formalització d'aquest document. 
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Tercer. Notificar aquest acord a Gestió i Estudis Ambientals, empresa consultora i a 
l'Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat  
de la Diputació de Barcelona. 
 
Quart. Publicar aquest pla a la seu electrònica de l’Ajuntament. 
 
9.  Presa de raó de les resolucions de l'Alcaldia des del 2067 a 2223/2017. 
 
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets dictats per l’Alcaldia, des del 2067 
al 2223/2017. 

 
ASSUMPTE DECLARAT D’URGÈNCIA 
 
MOCIÓ de JxM, ERC, PDC i CUP en referència a l’empresonament dels 
presidents de l’Assemblea Nacional Catalana i d’Òmnium Cultural. 

Sra. Serra: els grups que formem el govern, presentem una moció d’urgència en 
referència a l’empresonament dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana i 
d’Omnium cultural. L’hem presentada d’urgència perquè entenem que és un tema prou 
important i està prou justificada la urgència perquè entri en el plenari d’avui.  

Es passa a votar la urgència que resulta acceptada per DEU VOTS A 
FAVOR (JxM, ERC, PDC i CUP) i SET VOTS EN CONTRA (PSC i PP), 
d'acord amb allò establert als articles 91.4 i 83 del RD 2568/86 de 28 de 
novembre.   
 
El passat dilluns 16 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents 
d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. 
De nou, es va judicialitzar un conflicte polític que l’Estat espanyol no sap resoldre amb 
diàleg i negociació. 
 
Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar a 
creuar una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI. 
Empresonar persones per manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar veu 
al poble. Un fet que posa en greu risc els valors democràtics que crèiem que eren la 
base de la Constitució de 1978.  
 
Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI 
després de lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot 
de guerres... Avui, per sort, estan protegides en tots els tractats internacionals.  
 
No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les 
empresoni; que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi ha 
estat democràtic al món que persegueixi la llibertat d’expressió; que censuri els mitjans 
de comunicació, que dicti les notícies als periodistes i que coaccioni la llibertat 
d’informació; que privi de la llibertat de reunió i de manifestació. 
 
Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera 
que vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan algú 



 

 35 

és còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també d’una forma d’actuar pròpia d’una 
dictadura.  
 
Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat per 
tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar tota la 
societat civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social. 
 
Vista la moció dels GPMS JxM, ERC, PDC i CUP, el Ple, per deu vots a favor 
(JxM, ERC, PDC i CUP) i sets vots en contra (PSC i PP), acordà: 
 
Primer. Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana, 
Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.  
 
Segon. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides 
en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió i del 
dret a decidir de les persones per part d’un estat que jutja les idees i empresona de 
forma il·legal. 
 
Tercer. Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com la 
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació. 
 
Quart. Demanar a les institucions europees que no continuïn donant l’esquena a 
Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura. 
 
Cinquè.  Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a 
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i 
al Congrés dels Diputats, així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i 
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present moció. 
 
10.  Precs i preguntes 

10-A.- Sr. Mercader: repassant les mocions que es van aprovar fa un any,  hem trobat 
la moció de la Pilona i un dels acords, el tercer, era que la consolidació i adequada 
conservació es prenguin amb la màxima celeritat possible, donat l’estat de degradació 
del suport de la plataforma i es posava un termini màxim d’un any amb possibilitat de 
prorrogar un any més amb causa justificada. Venim aquí a preguntar la causa 
justificada per la qual es prorroga un any més. 

Sra. Castellà: com sabeu, s’està portant a terme la modificació del planejament a les 
mines de Can Palomeras, on s’hi va afegir la Pilona. Estem a l’espera d’un informe del 
ministeri, responent precisament i exclusivament a la Pilona. Es va demanar una 
subvenció per la redacció del projecte de rehabilitació de la Pilona a la Diputació i 
estan en tràmit les dues accions. No es pot dur a terme perquè no tenim resposta del 
ministeri. Si vols, al proper ple, porto les accions que s’han fet, probablement tindrem 
resposta. Ho espero, perquè fa tres mesos que els hi vam traduir el document, perquè 
poguessin estudiar-lo. Imagino que el proper ple podré donar més respostes. 

Sr. Mercader: creia haver entès que, quan es va tramitar això de la Pilona, es va 
incloure dins la modificació puntual del POUM en l’àmbit de Can Palomeres, estudi 
ambiental estratègic i modificació del catàleg de béns protegits del POUM, la Pilona 
estava dins d’això. Es va demanar al ministeri, diu que no li ha contestat.... 
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Sra. Castellà: de fet, no s’ha portat a ple la modificació perquè només ens falta aquest 
informe. 

Sr. Mercader: com que vaig veure el 22 d’agost una carta del ministeri d’Agricultura 
que deia que no tiene nada que objectar a la modificació, lo del catàleg dels béns i he 
vist que, fa un mes, la Generalitat s’ha pronunciat, si bé no he vist el document i no sé 
si és a favor o en contra, pensava que potser ens podria portar aquesta informació per 
veure com estan els tràmits, perquè si es vol complir aquesta moció, està molt bé que 
hagin demanat una subvenció a la Diputació, però si veiem que la Diputació no ho pot 
fer, estaria bé incorpora-ho dins del pressupost. L’estudi més o menys està fet, 
simplement s’ha d’actualitzar. Per tant, sabem les tres propostes que hi havia i el cost 
que té més o menys. Si volen complir una moció que, en el seu moment, la van 
presentar i que era de gran necessitat i urgència, per donar resposta a la ciutadania, 
demanaríem que, a part de fer ja aquesta actualització de l’estudi perquè ja han passat 
9 mesos, també introduïssin una partida pressupostària per fer la conservació de la 
Pilona, perquè sinó ens trobarem que no està feta i no s’haurà complert aquesta 
moció. 

Sra. Castellà: pel tema d’informes, no recordo, sé que ens faltava aquest informe, 
perquè ens han enviat molts de diferents al departament i no recordo el que diu el de 
la Generalitat. Pel tema del projecte, no és un estudi, és el projecte executiu. Hi havia 
tres possibilitats, es va escollir rehabilitar-la sense modificar-la, simplement reforçar la 
Pilona. S’havia de marcar una de les tres línies i hem marcat aquesta i el projecte 
executiu és sobre aquesta. L’estudi ja està fet i és el projecte executiu. Si de cas al 
proper ple li porto tots els informes i li responc perquè ara mateix no tinc aquí el 
document 

Sr. Mercader: queda clar que no han de fer un altre estudi i només falta el projecte 
executiu, és una bona noticia perquè significa que estem més a prop de la 
consolidació de la Pilona i el més segur, per complir aquesta moció, és que en els 
pressupostos finalment veiem la quantitat econòmica destinada a aquesta 
conservació. 

Sra. Ponsa: si li corre molta pressa, passi pel despatx de la Sra. Castellà que li 
facilitarà la documentació que necessiti. 

Sr. Mercader: ho dic pels ciutadans que ens escolten, més que res. 

Sra. Ponsa: també ho farem públic, però, si ho vol abans del proper plenari, pot 
passar pel despatx que l’atendrà amb molt de gust. 

Sr. Mercader: no cal, gràcies 

10-B.- Sra. Vega: són dos o tres preguntes per la Sra. Casajuana. Vostè recorda que li 
vaig demanar, fa dos mesos, el document de l’empresa que havia entrat en bases del 
menjador, i no he rebut el document encara, conforme no tenia cap deute amb 
l’administració pública. Me’l van donar amb data d’agost, però sincerament crec que a 
l’agost no toca, vostès tenen l’obligació de tenir aquest document abans de cedir un 
servei d’una administració pública, i no el tinc. Després voldria saber, perquè ho ha dit 
molt de pressa, que agafarien a la llar d’infants unes persones que les pujarien de 
categoria, quines categories? Que trobo molt bé el que fan, i ha dit la categoria i el 
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salari i les hores. Aquesta subvenció que vostè em diu si que hi és, perquè quan jo 
vaig dir-ho, ja li buscaré, a mi em va arribar per un altre costat, i em consta que el Sr. 
Jofre va veure-ho aquell dia des de la tablet, perquè em va dir la població i no era la 
correcta i em consta que existeix la subvenció. Que en aquests moments no hi sigui, 
no li discuteixo, però haurien d’estar al tanto perquè són subvencions que arriben per 
uns tipus de famílies amb una sèrie de problemes econòmics la majoria. Lo que vostè 
em diu del MEC si que existeixen, les fan les famílies i el plaç acaba a primers 
d’octubre i només les gestionen les escoles. N’hi ha més, però no toquen. Simplement 
aquesta ajuda que vostè diu que no existeix, quan jo dic una cosa és perquè ho puc 
confirmar, ja li buscaré. I dir-li que seria bo, ja que miren tant, i que ens toca a tots els 
membres d’aquest plenari, intentar que totes les famílies que tenen problemes a final 
de mes, doncs trobar tantes ajudes com sigui possible 

Sra. Casajuana: seguint el mateix ordre. L’empresa del servei de càtering que va 
servir els menjars al casal d’estiu. Avui n’estàvem parlant amb serveis jurídics. Va ser 
un contracte menor per tant el procés no requereix que es demani aquest certificat de 
que no deu diners a hisenda o seguretat social. La norma no obliga a que s’hagi de 
demanar. Per això no es té. Ara bé, seria bo que es demanés? Evidentment. El 
certificat no el tenim perquè al ser un contracte menor no es va demanar, i ara no 
procedeix esbrinar-ho, però, en tot cas, si hi ha altres contractes menors, intentarem 
introduir aquesta idea per demanar-ho. Voldria que em perfiles vostè perquè, quan va 
fer aquestes preguntes, no ens quedava clar si eren deutes amb hisenda o amb 
alguna administració pública o va deixar anar que hi havia algun conflicte a nivell de 
salaris. Això és una cosa que no ens va quedar clara. Si hi ha algun conflicte laboral, ja 
em diu que no, que es tracta de deutes amb l’administració, val. La segona, en quant a 
les categories, és una qüestió de procés i que estem encantats. El procés ha fet que al 
ser una subrogació, aquestes educadores, l’any passat eren educadores- tutores i, per 
tant, aquest any se les ha hagut d’agafar com educadores-tutores. Però miri, en aquest 
cas, el procés ha anat bé. I el tercer punt, que quedi ben clar, jo no he dit que la 
subvenció que vostè esmentava, que no sabem encara quantia, ni ajuntament, ni d’on 
ve, no he dit que no existís, sinó que no tenim elements per saber a quina subvenció 
es refereix. Ens aniria molt bé tenir aquesta referència pel dia de demà poder anar i 
atacar aquí. El que li dic és, la consulta l’ha fet la regidoria d’educació i serveis socials, 
i diu la Diputació  que no hi és i que la subvenció que hi ha és del ministerio de 
Eduacion, que ja diu que coneix. Quan fan la consulta, no fan la consulta de present, 
fan una de passat, present i futur. Quan es pregunta a la Diputació no és si hi ha una 
subvenció que doni això, sinó si hi ha hagut. Han dit que no a Serveis socials ni 
Educació, però que hi volen treballar. És la resposta que ens han donat. 

Sra. Vega:  ja li miraré. Quan parlem del MEC, no són subvencions, són ajudes que es 
donen directament a les famílies, no són ajudes per famílies de dotació econòmica, 
sinó d’educació especial. A les obres menors, no sé on valoren vostès, però quan es té 
que fer una presentació de qualsevol tipus de subvenció, encara que sigui de tres, 
quatre o cinc mil euros, la Generalitat ens demana aquest paper. Està establert. Per 
això no entenc lo que diu, ho accepto però li puc dir que amb justificació de 
subvencions de 3000€ i 4000€ es demana que l’empresa abans de cobrar, estigui al 
dia amb la tresoreria de la seguretat social i amb hisenda. És un certificat que obliguen 
i no pots demanar la subvenció fins que no estàs al dia. I no et serveix de fa dos 
mesos endarrere, té que ser del dia que presentes la subvenció. Ho dic perquè tinc 
tendència quan pregunto una cosa i més en públic, tenir la informació correcta. Em puc 
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equivocar com tothom, però simplement com és una administració totalment 
transparent se te que fer perquè toca. 

Sra. Ponsa: tots som regidors i regidores de l’ajuntament, per tant, si té alguna 
informació que ens pugui ser útil, ens la pot dir abans i no qüestionar-ho en el Ple. 

Sra. Vega: s’està equivocant. Jo no estic qüestionant res, jo me’n vaig enterar i vaig 
preguntar-ho. Jo vaig fer una pregunta, em van dir que no ho tenien, em van dir que 
m’enviarien amb la data correcta. Si a mi aquell dia em contesten lo d’avui ja estava 
fet. Però són ells que han dit: ja ho mirarem, no hi ha cap problema. 

Sra. Casajuana: com a lectura positiva, el tema és que ja sabem que aquí tot són 
expedients administratius i que es basen en unes normes concretes. La llei no obliga 
que en els contractes menors es demani aquesta informació. Arrel de la seva pregunta 
que podem fer? Una lectura positiva. No es preveu, però aquest ajuntament potser a 
partir d’ara, arrel d’aquesta pregunta, ho voldrem saber. És fantàstic. Jo ho veig en 
sentit positiu. 

10-C.- Sra. Viñolas: jo vaig rebre un placatge important amb el tema de la llar d’infants 
del ditxós Florentino Pérez i es torna a renovar amb ells. Ens ho podrien explicar? 

Sra. Casajuana: si, precisament això va ser un disgust que vam tenir. És una 
contractació major, la norma diu que un percentatge determinat se l’emporta el preu, 
per tant et pot venir una empresa amb un projecte educatiu fantàstic, com en aquest 
cas, però pel preu s’ho va emportar aquesta empresa. Ara, com a positiu, no li fem un 
contracte de 10 anys. Li fem un contracte d’un any prorrogable, perquè sabíem el que 
podia passar. Per preu guanya el gros, passa moltes vegades, la llei de contractació 
pública no l’hem fet nosaltres, ve de l’estat espanyol, qui beneficia al gros que són ells 
no els ajuntaments. Ha anat així. Lo que vam dir és un any prorrogable a un any més, 
perquè si, al llarg d’aquest any, ja vam dir que la idea era remunicipalitzar la llar 
d’infants, ho farem. Nosaltres ja ho hem dit: remunicipalitzar. Per això no farem una 
contractació de més d’un any. 

Sra. Viñolas: encara que el problema sigui econòmic com diu vostè, la diferència no 
era tant gran. 

Sra. Casajuana: ja, però els punts són aquests.  

Sr. Màrquez: vam intentar en tot moment i ho pot preguntar a qualsevol tècnics, 
intentar prioritzar sempre punts objectivables i intentar, en tot moment, que la part 
econòmica no fos el percentatge més alt. En aquest cas, va ser un 49% del projecte 
pedagògic, enfront del 51% de qüestions objectivables, entre elles hi havia 5 objectius 
que marcaven 20 punts i la part comptable quedava amb 30 punts. Ho hem intentat, 
però la Sra. Casajuana ho ha deixat molt clar, no podem fer res contra una llei que ens 
marca una manera de fer les coses, per molt que no ens agradés. L’empresa que va 
guanyar la part pedagògica no va acabar guanyant la part econòmica, per tant va 
superar la part econòmica a la part econòmica. Tot i així, hem de dir, i crec que és un 
valor, que hem lluitat perquè amb l’empresa tinguem reunions constants, un cop al 
mes crec recordar, s’està tenint un diàleg, és un contracte d’un any renovable 
anualment, perquè fer una remunicipalització no es fa de la nit al dia, implica uns 
estudis i una manera actuar. Cavall de Cartró no és Clece, perquè no tenen el mateix 
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número d’identificació fiscal, són empreses diferents. És cert que Clece va comprar-la? 
Sí, és una qüestió merament econòmica i crec que estem aprenent molt d’economia. 
S’està treballant, hem fet to lo possible perquè no primés una qüestió econòmica, però 
tot i així, amb la rebaixa econòmica va sortir com a guanyador Cavall de Cartró. 
L’ensurt va ser gran per tothom. També hem vist que estem treballant colze a colze 
amb aquesta empresa i estem aconseguint millorar certes qüestions que no sé si 
abans es feien o es deixaven de fer. Simplement dir que Cavall de Cartró gestiona la 
llar d’infants i intentarem que el projecte pedagògic es porti a terme tal com va marcar-
se al projecte que va guanyar.  

Sra. Viñolas: jo no vull recriminar-vos res, però crec que cal una mica d’autocrítica, 
perquè també s’han fet altres coses. 

Sra. Casajuana: la crítica nosaltres li vam fer l’any passat, perquè vostè va fer una 
prorroga voluntària, no hi va haver un concurs. Nosaltres no ho hem fet. Nosaltres hem 
fet exposició pública amb un plec de clàusules administratives. Malauradament la llei 
ha fet que guanyi el més gros. No hem decidit voluntàriament prorrogar un contracte 
com vostè va decidir. Autocrítica? Val. A partir d’ara, en el plec de clàusules 
administratives intentarem fer allò que vostès mai fan i mai volen, que és desobeir per 
no donar compliment a aquestes normes tant absurdes que prioritzen el guanyador pel 
preu més baix, perquè això ens passa a tots els projectes, o no? Bé ho saben. Potser 
n’hi ha d’altres que treballen millor, però com són una mica més cars no podem. Què 
hem de fer? Desobeïm? Matisi. Vostè va prorrogar voluntàriament, nosaltres hem fet 
un concurs públic i per una llei que ens ve imposada guanya questa empresa. Lo que 
hem fet és un any. I l’autocrítica, amb molt respecte, però el que no pot dir amb el 
micro obert és que en un concurs públic s’han fet altres coses. Al tanto, eh? Entenc 
que s’ha equivocat, perquè imagini’s si nosaltres teníem interès que s’ho quedés 
aquesta. Si haguéssim pogut, ens haguéssim passat la norma... i no pot ser, perquè 
gràcia no ens en fa cap. Ara, esforç tot, portant modificacions a la junta de govern local 
perquè hi hagi una millora pels infants. Avancem que hi haurà jornades de xerrades 
sobre educació lliure, sobre diferència i guarderia i escola bressol... es farà una 
xerrada cada mes, deu mesos. I això també és consensuat amb la direcció, perquè la 
direcció sap el que pensem, no ens amaguem pas. 

10-D.- Sr. Roger: Acabava la intervenció del ple passat demanat disculpes al Sr. 
Mercader perquè ell afirmava en dues ocasions que jo l’havia tractat de mentider i, 
com li vaig fer saber al final de la sessió, hem anat a la font que és l’acta del 
pressupost de l’any passat. L’afirmació que vaig fer diu literalment “criticant que a la 
partida de 100.000€ de millora no s’hagi tingut l’atreviment de posar-hi el títol de 
procés participatiu per la ciutadania, dubtant que sàpiguen el que porten exactament 
entre mans”. I com jo considero que entre això i acusar-lo de mentider, com ell 
afirmava, hi ha un bon tros, aquestes disculpes les retiro i voldria que constés en acta. 
Per acabar, voldria fer-li resposta de l’endarreriment de la sessió plenària de setembre 
i vull explicar que és la primera sessió, mentre aquest govern està governant, que es 
produeix retard. Totes les sessions, dels del febrer, s’han produït el primer dijous de 
cada mes. I li faig un prec, revisi al seu mandat quantes vegades vostè va endarrerir 
aquesta data, perquè li asseguro que potser s’emportarà una sorpresa 

Sr. Mercader: després no em diguin que abarco la sessió plenària si m’està al·ludint  
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cada dos per tres. Crec que s’ha precipitat una mica en retirar les disculpes perquè 
s’ha equivocat d’acta. Ha buscat l’acta del pressupost que vam presentar nosaltres el 
2016 i quan m’acusava de no dir la veritat és en la de fa dos mesos o tres. Si de cas 
quedem un dia i ho busquem conjuntament. Avui,octubre,és la segona que 
s’endarrereix. 

Sra. Ponsa: quan s’endarrereix una sessió plenària se’ls avisa amb suficient temps, no 
es fa d’una setmana per l’altra, sinó que gairebé quan s’ha acabat un ple, ja els podem 
dir, més o menys, quan serà l’altre, perquè puguin gestionar la seva agenda privada. 

Sr. Roger: com que el Sr. Mercader diu que faig referència al ple de setembre del 
2016, també m’he pres la molèstia de buscar aquest ple al que fa referència de fa dos 
mesos, i aquesta partida que vostè anomena, li he de recordar que no existeix en el 
pressupost de 2017. No hi ha cap partida que es digui pressupost participatiu i això 
vostè ho sap. Busqui el pressupost d’aquest any i el nom que té és: millores urbanes i 
això és el que jo li vaig qüestionar. Per tant, reitero que retiro les disculpes que li vaig 
demanar. 

Sr. Mercader: no faré un debat, perquè sembla una mica pataleta de si he dit 
disculpes o no, però hauria estat bé que hagués llegit aquest acta de l’agost després 
que jo li vaig comentar i no ho hagués fet al principi, potser hagués estat més honest. 
Entenc que està nerviós per les ordenances que han preparat, per tant, ho entenc i 
acabo el debat. 

Sra. Ponsa: no estem nerviosos, venim al plenari per explicar a la població el que es 
porta a la sessió plenària.  

La Sra. Alcaldessa aixeca la sessió, de la qual com a secretari estenc aquesta acta. 
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